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Zdzisław Kubot

Pozakontraktowe świadczenia opieki zdrowotnej

1. Uwagi wstępne

Pozakontraktowe świadczenia opieki zdrowotnej stały się powszech-
nym zjawiskiem w systemie opieki zdrowotnej w Polsce. Zjawisko to, 
doniosłe tak pod względem poznawczym jak i praktycznym, nie ma do-
statecznie pogłębionych analiz. Brak szerszych rozważań o rodzajach 
oraz charakterze prawnym świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych 
poza umową świadczeniodawcy z NFZ, podstawach prawnych takich 
świadczeń, ich aspektach podatkowych oraz rachunkowych.

Na tle kwalifi kacji świadczeń pozakontraktowych pojawiają się 
różnego rodzaju spory. Liczne spory dotyczą opłacania świadczeń po-
zakontraktowych przez NFZ. Są to spory o należności za świadcze-
nia ponadlimitowe. W sporach takich świadczeniodawca kwalifi kuje 
udzielane świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia wykonane 
w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Inny rodzaj sporów w zakresie pozakontraktowych świadczeń opieki 
zdrowotnej to spory o komercyjne usługi medyczne świadczone przez 
kontrahentów NFZ poza świadczeniami fi nansowanymi ze środków 
publicznych. W niepublicznych szpitalach w grę wchodzi zakres do-
puszczalności świadczenia usług komercyjnych. W publicznych szpi-
talach przedmiotem sporów jest dopuszczalność świadczenia usług 
komercyjnych. Powszechnie przyjmowane jest stanowisko, że publicz-
ny zakład opieki zdrowotnej, który zawarł z NFZ umowę o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej, nie ma prawa pobierania od osób ubez-
pieczonych opłat za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej1. 

1 Stanowisko to wyrażone zostało m.in. w piśmie Ministra Zdrowia z 13 września 2006r. MZ-UZ-RP-745-
6272-2/IC/06 do Starosty Powiatu Zgorzeleckiego .
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2. Pojęcie pozakontraktowych świadczeń opieki zdrowotnej

Pozakontraktowe świadczenia opieki zdrowotnej, jak sama nazwa 
wskazuje, to świadczenia udzielane poza kontraktem (umową) zawartą 
przez świadczeniodawcę z NFZ.

Nazwa „pozakontraktowe świadczenia opieki zdrowotnej” nie jest na-
zwą używaną w przepisach prawa. Pojęcie „pozakontraktowe świadcze-
nia opieki zdrowotnej” to pojęcie przeciwstawne pod względem zakresu 
wobec pojęcia „kontraktowe świadczenia opieki zdrowotnej”. Te ostatnie 
to świadczenia objęte umową zawartą przez świadczeniodawcę z NFZ.

Kontraktowe świadczenia opieki zdrowotnej określone są w planie 
rzeczowo-fi nansowym, stanowiącym załącznik do umowy o udziela-
nie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej pomiędzy świadczeniodaw-
cą a NFZ. (§ 9 Załącznika rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 maja 
2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 
zdrowotnych.2)

Czy świadczenia pozakontraktowe to świadczenia jednorodne pod 
względem podstaw prawnych ich udzielania i odpłatności? Czy są to 
wyłącznie świadczenia udzielone osobom uprawnionym w systemie 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego? 

Nazwa „świadczenia pozakontraktowe” nie przesądza kwestii jed-
norodności lub zróżnicowania tych świadczeń pod względem podstaw 
prawnych ich udzielania ani też zasad odpłatności. Niezbędna jest ana-
liza obowiązującego stanu prawnego oraz praktyki udzielania świad-
czeń zdrowotnych poza przedmiotem umowy zawartej przez NFZ ze 
świadczeniodawcami.

3.  Świadczenia pozakontraktowe a świadczenia 
ponadlimitowe

Prima facie wydaje się, że pojęcie „świadczenia pozakontraktowe” 
(„świadczenia pozaumowne”) jest tożsame znaczeniowo z pojęciem 

2 Dz.U. 2008, nr 81,poz. 484.
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„świadczenia ponadlimitowe”. Zamienne używanie tych pojęć ma 
miejsce w niektórych publikacjach3.

Nazwa „ponadlimitowe świadczenia zdrowotne” pojawiła się na 
oznaczenie świadczeń wykonywanych ponad limit określony w umo-
wie świadczeniodawcy z NFZ w ramach powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego. Kategoria „świadczenia ponadlimitowe” oznaczała więc 
świadczenia udzielone ubezpieczonym (świadczeniobiorcom), i z tego 
względu kwalifi kowane przez świadczeniodawcę jako świadczenia, 
które powinny zostać sfi nansowane ze środków publicznych. Na tle tej 
kwalifi kacji pojawiły się spory, w których świadczeniodawcy docho-
dzili zapłaty za wszystkie świadczenia ponadlimitowe.

Kwalifi kacja świadczeń ponadlimitowych jako świadczeń mających 
w całości charakter świadczeń udzielonych w ramach powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego jest typowa w odniesieniu do świadczeń 
udzielanych przez publiczne szpitale. Wyrazem takiego podejścia jest 
oczekiwanie na opłacenie przez NFZ wszystkich świadczeń wykona-
nych ponad limit określony w umowie4.

Wątpliwości co do utożsamienia znaczenia wyrażeń „pozakontrak-
towe świadczenia opieki zdrowotnej” i „ponadlimitowe świadczenia 
opieki zdrowotnej” udzielane w ramach powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego – pojawiają się w sytuacji odmowy NFZ (Kasy Chorych) 
zapłaty za świadczenia ponadlimitowe ze względu na brak podstaw 
prawnych zapłaty. Czy świadczenia opieki zdrowotnej, za które NFZ 
(Kasa Chorych) zasadnie odmówił zapłaty, są świadczeniami udzielo-
nymi w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, czy tylko 
świadczeniami w ramach działalności statutowej danego zakładu opie-
ki zdrowotnej?

Pojęcie „pozakontraktowe świadczenia opieki zdrowotnej” nie może 
być utożsamiane z pojęciem „ponadlimitowe świadczenia opieki zdro-
wotnej” w sytuacji udzielania przez danego świadczeniodawcę komer-
cyjnych usług medycznych. Dotyczy to niepublicznych szpitali, które 

3 M. Nesterowicz, Odpowiedzialność za pozaumowne (ponadlimitowe) świadczenia zdrowotne, Państwo 
i Prawo 2006, nr 2 s. 7

4 Por. m.in. zapytanie poselskie nr 3908 z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wypłat pozostałych części 
pieniędzy za ubiegłoroczne nadwykonania usług medycznych oraz odpowiedź Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 
2009r. (http://orka2.sejm.gov.pl).
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poza świadczeniami fi nansowanymi ze środków publicznych udzielają 
świadczeń komercyjnych. „Pozakontraktowe świadczenia opieki zdro-
wotnej” obejmują tu dwie różne kategorie świadczeń zdrowotnych: po-
nadlimitowe świadczeniach opieki zdrowotnej udzielone w ramach po-
wszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz komercyjne świadczenia 
zdrowotne, udzielone odpłatnie na podstawie umowy cywilnoprawnej.

4.  Ponadlimitowe świadczenia opieki zdrowotnej 
wykonywane w warunkach obowiązku ustawowego

Ponadlimitowe świadczenia opieki zdrowotnej mogą być świadcze-
niami wykonywanymi w ramach obowiązku ustawowego. Ustawowe 
obowiązki udzielania świadczenia zdrowotnego wynikają z art. 7 o za-
kładach opieki zdrowotnej, art. 30 ustawy o zawodzie lekarza i leka-
rza dentysty, art.19 ustawy o świadczenia opieki zdrowotnej fi nanso-
wanych ze środków publicznych. Obowiązki ustawowe mają charakter 
bezwzględny i wyprzedzają ograniczenia wynikające z umów o udzie-
lanie świadczeń zdrowotnych5. Przepis art. 7 ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej i art. 30 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty są 
wprost adresowane do zakładów opieki zdrowotnej i lekarzy. Wynika 
z nich, że udzielenie świadczenia zdrowotnego w razie zagrożenia ży-
cia lub zdrowia jest własnym ustawowym obowiązkiem świadczenio-
dawcy, będącego zakładem opieki zdrowotnej lub lekarzem6. 

Pojęcie świadczeń ponadlimitowych obejmuje zarówno świadcze-
nia udzielone w warunkach przymusu ustawowego, ponad uzgodnioną 
w umowie kwotą maksymalną (limit kwotowy), jak i świadczenia speł-
nione ponad pułap przewidziany dla danego rodzaju (limit ilościowy), 
niezależnie od tego, czy przekroczą one tym samym limit kwotowy czy 
też mieszczą się w nim w wyniku „zaoszczędzania” innych kategoriach 
świadczeń7.

5 Uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 sierpnia 2004 r. III CK 365/03.
6 Uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2005 r., ICK 18/05.
7 E. Lach, Zapłata przez NFZ na świadczenia wykonywane, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecz-

nictwa 2007, nr 3, s. 184.
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5.  Świadczenia ponadlimitowe wykonane bez obowiązku 
ustawowego

Ponadlimitowe świadczenia jako świadczenia udzielone ubezpieczo-
nym poza limitem określonym w umowie z NFZ mogą być udzielone 
bez obowiązku (przymusu) ustawowego. Udzielanie takich świadczeń 
może mieć różne przyczyny. Może to być wyraz strategii rozszerzenia 
świadczeń zdrowotnych. 

Udzielanie ponadlimitowych świadczeń opieki zdrowotnej może 
wiązać się z zapatrywaniem, że wszystko co jest ponad limit określo-
ny przez NFZ, to nadwykonania „funduszowe”8. Nie można zaprzestać 
przyjmowania pacjentów, bo nie są zdefi niowane do końca określenia, 
co to są procedury ratujące życie, co to są przypadki nagłe9.

Udzielanie ponadlimitowych świadczeń zdrowotnych bez obowiąz-
ku ustawowego może wiązać się z ujmowaniem funkcji powiatowe-
go szpitala jako publicznego zakładu, który ma służyć realizacji prawa 
mieszkańców powiatu do korzystania z opieki zdrowotnej zapewnionej 
przez powiat. W grę mogą wchodzić oczekiwania władz powiatu sta-
rających się zagwarantować świadczenia zdrowotne wszystkim miesz-
kańcom jako formy realizacji zadań własnych powiatu określonych 
w ustawie o samorządzie powiatowym.

6. Nadobowiązkowe świadczenia zdrowotne 

Pojęcie „świadczenia nadobowiązkowe” może być różnie rozumia-
ne. Po pierwsze, jako świadczenia nieobowiązkowe, czyli świadczenia 
wykonane mimo braku obowiązku wynikającego z umowy lub przepi-
sów prawa. Takie rozumienie świadczeń nadobowiązkowych wydaje 
się być jedynie poprawne i logiczne.

Logiczny jest podział świadczeń zdrowotnych udzielanych przez 
zakłady opieki zdrowotnej na świadczenia obowiązkowe oraz 

8 Por. Nowy Sącz: o pieniądze za nadlimity upomną się w sądzie Rynek zdrowia 2009.11.17
9 Tamże.
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 świadczenia nieobowiązkowe. Jest to podział dychotomiczny. Podział 
ten wydaje się wykluczać wyodrębnienie świadczeń nadobowiązko-
wych jako innej kategorii świadczeń niż świadczenia nieobowiązkowe10. 

Świadczenia nadobowiązkowe można wyróżnić jako świadczenia 
wykraczające ponad przyjęte procedury czy standardy świadczeń zdro-
wotnych. W kategorii świadczeń nadobowiązkowych mogą mieścić się 
świadczenia wykraczające ponad świadczenia wystarczające. Świad-
czeniami nadobowiązkowymi mogą być świadczenia wykraczające 
poza świadczenia niezbędne do leczenia chorego.

7. Zbędne świadczenia zdrowotne

Zbędne świadczenia to doniosłe zjawisko nie tylko ze względu na 
koszty opieki zdrowotnej, ale także sytuację poszczególnych pacjentów. 
Zbędne świadczenia zdrowotne to poważny problem w ochronie zdro-
wia w wielu państwach. Z systemowego punktu widzenia to poważny 
problem w ochronie zdrowia w wielu państwach. Ze stanowiska syste-
mu ochrony zdrowia podnosi się zarzut wysokiego kosztu zbędnych 
procedur medycznych. Akcentuje się, że problemu zbędnych świadczeń 
medycznych nie rozwiąże rynek i konkurencja ubezpieczycieli, bo w ich 
interesie leży rosnący ogólny koszt opieki zdrowotnej jako uzasadnienie 
odpowiedniego podnoszenia składki na ubezpieczenie zdrowotnego11.

W polskich realiach zagadnieniem najistotniejszym jest kwestia roz-
liczania świadczeniodawców, kontroli spełnienia przez nich świadczeń 
pod kątem ich racjonalności, gospodarności i celowości, a także funk-
cjonowania mechanizmów oszczędnościowych12. 

Przeciwdziałanie udzielaniu świadczeniobiorcom zbędnych świad-
czeń zdrowotnych wymaga aktywności NFZ jako organizatora świad-
czeń opieki zdrowotnej i podmiotu kontrolującego dokumentację me-

10 Należy zaznaczyć, że w orzecznictwie sądowym dotyczącym świadczenia usług medycznych w ramach 
tzw. pracowniczych programów zdrowotnych świadczenia dzieli się na obowiązkowe i nieobowiązkowe („nad-
obowiązkowe”). Wyrażenie „świadczenia nieobowiązkowe” utożsamiane jest z wyrażeniem „świadczenia nad-
obowiązkowe”. Tak m.in. WSA w Warszawie w uzasadnieniu wyroku z dnia 16 maja 2007 r. IIISA/Wa 120/08.

11 J. Jończyk, Aspekty prywatyzacji szpitali, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2008, nr 8, s. 6–7.
12 Akceptuje to D.E. Lach, Stosunki prawne między instytucją ubezpieczenia zdrowotnego a świadczenio-

dawcami, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2005 r., z. 4, s. 179.



11

Pozakontraktowe świadczenia opieki zdrowotnej

Prawo i Medycyna 1/2010 (38, vol. 12)

dyczną jakość i zasadność udzielonych świadczeń zdrowotnych. Rola 
NFZ nie może zostać sprowadzona do roli płatnika fi nansującego jedy-
nie udzielone świadczenia, a zwłaszcza roli „ ślepego płatnika”13 regu-
lującego jedynie wystawiane przez świadczeniodawców rachunki14.

Znamienny przypadek przeprowadzenia zbędnych i szkodliwych 
operacji dotyczy kliniki Santa Rita w Mediolanie. W latach 2005–2006 
lekarze przeprowadzili tu co najmniej 118 zbędnych operacji, które 
w 86 przypadkach zakończyły się poważną lub bardzo poważną utratą 
zdrowia pacjenta, a 20 razy śmiercią15. 

8. Komercyjne świadczenia opieki zdrowotnej 

Komercyjne świadczenia opieki zdrowotnej to świadczenia odpłatne 
na podstawie umowy cywilnoprawnej. Świadczenia te mogą być udzie-
lane poza systemem fi nansowania świadczeń opieki zdrowotnej, czyli 
poza powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

W kwestii dopuszczalności udzielania komercyjnych świadczeń 
zdrowotnych na ogół różnicuje się sytuację publicznych szpitali oraz 
niepublicznych szpitali. Publiczny zakład opieki zdrowotnej, który 
 zawarł z NFZ umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ma nie 
mieć prawa pobierania od osób ubezpieczonych opłat za świadczenia 
zdrowotne. Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej może przyjmować 
pacjentów komercyjnych. W związku z tym od kilku lat w obiegu znaj-
duje się zapatrywanie, zgodnie z którym przekształcania publicznych 
szpitali w spółki prowadzące niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej 
umożliwią pobieranie opłat od tych, którzy chcą się leczyć prywatnie. 

Ujęcie wykluczające całkowicie udzielanie komercyjnych świadczeń 
zdrowotnych przez publiczne szpitale nie jest zgodne z obowiązującym 
stanem prawnym. Publiczne szpitale nie mogą udzielać komercyjnych 
świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń objętych umową z NFZ 

13 J. Jończyk, Strony i stosunki powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, Prawo i Medycyna, 2005, nr 1, 
s. 33.

14 D.E. Lach, Koszyk świadczeń gwarantowanych w systemie opieki zdrowotnej, Prawo i Zabezpieczenie 
Społeczne, 2009 r., z. 12, s. 6.

15 P. Kowalczyk, Wyłudzali pieniądze, zabijali pacjentów, Rzeczpospolita 12 czerwca 2008 r.
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oraz świadczeń, których wykonanie wynika z obowiązku ustawowego. 
Ograniczenia te odnoszą się też do niepublicznych szpitali, które za-
warły z NFZ umowę o leczenie szpitalne.

Powyższe ustalenia rzutują na charakter świadczeń pozakontrakto-
wych udzielonych przez szpitale publiczne. W ramach tych świadczeń 
mogą być udzielane świadczenia komercyjne.

9.  Ponadlimitowe świadczenia opieki zdrowotnej fi nansowane 
przez NFZ

Ponadlimitowe świadczenia opieki zdrowotnej udzielane w wyko-
naniu obowiązku ustawowego powinny być fi nansowane przez NFZ. 
W razie udzielenia przez publiczny zakład opieki zdrowotnej świadcze-
nia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia (art. 7 ustawy o zakła-
dach opieki zdrowotnej), obowiązek poniesienia kosztów świadczenia 
na rzecz pacjenta uprawnionego z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, 
obciąża NFZ (wcześniej Kasę Chorych)16.

W żadnym razie nie można aprobować zapatrywania, że każde świad-
czenie spełniane w warunkach subiektywnego odczucia zagrożenia dla 
życia lub zdrowia zgłaszających się do zakładu opieki zdrowotnej osób 
było świadczeniem przewidzianym w art. 7 ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej. Przyjęcie takiego stanowiska prowadziłoby do akceptowa-
nia udzielania świadczeń zdrowotnych bez potrzeby i nieograniczone-
go zwiększenia kosztów opieki zdrowotnej17.

Finansowanie ponadlimitowych świadczeń opieki zdrowotnej może 
odbywać się przez NFZ według różnych koncepcji. Może to być kon-
cepcja fi nansowania wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej udzie-
lonych ponad limit określony w umowie. Może to być koncepcja fi -
nansowania ponadlimitowych świadczeń zdrowotnych tylko w razie 
zagrożenia życia lub zdrowia, lub w innych przypadkach niecierpią-
cych zwłoki. Wskazanych wymagań nie spełnia wykonanie zabiegów 
wprawdzie niezbędnych, ale podjętych w zaplanowanych wcześniej, 

16 Uzasadnienie wyroku z dnia 5 listopada 2003 r., IV CK 189/02
17 Tamże.
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uzgodnionych z pacjentem terminach, gdy ponadto z innych przyczyn 
nie zachodzi konieczność świadczeń przez konkretny zakład opieki 
zdrowotnej, który wyczerpał już limit świadczeń określony w umowie 
z NFZ18.

Inna koncepcja fi nansowania ponadlimitowych świadczeń zdro-
wotnych to koncepcja fi nansowania w ramach posiadanych środków 
fi nansowych. Jest to koncepcja związana z istotą funkcji NFZ. Posiada-
ne środki fi nansowe większe niż zobowiązania określone w umowach 
zawartych ze świadczeniodawcami NFZ powinien przeznaczyć na sfi -
nansowanie świadczeń zdrowotnych udzielanych ponad limity ustalone 
w umowach.

Finansowanie przez NFZ ponadlimitowych świadczeń opieki zdro-
wotnej może zostać dokonane także po upływie okresu czasu, na który 
została zawarta umowa. Ilość świadczeń ponadlimitowych oraz należ-
ność za te świadczenia mogą zostać ustalone w aneksie, lub w ugodzie 
pozasądowej. Aneks zawarty po dniu, do którego miała trwać umowa, 
stanowi dorozumiane przedłużenie umowy w zakresie części świad-
czeń (świadczenia ponadlimitowe) oraz związanej z ich udzieleniem 
należności świadczeniodawcy. Aneks taki określany jest mianem anek-
su rozliczeniowego19.

Aneksy oraz ugody pozasądowe stron umowy o udzielanie świad-
czeń opieki zdrowotnej w przedmiocie ponadlimitowych świadczeń 
 opieki zdrowotnej są właściwymi formami alokacji środków fi nanso-
wych NFZ. Alokacja środków fi nansowych NFZ za świadczenia wyko-
nane przez świadczeniodawców powinna być alokacją umowną. Wyjąt-
kowy charakter ma alokowanie środków fi nansowanych NFZ poprzez 
orzeczenia sądowe wydawane w sporach o należności za świadczenia 
ponadlimitowe. 

Dochodzenie przez świadczeniodawców należności za świadczenia 
ponadlimitowe na drodze sądowej wiąże się ze znacznymi kosztami 

18 B. Janiszewska,Ponadlimitowe świadczenia zdrowotne udzielone w schorzeniach przewlekłych (uwagi 
na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego, Prawo i Medycyna 2008, nr 1, s. 40

19 Por. stan faktyczny przedstawiony w uzasadnieniu Postanowienia w sprawie interpretacji prawa po-
datkowego z dnia 5 maja 2005 r., sygn. PB I/415/71/2005, Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza. W praktyce 
przyjmuje się też, że podpisanie aneksu do umowy nie jest możliwe po upływie okresu na jaki umowa została 
zawarta (czyli na ogół po 31 grudnia danego roku). Por. stan faktyczny ujęty w uzasadnieniu „Interpretacji in-
dywidualnej z dnia 10 sierpnia 2009r., sygn. ITPB1/415-427b/09/DP, Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.
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sądowymi. Pokrywanie tych kosztów oznacza wypływ środków fi nan-
sowych poza system powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Finansowanie ponadlimitowych świadczeń zdrowotnych poprzez 
dochodzenie należności na drodze sądowej wydłuża uzyskanie środków 
fi nansowych przez świadczeniodawców. Środki te powinny być prze-
kazywane w krótkim czasie po wykonaniu świadczeń zdrowotnych.

Sądowa droga dochodzenia należności za ponadlimitowe świad-
czenia opieki zdrowotnej grozi nawarstwianiem sporów z różnych lat. 
W zakresie ponadlimitowych świadczeń zdrowotnych mogłaby poja-
wiać się praktyczna niewydolność fi nansowania tych świadczeń oraz 
znaczne koszty sądowe, ograniczające środki fi nansowe, które powinny 
być przeznaczone na świadczenia zdrowotne.

10.  Ponadlimitowe świadczenia opieki zdrowotnej 
fi nansowane przez samych świadczeniodawców

Praktyka fi nansowania ponadlimitowych świadczeń opieki zdrowot-
nej przez samych świadczeniodawców rejestrowana jest od wielu lat. 
Praktyka ta ukazywana jest przy różnych aspektach funkcjonowania 
publicznych szpitali. Jeden z aspektów dotyczy powstawania zadłuże-
nia tych szpitali. Zaznaczono, że w świetle art. 7 ustawy o zakładach 
opieki zdrowotnej samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 
zmuszone są do udzielania świadczeń niezależnie od wartości kon-
traktów zawartych z kasami chorych czy NFZ, ponosząc koszty, które 
nie są refundowane ani z ubezpieczenia zdrowotnego ani z budżetu 
państwa.20

Ponadlimitowe świadczenia zdrowotne sfi nansowane przez samych 
świadczeniodawców mają wiele interpretacji według przepisów prawa 
podatkowego oraz prawa bilansowego. 

Na gruncie przepisów prawa podatkowego kontrowersje wywołuje 
to, w jakich sytuacjach świadczenia wykonane ponad limit określony 
w umowie z NFZ skutkują powstaniem wierzytelności o zapłatę za ich 
wykonanie. Wskazać należy na stanowisko, że przychody nie są ustala-

20 W. Dotkuś, Pomiar zadłużenia w publicznych zakładach opieki zdrowotnej województwa dolnośląskie-
go, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Prace Naukowe nr 1098, Wrocław 2006, s. 59
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ne z tytułu bezpłatnego świadczenia usług medycznych. Równowartość 
świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów wykonywanych nieodpłat-
nie przez szpital ponad kwotę wynikającą z kontraktu nie stanowi przy-
chodu podatkowego po stronie szpitala, ponieważ przepisy podatkowe 
nie przewidują ustalania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia 
usług po stronie płatnika (w tym przypadku szpitala) świadczącego te 
usługi21. 

Usługi ponadlimitowe, nieuznane przez NFZ, nie mogą stanowić 
przychodu podatkowego z tego względu, iż nie stanowią one należno-
ści w sensie podatkowoprawnym (nie powstaje wierzytelność w sensie 
cywilistycznym). Tym samym usługi zdrowotne wykonane ponad li-
mit ustalony w kontrakcie z NFZ są nieodpłatne. Skutkiem tego, rów-
nowartość świadczeń zdrowotnych wykonanych nieodpłatnie przez 
świadczeniodawcę ponad kwotę wynikającą z kontraktu, nie stanowi 
dla niego przychodu podatkowego, ponieważ przepisy podatkowe nie 
przewidują również ustalania przychodu z tytułu nieodpłatnego świad-
czenia usług po stronie świadczącego te usługi22.

W praktyce zdarza się, że świadczeniodawca nie sporządza faktur za 
udzielone świadczenia ponadlimitowe. Oznacza to pojawianie się kate-
gorii niefakturowanych świadczeń ponadlimitowych. Bywa też tak, że 
świadczeniodawca sporządza fakturę, ale nie wprowadza jej do obiegu 
prawnego. Nieodpłatne świadczenie usług medycznych nie rodzi obo-
wiązku wystawiania faktury.

Zarysowując kontrowersje co do podatkowych kwalifi kacji ponad-
limitowych świadczeń zdrowotnych należy uwzględnić wyrok z dnia 
5.01.2010 r. WSA w Bydgoszczy I SA/Bd 847/0923, w uzasadnieniu 
którego przyjęto, że świadczenia zdrowotne ratujące życie i zdrowie 
pacjentów wykonane przez szpital ponad limit określony zawartymi 
umowami z NFZ skutkują powstaniem wierzytelności o zapłatę za ich 
wykonanie. Przychód z tej działalności należało kwalifi kować zgodnie 
z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

21 Interpretacja indywidualna z dnia 24 kwietnia 2009r., sygn. IPB5/423-60/09-2/ IŚ Dyrektora Izby Skar-
bowej w Warszawie.

22 Interpretacja indywidualna z dnia 10 sierpnia 2009r., sygn. ITB1/ 415-427b/09/DP, Dyrektora Izby Skar-
bowej w Bydgoszczy.

23 http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
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11.  Ponadlimitowe świadczenia zdrowotne fi nansowane 
z budżetu państwa

W piśmiennictwie prawniczym wysunięto stanowisko, zgodnie 
z którym w sytuacji, gdy w sporze świadczeniodawcy z NFZ sąd odma-
wia zasądzenia za świadczenia pozaumowne (ponadlimitowe), udzie-
lone na podstawie art. 7 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, za te 
 świadczenia powinien zapłacić Skarb Państwa, ewentualnie Minister 
Zdrowia (realizując politykę zdrowotną państwa), skoro taki obowią-
zek nałożyło państwo na zakłady opieki zdrowotne24. Państwo (Minister 
Zdrowia) powinno ponieść koszty świadczenia spełnionego w warun-
kach  subiektywnego odczucia zagrożenia życia lub zdrowia zgłaszają-
cych się do szpitala osób25. Przyjęcie powyższego zapatrywania prowa-
dziłoby do występowania Skarbu Państwa (Ministra Zdrowia) w roli 
płatnika w zakresie części pozakontraktowych świadczeń zdrowotnych 
udzielonych w ramach określonych w art.7 ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej, a w praktyce może także wykraczających poza te warunki 
(ze względu na tylko subiektywne odczucia zagrożenia dla życia lub 
zdrowia zgłaszających się do szpitala). 

Na gruncie powyższego ujęcia Skarb Państwa (Minister Zdrowia) 
stałby się w praktyce podmiotem, ponoszącym koszty pewnej części 
świadczeń zdrowotnych za NFZ. Oznaczałoby to modyfi kację syste-
mu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego przez: ograniczenia ob-
ciążeń fi nansowych NFZ z przeniesieniem części kosztów świadczeń 
zdrowotnych na budżet państwa.

Wskazane modyfi kacje systemu powszechnego ubezpieczenia zdro-
wotnego nie mają obecnie podstaw prawnych. Nierozwiązany pozosta-
je problem leczenia osób nieubezpieczonych na koszt zakładów opieki 
zdrowotnej działających na własnym rozrachunku gospodarczym, nie-

24 M. Nesterowicz, Odpowiedzialność NFZ za pozaumowne (ponadlimitowe) świadczenia zdrowotne, Pań-
stwo i Prawo nr 2, s. 7.

25 M. Nesterowicz, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 8 sierpnia 2007 r., ICSK 
125/07, Prawo i Medycyna 2008, nr 3, s. 114.
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otrzymujących na te cele dotacji ani z budżetu ani od jednostki samo-
rządu terytorialnego, organu założycielskiego26.

12. Konkluzje

1. Pozakontraktowe świadczenia zdrowotne nie tworzą jednolitej kate-
gorii świadczeń zdrowotnych. W ramach pozakontraktowych świadczeń 
zdrowotnych należy wyróżnić świadczenia ponadlimitowe (rozumiane 
jako świadczenia udzielane ubezpieczonym w ramach powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego) oraz świadczenia komercyjne.

2. W kategorii świadczeń ponadlimitowych należy wyróżnić świad-
czenia udzielone w wykonaniu obowiązku ustawowego, tj. świadczenia 
udzielone na podstawie art. 7 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, 
art. 30 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, art. 19 ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicz-
nych oraz świadczenia udzielone bez obowiązku ustawowego.

3. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w wykonaniu obowiąz-
ku ustawowego podzielić należy na świadczenia fi nansowane przez 
NFZ oraz świadczenia nieopłacone przez tego płatnika.

4. Pozakontraktowe świadczenia opieki zdrowotnej nieopłacone 
przez NFZ ani przez budżet państwa, to świadczenia, których koszty 
pokryte zostały z własnych środków świadczeniodawcy. Świadczenia 
te nie są jednorodne co do charakteru prawnego. Chodzi tu o świad-
czenia, co do których świadczeniodawca dochodził należności od NFZ 
oraz świadczenia, za udzielenie których nie wystąpił o należność wo-
bec NFZ.

5. Pozakontraktowe świadczenia opieki zdrowotnej udzielone ubez-
pieczonym, a sfi nansowane ze środków własnych świadczeniodawców, 
to specyfi czny rodzaj świadczeń. Nie są to świadczenia przewidziane 
w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Są świadcze-
niami mającymi charakter ubezpieczeniowy ze względu na osoby, któ-
rym je udzielono. Nie są jednak fi nansowane ze środków systemowego 
płatnika. 

26 Trafnie akcentuje to M. Nesterowicz (tamże).
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6. Odrzucić należy interpretację, zgodnie z którą publiczny szpital, 
będący kontrahentem NFZ, nie może uzyskiwać  przychodów ze sprze-
daży – na podstawie umów cywilnoprawnych – świadczeń zdrowot-
nych osobom ubezpieczonym. Publicznym szpitalom nie można bloko-
wać możliwości rozwijania komercyjnej sfery usług.

7. Udzielanie komercyjnych usług medycznych przez publiczne 
szpitale podlega różnym ograniczeniom, nie jest jednak generalnie wy-
kluczone27.

8. Komercyjne usługi medyczne mogą być udzielone ubezpieczo-
nym poza świadczeniami opieki zdrowotnej fi nansowanymi ze środ-
ków publicznych. Zdolność kontraktowa samodzielnego  publicznego 
 zakładu opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego nie ma 
charakteru zdolności odcinkowej, ograniczonej do umów wskazanych 
w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środ-
ków publicznych.

9. Publiczny szpital nie może zawierać umów cywilnoprawnych 
w zakresie leczenia szpitalnego objętego umową z NFZ, a także lecze-
nia pacjentów w wykonaniu obowiązku ustawowego. Ogólniej należy 
stwierdzić, że publiczny zakład opieki zdrowotnej nie może zawierać 
umów cywilnoprawnych w zakresie leczenia szpitalnego, na które to 
leczenie ma pokrycie fi nansowe ze środków publicznych. 

10. Komercyjne usługi udzielone przez publiczne szpitale poza 
świadczeniami opieki zdrowotnej fi nansowanymi ze środków publicz-
nych nie zmieniają w zakresie tych ostatnich świadczeń statusu pub-
licznego zakładu opieki zdrowotnej jako podmiotu non profi t.

11. Dopuszczenie udzielania przez publiczne szpitale komercyjnych 
usług medycznych ma znaczenie dla kwalifi kacji pozakontraktowych 
świadczeń zdrowotnych udzielanych przez te szpitale. Świadczenia po-
zakontraktowe nie mogą być już kwalifi kowane wyłącznie jako świad-
czenia udzielone ubezpieczonym, które powinny być fi nansowane ze 
środków publicznych.

12. Dopuszczenie udzielania przez publiczne szpitale komercyjnych 
usług medycznych, poza świadczeniami fi nansowanymi ze środków 

27 Z. Kubot, Komercyjne usługi medyczne publicznych szpitali (zakresy wyłączeń i dopuszczalności), Pra-
wo i Zabezpieczenie Społeczne 2010 r., nr 2, s. 22–25.
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publicznych, ograniczać będzie skalę sporów o ponadlimitowe świad-
czenia zdrowotne prowadzone przez szpitale z NFZ.

13. Dopuszczenie udzielania przez publiczne szpitale komercyjnych 
usług medycznych usuwa niekorzystny dla tych szpitali stan utraty ko-
rzyści z tytułu takich usług.

14. Pozakontraktowe świadczenia opieki zdrowotnej wymagają ba-
dań w aspekcie prawa prywatnego, prawa podatkowego, a także przepi-
sów o rachunkowości. Badaniom należy poddać podstawy prawne oraz 
naturę świadczeń ponadlimitowych według prawa cywilnego oraz pra-
wa powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego będącego częścią prawa 
zabezpieczenia społecznego. Odrębne badania powinny dotyczyć ko-
mercyjnych świadczeń fi nansowanych przez pacjentów oraz świadczeń 
fi nansowanych przez fi rmy ubezpieczeniowe.

15. Przedmiotem analiz prywatnoprawnych oraz podatkowych po-
winny być świadczenia zdrowotne fi nansowane przez samych świad-
czeniodawców. Jest to szczególna kategoria świadczeń zdrowotnych, 
których wykonanie nie skutkuje powstaniem wierzytelności o zapłatę 
ani wobec pacjentów ani wobec NFZ.

16. W zakresie komercyjnych usług medycznych udzielonych 
przez niepubliczne szpitale niezbędne są ustalenia relacji tych usług 
do świadczeń opieki zdrowotnej objętych umową świadczeniodawcy 
z NFZ, a także ustalenia co do cen usług niekomercyjnych oraz usług 
komercyjnych.

17. Zróżnicowanie pozakontraktowych świadczeń opieki zdrowot-
nej wskazuje na kształtowanie się w Polsce wielosegmentowej ochrony 
zdrowia28. Uzasadnione jest wprowadzenie dalszych segmentów w sy-
stemie opieki zdrowotnej. Zmiany powinny pójść w kierunku ściślej-
szego łączenia metody fi nansowania z charakterem ryzyka niezdrowia. 
Chodzi o wyodrębnienie funduszów („kas”) odpowiednio do charakte-
ru i wieloczłonowej organizacji opieki zdrowotnej29.

28 Według J. Jończyka z analizy współczesnych systemów opieki zdrowotnej wynika, że systemy jednolite 
(powszechne) ustępują miejsca zróżnicowanej, wielosegmentowej ochronie zdrowia System opieki zdrowotnej 
w Polsce – dylematy prawne”, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2006 r., z. 7, s. 6.

29 J. Jończyk trafnie przyjmuje, że fi nansowanie opieki zdrowotnej kobiet w ciąży, dzieci i młodzieży 
powinno być potraktowane odrębnie ze środków budżetu państwa ( a nie ze składki w ciężar kosztów zatrud-
nienia), (tamże, s. 3. Por. też J. Jończyk , Ochrona zdrowia, Państwo i Prawo 2007, nr 2, s. 11.). 
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Psychiatryczno-neurologiczno-psychologiczne 
aspekty postępowania cywilnego w przedmiocie 
ubezwłasnowolnienia – zagadnienia prawne1

1. Społeczna doniosłość problematyki ubezwłasnowolnienia jest 
więcej niż oczywista w sytuacji, gdy zagadnienia te, z punktu widzenia 
unormowań prawa cywilnego materialnego i procesowego, są niezwy-
kle trudne. Dlatego też zdumiewające jest to, że na gruncie obowią-
zujących od 1964 r. Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cy-
wilnego dysponujemy tylko jednym opracowaniem monografi cznym2, 
jednym opracowaniem popularnonaukowym3, stosunkowo nielicznymi 
opracowaniami artykułowymi obejmującymi także zbadanie praktyki, 
natomiast bardzo daleko idąca, zresztą pierwsza, nowelizacja przepi-
sów Kodeksu postępowania cywilnego, dokonana w 2007 r.4, przedsta-

1 Referat wygłoszony podczas konferencji „Psychologiczne i pedagogiczne problemy w opiniodawstwie 
w sprawach cywilnych”, która odbyła się w dniach 18–19 listopada 2008 r. w Katowicach, a organizatorem 
której był Uniwersytet Śląski, Katedra Psychologii Klinicznej i Sądowej oraz Katedra Pedagogiki Wydziału 
Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach.

2 K. Lubiński, Postępowanie o ubezwłasnowolnienie, Warszawa 1979, także częściowo: S. Kalus, Opieka 
nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną, Katowice 1989.

3 B. Bladowski, A. Gola, Ubezwłasnowolnienie. Opieka i kuratela, Wydawnictwo Prawnicze, Seria „Pra-
wo dla każdego”, Warszawa 1989.

4 Ustawa z 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych 
ustaw, Dz.U. Nr 121, poz. 831.
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wiona została tylko w dwóch, choć niewątpliwie bardzo wartościowych 
publikacjach5.

Warto jednocześnie zauważyć, że postępowanie w przedmiocie 
ubezwłasnowolnienia towarzyszy społeczności ludzkiej na pewno od 
kilku tysięcy lat, a unormowania i praktyka w tym zakresie, niewąt-
pliwie istniejące już w starożytnej Grecji, są nie tylko interesujące, ale 
także wielce pouczające również dla współczesnych. 

Rzecz dzieje się na przełomie V i IV w. przed naszą erą. Przed sądem 
w Atenach, jako pozwany, staje Sofokles. Ma wówczas około 90 lat 
– jak na tamte czasy jest w wieku wręcz niewyobrażalnie podeszłym. 
Powodowie – synowie domagają się uznania pozwanego za niepoczy-
talnego, a więc niezdolnego do zajmowania się własnym majątkiem. 
W razie uwzględnienia żądania pozwu majątkiem będą dysponować 
synowie, którzy też nie byli już młodzi, gdyż zapewne przekroczyli lat 
60. Przed sądem należało wykazać niedysponowanie przez pozwanego 
pełnią władz umysłowych, co musiało się przekładać na trwonienie ma-
jątku. Sąd, składający się z osób nieposiadających wiedzy w zakresie 
ówczesnej medycyny, nie mówiąc o psychiatrii i psychologii, których 
wówczas jeszcze nie było, oddalił wniosek, ustalając, że Sofokles nie 
tylko nie trwoni majątku, ale przede wszystkim to, że jest człowiekiem 
w pełni poczytalnym, co wykazał, przedstawiając sędziom dopiero co 
napisaną tragedię „Edyp w Kolonie”6.

Czy coś się przez te 2500 lat zmieniło? I tak, i nie. Tak, gdyż obec-
nie także polski sąd dysponuje opinią biegłych: psychiatry lub neu-
rologa i w każdym wypadku psychologa, ale można równie zasadnie 
twierdzić, że tak naprawdę nie zmieniło się nic, gdyż ostatecznie to 
niedysponujący wiedzą specjalistyczną trzej sędziowie sądu okręgowe-
go, tylko wykorzystujący wiedzę wspomnianych specjalistów, decydu-
ją, czy określona osoba może samodzielnie zajmować się kierowaniem 
swoimi sprawami. I jest to na pewno rozwiązanie poprawne, o czym 

5 A. Górski, J. P. Górski, Zmiany w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie, „Przegląd Sądowy” 2007, 
Nr 11–12, s. 15–24; M. Paszkowska, Ubezwłasnowolnienie, „Jurysta” 2008, nr 6, s. 24–31; zobacz jednak 
opracowanie psychiatry – specjalisty psychiatrii sądowej, wyśmienicie rozpoznającego również problematykę 
prawną, jak się okazuje także dotyczącą ubezwłasnowolnienia: D. Hajdukiewicz, Opiniowanie sądowo-psy-
chiatryczne w sprawach cywilnych, Warszawa 2008, s. 59 i n.

6 J. Romankiewicz, Niepoczytalność i jej skutki w prawie ateńskim (w:) A. Konieczny (red.) Studia Histo-
rycznoprawne. Tom dedykowany Profesorowi Kazimierzowi Orzechowskiemu, Wrocław 2003, s. 31.
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przekonuje bliższe przyjrzenie się instytucji ubezwłasnowolnienia ta-
kiej, jaka funkcjonowała w starożytnej Grecji. 

W tamtych czasach początek starości dla mężczyzn wyznaczał wiek 60 
lat, a dla kobiet 50 lat, z czym wiązano „niedołęstwo umysłowe”. To z ko-
lei powodowało ograniczenie, a nawet wyłączenie zdolności do podej-
mowania istotnych czynności procesowych. Tak samo było w wypadku 
choroby psychicznej. Prowadziło to do „niepoczytalności” i stanowić 
mogło podstawę sądowego „ubezwłasnowolnienia”, uniemożliwiającego 
podejmowanie decyzji co do własnych spraw majątkowych. Właśnie za-
istnienie tego rodzaju okoliczności pozwalało wystąpić z pozwem, z po-
wołaniem się na obłęd pozwanego, będącego głową rodziny, który swymi 
nieracjonalnymi decyzjami mógł doprowadzić do roztrwonienia rodzin-
nego majątku. To ostatnie w pierwszej kolejności świadczyło o niepoczy-
talności, stanowiąc podstawę decyzji sądu o ubezwłasnowolnieniu po-
zwanego marnotrawcy. Nad tym wszystkim czuwał urzędnik państwowy 
– archont, za pośrednictwem którego wnoszony był tego rodzaju pozew. 
Skutkiem orzeczenia niepoczytalności było przede wszystkim pozbawie-
nie pozwanego zdolności do czynności prawnych dotyczących własnego 
majątku, ale można było również domagać się uwięzienia takiej osoby, 
zapewne wówczas, kiedy sam orzeczony „zakaz” dysponowania mająt-
kiem mógł nie być przestrzegany. Postępowanie w tym przedmiocie to-
czyło się przed sądem przysięgłych, który na pewno nie korzystał z opinii 
lekarzy, a za podstawę swej decyzji co do ubezwłasnowolnienia i, ewen-
tualnie, uwięzienia, przyjmował ustalenia faktyczne, przede wszystkim 
w uwzględnieniu zeznań świadków, dotyczących zachowania pozwanego 
związanego z dysponowaniem majątkiem. Trzeba jednak podkreślić, że 
starogreckie ubezwłasnowolnienie nie powodowało całkowitej niezdol-
ności do czynności prawnych, gdyż dotyczyło tylko najważniejszych, 
w ocenie współczesnych, decyzji, w tym przede wszystkim zdolności do 
sporządzenia testamentu i dokonania adopcji7.

Można zatem zasadnie twierdzić, że w sprawie Sofoklesa mieli-
śmy do czynienia ze złą wiarą powodów, którzy nie mogli doczekać 
się możliwości decydowania o rodzinnym majątku. Mieli nadzieję, 
że wystarczy wskazać na wyjątkowo podeszły wiek pozwanego, żeby 

7 J. Romankiewicz, Niepoczytalność i jej skutki…, op. cit., s. 27–31 i 40.
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uzyskać stwierdzenie „niedołęstwa umysłowego” i w konsekwencji 
„niepoczytalności”. Stało się jednak inaczej, sąd, kierując się doświad-
czeniem życiowym, po wysłuchaniu, zapewne, świadków, doszedł do 
wniosku, że autor dopiero co napisanej i opublikowanej tragedii nie jest 
chory psychicznie, nie jest niedołężny umysłowo, a przede wszystkim, 
co dla dbających o właściwy stan majątkowy współobywateli starożyt-
nych sędziów było pewnie najistotniejsze, nie trwoni majątku, a zatem 
nie ma podstaw do jego ubezwłasnowolnienia. Współczesny polski sąd 
zrobiłby to samo, na tych samych podstawach, z tym tylko, że dyspo-
nowałby, o ile w ogóle doszłoby do wszczęcia postępowania w przed-
miocie ubezwłasnowolnienia, opinią psychiatry lub neurologa, a po-
nadto opinią psychologiczną. Argumentacja na rzecz oddalenia pozwu 
o ubezwłasnowolnienie byłaby na pewno identyczna, odwołująca się 
przede wszystkim do tego, co na tle ustaleń faktycznych, dotyczących 
zachowania pozwanego, dyktuje doświadczenie życiowe.

2. Powróćmy jednak do początku XXI w. i stanu prawa oraz prak-
tyki sądów polskich, bo to, z naszego punktu widzenia, najistotniejsze. 
A jest to stan prawny istniejący od 1964 r., unormowany przepisami 
uchwalonego wówczas Kodeksu cywilnego8 i Kodeksu postępowania 
cywilnego9.

Przepisy prawa materialnego dotyczące ubezwłasnowolnienia cał-
kowitego (art. 13 k.c.) oraz ubezwłasnowolnienia częściowego (art. 16 
k.c.) nigdy przez ostatnie 44 lata nie były nowelizowane, natomiast 
przepisy prawa procesowego10, w zakresie istotnym, tylko raz – właśnie 
ostatnio, w 2007 r.

Ubezwłasnowolnienie, z przyczyn wymienionych identycznie 
w art. 13 k.c. i art. 16 k.c., następuje wówczas, gdy osoba taka nie 
jest w stanie kierować swym postępowaniem – sama prowadzić swo-
ich spraw (ubezwłasnowolnienie całkowite – art. 13 k.c.), albo gdy 
do prowadzenia jej sprawy potrzebuje pomocy (ubezwłasnowolnienie 
częściowe – art. 16 k.c.). W obu wypadkach chodzi o sytuacje, gdy 
niepodjęcie tego rodzaju decyzji musiałoby prowadzić do uszczerbku 
w interesach takiej osoby. Nie ma bowiem żadnej wątpliwości co do 

8 Ustawa z 23 kwietnia 1964 r., Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.
9 Ustawa z 17 listopada 1964 r., Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.
10 Rozdział 2, Ubezwłasnowolnienie, art. 544–560 k.p.c.
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tego, że  ubezwłasnowolnienie może nastąpić wyłącznie w interesie 
osoby, która ma być ubezwłasnowolniona11.

Ubezwłasnowolnienie może nastąpić tylko wtedy, gdy jest to ko-
nieczne w wypadku tej konkretnej osoby, której dotyczy wniosek 
o ubezwłasnowolnienie i konkretnych spraw, które są lub mogą być 
prowadzone przez tę właśnie osobę. Co więcej, brak będzie podstaw 
do ubezwłasnowolnienia, jeżeli sytuacja życiowa takiej osoby jest usta-
bilizowana, ma ona zapewnioną dostateczną opiekę faktyczną i nie za-
chodzi potrzeba podejmowania żadnych działań wymagających usta-
nowienia opieki prawnej, a orzeczenie ubezwłasnowolnienia mogłoby 
prowadzić do zakłócenia, wbrew interesom tej osoby, korzystnie dla 
niej uregulowanej sytuacji faktycznej12.

Przyczyny zaistnienia stanu braku zdolności do „kierowania swym 
postępowaniem” i „potrzeby pomocy do prowadzenia spraw” określo-
ne zostały identycznie w przepisach art. 13 i art. 16 k.c. Co prawda 
przepisy te posługują się niepoprawnym z punktu widzenia psychiatrii 
i psychologii terminem „niedorozwój umysłowy” zamiast „upośledze-
nie umysłowe”, nie ulega jednak żadnej wątpliwości, że w wypadku: 
„choroby psychicznej, niedorozwoju psychicznego albo innego rodza-
ju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii” 
chodzi o zaburzenia psychiczne takie, jak zostały one określone w art. 3 
pkt 1 ustawy z 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego13.

Nie chodzi zatem o samo używanie, a nawet nadużywanie alko-
holu, czy też środków psychotropowych, lecz o sytuacje, gdy używa-
nie tych substancji prowadzi do wystąpienia zaburzeń psychicznych 
 określonych w art. 3 pkt 1 lit. c tej ustawy14, co dotyczy także następstw 

11 Tak konsekwentnie w piśmiennictwie: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, War-
szawa 2002, s. 68–71; H. Ciepła i inni, Kodeks cywilny. Praktyczny komentarz z orzecznictwem, t. I, Warszawa 
2005, s. 39–41; E. Gniewek (red.) Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2006, s. 40–43; oraz w orzecznictwie 
m.in. postanowienia: I CR 167/68, LEX nr 6351; I CR 787/74, LEX nr 7642; II CR 472/75, LEX nr 7749; II CR 
384/76, LEX nr 7876; II CR 387/79, LEX nr 7864; II CR 11/81, LEX nr 8308.

12 Postanowienie SN I CR 450/76, LEX nr 7895, odmienny pogląd: E. Gniewek (red.), Kodeks…, op. cit., 
s. 42 oraz dalsi autorzy powołani w tezie 8 komentarza do art. 13, s. 42.

13 Ustawa z 19 sierpnia 1994 r., Dz.U. Nr 111, poz. 535 ze zm.; J. Duda, Komentarz do ustawy o ochronie 
zdrowia psychicznego, Warszawa 2006, s. 23 i n.

14 Postanowienia SN: II UKN 131/99, OSNP 2001, z. 3, poz. 77; I CR 480/82, OSNC 1983, z. 10, poz. 158; 
II CR 32/68, OSNPG 1968, nr 7, poz. 42; II CR 138/72, OSN 1972, nr 12, poz. 221 z glosami aprobującymi: 
J. Jasińskiego OSP 1974, nr 3, s. 112; S. Rejman, NP 1973, nr 10, s. 1512.
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chorób  somatycznych, ale nie w wypadku, na przykład, procesu miaż-
dżycowego rozwiniętego w stopniu odpowiednim do wieku15.

Tym bardziej, co zresztą oczywiste, nie może być podstawą ubez-
własnowolnienia ustalenie nawet najbardziej nierozważnego czy eks-
trawaganckiego zachowania, szkodliwego, na przykład, dla czyichś 
interesów majątkowych, jeżeli nie jest to spowodowane zaburzeniami 
psychicznymi16.

Z drugiej jednak strony, wobec posłużenia się przez ustawodawcę 
w art. 13 k.c. i w art. 16 k.c. sformułowaniem „innego rodzaju zaburzeń 
psychicznych, w szczególności” źródło „zaburzeń psychicznych” jest 
obojętne (nieistotne), choć obserwacja praktyki sądowej prowadzi do 
wniosku, że najczęściej tym źródłem jest choroba psychiczna, upośle-
dzenie umysłowe, a także zmiany neurologiczne, spowodowane wyle-
wem krwi do mózgu, zatorem albo niedotlenieniem mózgu.

„Niemożność kierowania postępowaniem” – pełna, uzasadniająca 
całkowite ubezwłasnowolnienie (art. 13 k.c.), nie oznacza braku „moż-
liwości pokierowania swoim postępowaniem” w rozumieniu art. 31 
Kodeksu karnego z 1997 r., gdyż ogranicza się do braku zdolności 
do racjonalnego (rozsądnego) podejmowania decyzji oraz czynności 
prawnych i faktycznych zgodnie z interesem prawnym takiej osoby. 
W wypadku ubezwłasnowolnienia częściowego chodzi o sytuacje, gdy 
z powodu zaburzeń psychicznych podjęcie takich decyzji i czynności 
prawnych oraz czynności faktycznych, tu nazwane „prowadzeniem 
spraw” (art. 16 k.c.) jest możliwe, ale tylko z pomocą innej osoby – ku-
ratora17.

3. Przepisy procesowe dotyczące orzekania w przedmiocie ubezwłas-
nowolnienia zamieszczone zostały w Kodeksie postępowania cywilne-
go z 1964 r. w Księdze drugiej normującej postępowanie nieprocesowe, 
Tytuł II, Dział I. Sprawy z zakresu prawa osobowego, w Rozdziale 2, za-
tytułowanym „Ubezwłasnowolnienie”; spora ich część reguluje właśnie 
problematykę, którą można określić mianem aspektów  psychiatryczno-

15 Postanowienia SN: II CR 471/76, LEX nr 7881; I CR 787/74, LEX nr 7642.
16 Postanowienia: Sądu Apelacyjnego w Białymstoku I ACr 143/94, „Przegląd Sądowy” – wkładka 1996, 

nr 2, poz. 46, postanowienia SN: II CR 58/78, LEX nr 7919; II CR 15/66, LEX nr 5948.
17 Postanowienia SN: I CR 207/73, niepubl.; II CR 48/72, OSN 1972, nr 12, poz. 220; I CR 175/68, RPEiS 

1969, nr 2, s. 325; I CR 8/74, OSN 1975, nr 1, poz. 12; zob. także: S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do 
Kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 1999, s. 61–72.
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-neurologiczno-psychologicznych tej instytucji. One to właśnie, w naj-
szerszym zakresie, zostały znowelizowane ustawą z 2007 r.18

W uzasadnieniu projektu tej ustawy nowelizującej19 znalazły się 
stwierdzenia, które mogą okazać się istotne przy dokonywaniu wy-
kładni zmienionych następnie przepisów dotyczących postępowania 
w przedmiocie ubezwłasnowolnienia. Z uzasadnienia dowiadujemy się, 
że inspiracją dla przygotowania propozycji nowelizacji była krytycz-
na ocena postępowań w przedmiocie ubezwłasnowolnienia, dokonana 
w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, potwierdzona wynikiem ba-
dań przeprowadzonych w Departamencie Sądów Powszechnych Mini-
sterstwa Sprawiedliwości, formułująca wniosek, że unormowania obu 
kodeksów w tym zakresie są wystarczające, natomiast praktyka ich sto-
sowania dalece niezadowalająca20.

Dostrzeżona przy tym została potrzeba nowelizacji niektórych 
unormowań w celu ich dostosowania do standardów Konstytucji RP 
z 1997 r., jak i standardów międzynarodowych. Nie może też ulegać 
najmniejszej wątpliwości, że zmiana tych przepisów, w tym przede 
wszystkim art. 559 k.p.c., inspirowana była wyrokiem Trybunału Kon-
stytucyjnego, stwierdzającym, że ten właśnie przepis w zw. z art. 545 
§ 1 i 2 k.p.c., w zakresie w jakim nie przyznaje osobie ubezwłasno-
wolnionej uprawnienia do złożenia wniosku o uchylenie albo zmianę 
zakresu ubezwłasnowolnienia, jest niezgodny z art. 30 i art. 31 Konsty-
tucji RP z 1997 r.21

18 A. Zieliński (red.), K. Flaga Gieruszyńska, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 
2008, s. 940–959.

19 Sejm RP V kadencji, druk nr 715.
20 Krytyczne uwagi w tym zakresie, dotyczące w szczególności zbyt częstego orzekania ubezwłasnowol-

nienia całkowitego, formułowane były już na początku lat 90. ubiegłego stulecia – zob. K. Krzekotowska, 
Ubezwłasnowolnienie w prawie polskim, Zeszyty Naukowe IBPS 1991, z. 32, s. 50–58, zob. także: A. Mirkow-
ska-Mankiewicz, M. Seroczyńska, J. Parczewski, Praktyka ubezwłasnowolniania osób z niepełnosprawnością 
intelektualną w polskich sądach – raport z badań, Warszawa 2002, opracowanie przygotowane przez Polskie 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, a także polski raport (w:) Sprawiedliwość, Pra-
wa i Integracja Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, dokument zbiorczy przygotowany przez Europejski 
Związek Stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, w tym przez Polskie Sto-
warzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Bruksela 2003, s. 7 i 25, a także I. Kleniewski, 
Postępowanie w sprawach o ubezwłasnowolnienie w praktyce sądowej (w:) E. Holewińska-Łapińska, Prawo 
w działaniu, Warszawa 2003.

21 Wyrok TK K 28/05, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Seria A, 2007, nr 3, poz. 24.
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Co prawda, Parlament ostatecznie nie wprowadził dodatkowego prze-
pisu po art. 546(1) k.p.c., stanowiącego, że postępowanie w tym przed-
miocie powinno być prowadzone z poszanowaniem godności osoby, 
której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, to jednak szereg pro-
pozycji tego projektu dotyczyło wzmocnienia pozycji procesowej takiej 
osoby. Nie tylko zastąpienie określenia „osoba, która ma być ubezwłas-
nowolniona” określeniem „osoba, której dotyczy wniosek o ubezwłas-
nowolnienie”, ale przede wszystkim wyraźniejsze sformułowanie już 
w art. 547 k.p.c. obowiązku wysłuchania takiej osoby i to w obecności 
psychiatry lub neurologa, w każdym wypadku w obecności psycholo-
ga, jeszcze przed wszczęciem postępowania i to bez względu na stan 
psychiczny tej osoby. To także propozycja obszerniejszych, a także bar-
dziej precyzyjnych unormowań dotyczących doradcy tymczasowego 
w art. 548, 550 i 551 k.p.c., bezwzględnego obowiązku przedstawienia 
świadectwa lekarskiego, opinii psychologa albo zaświadczenia poradni 
przeciwalkoholowej lub leczenia uzależnień (art. 552 k.p.c.), a przede 
wszystkim uregulowania dotyczące sporządzenia ostatecznej diagnozy 
w wyniku badań psychiatrycznych lub neurologicznych oraz psycholo-
gicznych (art. 553 k.p.c.). Z kolei nowy przepis dodany po art. 554 k.p.c. 
miał, w intencji projektodawców, wymusić przeprowadzenie wszech-
stronnego postępowania dowodowego. W końcu zaproponowano, w § 
3 art. 559 k.p.c., wobec konsekwentnie wypowiadanego odmiennego 
stanowiska Sądu Najwyższego na gruncie dotychczas obowiązujących 
przepisów22, przyznanie ubezwłasnowolnionemu legitymacji do wystą-
pienia z wnioskiem o uchylenie lub zmianę zakresu ubezwłasnowolnie-
nia. W uzasadnieniu tego projektu został też sformułowany zasadniczy 
cel nowelizacji – „zwiększenie ochrony interesów osób, których doty-
czy wniosek o ubezwłasnowolnienie”. Pozostaje zatem ocena, na ile cel 
ten można osiągnąć z wykorzystaniem unormowań, które ostatecznie 
zostały przyjęte przez Parlament.

4. Przyjrzyjmy się, wobec tego, znowelizowanym przepisom roz-
działu 2 k.p.c. „Ubezwłasnowolnienie” (art. 544–560), w kontekście 
regulacji dotychczas obowiązujących, przede wszystkim w zakresie 
określonym tytułem tego opracowania.

22 Uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego III CZP 37/04.
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Zwrócić przede wszystkim trzeba uwagę na zmianę tylko z pozoru 
nieistotną, a w istocie o ogromnej wadze nie tylko dla kształtu instytucji 
ubezwłasnowolnienia, ale także dla dokonywania wykładni wszystkich 
przepisów tej części kodeksu. Chodzi o zastąpienie w art. 546 § 1 pkt 
1 k.p.c., i odpowiednio w dalszych przepisach, określenia „osoba, któ-
ra ma być ubezwłasnowolniona” określeniem „osoba, której dotyczy 
wniosek o ubezwłasnowolnienie”. Stanowi to zwrócenie przez ustawo-
dawcę uwagi na to, co zresztą wydaje się oczywiste, że wobec takiej 
osoby, od początku tego typu postępowania, od pierwszej czynności do 
chwili uprawomocnienia się orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu, obo-
wiązuje domniemanie pełnosprawności intelektualnej, a także pełnej 
zdolności do czynności prawnej. To wnioskodawca musi wykazać ist-
nienie przesłanek ubezwłasnowolnienia, a zadaniem sądu jest zadba-
nie o to, by wykorzystane zostały w sposób właściwy określone w ko-
deksie instrumenty prawne, prowadzące do takiego ustalenia. Właśnie 
w intencji upodmiotowienia osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłas-
nowolnienie, ustawodawca nazywa ją osobą „niepełnosprawną”, a nie 
osobą „ułomną” – dodany § 2 w art. 558 k.p.c. 23

5. Nie może też ujść uwadze nowe unormowanie w art. 546 k.p.k., 
którego dodany ustawą nowelizującą § 3 stanowi, że „organizacje spo-
łeczne, do których zadań statutowych należy obrona praw osób nie-
pełnosprawnych, udzielanie pomocy takim osobom lub ochrona praw 
człowieka, mogą wstąpić do postępowania w każdym jego stadium”. 
Należy spodziewać się, że aktywność w tym zakresie przejawią prze-
de wszystkim organizacje, których zadaniem statutowym jest ochrona 
praw i pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie, wśród któ-
rych organizacja o największym znaczeniu to Polskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym24. Udział w takim po-
stępowaniu przedstawicieli tego rodzaju organizacji wzmocni gwaran-
cje wydania orzeczenia dyktowanego wyłącznie interesem osoby, któ-
rej dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie25. Zakres tych czynności 

23 A. Górski, J. P. Górski, Zmiany…, op. cit., s. 16.
24 Stowarzyszenie to, w istocie stworzone i przez wiele lat prowadzone przez M. Mrugalską, jest aktyw-

nym członkiem The European Association of Societies of Persons with Intellectual Disability and their Fami-
lies, z siedzibą w Brukseli.

25 Zob. uzasadnienie projektu ustawy Sejmu RP V kadencji, druk nr 715, s. 6.
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 określa art. 62 k.p.c., a z kolei z unormowania art. 61 § 2 k.p.c. wynika, 
że przedstawiciel tego rodzaju organizacji może wystąpić w postępowa-
niu przed sądem obu instancji, ale nie w postępowaniu kasacyjnym26.

6. Natomiast, poczynając od art. 547 k.p.c., pojawiają się zmiany 
najistotniejsze z punktu widzenia omawianej tu problematyki. 

Intencją projektodawcy27, a następnie ustawodawcy, było wyekspo-
nowanie znaczenia w tym postępowaniu „wysłuchania” osoby, której 
dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie. Dotychczas problematyka ta 
była szczegółowo unormowana dopiero w art. 556 k.p.c., ze wskaza-
niem, że czynność ta jest obligatoryjna, powinna odbyć się „w miarę 
potrzeby” w obecności lekarza, bez wskazania jego specjalności, choć 
mogło chodzić tylko o lekarza psychiatrę, wysłuchanie powinno odbyć 
się na rozprawie, na którą taką osobę można sprowadzić z zastosowa-
niem przymusu, a gdyby było to „niewskazane”, wysłuchać ją przez 
sędziego wyznaczonego ze składu orzekającego w przedmiocie ubez-
własnowolnienia lub przez sąd wezwany. Zaznaczyć przy tym trzeba, 
że sąd samodzielnie, bez udziału biegłego lekarza czy też psychologa, 
oceniał, czy w czasie „wysłuchania” potrzebna jest obecność lekarza, 
jak też, czy wskazane jest lub nie „wysłuchanie” na rozprawie28.

Teraz, w art. 547 k.p.c., odnajdujemy jednoznaczne i zasadniczo 
odmienne od dotychczasowego, unormowanie. Osobę, której dotyczy 
wniosek o ubezwłasnowolnienie, należy w każdym wypadku29 wy-
słuchać niezwłocznie po wszczęciu postępowania, także w przedmio-
cie wniosku o uchylenie ubezwłasnowolnienia30, w obecności przede 
wszystkim psychologa, a w zależności od tego, co ma być przyczyną nie-
pełnosprawności psychicznej, w obecności biegłego lekarza  psychiatry 

26 A. Górski, J. P. Górski, Zmiany…, op. cit., s. 23; zob. także nowy § 4 w art. 548 k.p.k. – uprawnienie 
do wskazania osoby, która mogłaby zostać ustanowiona doradcą tymczasowym osoby, której dotyczy wniosek 
o ubezwłasnowolnienie.

27 Uzasadnienie do projektu ustawy nowelizującej, Sejm RP V kadencji, druk Nr 715, s. 7.
28 T. Ereciński (red.), J. Gudowski, M. Jędrzejewska, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 3, 

Warszawa 2008, s. 121; J. Gudowski, Kodeks postępowania cywilnego, tekst, orzecznictwo, piśmiennictwo, 
Warszawa 1986, s. 1016, 1017; K. Piasecki (red.) Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. II, Warszawa 
1997, s. 310, 311.

29 Taki wymóg wynika także z orzecznictwa Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu – zob. orzeczenie 
w sprawie Shukaturov przeciwko Rosji z 27 marca 2008 r. skarga nr 44009/05 oraz M. A. Nowicki, Sąd ma 
obowiązek wysłuchania ubezwłasnowolnianej osoby, „Gazeta Prawna” 2008, nr 74.

30 Postanowienie SN II CR 183/66, OSNC 1967, z. 2, poz. 37.
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lub neurologa. W uzasadnieniu projektu ustawy nowelizacyjnej nie 
wskazano, dlaczego proponuje się wprowadzenie obecności w czasie 
„wysłuchania” lekarza neurologa, uznając to zapewne za coś oczywi-
stego, natomiast jeżeli chodzi o psychologa, którego przepis ten wymie-
nia w pierwszej kolejności, to znalazło się stwierdzenie, że tylko biegły 
tej specjalności „może kompetentnie ocenić sprawność intelektualną 
osoby wysłuchiwanej” z zaznaczeniem, że „niemożność porozumienia 
się z nią powinna być stwierdzona w protokole, po wysłuchaniu biegłe-
go lekarza i psychologa, uczestniczących w posiedzeniu sądu”. Takie 
ustalenie stanowiłoby podstawę kolejnej decyzji sądu, o wydaniu przez 
biegłych opinii, na podstawie której sąd podjąłby, w oparciu o art. 556 
k.p.c., decyzję o zaniechaniu wzywania, wysłuchania i doręczenia pism 
sądowych osobie, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie31.

Przede wszystkim jednak trzeba zwrócić uwagę na trafność nowego 
unormowania art. 547 k.p.c., i to nie tylko dlatego, że tu przeniesio-
ne zostały bardzo ważne unormowania dotychczas usytuowane dopie-
ro w art. 556 k.p.c., czy też dlatego, co na pewno bardzo ważne, że 
wprowadzone zostało zażalenie na postanowienie sądu o przymuso-
wym doprowadzeniu osoby, której dotyczy wniosek, na rozprawę (§ 2 
zdanie końcowe), lecz dlatego, że tak właśnie jak w art. 547 § 1 k.p.c. 
określeni zostali biegli, którzy muszą uczestniczyć w „wysłuchaniu”, 
w pierwszej kolejności psycholog, bo to on oceni sprawność intelektu-
alną tej osoby, a także psychiatra, jeżeli zachodzi podejrzenie zaburzeń 
psychicznych, albo neurolog, jeżeli będziemy mieli do czynienia z oso-
bą po urazie neurologicznym (wylewie krwi to mózgu, zatorze albo 
niedotlenieniu mózgu). W ten sposób ustawodawca trafnie przesądził, 
że o ustaleniu występowania medycznych przesłanek ubezwłasnowol-
nienia musi decydować nie tylko psychiatra lub neurolog, ale przede 
wszystkim, czy też ostatecznie, psycholog, który, oceniając sprawność 
intelektualną takiej osoby, może ustalić jej zdolność do samodzielne-
go uczestniczenia w toczącym się w jej sprawie postępowaniu, a także 
zdolność do kierowania swym postępowaniem (art. 13 § 1 k.c.) albo 
prowadzenia jej spraw (art. 16 § 1 k.c.). Takie ukształtowanie i usy-
tuowanie tej czynności procesowej, której przeprowadzenie następuje 

31 Uzasadnienie projektu ustawy nowelizującej, Sejm RP V kadencji, druk nr 715, s. 7.
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„niezwłocznie po wszczęciu postępowania”, pozwala, w interesie oso-
by, której dotyczy wniosek, albo niezwłocznie wniosek odrzucić, albo 
też równie niezwłocznie podjąć dalsze czynności pozwalające zdecy-
dować, wyłącznie w interesie tej osoby, o ubezwłasnowolnieniu. 

Czynność wysłuchania ma, w tej kategorii spraw, tak doniosłe zna-
czenie, że jej zaniechanie stanowi, co do zasady, uchybienie tej rangi, 
że pociąga za sobą nieważność postępowania – art. 379 pkt 5 w zw. 
z art. 13 § 2 k.p.c.32, poza sytuacjami wyjątkowymi, gdy to uchybienie 
zostanie konwalidowane w dalszym toku postępowania33.

Takie uchybienie może stanowić też samodzielną podstawę skargi 
kasacyjnej – art. 393(3) § 1 pkt 2 k.p.c. 

Obowiązek „wysłuchania” przez sąd stanowi, w istocie, uprawnienie 
tej osoby do bycia wysłuchanym, z czym jednak nie wiąże się obowią-
zek tej osoby złożenia wyjaśnień ani obowiązek późniejszego podda-
nia się badaniu psychiatryczno-neurologiczno-psychologicznemu. Sam 
fakt odmowy nie może przemawiać za orzeczeniem ubezwłasnowol-
nienia, ale z takiego zachowania sąd, na podstawie art. 233 § 2 k.p.c. 
w zw. z art. 13 k.p.c., może wyprowadzić wnioski co do przyczyny 
odmowy złożenia wyjaśnień, a to na użytek swej oceny uczynić powi-
nien również biegły lekarz i psycholog, gdy na to pozwalają stosowane 
przez nich kryteria34.

7. Mając na uwadze zagwarantowanie praw osoby, której dotyczy 
wniosek o ubezwłasnowolnienie, dokonano także nowelizacji art. 552 
k.p.c., który normuje kwestie związane z obowiązkiem, a nie jak po-
przednio z fakultatywnością zobowiązania do złożenia świadectwa le-
karskiego, teraz tylko lekarza psychiatry, także opinii psychologa albo 
zaświadczenia z poradni przeciwalkoholowej lub z poradni leczenia 
uzależnień. Było to konieczne wobec pojawienia się w tym postępowa-
niu opiniowania psychologicznego, jednak zauważyć należy, że usta-
wodawca i tym razem okazał się nie tylko niekonsekwentny, ale także 
niestaranny. Niekonsekwentny, gdyż pamiętając o psychologu, który 
ma prawo i obowiązek dokonania oceny w wypadku zaburzeń psy-
chicznych, w tym pijaństwa i narkomanii, to chyba jednak zapomniał 

32 A. Górski, J. P. Górski, Zmiany…, op. cit., s. 18.
33 Wyrok SN I CKN 524/97, Prok. i Pr. 1999, nr 5, s. 43.
34 A. Górski, J. P. Górski, Zmiany…, op. cit., s. 19.
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o neurologu, którego świadectwo lekarskie może stanowić wystarcza-
jącą, nawet bez dokonywania oceny przez psychologa, podstawę do 
uznania zasadności wszczęcia postępowania w przedmiocie ubezwłas-
nowolnienia, a przecież o to tylko chodzi w wypadku art. 552 k.p.c. 
Natomiast niestaranność ustawodawcy wyraża się w dwóch kwestiach. 
Pierwsza, o czym była już mowa, to niepoprawne, także w świetle usta-
wy z 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, (art. 3 pkt 1 lit. b) posłu-
żenie się określeniem „niedorozwój umysłowy” zamiast „upośledzenie 
umysłowe”, co poprawione zostało w art. 31 § 1 k.k. I rzecz druga, o ile 
należy zaakceptować określenie „narkomania”, funkcjonujące w ję-
zyku aktów prawnych, to nie można tego powiedzieć o „pijaństwie”, 
wziętym z języka ogólnego, a nawet tylko potocznego, które należało 
zastąpić określeniem „uzależnienie od alkoholu”. Dlaczego tak się stało 
– nie sposób odgadnąć. Trafnie jednak w art. 552 § 2 k.p.c. stwierdzono 
wyraźnie, choć to akurat nie powinno budzić żadnych wątpliwości tak-
że na gruncie poprzedniego stanu prawnego, że wniosek o ubezwłas-
nowolnienie nie zostanie odrzucony przez sąd, jeżeli złożenie takich 
dokumentów nie jest możliwe, chociażby z tego powodu, że chory psy-
chicznie lub upośledzony umysłowo nie znajdował się pod opieką le-
karza, albo uzależniony od alkoholu czy też środków psychotropowych 
nie korzystał z pomocy właściwej poradni specjalistycznej. Wówczas 
uprawdopodobnienie zasadności wniosku nastąpi na podstawie innych 
dowodów, w praktyce na podstawie zeznań świadków35.

8. Dotychczas obowiązujący przepis art. 553 k.p.c. stanowił, że 
osoba, która „ma być ubezwłasnowolniona”, musi być zbadana przez 
„jednego lub więcej biegłych lekarzy psychiatrów”. I to wszystko. 
W wyniku nowelizacji pojawiła się znacznie obszerniejsza regulacja, 
dotycząca, z jednej strony, biegłych, którzy muszą zbadać osobę, któ-
rej „dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie”, a z drugiej zakresu 
(przedmiotu) opinii biegłych. Co już zostało zasygnalizowane przez 
ustawodawcę w art. 547 k.p.c. odnośnie do uczestniczenia biegłych 
w „wysłuchaniu”, teraz zostało odniesione do opinii dotyczącej sta-
nu psychicznego takiej osoby. Dostrzegając to, że przyczyną utraty 
„zdolności do samodzielnego kierowania swoim postępowaniem” lub 

35 Postanowienie SN II 487/69, OSN 1971, nr 4, poz. 73.
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„ prowadzenia swoich spraw” (art. 13 k.c. i art. 16 k.c.) mogą być także 
zaburzenia (zakłócenia) o podłożu neurologicznym, jako wynik urazu 
neurologicznego, a „zdolność” ta uzależniona jest od sprawności inte-
lektualnej, ustawodawca uznał, że opinię w tym przedmiocie musi wy-
dać dwóch biegłych: zawsze psycholog i jeden lekarz – psychiatra albo 
neurolog. Pomimo stanowczego sformułowania, odmiennie niż czyni 
to ustawodawca w art. 202 § 1 k.p.k. („co najmniej dwóch biegłych 
lekarzy psychiatrów), nie ma, moim zdaniem, przeszkód, żeby opinię 
tego rodzaju wydawała większa liczba biegłych. Podobnie jest przecież 
w postępowaniu w sprawach o wykroczenie (art. 42 § 2 „powołuje bie-
głego psychiatrę”), gdzie kwestia ta nie budzi wątpliwości. Z drugiej 
jednak strony ci biegli nie stanowią „zespołu biegłych”36, a więc każdy 
z nich opracowuje własną opinię, która musi zawierać ustalenia oraz 
oceny, które zostały trafnie określone w art. 553 § 2 k.p.c. W świetle 
tego ostatniego unormowania nie może być wątpliwości, że biegli tych 
trzech specjalności (psychologii, psychiatrii i neurologii) przedstawiają 
także psychologiczno-psychiatryczno-neurologiczne aspekty zdolności 
osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, do samodziel-
nego kierowania swoim postępowaniem i prowadzenia swoich spraw, 
z uwzględnieniem przy opiniowaniu „postępowania i zachowania się 
tej osoby”37.

To, niewątpliwie, trafne unormowanie, tym bardziej że nie ma żad-
nych przeszkód, żeby w opiniowaniu uczestniczyła większa niż „usta-
wowe minimum” liczba biegłych. Co więcej, takie ukształtowanie 
opiniowania w przedmiocie istnienia przesłanek ubezwłasnowolnienia 
skłania do ponownego zastanowienia się nad modelem opiniowania 
w przedmiocie niepoczytalności na gruncie prawa karnego (art. 202 
i 203 k.p.k.). Chyba już najwyższy czas, żeby zdecydować co najmniej 
o tym, że w opiniowaniu tego rodzaju zawsze musi uczestniczyć psy-
cholog, ale może trzeba pójść o „jeden krok dalej” i stwierdzić w Ko-
deksie postępowania karnego z 1997 r., że o niepoczytalności orzeka 

36 Odmiennie: A. Górski, J. P. Górski, Zmiany…, op. cit., s. 19.
37 Postanowienie SN: I CR 214/66, Lex nr 6090; II CR 172/68, Lex Polonica nr 296345; St. Kołakow-

ski, Opiniowanie w sprawach o ubezwłasnowolnienie (w:) J. K. Gierowski, A. Szymusik, Postępowanie karne 
i cywilne wobec osób zaburzonych psychicznie. Wybrane zagadnienia z psychiatrii, psychologii i seksuologii 
sądowej, Kraków 1996, s. 210 i n.
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zespół co najmniej dwóch psychologów uwzględniający opinię psychia-
try lub neurologa. Także z wykorzystaniem „cywilistycznego” modelu 
obserwacji psychiatrycznej (art. 554 § 1 k.p.c.), a więc jej zarządzenie 
na okres do sześciu tygodni, z możliwością przedłużenia, ale tylko do 
trzech miesięcy, gdy zaburzenia psychiczne zostały stwierdzone w toku 
badania ambulatoryjnego, które wymagają jednak sprawdzenia w za-
kładzie leczniczym38.

Na postanowienie sądu odmawiające oddania pod obserwację zaża-
lenie nie przysługuje39.

9. Szczególnej uwagi wymaga nowy przepis art. 554(1) § 1 k.p.c. 
Co prawda skierowany jest on do stron i orzekającego w tej kwestii 
sądu, ale wobec treści art. 553 § 2 k.p.c. po nowelizacji, który określa 
bardzo szeroko przedmiot opinii biegłych lekarzy, a zwłaszcza psycho-
loga, skierowany jest w równym stopniu do biegłych, którzy muszą 
zbadać wynikający z ich specjalności aspekt wielu okoliczności wska-
zanych w art. 554(1) § 1 k.p.c. Konieczne jest bowiem dokonanie oceny, 
zwłaszcza z punktu widzenia psychologii, konkretnej życiowej sytuacji 
tej właśnie osoby, której ta sprawa dotyczy. Może się bowiem okazać, 
na przykład, że wobec znikomej aktywności życiowej konkretnej osoby 
nie ma, praktycznie rzecz biorąc, spraw wymagających prowadzenia40.

10. Na koniec kwestia tylko bardzo pośrednio wiążąca się z proble-
matyką opiniowania w sprawach w przedmiocie ubezwłasnowolnienia 
– zdolność ubezwłasnowolnionego do złożenia wniosku o uchylenie 
albo zmianę zakresu ubezwłasnowolnienia, a także uprawnienie do zło-
żenia wniosku o własne ubezwłasnowolnienie. Obecnie jednoznacz-
nie zostało unormowane, w wyniku przedstawianej tu nowelizacji, 
w nowym § 3 w art. 559 k.p.c., że ubezwłasnowolniony może wystą-
pić z wnioskiem o jego uchylenie lub zmianę. Zatem stanowisko Sądu 
Najwyższego, wyrażone na gruncie dotychczasowego stanu prawnego, 
straciło aktualność41.

38 Postanowienie SN: II CR 32/64, LEX nr 5949; I CZ 56/74, Lex nr 7482.
39 Postanowienie SN I CZ 84/66, OSNC 1967, z. 5, poz. 93.
40 Postanowienie SN II CR 412/65, OSNCP 1966, z. 10, poz. 170; uchwała siedmiu sędziów SN III CZP 

4/00, OSNC 2000, z. 11, poz. 195; zob. także A. Górski, J. P. Górski, Zmiany…, op. cit., s. 20.
41 Uchwała siedmiu sędziów SN: III CZP 56/69, OSNCP 1970, z. 7–8, poz. 118; III CSK 395/06, LEX 

nr 308865.
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Natomiast ta ostatnia możliwość – złożenia wniosku o „ubezwłasno-
wolnienie samego siebie” – ostatecznie została odrzucona w orzeczni-
ctwie i piśmiennictwie42. 

11. Jak ocenić dokonaną w 2007 r. nowelizację i ukształtowany w jej 
wyniku model postępowania cywilnego w przedmiocie ubezwłasno-
wolnienia, zwłaszcza w zakresie opiniowania psychologiczno-psy-
chiatryczno-neurologicznego? Zdecydowanie pozytywnie i to prze-
de wszystkim dlatego, że nowe unormowania wzmacniają gwarancje 
procesowe osób, których dotyczą wnioski o ubezwłasnowolnienie. 
Po drugie dlatego, że przedmiot opiniowania biegłych psychologów, 
psychiatrów i neurologów jest obecnie maksymalnie rozległy, gdyż do-
tyczy psychologiczno-psychiatryczno-neurologicznych aspektów klu-
czowych przesłanek ubezwłasnowolnienia. I po trzecie, powierzenie 
opiniowania nie tylko psychiatrom, ale również neurologom, a przede 
wszystkim psychologom, którzy z całą pewnością okażą się dla stron, 
a zwłaszcza dla sądu, najbardziej użyteczni. 

Czy ta ocena jest trafna, zdecyduje praktyka, która, miejmy nadzieję, 
prawidłowo odczyta oczekiwania ustawodawcy, jednoznacznie, moim 
zdaniem, wyrażone w znowelizowanych przepisach kodeksu postępo-
wania cywilnego dotyczących ubezwłasnowolnienia.

42 A. Górski, J. P. Górski, Zmiany…, op. cit., s. 22 i powołane tam orzecznictwo oraz piśmiennictwo.
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Niepodjęcie – zaprzestanie terapii a prawo karne

Przedmiotem moich poniższych rozważań będą dwie regulacje usta-
wowe, a mianowicie art. 38 i 39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty1. Poza ich zakresem pozostawiam kwestię zaprzestania terapii 
ze względu na jej przewidywaną bezskuteczność, gdyż zagadnienie to 
było przedmiotem mojej wcześniejszej wypowiedzi2.

1. Art. 38 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Art. 65 Konstytucji gwarantuje wolność wyboru i wykonywania za-
wodu, stanowiąc równocześnie, że wyjątki w tej mierze określa ustawa. 
Konsekwencję rozwiązania przyjętego w ustawie zasadniczej stanowi 
art. 38 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, dotyczący upraw-
nienia lekarza do niepodjęcia leczenia bądź odstąpienia od leczenia. 
W przepisie tym ustanowione są przesłanki takiej decyzji lekarza: 

1. Uprawnienie do niepodjęcia czy odstąpienia od leczenia nie po-
wstaje w sytuacji opisanej w art. 30 ustawy o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty, czyli w razie zaistnienia przypadku niecierpiącego zwłoki. 

2. Odstąpienie od leczenia musi być poprzedzone poinformowaniem 
pacjenta (jego przedstawiciela ustawowego, opiekuna faktycznego) 
o takiej ewentualności, co powinno nastąpić z odpowiednim wyprze-
dzeniem. Towarzyszyć temu musi wskazanie realnych możliwości 
uzyskania świadczenia u innego lekarza lub w innym zakładzie opieki 
zdrowotnej.

1 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz. U. 2008, Nr 136, 
poz. 857 .

2 T. Dukiet-Nagórska: O potrzebie wypracowania standardów postępowania dotyczących niepodjęcia tera-
pii i jej zaprzestania, PiM 2008, nr 2, s. 17–26.
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3. Jeżeli lekarz wykonuje swój zawód na podstawie stosunku pracy 
lub w ramach służby, może nie podjąć leczenia lub odstąpić od lecze-
nia, jeżeli istnieją poważne po temu powody, po uzyskaniu zgody swo-
jego przełożonego.

4. Odstąpienie od leczenia lekarz ma obowiązek uzasadnić i odnoto-
wać w dokumentacji medycznej.

Z przedstawionych unormowań wynika, że lekarz nie ma pełnej swo-
body wykonywania zawodu, swoboda ta doznaje ograniczenia ponadto 
z uwagi na treść art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty: 
lekarz ma obowiązek leczyć zgodnie z aktualnym stanem wiedzy me-
dycznej i należytą starannością. Ograniczenie to wiąże się z problemem 
błędu medycznego, który stanowi odrębne, obszerne zagadnienie, toteż 
go pominę.

Drugie istotne ograniczenie swobody wynika z istnienia lekarskiego 
obowiązku udzielania „pomocy (…) w każdym przypadku, gdy zwłoka 
w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, 
ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w in-
nych przypadkach nie cierpiących zwłoki” – art. 30 ustawy o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty. Z tej przyczyny musi być podjęty problem 
znaczenia tego przepisu dla zakresu lekarskiej swobody.

Prezentacja tej kwestii wymaga bliższego określenia sytuacji, w któ-
rej aktualizuje się obowiązek niesienia pomocy: ustawa mówi tu niebez-
pieczeństwie powstania co najmniej ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 
w wyniku zwłoki z interwencją, a ponadto odwołuje się do klauzu-
li dopełniającej poprzez użycie słów „inne przypadki niecierpiące 
zwłoki”. Zatem obowiązek ten powstaje już wtedy, gdy zagrożenie 
nie jest jeszcze bezpośrednie, ma mniejszy ciężar gatunkowy. Skoro 
niepodjęcie leczenia, jak również odstąpienie od niego, nie mogą pro-
wadzić do naruszenia tego obowiązku, to konieczne jest przedstawienie 
prawnokarnych konsekwencji nieudzielania pomocy.

Karna odpowiedzialność za brak interwencji zależy od tego czy le-
karz jest gwarantem, bowiem tylko gwarant odpowiada za wywołany 
w ten sposób skutek – przy czym skutek to nie tylko uszczerbek dla ży-
cia czy zdrowia, ale także narażenie życia lub zdrowia na bezpośrednie 
niebezpieczeństwo (art. 160 k.k.). 
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Gwarantem jest osoba, na której spoczywa – wynikający z ustawy, 
decyzji uprawnionego organu, umowy – prawny, szczególny obowią-
zek zapobiegnięcia skutkowi (art. 2 k.k.).

W doktrynie prawa karnego jest spór co do tego, kiedy można mó-
wić o lekarzu jako gwarancie. Spotkać można pogląd, że lekarz jest 
gwarantem z tej racji, że elementem porządku prawnego jest przywo-
łany wyżej art. 30 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty – taką 
tezę stawia L. Kubicki3. Inni natomiast autorzy – będący w przewadze 
– wyrażają pogląd, że lekarz staje się gwarantem dopiero wówczas, gdy 
obowiązek z art. 30 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty uleg-
nie skonkretyzowaniu w związku z wykonywaniem przez lekarza obo-
wiązków wynikających z powołania na stanowisko, zawarcia umowy 
o pracę czy też umowy cywilnoprawnej4. Przytoczę charakterystyczną 
dla tego punktu widzenia wypowiedź prof. E. Zielińskiej: 

„ Podstawą (…) szczególnego obowiązku prawnego nie może być 
generalna i abstrakcyjna norma prawna odnosząca się do wszystkich 
lekarzy, jak (…) art. 30 ustawy (ustawy o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty – przyp. autorki), lecz tylko norma indywidualna i konkret-
na przewidziana w akcie o charakterze administracyjno- lub cywilno-
prawnym. Źródłem takiego szczególnego obowiązku jest np. stosunek 
umowy z pacjentem, stosunek pracy lub służby. Najczęściej w przypad-
ku lekarza jest to stosunek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
(…). Prawny, szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi powsta-
je w chwili zawarcia zatrudnienia, aktualizuje się najczęściej jednak 
w chwili przystąpienia do pracy.”5 „Przewidziany (…) w omawianym 
przepisie obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej aktualizuje się tylko 
wtedy, gdy lekarz znajduje się w tym samym czasie i miejscu, co osoba 

3 L. Kubicki: Obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej, PiM 2003, nr 13, s. 4. Także P. Konieczniak przyj-
muje wyłącznie jurydyczne źródło obowiązku gwaranta: Udział w proteście zbiorowym jako przewinienie za-
wodowe lekarza, PiM 1999, nr 2, s. 90.

4 M. Filar: Odpowiedzialność karna lekarza za zaniechanie udzielenia świadczenia zdrowotnego (nieudzie-
lanie pomocy), PiM 1999, nr 3, s. 33;A. Zoll: Prawo lekarza do odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych 
i jego granice, PiM 2003, nr 13, s.18; J. Kulesza: Lekarski obowiązek pomocy na tle obowiązku ogólnoludzkie-
go (art. 162 k.k.), PiM 2006, nr 1, s. 104; E. Zatyka: Lekarski obowiązek udzielenia pomocy, w: Zagadnienie 
współczesnej polityki kryminalnej, pod red. T. Dukiet-Nagórskiej, Bielsko-Biała, s. 280.

5 E. Zielińska w: Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, pod red. E. Zielińskiej, W-wa 
2008, s. 433.
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potrzebująca pomocy lub w bezpośredniej bliskości przestrzennej do 
tego miejsca”6.

Nieco odmiennie rzecz ujmuje A. Zoll, który wskazuje, że jeśli praw-
ny, szczególny obowiązek wynika wprost z ustawy, to dany podmiot 
jest gwarantem „niezależnie od własnego zachowania” – jako przykład 
przywołuje rodzica, który jest gwarantem bezpieczeństwa dziecka z ra-
cji sprawowania władzy rodzicielskiej (art. 95 § 1 k.r.i.o.)7. „Dla aktu-
alizacji obowiązków gwaranta wystarczy jedynie wystąpienie przesła-
nek ustawowych czyli czynnik jurydyczny”8. Jednak niejednokrotnie, 
zdaniem tego autora, czynnik jurydyczny nie jest wystarczający dla 
powstania prawnego szczególnego obowiązku zapobieżenia skutkowi. 
A. Zoll jest zdania, że w przypadku obowiązków wykonywanych na 
podstawie umowy o pracę najczęściej „obowiązek gwaranta powsta-
je z chwilą podjęcia obowiązków związanych z wykonywaną pracą, 
a nie z chwilą zawarcia umowy o pracę”9 i przywołuje przykład przed-
szkolanki, która staje się gwarantem bezpieczeństwa dziecka z chwilą 
faktycznego oddania go jej pod opiekę. Podobnie rzecz się przedstawia 
z lekarzem, gdyż w przypadku jego nieobecności w pracy gwarantem 
bezpieczeństwa pacjentów staje się osoba sprawująca funkcję kierow-
niczą w danej placówce i osoba, której polecono zastąpić nieobecnego 
lekarza 10. Autor ten jest zdania, że powstanie obowiązku gwaranta po 
stronie innego podmiotu nie oznacza jeszcze zwolnienia z tego obo-
wiązku nieobecnego lekarza, a mianowicie wówczas, gdy bezpieczeń-
stwo pacjenta zależy od przekazania określonych informacji. Toteż 
niedopełnienie tego obowiązku „stanowi podstawę odpowiedzialności 

6 E. Zielińska: Ustawa…, s. 437. W tej ostatniej kwestii tak samo wypowiada się P. Konieczniak: Udział 
w proteście zbiorowym jako przewinienie zawodowe lekarza, PiM 1999, nr 2, s. 90. W ten sposób autorzy ci 
przyjmują punkt widzenia wyrażony przez SN w uchwale 7 s. z dnia 14 czerwca 1956 r., IV KO 17/55, OSPiKA 
1958, nr 1, poz.1.

7 Moim zdaniem A. Zoll w tej kwestii nie ma racji, gdyż nikt nie powie, że ojciec nie dopełnił obowiązku 
gwaranta wówczas, gdy przyczyną braku jego aktywności był wyjazd za granicę w celach zarobkowych, zaś 
pieczę nad dzieckiem sprawować miała niepracująca matka dziecka – która dziecko pozostawiła bez opieki, co 
było przyczyną jego urazu. Jednakże z uwagi na przedmiot prowadzonych tu rozważań nie zachodzi potrzeba 
poruszania tego wątku. 

8 A. Zoll: Obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej a prawo lekarza do strajku, .PiM 2008, Nr 1, s. 10.
9 op.cit., s. 11.
10 op.cit., s. 10.
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lekarza, także odpowiedzialności karnej, za powstałe skutki w wyniku 
zaniechania spełnienia tego obowiązku”11. 

Odnotować też trzeba – odosobniony w naszym piśmiennictwie – 
pogląd o bezcelowości poszukiwania źródeł obowiązku gwaranta12.

Wedle mojej oceny nie sposób przyjąć pogląd o wyłącznie jurydycz-
nym statuowaniu obowiązku gwaranta: konieczna jest konkretyzacja 
obowiązków polegająca na wskazaniu osoby, która w danym czasie 
i miejscu powinna świadczyć pomoc. Nie wydaje się wszakże zasad-
ne kategoryczne wiązanie obowiązków gwaranta z jego pozostawaniem 
w bliskości miejscowej i czasowej z osobą wymagającą pomocy, gdyż 
niedopełnienie obowiązków gwaranta może mieć miejsce właśnie z po-
wodu nieusprawiedliwionego oddalenia się (np. pielęgniarka pełniąca 
dyżur nie przeciwdziała zapaści pacjenta, gdyż pali papierosa poza bu-
dynkiem szpitala). Ponadto – na co zwraca uwagę J. Kulesza w kontek-
ście przestępstwa z art. 162 k.k.13 – niejednokrotnie obowiązek udzie-
lenia pomocy spoczywa na osobie pozostającej w znacznej odległości 
(np. lekarz pełniący dyżur pod telefonem odmawia wsparcia radą staży-
sty pełniącego dyżur w szpitalu). Natomiast rację ma A. Zoll podkreśla-
jąc, że bezpieczeństwo pacjenta niejednokrotnie zależy od przekazania 
informacji na jego temat osobie obejmującej pieczę (np. nie dopełni 
obowiązków gwaranta ratownik medyczny, który ani w raporcie, ani 
ustnie nie przekaże lekarzowi oddziału ratunkowego szpitala informacji 
o objawach, jakie obserwował u pacjenta we czasie transportu, a które 
mają znaczenie dla dalszych czynności medycznych).

W konsekwencji powyższego uważam, że lekarz nie będący gwa-
rantem może w związku ze swą biernością odpowiadać za prze-
stępstwo nieudzielania pomocy (art. 162 k.k.). Oznacza to akcepta-
cję poglądu o powszechnym charakterze przestępstwa z art. 162 k.k., 
akcentowanego przez J. Kuleszę przywołującego stanowisko J. Śliwo-
wskiego, który przestępstwo nieudzielania pomocy określił jako in-

11 op.cit., s. 11.
12 M. Majewski: O pożytkach i szkodach dotychczasowych dociekań nad problematyką źródeł obowiązku 

gwaranta, Kwartalnik Prawa Publicznego 2004, nr 4, s. 113–128.
13 J. Kulesza: Przestępstwo nieudzielania pomocy w niebezpieczeństwie, Łódź 2008, s. 297.
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dywidualne co do czynu, czyli powszechne, które wszakże może być 
popełnione jedynie prze osobę będącą w określonej sytuacji14.

Treść uregulowania zawartego w art. 162 k.k. zmusza do podjęcia 
kolejnej kwestii spornej, a mianowicie stawiane jest pytanie, czy leka-
rza dotyczy ograniczenie zakresu obowiązku, które ustawa wyraża sło-
wami „bez narażenia siebie (…) na niebezpieczeństwo utraty życia 
albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu” (art. 162 § 2 k.k.)

W piśmiennictwie pojawiają się w tej kwestii różne stanowiska. 
M. Filar jest zdania, że lekarz nie jest uprawniony na powoływanie 
się na klauzulę własnego niebezpieczeństwa z art. 162 par 2 k.k., gdyż 
na mocy art. 30 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty istnie-
je obowiązek udzielania przez lekarza pomocy w każdym przypadku 
niecierpiącym zwłoki – stanowisko to wynika z uznania, że przepis 
ten stanowi lex specialis względem art. 162 k.k.15. Konsekwencją ta-
kiego podejścia jest konieczność odnoszenia do lekarza normy wyra-
żonej w przepisie art. 26 par 4 (wyłączenie stosowania stanu wyższej 
konieczności jako okoliczności wyłączającej winę). 

L. Kubicki de lege lata przyjmuje punkt widzenia właściwy M. Fi-
larowi, ale de lege ferenda postuluje odróżnienie niebezpieczeństwa 
sytuacyjnego, na które lekarz może się powoływać (np. chory znajduje 
się w płonącym budynku) oraz niebezpieczeństwo wynikające ze stanu 
pacjenta, które nie powinno przekreślać lekarskiego obowiązku udzie-
lania pomocy16. 

Przyjmowaniu relacji przepis ogólny – przepis szczególny w przy-
padku dwóch omawianych przepisów, czyli art. 162 k.k. i art. 30 usta-
wy o zawodach lekarza i lekarza dentysty – sprzeciwia się E. Zielińska, 
która jest zdania, że norma dekodowana z art. 162 k.k. adresowana jest 
do wszystkich (w tym do lekarzy), zaś w odniesieniu do lekarzy ule-
ga ona wzbogaceniu o, wynikający z art. 30 ustawy o zawodach leka-
rza i lekarza dentysty, obowiązek niesienia lekarskiej pomocy (także 
A. Zoll uważa, że lekarza niebędącego gwarantem od pozostałych osób 

14 J. Kulesza: op.cit., s. 307–308.
15 M. Filar: Lekarskie prawo karne, Zakamycze 2000, s. 57.
16 L. Kubicki: Zasady odpowiedzialności prawnej lekarza w świetle nowej ustawy o zawodzie lekarza, 

PiM 1999, nr 1, s. 26.
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nieudzielających pomocy wyróżnia jedynie sposób jej udzielenia, gdyż 
lekarz musi postępować zgodnie z tym, co dyktuje aktualny poziom 
wiedzy medycznej, zaś postępowanie z nim niezgodne otwiera możli-
wość pociągnięcia go do odpowiedzialności za skutek błędu lekarskie-
go17). E. Zielińska dopuszcza wobec tego powoływanie się na klauzulę 
niebezpieczeństwa osobistego przez lekarza niebędącego gwarantem18. 
Tak samo konkluduje R. Kędziora, co jest o tyle zastanawiające, że 
uznaje art. 30 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty jako lex 
specialis względem art. 162 k.k.19

Przyłączam się do punktu widzenia E. Zielińskiej odnoszącego się 
do lekarza niebędącego gwarantem, kierując się poniższym rozumo-
waniem:
– odczytuję treść art. 162 k.k. jako wyrażenie normy także sankcjono-

wanej (a nie jedynie sankcjonującej);
– wprawdzie zakres podmiotowy nakazu wyrażonego w art. 30 ustawy 

o zawodach lekarza i lekarza dentysty jest węższy niż w przypadku 
normy ujętej w treści art. 162 k.k., ale zakres przedmiotowy lekar-
skiego obowiązku udzielania pomocy jest szerszy, gdyż obejmuje 
nie tylko sytuację istnienia bezpośredniego zagrożenia życia czy 
zdrowia (do którego odwołanie ma miejsce w treści art. 162 k.k.), 
zatem nie sposób uznać, że art. 30 ustawy o zawodach lekarza i le-
karza dentysty stanowi lex specialis. Innymi słowy: odczytuję art. 30 
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty jako wyrażenie jedy-
nie dookreślenia kształtu (wynikającego z art. 162 k.k.) obowiązku 
niesienia pomocy przez lekarzy.
Nie dość na tym: w moim przekonaniu w obecnym stanie prawnym 

nie sposób mówić o istnieniu prawnego obowiązku narażania się le-
karza na niebezpieczeństwo osobiste. Uzasadnienie jest następujące:

1. Niedoznające wyjątku sformułowanie art. 30 ustawy o zawo-
dach lekarza i lekarza dentysty, samo w sobie, nie może być odczyty-
wane jako wyrażenie obowiązku narażenia się na niebezpieczeństwo 
osobiste. Życie i zdrowie lekarza, tak jak życie i zdrowie pozostałych 

17 A. Zoll: Obowiązek…, s. 9.
18 E. Zielińska: Ustawa…, s. 445.
19 R. Kędziora: Odpowiedzialność karna w związku z wykonywaniem czynności medycznych, W-wa 

2009, s. 157.
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obywateli, podlega ochronie na zasadach określonych w Konstytu-
cji (art. 38: „ Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi 
prawną ochronę życia”; art. 68 ust. 1:” Każdy ma prawo do ochrony 
zdrowia.”), zatem wyjątek od konstytucyjnej ochrony życia i zdrowia 
musi być ustanowiony w ustawie i to w sposób odpowiadający zasadzie 
proporcjonalności (art. 31 ust. 3 Konstytucji: ”Ograniczenia w zakresie 
korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane 
tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym 
państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla 
ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności 
i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności 
i praw.”). 

2. Tam, gdzie ustawodawca uznaje za słuszne postawić wymóg dzia-
łania określonych funkcjonariuszy publicznych nawet z narażeniem ży-
cia, wyraźnie to stanowi, np.:
– art. 30 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej,
– art. 33 ustawy o Straży Granicznej,
– art. 27 ustawy o Policji.

Taki stan prawa uważam za niezadowalający: ustawa powinna na-
kładać na lekarzy obowiązek narażania się na niebezpieczeństwo 
osobiste – i to niezależnie od tego czy są w danej chwili gwarantami 
czy też nie. Nadto konieczne jest określenie granic tego obowiązku. 
Ten ostatni element uważam za bardzo istotny, jako że nadmiernie sze-
rokie rozumienie obowiązku narażania się na niebezpieczeństwo osobi-
ste pozostaje w kolizji z ochroną życia i zdrowia przydaną w przepisach 
Konstytucji.

Dotychczas przedstawiłam ograniczenie możliwości odstąpienia od 
leczenia wynikające z treści art. 30 ustawy o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty. Obecnie pora przejść do ograniczeń związanych z brzmieniem 
przepisów, których odczytanie jest mniej oczywiste. Mam na myśli te 
postanowienia ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, które od-
noszą się do podejmowania przez lekarza decyzji dotyczących pacjenta 
samodzielnie: art. 33, 34, 35. 

Trzy przywołane przepisy opisują wyjątki od zasady działania leka-
rza na podstawie zgody pacjenta lub innego uprawnionego podmiotu.
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Art. 33. ust.1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty stanowi, 
że badanie lub udzielenie pacjentowi innego świadczenia zdrowotne-
go bez jego zgody jest dopuszczalne, jeżeli wymaga on niezwłocznej 
pomocy lekarskiej, a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie może 
wyrazić zgody i nie ma możliwości porozumienia się z jego przedsta-
wicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym. W przepisie tym 
idzie zatem o sytuację, w której nie ma czasu na uzyskiwanie zgody 
sądu opiekuńczego.

Z uwagi na treść art. 34 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty („Lekarz może wykonać zabieg operacyjny albo zastosować 
metodę leczenia lub diagnostyki stwarzającą podwyższone ryzyko dla 
pacjenta, po uzyskaniu jego pisemnej zgody”.) nie może budzić wątpli-
wości, że samodzielna decyzja lekarza, o której mowa w art. 33 ust. 1 
tej ustawy, nie dotyczy zabiegu chirurgicznego lub innej metody o pod-
wyższonym ryzyku. Lekarz może wszakże samodzielnie zadecydować 
o interwencji bardziej ryzykownej, o ile zwłoka związana z uzyski-
waniem zgody groziłaby niebezpieczeństwem utraty życia lub nie-
bezpieczeństwa powstania ciężkiego uszkodzenia ciała (ciężkiego 
rozstroju zdrowia) – art. 34 ust.7 tej ustawy. Skoro to dopiero proce-
dura uzyskiwania zgody ma powodować niebezpieczeństwo, zatem 
sytuacja uzasadniająca samodzielną decyzję lekarza o podjęciu 
działania ryzykownego nie cechuje się takim niebezpieczeństwem: 
lekarz podejmuje sam interwencję w stadium wcześniejszym20. Wo-
bec tego, jak się wydaje, należy przyjąć, że – występujący w art. 33 
ust. 1 – zwrot „pacjent wymaga niezwłocznej pomocy lekarskiej”, 
odnoszący się do mniej ryzykownych działań, dotyczy sytuacji za-
grożenia o jeszcze mniejszym ciężarze gatunkowym.

Zatem musi być postawione pytanie tyczące wniosków, jakie należy 
wyprowadzić z takiego brzmienia ustawy.

Po pierwsze: 
Przesłanka samodzielnego działania o podwyższonym poziomie 

ryzyka (wyrażona art. 34 ust. 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza 

20 Jedynie wtedy gdy lekarz zastępuje sąd – którego decyzja jest wymagana z uwagi na sprzeciw przedsta-
wiciela ustawowego (art. 34 ust.6) – przesłankę samodzielnego działania lekarza stanowi niebezpieczeństwo 
utarty życia lub powstania ciężkiego uszkodzenia ciała (ciężkiego rozstroju zdrowia) – art. 34 ust. 7 Lekarz 
zastępując sąd musi działać sytuacji spełnienia przesłanki warunkującej decyzję sądu.
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dentysty) jest ujęta w ustawie w taki sam sposób jak przesłanka wa-
runkująca powstanie obowiązku udzielania lekarskiej pomocy, kiedy 
to nadto pojawia się dopełnienie wyrażone słowami „w innych przy-
padkach niecierpiących zwłoki” (art. 30 ustawy o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty). 

Zatem lekarski obowiązek niesienia pomocy wyrażony w art. 30 
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty powstaje już w razie 
mniej niepokojącego stanu pacjenta, niż opisany w art. 34 ust. 7, 
czyli takiego, który ustawa ta w art. 33 ust. 1 opisuje słowami „pa-
cjent wymaga niezwłocznej pomocy lekarskiej”21. Ergo: sformułowa-
nie „przypadek niecierpiący zwłoki” jest synonimiczne względem 
terminu „pacjent wymaga niezwłocznej pomocy lekarskiej” (nie 
sposób tu kierować się zasadą wykładni, zgodnie z którą zróżnicowa-
nie terminów oznacza zróżnicowanie treści). Tak więc, choć w art. 33 
ust. 1 ustawa nie statuuje w sposób wyraźny obowiązku działania 
lekarza na podstawie samodzielnej decyzji – występuje to zwrot 
sugerujący uprawnienie: „jest dopuszczalne” – to w istocie jest to 
obowiązkiem lekarza.

Po wtóre:
Wprawdzie w art. 34 ust. 7 ustawodawca wskazuje, że „lekarz 

może” samodzielnie zadecydować o wykonaniu zabiegu operacyj-
nego lub innej metody o podwyższonym ryzyku, to w istocie jest 
to jego obowiązkiem, skoro ustawa w obydwu postanowieniach 
– art. 30 i art. 34 ust. 7 – odwołuje się do tego samego stanu zagro-
żenia dla życia czy zdrowia pacjenta.

Trzeci z omawianych przepisów – art. 35 ustawy o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty – odnosi się do przypadku konieczności modyfi ka-
cji zabiegu o podwyższonym ryzyku w sytuacji, gdy nie jest możliwe 
uzyskanie zgody na tę modyfi kację, zaś brak modyfi kacji groziłby pa-
cjentowi niebezpieczeństwem utraty życia lub powstaniem ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu. Mamy tu do czynienia z takim samym rodza-
jem niebezpieczeństwa, jaki pojawia się w treści art. 34 ust. 7 tej usta-
wy, ale towarzyszy temu zwrot „lekarz ma prawo”, sugerujący upraw-
nienie lekarza. Posiłkując się argumentacją zaprezentowaną powyżej 

21 Tak więc do tej samej konstatacji dochodzi się obecnie na innej drodze niż to uczyniłam powyżej przy 
okazji omawiania przepisu art. 30 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
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co do art. 34 ust. 7, także i w tym przypadku należy uznać, że modyfi -
kacja postępowania lekarskiego jest obowiązkiem lekarza: lekarz musi 
zmienić zakres podejmowanej czynności po myśli art. 35 ustawy 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Decyzję podejmowaną przez lekarza bez oparcia o zgodę pacjenta 
zaliczyć trzeba do szczególnie trudnych, jako że w tej sytuacji wyłącz-
nie na jego barkach spoczywa jej ciężar. Jak się wydaje, w niektórych 
przypadkach możliwe jest uniknięcie konieczności jej podejmowania. 
Mam na myśli ewentualność tzw. zgody antycypacyjnej22. Polega ona 
na odbieraniu w czasie, gdy stan pacjenta na to pozwala – zgody wa-
runkowej, czyli na wypadek wystąpienia pewnych okoliczności w trak-
cie zabiegu operacyjnego lub innej metody o podwyższonym ryzyku, 
kiedy to pacjent nie jest w stanie wyrazić świadomej zgody. Zgoda an-
tycypacyjna różni się zasadniczo od oświadczenia pro futuro, gdyż jej 
wyrażenie jest poprzedzone informacją – a nie ma to miejsca w przy-
padku oświadczeń pro futuro, które są składane bez bliższego określe-
nia sytuacji zdrowotnej pacjenta.

Reasumując tę część wypowiedzi trzeba stwierdzić, iż konsekwen-
cją istnienia w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty art. 30 
jest to, iż zawarte w niej, w art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 7 i art. 35 ust.1, 
postanowienia odnoszące się do podejmowania przez lekarza decy-
zji samodzielnie – wbrew literalnemu brzmieniu opierającemu się 
o użycie terminów „jest dopuszczalne”, „lekarz może”, „lekarz ma 
prawo” – wyrażają obowiązek lekarza.

Nawiasem mówiąc, trzeba wyrazić ubolewanie nie tylko z racji nie-
adekwatności tych określeń, ale także zupełnie zbędnej, a wręcz szkod-
liwej, ich obfi tości.

Powracając do kwestii uprawnienia lekarza do niepodjęcia działania 
i odstąpienia od niego, trzeba podkreślić z całą mocą, że skoro jego 
negatywną przesłankę stanowi wystąpienie przypadku niecierpiącego 
zwłoki, to celowe jest podjęcie przez lekarza przed skorzystaniem z tego 
uprawnienia czynności mających na celu ustalenie stanu pacjenta.

22 Por. T. Dukiet-Nagórska: Autonomia pacjenta a polskie prawo karne, Warszawa 2008, s. s. 60–61.
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Jeśli nie występuje okoliczność nakładająca na lekarza obowiązek 
działania, po jego stronie powstaje uprawnienie do niepodjęcia lecze-
nia, które w przypadku wykonywania zawodu na innej podstawie niż 
stosunek pracy bądź służba, nie doznaje ograniczeń czyli jest oddane 
swobodnej decyzji lekarza. Lekarz nie ma też obowiązku uzasadniania 
odmowy. 

Natomiast każde odstąpienie przez lekarza od leczenia (niezależnie 
od rodzaju stosunku prawnego leżącego u podstaw leczenia) wymaga 
poinformowania pacjenta (jego przedstawiciela ustawowego, opiekuna 
faktycznego) o takiej ewentualności z odpowiednim wyprzedzeniem. 
Musi temu towarzyszyć wskazanie realnej możliwości uzyskania 
świadczenia zdrowotnego gdzie indziej. 

Zatem nie wchodzi w grę zaskakiwanie pacjenta, konieczne jest „ła-
godne” przejście. Nie jest tu wymagane porozumienie między lekarza-
mi, ale niejednokrotnie bez niego się nie obędzie (np. wówczas, gdy 
zmiana powodować będzie przeniesienie pacjenta hospitalizowanego 
na inny oddział szpitalny czy do innego szpitala). 

W moim przekonaniu stworzenie pacjentowi realnej możliwości ma 
miejsce tylko wtedy, gdy lekarz dokona rozpoznania, kiedy i na jakich 
warunkach będzie możliwe objęcie pacjenta opieką przez innego leka-
rza (inny zakład opieki zdrowotnej).

Dalej idące wymagania lekarzowi zatrudnionemu na innej podsta-
wie niż umowa o pracę bądź służba, stawia Kodeks Etyki Lekarskiej, 
gdyż jego art. 7 dopuszcza niepodjęcie terapii lub odstąpienie od niej 
tylko w przypadku zaistnienia szczególnie uzasadnionego wypadku. 
Uzależnienie możliwości niepodjęcia terapii od spełnienia tej przesłan-
ki zbliżone jest do regulacji ustawowej tyczącej niepodjęcia lub od-
stąpienia od leczenia przez lekarza pracującego na podstawie umowy 
o pracę lub w ramach służby. Taki lekarz może nie podjąć lub odstą-
pić od leczenia tylko z ważnych powodów oraz po uzyskaniu zgody 
swojego przełożonego. Pomiędzy analizowanymi tu dwoma sformu-
łowaniami występują wprawdzie różnice językowe w sposobie ujęcia 
przyczyny niepodjęcia i odstąpienia od leczenia, ale nie ma potrzeby 
dopatrywania się w tym różnych treści, gdyż brak tożsamości termino-
logicznej jest spowodowany tym, że mamy tu do czynienia z różnymi 
aktami prawnymi.
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Zgoda przełożonego musi oczywiście poprzedzać odmowę.
Z literalnego brzmienia ustawy wynika zatem zróżnicowanie prze-

słanek niepodjęcia i odstąpienia od działania przez lekarza w zależności 
od stosunku prawnego wyznaczającego obowiązki lekarza. E. Zieliń-
ska przytacza zasadne argumenty na rzecz oparcia regulacji w każdym 
przypadku o przesłankę „ważnych powodów” i sugeruje, by w razie 
niepodjęcia działania przez lekarza bądź odstąpienia przez niego 
od interwencji zawsze stosować kryterium oceny oparte o art. 7 
Kodeksu Etyki Lekarskiej. Jej zdaniem jest to wskazane z uwagi na 
rozpowszechnioną praktykę zastępowania w publicznych zakładach 
opieki zdrowotnej umów o pracę umowami cywilnoprawnymi, a także 
w związku z będącym konsekwencją postępującej specjalizacji w medy-
cynie, występowaniem pozycji monopolisty. Ponadto autorka ta wska-
zuje, że w przypadku innych zawodów zaufania publicznego – jak np. 
adwokatury, notariatu – uzasadnieniem odmowy świadczenia usługi 
jest jedynie tzw. „ważny powód”23.

Ustawa nie określa bliżej istoty „ważnego powodu” niepodjęcia 
leczenia czy odstąpienia od niego, toteż w grę wejść może szerokie 
spectrum sytuacji, zarówno związanych z osobą lekarza, jak i pacjenta, 
a także relacji między nimi. Na pewno nie stanowi ważnego powodu 
woń jaką pacjent roztacza i stan ciała obrazujący niechęć do kąpieli.

Dla zilustrowania braku zasadności odmowy podjęcia terapii warto 
przedstawić wyrok SN z dnia 11 grudnia 2002 r.24, w którym stwier-
dzono, że „odmowa lekarza wykonania w publicznym zakładzie opieki 
zdrowotnej zabiegu operacyjnego, którego celowość stwierdzono, nie 
może być dowolną decyzją tego lekarza, a wymaga istnienia ważnych 
powodów stwierdzonych stosownymi konsultacjami oraz szczegóło-
wego uzasadnienia w dokumentacji medycznej”.

Stan faktyczny, na tle którego zapadł ten wyrok, był następujący:
Pacjent został zakwalifi kowany do zabiegu operacyjnego ścięgna 

zginacza długiego kciuka lewego, ale odmówił zgody na jego wykona-
nie i został wypisany ze szpitala. Po pewnym czasie zdecydował się na 
zabieg, lecz odmówiono mu jego wykonania. W toku procesu (na pod-

23 E. Zielińska: Ustawa…, s. 541.
24 I CKN 1386/00, LEX nr 75348.
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stawie badania psychologa) stwierdzono cechy osobowości sprawcy 
uprawdapodobniające brak współpracy pacjenta w okresie pooperacyj-
nym, czego konsekwencją mogłyby być powikłania.

Sąd Najwyższy – uznając, ze wszech miar słusznie, odmowę za nie-
zasadną – wskazał, że zabiegom operacyjnym podlegają także osoby 
o nie w pełni prawidłowej osobowości, zaś ich rehabilitacja powinna 
być prowadzona przy udziale odpowiednio przygotowanych służb me-
dycznych.

Ustawa wymaga, by każdemu odstąpieniu od leczenia towarzyszy-
ło dokonanie stosownej adnotacji w dokumentacji medycznej – gdyż 
na tej m.in. podstawie dokonywana jest ocena odnosząca się do braku 
bezprawności takiego postępowania. Ustawa mówi o „uzasadnieniu”, 
co – wedle mego przekonania – rozumieć należy jako określenie przy-
czyn, a także przywołanie przesłanek, na których lekarz opiera 
przekonanie o braku przeciwwskazania jaki stanowi „przypadek 
niecierpiący zwłoki”. Dokumentacja medyczna jest dostępna pacjen-
towi (art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.25, o prawach pa-
cjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta stanowi: „Pacjent ma prawo do do-
stępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz 
udzielonych mu świadczeń zdrowotnych”), zatem – choć brak o tym 
wzmianki w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty – uzasad-
nienie powinno być także podane żądającemu tego pacjentowi (nie ma 
sensu odsyłanie pacjenta do dokumentacji, skoro można zawierane tam 
informacje zakomunikować mu w bezpośredniej rozmowie).

Rodzi się pytanie czy omawiany obowiązek uzasadniania decyzji 
odnosi się także do niepodejmowania interwencji, skoro ustawa expres-
sis verbis o tym nie mówi.

W piśmiennictwie wskazuje się, że na żądanie pacjenta lekarz po-
winien odmowę taką uzasadnić na piśmie dla zapewnienia kontroli za-
sadności odmowy26. Sądzę, że przynajmniej w niektórych przypadkach 
– zasadne jest odwołanie się do powyżej przedstawionej argumenta-
cji. Oto np. w § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grud-
nia 2006 r., w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej 

25 Dz. U. 2009, Nr 52, poz. 417 z późn.zm.
26 E. Zielińska: Ustawa…., s. 545.
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w  zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania27, doty-
czącym prowadzenia Księgi odmów i przyjęć i porad ambulatoryjnych 
wykonywanych w izbie przyjęć albo szpitalnym oddziale ratunkowym, 
w punkcie 10 wymienia się „powód odmowy przyjęcia”. Skoro odmo-
wa przyjęcia i jej przyczyna musi być odzwierciedlona w dokumenta-
cji medycznej, to nie ma racjonalnych przesłanek po temu, by zamiast 
udzielenia informacji o przyczynie niepodjęcia działania, odsyłać pa-
cjenta do dokumentacji medycznej.

W ślad za E. Zielińską28 trzeba też podkreślić, że szczególnie rygory-
stycznie traktować należy przypadki odmowy świadczeń zdrowotnych, do 
których uprawnione są tylko określone kategorie lekarzy (np. skierowa-
nie na leczenie uzdrowiskowe może wystawić tylko lekarz ubezpieczenia 
zdrowotnego – art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadcze-
niach opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicznych29).

Z omawianym zagadnieniem niepodjęcia działania bądź odstąpienia 
od działania wiąże się kwestia uprawnienia lekarzy do uczestniczenia 
w działalności strajkowej obejmującej zaprzestanie pracy. 

Ograniczenia w tym zakresie wynikają, po pierwsze, z treści art. 30 
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a po wtóre, z art. 19 ust. 1 
ustawy z dnia 23 maja 1991 r.30 o rozstrzyganiu sporów zbiorowych: 

„Niedopuszczalne jest zaprzestanie pracy w wyniku akcji strajko-
wych na stanowiskach pracy, urządzeniach i instalacjach, na których 
zaniechanie pracy zagraża życiu i zdrowiu ludzkiemu lub bezpieczeń-
stwu państwa”.

Po trzecie, przywołać też trzeba art. 73 Kodeksu Etyki Lekarskiej:
„Lekarz decydujący się na uczestniczenie w zorganizowanej formie 

protestu nie jest zwolniony od obowiązku udzielenia pomocy lekar-
skiej, o ile nieudzielanie pomocy może narazić pacjenta na utratę życia 
lub pogorszenie stanu zdrowia”.

Pomiędzy przywołanymi powyżej sformułowaniami nie ma pełnej 
tożsamości. Po jednej stronie należy postawić ustawę o zawodach le-
karza i lekarza dentysty oraz Kodeks Etyki Lekarskiej, gdyż akty te 

27 Dz.U. Nr 247, poz. 1819 z późn. zm.
28 E. Zielińska: Ustawa…, s. 548.
29 Dz. U. 2008, Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.
30 Dz. U. 1991, Nr 55, poz.236 z późn. zm.



51

Niepodjęcie – zaprzestanie terapii a prawo karne

Prawo i Medycyna 1/2010 (38, vol. 12)

odwołują się do możliwości spowodowania niebezpieczeństwa jako 
rezultatu braku działania, podczas gdy ustawa o rozwiązywaniu spo-
rów zbiorowych ustanawia negatywną przesłankę poprzez przywołanie 
istnienia zagrożenia. Jako wyznacznik ocen tyczących lekarzy spośród 
tych dwóch regulacji należy wybrać tę pierwszą, gdyż odwołuje się ona 
do normy adresowanej bezpośrednio do lekarzy. Zatem „odejście od 
łóżka pacjenta” w ramach akcji strajkowej będzie bezprawne już 
wówczas, gdyby w rezultacie zaniechania interwencji przez lekarza 
mogło powstać zagrożenie dla życia czy zdrowia pacjenta.

W polskim piśmiennictwie występują różnice zapatrywań w przed-
miocie konsekwencji uczestnictwa lekarzy w strajku. 

A. Zoll uważa, że „odejście od łóżek pacjenta” w ramach akcji straj-
kowej jest bezprawne i uzasadnia pociągnięcie do odpowiedzialności 
na podstawie przepisów prawa pracy, odpowiedzialności zawodowej, 
a także – zgodnie z przedstawioną powyżej koncepcją odpowiedzialno-
ści lekarza jako gwaranta – może powodować odpowiedzialność karną 
za powstały ujemny skutek, o ile lekarz nie przekazał informacji nie-
zbędnych dla zabezpieczenia pacjenta przed wystąpieniem niekorzyst-
nych dla niego skutków w zakresie życia czy zdrowia31 .

Odmienny pogląd wyraża E. Zielińska, która wyróżnia dwie sytuacje:
1. za ujemny dla zdrowia czy życia pacjenta skutek lekarz jako gwa-

rant odpowiada wówczas, gdy w ramach akcji strajkowej przebywa 
w placówce służby zdrowia i nie podejmuje działania mającego na celu 
zapobieżenie takiemu skutkowi;

2. akcja strajkowa polegająca na niestawieniu się lekarza do pra-
cy nie może powodować jego odpowiedzialności jako gwaranta, gdyż 
wtedy obowiązki gwaranta „przechodzą” na kierownictwo danej pla-
cówki służby zdrowia32.

Przychylam się – po części – do stanowiska jakie zajmuje A. Zoll, 
a to ze względu na to, iż:
– w obliczu masowej absencji po stronie kierownictwa placówki służ-

by zdrowia łacno powstać może obiektywna niemożność należytego 
zabezpieczenia pacjentów;

31 A. Zoll: Obowiązek…., s. 12–13.
32 E. Zielińska: Ustawa….s. 552.
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– niejednokrotnie dokumentacja medyczna nie odzwierciedla wszyst-
kich istotnych dla zapewnienia pacjentowi bezpieczeństwa elemen-
tów, toteż nawet w przypadku niewystąpienia obiektywnej niemoż-
ności zorganizowania pacjentom należytej opieki, stan zagrożenia 
ich życia czy zdrowia może wyniknąć z nieprzekazania przez straj-
kującego lekarza odpowiedniej informacji.
Jeśli kierownictwo danej placówki służby zdrowia nie doznaje 

obiektywnych przeszkód dla zapewnienia odpowiedniej opieki pacjen-
tom, zaś niezbędne informacje o pacjentach zostały przekazane osobom 
działającym zamiast lekarzy, akcję strajkową uznać trzeba za pozba-
wioną cech bezprawności, zatem nie ma podstaw dla wysuwania zarzu-
tów pod adresem jej uczestników.

2. Art. 39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Przepis art. 39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty ma 
następujące brzmienie: 

„Lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowot-
nych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30, z tym że 
ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia 
u innego lekarza lub w innym zakładzie opieki zdrowotnej oraz uzasad-
nić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. Lekarz wykonujący 
swój zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach służby ma po-
nadto obowiązek uprzedniego powiadomienia na piśmie przełożonego.”

Przywołane brzmienie art. 39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty pokazuje w sposób oczywisty, że przedmiotowy zakres jest 
szerszy niż w przypadku art. 38 tejże ustawy, jako że przedmiotem re-
gulacji zawartej w art. 38 jest tylko leczenie, podczas gdy tutaj każde 
świadczenie zdrowotne – przez które rozumieć należy, w myśl art. 2 
ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w szczególno-
ści: badanie stanu zdrowia, rozpoznawanie chorób i zapobieganie im, 
leczenie i rehabilitację chorych, udzielanie porad lekarskich, a także 
wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich. 

Podkreślenia wymaga także i to, że ustawa możliwość powoływania 
się na klauzulę sumienia ogranicza poprzez wprowadzenie przesłanki ne-
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gatywnej, jaką stanowi przypadek opisany w art. 30 w sposób analogiczny 
do przedstawionego w związku z treścią art. 38 uzl., ponadto w obydwu 
przypadkach jednako ujęty jest obowiązek wskazania innej realnej moż-
liwości uzyskania świadczenia zdrowotnego – zatem poczynione wcześ-
niej w tej mierze uwagi odnoszą się do materii obecnie omawianej.

L. Kubicki ze wszech miar słusznie pisze, że w obecnym stanie praw-
nym sumienie lekarza stanowi kategorię prawną. Jej istota nie jest i nie 
może być określona normatywnie. W związku z tym rodzi się pytanie 
czy na gruncie prawa karnego podlega ocenie zasadność powoływania 
się na nią. L. Kubicki33 i E. Zielińska34 są zdania, że ocena taka nie może 
być dokonywana, gdyż motywacja etyczna jest suwerenna. Mam wąt-
pliwości co do słuszności tej tezy, a to dlatego, że możliwe jest powoły-
wanie się na klauzulę sumienia w przypadku świadczenia zdrowotnego 
w najmniejszym stopniu nie wiążącego się z ocenami moralnymi – co 
powinno prowadzić do wykluczenia możliwości powoływania się na 
klauzulę sumienia. W moim przekonaniu badania lekarskie prenatalne 
zaliczyć należy do tej właśnie kategorii, gdyż zupełnie niesłusznie by-
wają uznawane jako prowadzące do aborcji, podczas gdy mają także 
ogromne znaczenie dla terapii dziecka w łonie matki i działań następują-
cych bezpośrednio po porodzie i w krótki czas po nim. Zatem odmowa 
przeprowadzenia badania prenatalnego nie może być, moim zda-
niem, uzasadniana powołaniem się na klauzulę sumienia.

E. Zielińska wskazuje rodzaje aktywności lekarskiej, w przypadku któ-
rych w praktyce następuje powoływanie się na klauzulę sumienia. Są to:
– czynności nieterapeutyczne lub czynności o charakterze mieszanym, 

których przeprowadzenie oznacza poświęcenie określonego dobra 
prawnego (np. pobranie jednego z parzystych organów od żywego 
dawcy w celu przeszczepienia, aborcja z uwagi na ochronę życia czy 
zdrowia kobiety);

– czynności, których wykonanie nie wiąże się wprawdzie z dokony-
waniem wyboru kolidujących ze sobą dóbr prawnych, ale mogą one 
pozostawać w opozycji do wyznawanych przez lekarza wartości re-
ligijnych czy moralnych (np. lekarz będący katolikiem odmawia za-
łożenia w celu antykoncepcji spirali domacicznej).
33 L. Kubicki: Sumienie lekarza jako kategoria prawna, PiM 1999 nr 4, s. 5.
34 E. Zielińska: Ustawa….s. 554.
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Na tym tle E. Zielińska wskazuje sytuacje, w których uprawnienie 
do powołania się na klauzulę sumienia nie powstaje: ma to miejsce 
w przypadku odmowy wypisania recepty na środki antykoncepcyjne 
przez lekarza katolika i recepty na preparaty krwiopochodne przez le-
karza będącego świadkiem Jehowy. 

W myśl jej poglądu niemożność oparcia odmowy o przepis art. 39 
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty ma swą przyczynę w tym, 
że ustawowa defi nicja świadczenia zdrowotnego nie obejmuje sporzą-
dzania recept.

Wydaje się stanowisku temu można przeciwstawić istotne argumen-
ty. Po pierwsze, wyliczenie świadczeń zdrowotnych w obydwu przepi-
sach temu poświęconych – czyli art.2 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty oraz art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakła-
dach opieki zdrowotnej35 – ma charakter jedynie przykładowy, toteż 
nie ma przeszkód, by zakresem nazwy „świadczenie zdrowotne” objąć 
wypisywanie recept, które nierozerwalnie z byciem lekarzem się wią-
że. Ponadto nawet gdyby uznać, że czynność wypisywania recept nie 
stanowi świadczenia zdrowotnego, to tym bardziej usprawiedliwione 
byłoby powoływanie się na klauzulę sumienia, gdyż ustawowe ograni-
czenie tego uprawnienia zawarte w art. 39 ustawy o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty tyczy właśnie świadczeń zdrowotnych. 

Zmierzając ku temu samemu celowi co prof. E. Zielińska (czyli unie-
możliwieniu przez lekarza realizacji słusznych praw pacjenta), upatruję 
argumentu w treści art. 47 Konstytucji36, który przydaje ochronę oby-
watelskiemu prawu do decydowania o swoim życiu osobistym. Ochro-
na ta przysługuje zarówno pacjentowi, jak i lekarzowi, zatem skoro 
lekarz, powołując się na swoje racje natury etycznej, nie chce podjąć 
omawianej tu aktywności, to powinien – w związku z treścią art. 39 
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty – zapewnić pacjentce 
realną możliwość uzyskania recepty o odpowiedniej treści u innego le-
karza. Oznacza to, moim zdaniem, obowiązek porozumienia się z takim 
lekarzem i skierowania tam pacjenta.

35 Tekst jedn.: Dz. U. 2007, Nr 14, poz. 89 z późn.zm.
36 Przepis ten brzmi: „ Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego 

imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym”.
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Maciej Syska

O charakterze prawnym oraz dopuszczalności 
oświadczeń pro futuro 

Postanowienie Sądu Najwyższego z 27 października 2005 r. (sygn. 
akt III CK 155/05) jest, jak do tej pory, jedynym głosem judykatury pol-
skiej w sprawie dopuszczalności i charakteru prawnego tzw. oświad-
czeń pro futuro, a więc życzeń pacjenta, wyrażonych na przyszłość, 
określających postępowanie lekarzy wobec niego, w sytuacji leczni-
czej. Problematyka jest aktualna i ciekawa nie tylko w Polsce, ale i na 
świecie1, warto zatem bliżej przeanalizować zasadność i konsekwencje 
orzeczenia SN. Postanowienie to było już przedmiotem rozważań piś-
miennictwa2. 

Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego dokonane zostało na tle stanu 
faktycznego dość typowego dla problematyki zgody na zabieg medycz-
ny. Dotyczył on oświadczenia o odmowie zgody na niektóre czynno-
ści lecznicze (transfuzja krwi), wyrażonego pro futuro przez świadka 
Jehowy. Pomimo pisemnego oświadczenia, w wyniku postanowienia 
Sądu Rejonowego, wydanego na podstawie art. 30 i 32 ust. 2 ustawy 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty3, osoba ta poddana została za-
biegowi transfuzji krwi4. Jednocześnie oświadczenie przewidywało, iż 

1 Wystarczy wskazać na rozwiązania normatywne w tym zakresie, dyskutowane i wprowadzone na prze-
strzeni ostatnich lat m.in. we Francji, Belgi, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, czy na Węgrzech.

2 J. Kulesza, Glosa do postanowienia SN z 27 października 2005 r., Pal. 3–4/2007; R. Tymiński Glosa do 
postanowienia SN z 27 października 2005 r., PS, 3/2008; A. Olszewski, I. Stańczyk, Glosa do postanowienia 
SN z 27 października 2005 r. (III CK 155/05), PS 11–12/2008. 

3 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz.U. z 2008 
Nr 136, poz. 857 z późń zm.), dalej: ustawa lekarska.

4 Trzeba zaznaczyć, iż złożone przez pacjentkę oświadczenie wprost stanowiło, iż „bez względu na oko-
liczności” nie zgadza się „na żadną formę transfuzji krwi”, nawet, gdyby w ocenie lekarza ich użycie było 
konieczne dla ratowania życia.
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 pacjentka przyjmie środki krwiopochodne oraz zgadza się na inne me-
tody leczenia alternatywnego „bez podawania krwi”.

Na tym tle Sąd Najwyższy stwierdził, iż „oświadczenie pacjenta wy-
rażone na wypadek utraty przytomności, określające wolę dotyczącą 
postępowania lekarza (…) w sytuacjach leczniczych, które mogą za-
istnieć w przyszłości, jest dla lekarza – jeżeli zostało złożone w spo-
sób wyraźny, jednoznaczny i nie budzi wątpliwości – wiążące” 5. SN 
zastrzegł ponadto, iż wystarczające jest zachowanie formy wymaganej 
dla zgody, przewidzianej w ustawie lekarskiej.

Ze względu na ograniczone ramy opracowania poza obszarem za-
interesowania pozostanie aspekt proceduralny orzeczenia6. Należy je-
dynie zasygnalizować wątpliwości co do postępowania przed Sądem 
Rejonowym i Sądem Okręgowym, słusznie podnoszone w literaturze7. 

Ocena oświadczenia pro futuro przez Sąd Najwyższy

Przechodząc do rozważań dotyczących zagadnień materialnych za-
uważyć należy, iż kluczowa dla rozstrzygnięcia sprawy była odpowiedź 
na pytanie o charakter prawny oświadczeń o odmowie zgody na inter-
wencję medyczną wyrażonych na przyszłość, a co za tym idzie, o ich 
skuteczność polegającą na związaniu lekarza ich treścią. W tym zakre-
sie SN stwierdził, iż „nie sposób formułować jakiegokolwiek zakazu 
ich składania; z punktu widzenia prawa cywilnego są one klasycznymi 
oświadczeniami woli”.

Brak rozwinięcia przez Sąd powyższej tezy pozostawiać może pe-
wien niedosyt. Od charakteru prawnego odmowy zgody pro futuro za-
leżeć będzie bowiem, w znacznej mierze, dopuszczalność ich składa-
nia i zakres związania lekarza tak wyrażoną wolą pacjenta. Ustalenie 
charakteru prawnego takich oświadczeń jest także niezwykle istotne 
z punktu widzenia odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej le-
karza, niezależnie czy zastosuje się do oświadczenia pro futuro czy nie. 

5 Postanowienie SN z 27 października 2005 roku sygn. akt III CK 155/05.
6 Szerzej na ten temat m.in.: glosy do omawianego orzeczenia – patrz przypis nr 3.
7 M.in. B. Janiszewska, Praktyczne problemy oświadczeń pro futuro (uwagi po rozstrzygnięciu sprawy), 

PiM, nr 4/2009.
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Nie bez znaczenia są rozbieżności pojawiające się w doktrynie w od-
niesieniu do oceny charakteru zarówno samej zgody na zabieg medycz-
ny jak i oświadczeń pro futuro8. Należy także pamiętać, iż taka teza SN 
musi łączyć się z konkretnymi konsekwencjami, które mogą okazać 
się niezmiernie istotne dla praktycznego zastosowania oświadczeń i ich 
oceny przez lekarzy.

W związku z powyższym krytycznie trzeba ocenić brak systemo-
wej analizy oświadczeń pro futuro w omawianym orzeczeniu Sądu. 
W szczególności, brakuje w uzasadnieniu odniesienia do wzajemnej re-
lacji przepisów ustawy lekarskiej oraz przepisów kodeksu cywilnego9, 
ustanawiających ogólny reżim ochrony dóbr osobistych. Niepokoi tak-
że brak refl eksji nad przesłankami skuteczności takiego oświadczenia, 
co w praktyce doprowadzić może, wbrew intencji Sądu, do problemów 
z poszanowaniem woli pacjenta.

Współczesne dylematy biomedycyny są problemami powstającymi 
na styku etyki, medycyny i prawa. Problemy te zwykle są wynikiem 
konfl iktu między podstawowymi wartościami społecznymi. Nie spo-
sób więc dokonywać rozstrzygnięć takich problemów w oderwaniu 
od podstawowych wartości konstytucyjnych10 i współczesnej etyki11. 

8 Za tezą o klasyfi kacji zgody jako odwołalnego działania prawnego podobnego do oświadczenia woli: 
M. Safjan, Prawo i Medycyna, Warszawa 1998, s. 34–37; A. Zoll [w:] Kodeks Karny. Część szczególna, Zaka-
mycze 1999, s. 478; J. Wojciechowska [w:] A. Wąsek, Kodeks Karny. Część szczególna, t. I, Komentarz, War-
szawa 2004, s. 707; P. Zawadzki, Oświadczenia podobne do oświadczeń woli – przebaczenie i zgoda, Przegląd 
Prawniczy UW, nr 2/2007; M. Sośniak, Funkcje i skuteczność zgody osoby uprawnionej w zakresie ochrony 
dóbr osobistych, [w:] B. Kordasiewicz, E. Łętowska (red.), Prace z prawa cywilnego wydane dla uczczenia pra-
cy naukowej prof. Józefa Stanisława Piątkowskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1985, s. 67; 
A. Liszewska, Zgoda Pacjenta na zabieg leczniczy, PiP, nr 1/1997, s. 42; M. Pazdan [w:] K. Pietrzykowski 
(red.), Kodeks cywilny, komentarz, tom I, s. 89. 

Z kolei za tezą o klasyfi kacji zgody jako klasycznego oświadczenia woli m.in.: B. Janiszewska, Uwagi 
o charakterze prawnym odmowy zgody na interwencję medyczną, PiM, nr 4/2007; T. Bukiet-Nagórska, Świado-
ma zgoda pacjenta w ustawodawstwie polskim, PiM nr 6–7/2000; R. Tymiński, Glosa…; M. Filar [w:] M. Filar, 
S. Krześ, E. Marszałkowska-Krześ, P. Zaborowski, Odpowiedzialność lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej, 
Warszawa 2005, s. 196 i n.

9 Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późń. zm.) – w szcze-
gólności art. 24 k.c.

10 Sąd Najwyższy swoje uzasadnienie rozpoczął od analizy praw i wolności jednostki oraz zestawienia 
i porównania dóbr osobistych – z jednej strony życia i zdrowia ludzkiego, z drugiej natomiast wolności i auto-
nomii woli zagwarantowanych m.in. w art. 31, 41 i 57 Konstytucji RP.

11 Szerzej na ten temat M. Safjan, O metodach rozwiązywania dylematów bioetyki, Państwo i Pra-
wo nr 5/1992, s. 51–59, a także: P. Łuków, Etyczne podstawy świadomej zgody na postępowanie medyczne 
w Europejskiej Konwencji Bioetycznej, PiM, nr 4/2007; M. Safjan, Testament życia, Newsweek, nr 51/2008; 
M. Grzymkowska, Standardy bioetyczne w prawie europejskim, Warszawa 2009, s. 162 i n.
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W niniejszym opracowaniu jednak ograniczę się do wskazania proble-
mów występujących na gruncie prawa prywatnego. Analiza prywatno-
prawna może bowiem również dostarczyć wskazówek co do możliwego 
kompromisu pomiędzy krzyżującymi się w tym przypadku, zasadami 
– ochrony życia i poszanowania autonomii woli jednostki.

Odmowa zgody na zabieg medyczny a ochrona dóbr 
osobistych

Stosownie do przepisów kodeksu cywilnego12 zdrowie i życie, fi -
zyczna i psychiczna integralność, nietykalność cielesna czy też god-
ność, jako nieodłącznie związane z człowiekiem, stanowią jego dobra 
osobiste13. Prawo cywilne szeroko chroni dobra osobiste jednostki, m.in. 
poprzez szczególny reżim ochrony oraz ustanowienie w art. 24 k.c. do-
mniemania bezprawności ewentualnego ich naruszenia14. Uchylenie 
bezprawności może nastąpić m.in. poprzez uzyskanie zgody upraw-
nionego15. Jak słusznie podnosi się w doktrynie16, zgoda taka dotyczy 
wyłącznie sfery wykonywania prawa i ma charakter odwoływalny. 
Do udzielenia zgody na ingerencję we własne dobra osobiste nie jest 
konieczna zdolność do czynności prawnych, natomiast rozpatrując jej 
charakter prawny należy stwierdzić, iż jest to raczej działanie podobne 
do oświadczenia woli i jako takie nie stanowi czynności prawnej17.

Niewątpliwie, w szerokim katalogu dóbr osobistych życie i zdrowie 
mają szczególne znaczenie społeczne. Procedury lecznicze oraz sam 
charakter relacji pacjent – lekarz mają swoją specyfi kę i doniosłość. 
Wychodząc z tego założenia, ustawodawca zdecydował się uregulować 

12 Art. 23 kodeksu cywilnego – Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, 
poz. 93 z późń. zm.), dalej k.c.

13 Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2005, s. 160 i n.
14 Tak m.in. J. Frąckowiak [w:] Z. Radwański, System prawa prywatnego, prawo cywilne – część ogólna, 

tom I (M. Safjan red.), s. 1154 i n.
15 Komentarz do art. 24 k.c. [w:] K. Piasecki, Kodeks cywilny. Księga pierwsza. Część ogólna. Komentarz, 

Zakamycze 2003; M. Pazdan [w:] Kr. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny, komentarz, tom I, s. 89. 
16 Z. Radwański, Prawo…, s. 174; A. Szpunar, Zgoda uprawnionego w zakresie ochrony dóbr osobistych, 

RPEiS nr 1/1990 – autor podkreśla odrębny od oświadczeń woli charakter zgody oraz analizuje jej subiektywne 
przesłanki.

17 Tak m.in. J. Frąckowiak [w:] Z. Radwański, System…, s. 1157.
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kwestię poszanowania dóbr osobistych w odniesieniu do procesu lecze-
nia w sposób szczególny – w ustawie lekarskiej18. Przewidziano tam 
sytuacje i procedury, w których dobra osobiste pacjenta mogą zostać 
naruszone poprzez ingerencję lekarza. W centrum problematyki do-
puszczalności dokonania zabiegu medycznego ustawa ta umiejscawia 
zgodę pacjenta. Prawo do wyrażenia lub odmowy zgody zostało też 
zapisane w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej w 1991 r. i po raz 
kolejny potwierdzone w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta19. Nie sposób jednak wywodzić, by ze względu na szczegól-
ne uregulowanie, ten przypadek ingerencji w dobra osobiste człowieka 
miał być traktowany zupełnie odrębnie, w oderwaniu od ogólnych za-
sad ochrony dóbr osobistych20. 

Jak słusznie zauważa M. Boratyńska21, lekarz, wykonując swą pracę, 
z zasady narusza dobra osobiste pacjenta. Nie wynika z tego jednak 
pierwotna legalność zabiegu medycznego. Bezprawność działań le-
karza może zostać zniesiona dopiero w chwili wyrażenia zgody przez 
pacjenta lub w sytuacji, gdy uchylenie bezprawności przewiduje szcze-
gólny przepis ustawy22. Rozpatrując kwestię możliwych działań lekarza 
wobec pacjenta, należy wyraźnie stwierdzić, iż będzie on uprawniony 
do działania tylko w sytuacji, gdy uzyska zgodę pacjenta lub przepis 
ustawy upoważnia go do działania bez tej zgody. W tym sensie przepisy 
ustawy lekarskiej konstruują jedynie pewne szczególne przypadki uchy-
lenia bezprawności naruszenia dóbr osobistych, nie zaś zupełnie odręb-
ny reżim ochrony23. Co się zaś tyczy sytuacji, gdy lekarz uprawniony 
jest do działań bez zgody pacjenta, to mają one charakter  wyjątkowy. 

18 Patrz przypis nr 3.
19 Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzy-

skaniu odpowiedniej informacji, zostało przewidziane w art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. 
o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 z późń. zm.). Aktualnie art. 19 został przejęty 
przez Ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. Nr 52, poz.417 
ze zm.) 

20 Analizując problematykę interwencji lekarskiej, należy zatem mieć w pamięci zasady ochrony dóbr 
osobistych, ustanowione przez kodeks cywilny.

21 M. Boratyńska, Niektóre aspekty świadomej zgody na leczenie na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego. 
Część 1. Sprzeciw pro futuro, PiM, nr 2/2007.

22 Na gruncie ustawy lekarskiej: art. 32 ust. 2, 3, 6, 8, art. 33, art. 34 ust. 3, 5, 6, 7, art. 35 ust. 1.
23 Zasady ogólne ochrony dóbr osobistych będą więc miały zastosowanie także do problematyki świadczeń 

leczniczych, o ile ustawa lekarska nie przewiduje innych rozwiązań.
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Zgodnie z zasadą exceptiones non sunt extentendae należy zatem ogra-
niczyć je tylko do tych wyraźnie przewidzianych prawem. Mamy więc 
w tym przypadku do czynienia z zasadą numerus clausus przypadków 
uprawniających lekarza do interwencji bez zgody pacjenta24. 

Ukształtowanie przepisów ustawy, z przypisaniem zgodzie pacjenta 
kluczowej roli, może przemawiać na rzecz dopuszczalności i skutecz-
ności składania oświadczeń pro futuro. Na tym poziomie analizy nale-
żałoby je zaakceptować ze względu na ograniczony charakter wyjąt-
ków ustawowych oraz cel oświadczenia pro futuro, które ma za zadanie 
skonkretyzować i ujawnić wolę pacjenta w odniesieniu do zabiegu me-
dycznego. W sytuacji istnienia takiego oświadczenia należałoby więc 
uznać, iż art. 33 i 34 ust. 7 ustawy lekarskiej nie mają zastosowania, jako 
przewidziane na wypadek braku możliwości odebrania zgody od pa-
cjenta25. Taka interpretacja może jednak rodzić zasadnicze wątpliwości 
w kontekście dostatecznego związku oświadczenia z zabiegiem. Wobec 
nieostrych kryteriów ważności i skuteczności takich oświadczeń, wy-
znaczonych przez SN26, powstaje pytanie o charakter takiego związku 
i możliwość racjonalnego wyznaczenia dlań granic czasowych. Nie-
mniej kontrowersyjna pozostaje także kwestia uświadomienia takiego 
oświadczenia i rozeznania pacjenta co do jego skutków, o czym w dal-
szej części opracowania. 

Charakter prawny oświadczeń pro futuro

Określenie charakteru prawnego oświadczeń pro futuro ma doniosłe 
znaczenie. Wiąże się bowiem z takimi konsekwencjami jak sama do-
puszczalność wyrażenia woli w tej formie czy kryteria jakie powinny 
być spełnione dla jego skuteczności. Ma to także wpływ na ew. moż-
liwość cofnięcia lub kwestionowania jego ważności, zarówno przez 

24 Lekarz nie może, w żadnym wypadku, podjąć interwencji medycznej bez zgody pacjenta, jeżeli nie ma 
do tego wyraźnego upoważnienia ustawowego.

25 Skoro jednak oświadczenie w przedmiocie zgody zostało złożone, nie zachodzi sytuacja przewidziana 
w hipotezie tych norm.

26 SN, w uzasadnieniu do omawianego orzeczenia, twierdzi, iż „oświadczenie pacjenta wyrażone na wypa-
dek utraty przytomności (…), jest dla lekarza – jeżeli zostało złożone w sposób wyraźny, jednoznaczny i nie 
budzi innych wątpliwości – wiążące.” (podkreślenie moje – MS).
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pacjenta jak i lekarza. Sama klasyfi kacja oświadczeń pro futuro jako 
oświadczeń woli wywołuje wątpliwości27. Słusznie zauważa B. Jani-
szewska28, iż ze względu na swą specyfi kę29, oświadczenia pro futu-
ro musiałyby być uznane za jednostronne czynności prawne. W takim 
przypadku powstaje zasadnicza wątpliwość co do ich dopuszczalności 
ze względu na obowiązującą w polskim prawie cywilnym zasadę nume-
rus clausus jednostronnych czynności prawnych30. Należałoby zatem 
przyjąć niedopuszczalność ich składania ze skutkiem wiążącym leka-
rza ze względu na brak wyraźnej podstawy w ustawie. Ponadto jest 
możliwe zastosowanie do nich procedury wyrażania zgody na zabieg 
przewidzianej w ustawie lekarskiej31. To wszystko powoduje, iż teza 
o dopuszczalności takich oświadczeń, przy jednoczesnym przyjęciu, iż 
są oświadczeniami woli, musi wydawać się niekonsekwentna. Gdyby 
uznać, iż są one „klasycznymi oświadczeniami woli”, należałoby raczej 
opowiedzieć się za ich niedopuszczalnością. 

Trudno także zgodzić się z taką oceną charakteru prawnego oświad-
czeń pro futuro32, biorąc pod uwagę ich istotę. Zgoda na zabieg me-
dyczny lub jej odmowa nie zmierza bezpośrednio do wywołania skut-
ków prawnych charakterystycznych dla oświadczeń woli33. Kwestia 
dysponowania własnym ciałem w procedurach medycznych pozosta-
je, pomimo własnej regulacji, częścią ogólnego reżimu ochrony dóbr 
osobistych34. Poprzez zgodę pacjent upoważnia lekarza do wkroczenia 

27 Tak, w odniesieniu do odmowy zgody np. B. Janiszewska, Uwagi o charakterze prawnym odmowy zgody 
na interwencję medyczną, PiM, nr 4/2007. Pomimo podnoszonych wątpliwości, autorka ostatecznie opowiada 
się za uznaniem odmowy zgody jako oświadczenia woli (patrz także przyp. 9).

28 B. Janiszewska, Dobro pacjenta czy wola pacjenta – dylemat prawa i medycyny (uwagi o odmowie zgo-
dy na leczenie oraz o dopuszczalności oświadczeń pro futuro), Prawo i Medycyna, nr 2/2007, s. 46.

29 Ze względu na to, iż oświadczenie woli jest koniecznym i zasadniczym elementem czynności prawnej, 
zmierzającym do wywołania określonych skutków prawnych w postaci ustanowienia, zmiany lub zniesienia 
stosunku prawnego. Tak: E. Skowrońska-Bocian, Prawo Cywilne…, s. 172; E. Drozd [w:] Z. Radwański (red.), 
System prawa prywatnego, tom 2, prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2008, s. 178 i n.

Wydaje się natomiast, iż w odniesieniu do oświadczeń pro futuro brak takiego stosunku.
30 Tak: E. Skowrońska-Bocian, Prawo Cywilne…, s. 172; E. Drozd [w:] Z. Radwański (red.), System pra-

wa prywatnego, tom 2, prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2008, s. 178 i n.
31 Należy więc stwierdzić, iż nie mieszczą się w instytucji zgody na gruncie tej ustawy.
32 Wyrażony przez SN pogląd, iż są one oświadczeniami woli, aprobująco oceniony m.in. przez: B. Ja-

niszewska, Dobro pacjenta..; R. Tymiński Glosa…; Nie do końca jednoznaczne jest w tej kwestii stanowisko 
J. Kuleszy, Glosa…

33 Należy się w tym zakresie zgodzić z M. Safjanem, Prawo i Medycyna…, s. 35.
34 Istotą zgody na interwencję medyczną jest właśnie dysponowanie własnym dobrem osobistym.
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w sferę chronioną prawem, przy czym pierwszoplanowym przedmiotem 
ochrony jest tu zdecydowanie integralność cielesna i autonomia woli 
pacjenta. W przepisach dotyczących zgody pacjenta swoje odzwiercied-
lenie znajduje także interes lekarza35. Dotyczy to jednak jedynie jego 
bezpieczeństwa prawnego w procedurach medycznych. W szczególno-
ści interes ten przemawia za takim uregulowaniem i interpretowaniem 
przesłanek wyrażania zgody, by zapewnić jednocześnie respektowanie 
autonomii woli pacjenta oraz klarowne i jednoznaczne zasady, według 
których lekarz miałby tę autonomię respektować. Lekarzowi podejmu-
jącemu doniosłe zadanie niesienia pomocy medycznej powinno się za-
pewnić odpowiednie procedury oceny ważności oświadczenia pro fu-
turo oraz jasne zasady odpowiedzialności. Niedopuszczalne wydaje się 
pozostawienie lekarza w sytuacji, gdy zarówno podejmując interwen-
cję medyczną, jak i jej zaniechując narażałby się na odpowiedzialność. 
Do tego natomiast może doprowadzić niejednoznaczne określenie wa-
runków ważności oświadczeń pro futuro oraz brak jakichkolwiek pro-
cedur ich oceny w orzeczeniu SN. 

Nie można zaakceptować obarczenia lekarza obowiązkiem każdo-
razowej oceny ważności i skuteczności takich oświadczeń bez usta-
nowienia jasnych kryteriów takiej oceny36. Na gruncie omawianego 
orzeczenia nie sposób rozstrzygnąć, gdzie przebiega granica między 
oświadczeniem jednoznacznym a niejednoznacznym, oraz do jakich 
zdarzeń odnosi się kryterium braku „innych wątpliwości”. Może to bu-
dzić zasadnicze zastrzeżenia, także przez wzgląd na ochronę interesu 
lekarza.

Nie sposób zgodzić się z kwalifi kacją oświadczeń na wypadek utra-
ty przytomności jako oświadczeń woli, także przez wzgląd na reguły 
wykładni i warunki ważności stawiane zgodzie na zabieg medyczny. 
Obecnie, na gruncie prawa cywilnego, wykładnia oświadczeń woli oraz 

35 Natomiast interes lekarza, jak się wydaje, nie jest pierwszoplanowym przedmiotem ochrony i nie po-
winien być tak interpretowany. W procesie interpretacji przepisów ustawy lekarskiej, zdecydowane pierwszeń-
stwo należy przyznać interesowi pacjenta. Uzasadniony interes lekarza również będzie doznawał ochrony na 
gruncie tej ustawy. Natomiast tylko w takim zakresie, w jakim nie narusza interesów pacjenta, zabezpieczonych 
przepisami ustawy.

36 Sąd Najwyższy stwierdza jedynie, iż kryterium skuteczności oświadczenia pro futuro jest złożenie go 
„w sposób wyraźny, jednoznaczny i nie budzący innych wątpliwości”. 
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 warunków im stawianych ulega obiektywizacji37. Inaczej natomiast 
rzecz się ma z regulacjami zgody na zabieg. W art. 32 ust. 5 uwzględnio-
no kryterium związane z poszanowaniem autonomii woli osoby mało-
letniej, której zgoda na zabieg, jeżeli ukończyła 16 lat, jest konieczna38. 
Podobnie uregulowano problem zgody osoby ubezwłasnowolnionej, 
którą ustawa także nakazuje brać pod uwagę39. Ustawodawca nie wiąże 
zatem możliwości decydowania o sferze własnych dóbr osobistych ze 
zdolnością do czynności prawnych, ujmując tę kompetencję szerzej40. 
Kompetencja do dysponowania własnym dobrem osobistym została 
zatem, na gruncie prawa medycznego, uzależniona nie od kryteriów 
formalnych, ale raczej od kryteriów subiektywnych41. Świadczy o tym 
cała konstrukcja zgody, a w szczególności uzależnienie jej ważności od 
„uświadomienia” i rozeznania w sytuacji leczniczej oraz wyposażenie 
w kompetencję do jej wyrażania osób, które tradycyjnie nie dysponują 
zdolnością do czynności prawnych. 

Podobnie, art. 34 ust. 2 ustawy ustanawia instytucję zgody uświadomio-
nej, nakładając na lekarza obowiązek informacyjny, niespotykany w od-
niesieniu do klasycznych oświadczeń woli. Zakres informacji lekarskiej 
wyznaczany jest w orzecznictwie nie do końca jednoznacznie42, pozostaje 
jednak specyfi czną przesłanką legalizacji interwencji lekarskiej. Niedo-
chowanie tego wymogu powoduje uznanie działań lekarza za bezprawne 
i może rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą43. Nie należy zatem 
wymagania tzw. informed consent utożsamiać z wadami oświadczeń woli 

37 Z.Radwański (red.), System prawa prywatnego, tom 2, prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2008, 
s. 16–17; A. Jędrzejewska, Koncepcja oświadczenia woli w prawie cywilnym, Warszawa 1992.

38 Podobnie w odniesieniu do zgody na zabieg operacyjny lub leczenie stwarzające podwyższone ryzyko 
– art. 34 ust. 4 ustawy lekarskiej.

39 Art. 32 ust. 4 ustawy lekarskiej nakazuje uzyskać zgodę osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej na ba-
danie, jeżeli „osoba taka jest w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć opinię w sprawie badania”.

40 Odmiennie T. Dukiet-Nagórska, Świadoma zgoda pacjenta w ustawodawstwie polskim, PiM, nr 6–
–7/2000. Autorka wiąże zdolność do samodzielnego wyrażenia zgody z pełną zdolnością do czynności prawnych.

41 Tak też: M. Boratyńska, P. Konieczniak, Prawa pacjenta, Warszawa 2001, s. 230 i n.
42 W tym zakresie m.in.: wyrok SA w Poznaniu z dn. 29 września 2005 r. (sygn. akt. I ACa 236/05); Wyrok 

SN z dn. 1 kwietnia 2004 r. (sygn. akt II CK 134/03); wyrok SN z dn. 28 września 1999 r. (sygn. akt II CKN 
511/98); wyrok SN z dn. 26 kwietnia 2007 r. (sygn. akt II CSK 2/07); wyrok SN z dn. 23 listopada 2007 r. (sygn. 
akt IV CSK 240/07); wyrok SN z dn. 28 sierpnia 1973 r. (sygn. akt I CR 441/73).

43 Tak np.: wyrok SN z dn. 11 kwietnia 2006 r. (sygn. akt 191/05); wyrok SN z dn. 17 grudnia 2004 r. (sygn. 
akt II CK 303/04). W piśmiennictwie np.: W. Borysiak, Brak objaśnionej zgody pacjenta a odpowiedzialność 
lekarza za brak ostrożności i przypadek, Studia Iur., nr XLIX/2008; M. Nesterowicz, Prawo Medyczne, s. 123.
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w postaci braku świadomości44 lub swobody45 czy też błędu46. Art. 34 
ust. 2 ustawy lekarskiej przewiduje szerszy i bardziej zsubiektywizowany 
katalog sytuacji, stawiając świadomości pacjenta47 stosunkowo wysokie 
wymagania. Zgodnie z orzecznictwem, „poinformowanie” pacjenta obej-
muje m.in. ryzyko, następstwa, metody stosowanej interwencji, alterna-
tywne sposoby leczenia itp. Coraz częściej pojawia się postulat, by jako 
przesłankę zgody uważać także sposób informowania dostosowany do 
możliwości poznawczych pacjenta.48 Taka ewolucja judykatury świadczy 
o dalszej subiektywizacji przesłanek oświadczeń o zgodzie i ich wymy-
kaniu się klasycznemu rozumienia wad oświadczeń woli. 

Proponowano w literaturze poszukiwanie w art. 30 ustawy lekarskiej 
specyfi cznego stosunku prawnego, który miałby łączyć lekarza i pa-
cjenta 49. Taki zabieg wydaje się niecelowy. Po pierwsze, wiąże się to 
z dalszym zagmatwaniem oświadczeń pro futuro i zmniejszeniem ich 
klarowności jako instytucji prawnej. Teoria ta wymaga skomplikowa-
nego uzasadnienia, konstruowania dość zawiłej relacji pacjent–lekarz 
i nawet intuicyjnie budzi wątpliwości. Po drugie, powstawałby prob-
lem oświadczeń wyrażających zgodę na zabieg pro futuro. Skoro bo-
wiem, według niektórych autorów50, istnieje stosunek polegający na 
obowiązku leczenia, a jego realizacja nie jest warunkowana przez zgodę 
pacjenta, to w takim razie oświadczenie o zgodzie nie zmierzałoby za-
sadniczo do zniesienia lub zmiany tego stosunku. A więc oświadczenie 
wyrażające zgodę nie byłoby oświadczeniem woli. Po trzecie, art. 30 

44 Stan ten należy interpretować zgodnie z art. 82 k.c. jako pewien stan patologiczny – psychiczny lub 
fi zjologiczny – „powodujący brak rozeznania, niemożność zrozumienia posunięć własnych lub też innych osób, 
niezdawaniem sobie sprawy ze znaczenia własnego postępowania” – Z. Radwański, System… s. 382.

45 Tutaj wskazuje się na „brak możliwości kierowania swym postępowaniem” np. na skutek narkomanii 
– Z. Radwański, system… s. 382

46 Pomimo rozumienia błędu jako mylnego wyobrażenia o treści czynności prawnych, nie sposób uznać, 
by każdorazowy brak informacji ze strony lekarza utożsamiać ze stanem mylnego wyobrażenia o zabiegu i jego 
skutkach po stronie pacjenta.

M. Nesterowicz, uznając zgodę za oświadczenie woli, łączy brak informacji z brakiem świadomości w rozu-
mieniu art. 82 k.c., Mirosław Nesterowicz, Prawo…, s. 121.

47 A przynajmniej zakresowi i sposobowi udzielania informacji przez lekarza.
48 M. Safjan, Prawo…, s. 179.
49 B. Janiszewska, Uwagi o charakterze…, s. 30 i n. Stosunek ten miałby polegać na obowiązku niesienia 

pacjentowi pomocy przez lekarza, w sytuacji zagrożenia zdrowia. W myśl tej koncepcji oświadczenie pro fu-
turo miałoby zmierzać do zniesienia tego stosunku, co z kolei przemawiałoby na rzecz klasyfi kowania go jako 
oświadczenia woli.

50 B. Janiszewska, op.cit.
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ustawy nie ustanawia obowiązku udzielenia pomocy we wszystkich sy-
tuacjach leczniczych. Ustawodawca ograniczył się jedynie do przypad-
ków, gdy zwłoka mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, 
ciężkiego uszkodzenia ciała, ciężkiego rozstroju zdrowia oraz innych 
przypadków niecierpiących zwłoki. Przepis ten koresponduje z art. 33 
i 34 ust. 7 ustawy, odnosząc się do sytuacji specyfi cznej, będącej jedynie 
wycinkiem szerokiego spektrum przypadków leczniczych. Wydaje się, 
iż intencją wprowadzenia tych przepisów było wskazanie na szczególne 
traktowanie życia i zdrowia ludzkiego w sytuacji bezpośredniego zagro-
żenia. W takich przypadkach należy stosować zasadę in dubio pro vita 
humana. Lekarz ma zatem obowiązek działania51 oraz prawo do inge-
rencji w dobra osobiste pacjenta bez jego zgody. Jest to jednak sytuacja 
wyjątkowa, niepowstająca w przypadkach innych niż nagłe i stanowiące 
ciężkie niebezpieczeństwo dla pacjenta. Ponadto, legalność interwen-
cji jest w takiej sytuacji dodatkowo warunkowana w art. 33 i 34 ust. 7 
ustawy, które precyzują przesłanki upoważniające lekarza do działania. 
Co za tym idzie, nie można przepisu art. 30 interpretować rozszerza-
jąco – jako generalnej klauzuli, konstruującej powszechny obowiązek 
leczenia, w każdej sytuacji52. Klasyfi kowanie oświadczeń pro futuro 
jako oświadczeń woli ze względu na stosunek prawny między lekarzem 
a pacjentem, powstający z mocy art. 30 ustawy lekarskiej, byłoby zatem 
dyskusyjne. Mogłoby prowadzić do problemów z oceną oświadczeń, 
które nie zawsze składane będą w odniesieniu do sytuacji niecierpią-
cych zwłoki (a więc tych, gdy powstaje obowiązek z art. 30 ustawy)53. 
Kwestia zgody zaś nie aktualizuje się wyłącznie w sytuacji powstania 
obowiązku z art. 30 ustawy, ale w każdej sytuacji leczniczej. 

Przeciwko uznaniu oświadczeń pro futuro za oświadczenia woli 
przemawia także problem ich odwołalności. Zgodnie bowiem z art. 61 

51 Polegający na braku możliwości odmowy pomocy oraz upoważnieniu do jej niesienia w sytuacji gdy 
brak możliwości odebrania zgody. Nie wynika natomiast z tego, moim zdaniem, konieczność jej działania za 
wszelką cenę, wbrew wyraźnym życzeniom pacjenta.

52 Art. 30 nie stanowi zatem samodzielnej podstawy interwencji i powinien być interpretowany w związku 
z art. 33 i 34 ust. 7 ustawy.

53 Podobnie SN w wyroku z dn. 4 stycznia 2007 r. sygn. akt V CSK 396/06: Świadczeniami zdrowotnymi, 
o których mowa w art. 7 ustawy o zoz oraz w art. 30 ustawy lekarskiej, zostały objęte w zasadzie stany nagłe 
i niespodziewane, których nie można przewidzieć (np. pacjenci z udarem mózgu, zawałem serca, poszkodowani 
w wypadkach drogowych). Nie są nimi zabiegi, które wprawdzie ratują życie, jednak są stosowane u chorych 
leczonych przewlekle, wymagających regularnego poddawania się zabiegom medycznym.
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§ 1 k.c. odwołanie oświadczenia woli jest skuteczne, jeśli doszło do 
adresata jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej. Rodziłoby 
to wątpliwości co do możliwości odwołania takiego oświadczenia po 
otrzymaniu go przez lekarza. Przepis ten, nakierowany przede wszyst-
kim na ochronę interesów adresata54, nie przystaje do subiektywne-
go charakteru oświadczeń pro futuro. Zastosowanie wprost przepisu 
o oświadczeniach woli powodowałoby, iż pacjent nie mógłby, po wyra-
żeniu zgody, sprzeciwić się lub ponownie zgodzić się na leczenie. De-
cyzja o leczeniu jest aktem szczególnej wagi, często niepozbawionym 
ryzyka. Dotyczy fundamentalnych dóbr osobistych człowieka – życia, 
zdrowia, godności i prywatności. Wydaje się więc, iż należy uszanować 
prawo pacjenta do decydowania o leczeniu w każdym przypadku, nie-
zależnie od powodów takiej decyzji55. Klasyfi kowanie oświadczeń pro 
futuro jako oświadczeń woli wiązałoby się zatem z nieuzasadnionym 
pozbawieniem pacjenta możliwości dysponowania własnymi dobrami 
osobistymi.

W związku z odrębnościami oświadczeń pro futuro wobec kla-
sycznych oświadczeń woli, należy opowiedzieć się za stanowiskiem 
M. Safjana56 i M. Sośniaka57, iż oświadczenia o zgodzie58, odmowie 
zgody, w tym także oświadczenia na wypadek utraty przytomności, 
nie mogą być traktowane jak oświadczenia woli. Należałoby raczej 
uznać, iż są to działania prawne podobne, do których nie można sto-
sować wprost przepisów o oświadczeniach woli59. Pozwoliłoby to do-
stosować ich interpretację do subiektywnego charakteru dysponowania 
dobrami osobistymi przez człowieka, uwzględniając też specyfi kę rela-
cji medycznych. Odmiennie niż M. Świderska60 uważam, iż wszystkie 

54 P. Machnikowski [w:] Ed. Gniewek (red.), Kodeks cywilny, komentarz, Warszawa 2006, s. 143; M. Sa-
fjan [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny, komentarz, tom I, Warszawa 2004, s. 246–247.

55 Należy uznać, iż zgoda jest odwołalna także już po rozpoczęciu czynności medycznych.
56 M. Safjan, Prawo…, s. 177.
57 M. Sośniak, Funkcje i skuteczność zgody…
58 Tak również P. Zawadzki, Oświadczenia podobne do oświadczeń woli – przebaczenie i zgoda, Przegląd 

Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego, nr 2/2007. 
59 Podobnie jak w przypadku zgody, nie stoi to na przeszkodzie odpowiedniemu stosowaniu przepisów 

o oświadczeniach woli, po uwzględnieniu specyfi cznego charakteru oświadczeń pro futuro. O ile sprzeciw 
budzi stosowanie np. przepisów ograniczających odwołalność o tyle np. przepisy o wadach oświadczeń woli 
dają się stosować odpowiednio.

60 M. Świderska, Zgoda pacjenta na zabieg medyczny, Toruń 2007, s. 26–35.
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 wymienione  wyżej odrębności przemawiają raczej za ujęciem zgody, 
także pro futuro, w odrębne ramy konstrukcyjne. Za niecelowe należy 
uznać „rozciąganie” konstrukcji oświadczeń woli poprzez uzupełnianie 
jej o dodatkowe, nietypowe dla większości klasycznych oświadczeń 
woli, elementy. Wyodrębnienie zgody pozwoliłoby uniknąć istotnych 
wątpliwości co do ich dopuszczalności w obecnym stanie prawnym 
oraz pozwoli na uniwersalne podejście do problemu, korespondujące 
z ogólnymi zasadami ochrony dóbr osobistych. 

Relacja przepisów dotyczących zgody na zabieg medyczny 
do oświadczeń pro futuro

W braku normatywnej regulacji oświadczeń na wypadek utraty przy-
tomności konieczne jest odniesienie się do obowiązujących przepisów 
ustawy lekarskiej. Należy podkreślić, iż każda sytuacja braku wyraźnej, 
spełniającej przesłanki ustawowe zgody na zabieg medyczny powodu-
je, iż zasadniczo działanie lekarza jest nielegalne i rodzi odpowiedzial-
ność podejmującego interwencję61. 

Ustawa lekarska dość szczegółowo reguluje zagadnienie zgody na 
zabieg, ustanawiając przesłanki jej skuteczności. Ważne miejsce zaj-
muje tu obowiązek informacji, przed złożeniem oświadczenia przez 
pacjenta. Istotne jest to, że w związku z przewidzianym zakresem in-
formacji (art. 31) możliwość „uświadomienia” pacjenta aktualizuje się 
dopiero w związku z konkretnym przypadkiem medycznym. W bra-
ku regulacji szczególnej co do oświadczeń pro futuro, należałoby do 
nich zastosować przepisy dotyczące zgody62, co z kolei prowadziłoby 
do uznania nieważności oświadczenia o zgodzie na zabieg medyczny 
pro futuro63. W wielu przypadkach, w chwili jego składania, przyszły 
pacjent nie ma świadomości co do następstw swojej decyzji i nie może 
odebrać od lekarza informacji w rozumieniu art. 31, nie znajdując się 
bezpośrednio w danej sytuacji medycznej. 

61 Wynika to m.in. z ogólnych zasad ochrony dóbr osobistych. Ustawodawca uregulował natomiast enume-
ratywnie sytuacje, gdy taka zgoda bądź nie jest wymagana (Art. 33, 34 ust. 7 ustawy lekarskiej), bądź też może 
być wyrażona zgoda zastępcza (Art. 32 ust. 2, 3, 6, 8 art. 34 ust. 3 i 5, 6 ustawy lekarskiej).

62 Podobnie B.Janiszewska, Dobro pacjenta…, Prawo i Medycyna, nr 2/2007.
63 Takie oświadczenie, ze swej istoty, częso nie może być uświadomione.
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W tym miejscu podnieść należy zasadnicze wątpliwości co do możli-
wości interpretowania oświadczeń pro futuro przez pryzmat przepisów 
o zgodzie „tradycyjnej”. Wynikają one z odrębnego charakteru oraz 
funkcji oświadczeń składanych przed samym zabiegiem, w rozeznaniu 
na temat konkretnej sytuacji leczniczej oraz tych wyrażanych w sytu-
acji abstrakcyjnej, które mają dawać wyraz ogólnej woli składającego. 
Ze swej istoty przepisy te nie dadzą się zastosować do sytuacji wy-
rażenia woli na przyszłość64. Stosowanie wprost przepisów o zgodzie 
musiałoby często prowadzić do nieważności i nieskuteczności tych 
oświadczeń. Z drugiej strony, miałyby one być formalnie dopuszczalne. 
Sytuacja taka nie daje się zaakceptować z punktu widzenia rozsądku 
i racjonalności prawa. Niejasne jest, także w tej mierze, rozstrzygnięcie 
SN. Nie wiadomo czy Sąd ustanawia nowe, odrębne przesłanki waż-
ności oświadczenia pro futuro czy jedynie odwołuje się do przesłanek 
stawianych oświadczeniom woli65. Czy sformułowanie „nie budzi in-
nych wątpliwości” można odnieść do warunków stawianych zgodzie 
w ustawie lekarskiej? Na gruncie tego rozstrzygnięcia należałoby chy-
ba twierdzić, że nie, gdyż brak poinformowania, zdaniem Sądu, nie 
przeciwstawia się wiążącemu charakterowi oświadczenia. Takie posta-
wienie sprawy przez SN, nie przyczyni się ani do poszanowania woli 
pacjenta, ani bezpieczeństwa prawnego lekarza. To właśnie lekarz, 
przed udzieleniem świadczenia, będzie musiał ocenić czy respektować 
oświadczenie pro futuro kierując się niedookreślonymi przesłankami 
z orzeczenia. Ciężko obciążać lekarza taką odpowiedzialnością66.

Dodatkowo, ze względu na brak regulacji w tym zakresie, oświad-
czenie pro futuro wchodziłoby w kolizję z przepisami art. 32 ust. 2 
i 34 ust. 3 ustawy lekarskiej, które nakazują w takiej sytuacji lekarzowi 
 wystąpić do sądu opiekuńczego. Taka sytuacja powodowałaby dodat-
kowe utrudnienie i niepewność, zarówno z punktu widzenia pacjenta 

64 Próbą, tego typu zabiegu – wtłoczenia oświadczeń pro futuro w konstrukcję zgody „tradycyjnej” – jest 
projekt nowelizacji ustawy lekarskiej przygotowany przez tzw. Komisję Gowina – szerzej na ten temat: N. Pa-
włowska, M. Syska, Testament życia, Mon.Pr. nr 9/2009.

65 W orzeczeniu SN stwierdza, iż „oświadczenie (…) jest dla lekarza – jeżeli zostało złożone w sposób 
wyraźny, jednoznaczny i nie budzi innych wątpliwości – wiążące”.

66 Zwłaszcza, że niezależnie od podjętej decyzji, może się w ten sposób narazić na odpowiedzialność 
zarówno karną, zawodową, jak i cywilną. Dotyczy to sytuacji respektowania oświadczenia, które potem okaże 
się nieskuteczne lub nieważne, a także sytuacji sprzeciwu wobec woli pacjenta wyrażonej na przyszłość, gdy 
ta będzie skuteczna.
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jak i lekarza67. Nie można zaakceptować takiej nieprecyzyjności prawa, 
jeżeli stosować ma je nie sąd, lecz lekarz.

Biorąc pod uwagę wyczerpującą i szczególną regulację zagadnienia 
zgody na zabieg medyczny oraz brak normatywnej regulacji oświad-
czeń na przyszłość, należałoby raczej stwierdzić, iż w obecnym stanie 
prawnym nie mogą one, przynajmniej w znacznej części, wiązać leka-
rza. Oświadczenie pro futuro byłoby bowiem wyjątkiem od tej regu-
lacji, wyłączającym możliwość spełnienia podstawowych przesłanek, 
będących fundamentem konstrukcji przepisów ustawy – przesłanki 
zgody „uświadomionej” i składanej ad casu. Wyraźnie należy z kolei 
dopuścić, jako ważne i skuteczne, oświadczenia pro futuro, które speł-
niają przesłanki z ustawy68. 

Wobec takiej konstrukcji ustawy, regulującej szczegółowo także po-
stępowanie lekarza na wypadek braku możliwości odebrania zgody od 
pacjenta, nie wydaje się zasadna teza Sądu o bezwzględnie wiążącym 
charakterze oświadczeń pro futuro. Moim zdaniem, na gruncie aktu-
alnych przepisów, lekarz powinien w takiej sytuacji udzielić pomocy, 
jeżeli zachodzą przesłanki z art. 33, art. 34 ust. 7 ustawy lekarskiej lub 
wystąpić do sądu opiekuńczego w przypadku zaktualizowania się prze-
słanek z art. 32 ust. 2, 3, 6, 8 lub art. 34 ust. 3, 5, 6 ustawy. Dopiero sąd 
opiekuńczy, ze względu na konieczność poszanowania autonomii woli 
jednostki, powinien wziąć pod uwagę wcześniej wyrażone życzenie. 
Nie oznacza to jednak, że będzie zobowiązany do jego bezwzględnego 
respektowania. Oświadczenie to byłoby jednak istotną wskazówką in-
terpretacyjną dla sądu, który mógłby wziąć pod uwagę także całą argu-
mentację aksjologiczno-konstytucyjną69.

67 Być może właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia w omawianym stanie faktycznym. Lekarze bo-
wiem, wystąpili do sądu z wnioskiem o wyrażenie zgody zastępczej po ujawnieniu istniejącego oświadczenia 
pro futuro.

68 Będą to m.in. takie sytuacje, gdy oświadczenie składane jest w odniesieniu do sytuacji przyszłej i nie-
pewnej, pozostającej jednak w bezpośrednim związku z danym zabiegiem lub sytuacją leczniczą. Nie ma prze-
szkód, by taka decyzja była uświadomiona w takim samym stopniu jak decyzja wobec zabiegu „głównego”. 
Lekarz ma przecież obowiązek informować pacjenta o możliwych powikłaniach i ryzykach leczenia. Nie ma 
więc przeszkód, by pacjent złożył dyspozycję co do postępowania lekarza, także na wypadek zaktualizowania 
się takich ubocznych skutków, stwierdzając np. iż w przypadku konieczności rozszerzenia zabiegu nie zgadza 
się nań nawet pomimo ryzyka śmierci. Tak samo można ocenić brak zgody pacjenta na utrzymywanie przy 
życiu, w sytuacji, gdyby skutkiem zabiegu był np. stan terminalny.

69 Prezentowaną m.in. przez pozostałych komentatorów (przyp. 3) oraz M. Boratyńską, Niektóre aspekty…
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Wnioski, stanowisko własne, postulaty de lege ferenda

Na aprobatę zasługuje argumentacja Sądu w zakresie konstytucyj-
nych i prawnomiędzynarodowych uwarunkowań oświadczeń pro fu-
turo. Należy się zgodzić, iż przemawia ona za dopuszczalnością tych 
wyrazów woli. Wobec braku uregulowań szczegółowych, zarówno na 
poziomie Konstytucji jak i ustaw, nie może być jednak samodzielną 
ich podstawą. Brak dookreślenia warunków i procedur, jakimi powin-
ny one podlegać, może się bowiem przewrotnie okazać szkodliwy dla 
wszystkich stron relacji medycznych, powodując trudności z ich prak-
tycznym respektowaniem. Sytuacja, gdy brak jest precyzyjnych prze-
słanek skuteczności oświadczeń, brak procedury ich składania oraz 
jasnych kryteriów oceny, jest sprzeczna z zasadami państwa prawnego 
i skutkuje tym, iż jednostka nie może być pewna sposobu, w jaki jej 
oświadczenie zostanie ocenione w bezpośredniej sytuacji leczniczej. 
Lekarz natomiast pozostaje w niepewności co do swej ewentualnej od-
powiedzialności. 

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na wewnętrzne zróżnicowa-
nie oświadczeń pro futuro. Można wśród nich wyróżnić oświadczenia 
składane w sytuacji abstrakcyjnej, w oderwaniu od jakiejkolwiek rela-
cji leczniczej oraz takie, które mają dotyczyć przyszłych, niepewnych 
skutków konkretnej interwencji medycznej70. Obie kategorie składane 
są na przyszłość w odniesieniu do sytuacji ewentualnej. Pierwsza ka-
tegoria dotyczy jednak przypadków, gdy nie zaktualizowała się jesz-
cze żadna sytuacja lecznicza, której następstwem może być skutek 
objęty hipotezą oświadczenia pro futuro. Do tej grupy należy zaliczyć 
np. takie oświadczenia świadków Jehowy, jak w omawianym stanie 
faktycznym. Są to więc oświadczenia niejako „na wszelki wypadek”, 

70 Będą to np. oświadczenia składane przed konkretną interwencją medyczną, a odnoszące się do następstw 
jedynie ewentualnych. Taka sytuacja może nastąpić np. w odniesieniu do powikłań występujących w trakcie lub 
po operacji, gdy pacjent będzie jeszcze nieprzytomny. Oświadczenie tego typu mogłoby także odnosić się do 
możliwości rozszerzenia zakresu interwencji w jej trakcie, gdyby pacjent z jakichś przyczyn nie mógł wyrazić 
zgody bezpośrednio (np. ze względu na narkozę). Bez wątpienia są to oświadczenia składane na przyszłość 
w odniesieniu do sytuacji, która dopiero może, lecz nie musi, się zaktualizować. Nie będą one jednak sprawiać 
problemu interpretacyjnego, nawet w świetle obecnych przepisów o zgodzie, ze względu na to, iż mogą być 
ważnie złożone przy zastosowaniu procedury przewidzianej w ustawie. Byłyby zatem ważne, nawet przy zało-
żeniu, iż do oceny oświadczeń pro futuro należy stosować przepisy ustawy lekarskiej, dotyczące zgody.
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utrwalone na różnorakich nośnikach, noszone np. w portfelu, na wy-
padek, gdyby jakaś – często niesprecyzowana – sytuacja lecznicza 
nastąpiła, a bezpośrednie odebranie zgody było niemożliwe. Według 
mnie, ta właśnie grupa oświadczeń jest na gruncie obecnych przepi-
sów nieważna i niewiążąca dla lekarza. Nie spełniają one przesłanek 
stawianych zgodzie przez ustawę lekarską. W szczególności wątpli-
wości budzi tu kwestia uświadomienia pacjenta przed złożeniem sto-
sownego oświadczenia, które zasadniczo powinno nastąpić w związku 
z zaktualizowaną sytuacją medyczną. Co prawda art. 31 ust. 3 ustawy 
lekarskiej przewiduje możliwość nieskorzystania przez pacjenta z jego 
autonomii informacyjnej71, jednak, jak już wskazywałem, cała regula-
cja ustawy lekarskiej odnosi się wprost jedynie do zgody wyrażanej ad 
casu. Przepisy te, moim zdaniem, można stosować jedynie odpowied-
nio, z uwzględnieniem specyfi ki oświadczeń na przyszłość. Należy 
przy tym pamiętać, iż swoboda w dysponowaniu dobrami osobistymi 
takimi jak życie i zdrowie, podlega daleko większym ograniczeniom 
i restrykcjom niż w przypadku innych dóbr osobistych. Przemawia to 
za ostrożnością w rozszerzaniu takiej autonomii bez podstawy ustawo-
wej. Możliwy jest do podniesienia argument, iż w takim razie pacjent 
w stosownym oświadczeniu mógłby najpierw zrezygnować z ochrony 
autonomii informacyjnej (na podstawie art. 31 ust. 3), a następnie zło-
żyć oświadczenie o odmowie zgody na określone leczenie. W świetle 
mechanizmów ustawy jest to jednak, moim zdaniem, twierdzenie idą-
ce zbyt daleko (w przypadku oświadczeń pro futuro). Warto wskazać, 
że wątpliwości co do przypadków, gdy możliwe jest nieskorzystanie 
przez pacjenta z prawa do informacji, występują nawet w odniesieniu 
do klasycznej zgody72. Nie podzielając zasadniczo tez z piśmiennictwa 

71 Podobnie art. 10 ust. 2 Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w odniesieniu 
do zastosowań biologii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie z dn. 4 kwietnia 1997 r. 
wyraźnie przewiduje, iż Każdy ma prawo zapoznania się z wszelkimi informacjami zebranymi o jego zdrowiu. 
Należy jednak respektować życzenia osób, które nie chcą zapoznać się z tymi informacjami. 

72 M. Filar, Lekarskie prawo karne, Kraków 2000, s. 263, twierdzi, iż w przypadku zabiegów operacyj-
nych pacjent nie może odmówić skorzystania z autonomii informacyjnej. Jeszcze dalej idzie K. Michałowska, 
(Informowanie pacjenta, Prawo i Medycyna nr 13(5)/2003, s. 114 i n.) twierdząc, iż lekarz zobowiązany jest 
do informowania pacjenta wbrew jego woli, zmniejszając jedynie zakres informacji. Odmiennie M. Świder-
ska, Zgoda…, s. 163 i n. Należy przychylić się do ostatniego z wymienionych stanowisk. Bezcelowe bowiem, 
a także sprzeczne z poszanowaniem autonomii woli pacjenta, a czasem wręcz wbrew względom medycznym, 
byłoby uświadamianie pacjenta mimo jego sprzeciwu. 
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o zróżnicowaniu uprawnienia pacjenta z art. 31 ust. 3, w odniesieniu do 
różnych sytuacji leczniczych, można jednak sygnalizować wątpliwości 
co do możliwości zrzeczenia się autonomii informacyjnej z góry – in 
blanco. Wydaje się, iż w związku z zasadą in dubio pro vita humana 
oraz szczególnym charakterem tych dóbr osobistych należy – w aktual-
nym stanie prawnym – negatywnie ocenić taką możliwość. Oświadcze-
nie to nie tylko delegalizowałyby interwencję medyczną, ale też z góry 
wykluczało udzielenie pacjentowi informacji. Powstawałaby sytuacja 
swoistej próżni informacyjnej, aż do ewentualnego odwołania oświad-
czenia przez pacjenta. 

Powyższe argumenty nie wykluczają jednak możliwości wprowa-
dzenia do polskiego prawa instytucji i mechanizmów, które mogłyby 
zabezpieczyć realizację autonomii woli pacjenta w niezaktualizowa-
nych sytuacjach medycznych. Wprowadzenie instytucji pełnomocnika 
(osoby zaufania) lub testamentu życia73 wraz z określonymi procedu-
rami wyrażania woli wydaje się pożądane. Dodatkowo można postu-
lować zabezpieczenie swobody i świadomości pacjenta czy to przez 
wprowadzenie obowiązku konsultacji lekarskiej czy szczególnej for-
my oświadczenia (np. formy notarialnej, specjalnego rejestru takich 
oświadczeń itp.) czy też ograniczenia skuteczności testamentu życia 
w czasie z jednoczesną możliwością odnawiania go.

Odmiennie należy oceniać drugą grupę oświadczeń pro futuro – skła-
danych bezpośrednio, w związku z konkretną interwencją medyczną, 
najczęściej wraz ze zgodą na jej dokonanie. Ich przedmiotem jest jed-
nak kategoria zdarzeń mogących ewentualnie wystąpić przy okazji tej 
konkretnej interwencji. Należy do nich zaliczyć m.in. różnego rodzaju 
powikłania, rozszerzenia zabiegu medycznego w stosunku do zakresu 
wynikającego z diagnozy prezentowanej pacjentowi przed interwencją 
oraz szczególne stany zdrowia po dokonaniu zabiegu, a przed odzy-
skaniem świadomości przez pacjenta. Oświadczenia pro futuro w tego 
typu sytuacjach będą najczęściej spełniały przesłanki stawiane samej 
zgodzie. Składane są ad casu – w konkretnej sytuacji leczniczej, któ-
rej następstwa mają być objęte ich dyspozycją. Możliwe jest także 

73 W szerokim rozumieniu, a więc nie ograniczając się jedynie do dyspozycji w zakresie tzw. stanów ter-
minalnych. Oświadczenia takie mogłyby więc obejmować szeroki zakres sytuacji oraz sposobów postępowania 
lekarza z nieprzytomnym pacjentem.
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 spełnienie w takich przypadkach wymogu „uświadomienia” oświad-
czenia. Informacja lekarska udzielana przed zabiegiem w większości 
przypadków obejmować będzie także negatywne następstwa oraz po-
wikłania mogące być wynikiem podejmowanej interwencji medycz-
nej. Co więcej, nawet gdyby oświadczenie o odmowie zgody zostało 
złożone bez należytego poinformowania o przypadku konkretnego po-
wikłania (np. pacjent zgadza się na zabieg, odmawia jednak zgody na 
rozszerzenie interwencji, gdyby w trakcie operacji okazało się, iż jest 
to konieczne ze względów medycznych), to zgodnie z orzecznictwem 
SN74, lekarz będzie miał obowiązek poinformowania pacjenta o skut-
kach takiej odmowy. Pacjent uzyska więc informację na temat skutków 
swej decyzji oraz świadomość negatywnych konsekwencji. Niezależ-
nie czy po tej informacji podtrzyma sprzeciw czy też go odwoła, będzie 
się to odbywało już w sytuacji uświadomienia. 

Nie bez znaczenia pozostaje, zauważony w piśmiennictwie75, prob-
lem sytuacji, gdy pacjent złożył oświadczenie pro futuro o odmowie 
zgody na czynność leczniczą, natomiast w chwili jej udzielania jest 
co prawda przytomny, lecz pozostaje niezdolny do wyrażenia zgody76. 
Co w sytuacji, gdy taki pacjent jednak chce odstąpić od wcześniejsze-
go oświadczenia i wyrazić zgodę77? Znowu napotykamy problem od-
wołalności oświadczeń i kryteriów zdolności wyrażenia zgody. Jest to 
kolejna sytuacja, której orzeczenie nie rozstrzyga, a która bez wątpienia 
wymaga uregulowania i gwarancji proceduralnych, które pogodzą au-
tonomię woli oraz ochronę życia ludzkiego.

W pełni podzielam argumentację na rzecz konieczności uwzględ-
nienia autonomii woli pacjenta w procesie leczenia, w tym także w od-
niesieniu do sytuacji utraty przytomności. Koresponduje ona zresztą 
z aktualnymi tendencjami zarówno w ustawodawstwie innych krajów 
europejskich, jak i na gruncie prawa międzynarodowego78. Paternalizm 

74 Wyrok Sądu Najwyższego z dn. 23 listopada 2007 r., sygn. akt IV CSK 240/07.
75 B. Janiszewska, Praktyczne problemy oświadczeń pro futuro…, PiM nr 4/2009.
76 Może to mieć miejsce np. w sytuacji silnego stresu, szoku powypadkowego, depresji itp., a więc wtedy, 

gdy możliwości percepcji pacjenta zostają zaburzone. 
77 Lub odwrotnie – np. wcześniej wyraził zgodę in blanco na zastosowanie wszelkich metod leczenia, 

natomiast w sytuacji leczniczej chce tę zgodę ograniczyć lub odwołać.
78 M.in. art. 9 Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w odniesieniu do zastoso-

wań biologii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie z dn. 4 kwietnia 1997 r.
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w relacjach pacjenta i lekarza odchodzi w przeszłość. Dlatego decyzję 
o poddanie się leczeniu należy pozostawić pacjentowi, zapewniając mu 
jednocześnie możliwość skorzystania z procedur i wiedzy pozwalają-
cych na podjęcie decyzji przemyślanej, świadomej i korzystnej w jego 
rozumieniu. Rzeczywiście brak jest przyczyny, dla której miałoby 
w tym przypadku następować swoiste ubezwłasnowolnienie pacjenta 
z chwilą utraty przytomności79. W demokratycznym społeczeństwie 
należy wziąć pod uwagę różnorodność poglądów i wartości wyznawa-
nych przez obywateli oraz zapewnić im możliwie pełne poszanowanie 
ich decyzji. Należy przychylić się do głosów przedstawicieli doktry-
ny80, postulujących ustawowe uregulowanie instytucji oświadczeń pro 
futuro.

Wprowadzenie takiej instytucji w ustawie pozwoliłoby zapewnić 
zarówno poszanowanie autonomii woli pacjenta i jego godności, jak 
i bezpieczeństwo prawne lekarza. Ustanowienie odpowiednich pro-
cedur składania oświadczeń, uregulowanie ich formy oraz np. usta-
nowienie powszechnej ich ewidencji, dawałoby realne gwarancje obu 
stronom. Ewentualne poddanie oświadczeń pro futuro ograniczeniom 
czasowym mogłoby z kolei stanowić dodatkowe zabezpieczenie przed 
pochopnymi decyzjami. 

Postulaty i propozycje wobec takiej ustawowej regulacji zasługują 
jednak na odrębne, pogłębione opracowanie. Zwłaszcza, iż projekty re-
gulacji, pojawiające się w ostatnim czasie, przy okazji debaty na temat 
potrzeby uchwalenia ustawy bioetycznej, nie obejmowały, w sposób 
satysfakcjonujący, tej problematyki81.

79 M. Boratyńska, Niektóre aspekty…, s. 25.
80 M.in. B. Janiszewska, Dobro pacjenta….; M. Boratyńska, Niektóre aspekty…; pozostali glosatorzy 

(przyp. 2).
81 Szerzej na ten temat: N. Pawłowska, M. Syska, Testament życia, Monitor Prawniczy nr 9/2009.
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1. Dla powstania obowiązku odszkodowawczego niezbędne jest 
ustalenie istnienia związku przyczynowego między zdarzeniem wyrzą-
dzającym szkodę (deliktem) a skutkiem w postaci szkody. Tak w sy-
stemie civil law, jak i common law, należy stwierdzić, że szkoda nie 
powstałaby, gdyby nie określone zdarzenie (test conditio sine qua non, 
„but-for”). W odróżnieniu natomiast od kontynentalnych porządków 
prawnych, w angielskim prawie odszkodowawczym dominującym stan-
dardem dowodowym jest tzw. większe prawdopodobieństwo (formuła 
more probable than not). Oznacza to, że za udowodniony należy uznać 
fakt, jeśli zostanie wykazane, że bardziej prawdopodobne jest, że okre-
ślony skutek pozostaje w związku przyczynowym z deliktem, niż że 
brak jest tego rodzaju powiązania. Jeżeli istnienie zależności kauzalnej 
zostanie ustalone zgodnie z obowiązującym standardem dowodowym, 
poszkodowany otrzymuje pełną kwotę odszkodowania. W przeciwnym 
razie obowiązek odszkodowawczy nie powstanie (doktryna „all or 
nothing”). Zasadą bowiem jest, że osoba, która popełnia delikt, nie po-
nosi odpowiedzialności za szkodę, jeżeli szkoda nie pozostaje w związ-
ku przyczynowym z jej postępowaniem albo nie powstała wskutek jej 
zawinionego zachowania1. 

Na potrzeby niniejszego opracowania należy dodać, iż pozornie 
niebudzący wątpliwości „mechanizm odszkodowawczy” komplikuje 
się zwłaszcza przy próbie zastosowania go na gruncie prawa medycz-
nego. Powyższe zasady stosuje się bowiem nie tylko przy ustalaniu 
faktów, które miały już miejsce (zdarzeń przeszłych), ale też w odnie-
sieniu do zdarzeń hipotetycznych, które miałyby miejsce, gdyby nie 

1 Paul Davidson Taylor v White [2004] EWCA Civ. 1511.



76

Ewa Kabza

Prawo i Medycyna 1/2010 (38, vol. 12)

delikt pozwanego2. Złożoność procesów biologicznych zachodzących 
w organizmie ludzkim, a także wielość okoliczności wpływających na 
stan pacjenta (genetyczne uwarunkowania, przebyte choroby – tzw. 
preexisting condition3), częstokroć uniemożliwiają udzielenie precy-
zyjnej odpowiedzi na pytanie czy wyeliminowanie jednego zdarzenia 
z ciągu (np. deliktu lekarza) zapobiegłoby negatywnym skutkom, ja-
kich doświadcza pacjent.

2. Gdy nie można stwierdzić, że działanie lub zaniechanie pozwane-
go jest conditio sine qua non szkody, ani też nie można zaprzeczyć ist-
nieniu powiązania kauzalnego, rozwiązaniem może być implementacja 
doktryny utraconej szansy4. Nawet jeśli poszkodowanemu nie należy 
się rekompensata z tytułu utraty zdrowia (szkoda defi nitywna), powi-
nien być uprawniony do uzyskania odszkodowania z tytułu utraconej 
szansy na wyleczenie, która to utrata spowodowana była niedbalstwem 
lekarza5. Stopień utraconej szansy będzie w takim przypadku uwidocz-
niony w kwocie zasądzonego odszkodowania. Apriorycznie należy jed-
nak wykluczyć dopuszczalność uznania roszczeń odszkodowawczych 
z tytułu utraconej szansy, jeśli jej utrata była konsekwencją szkody, 
która przy zastosowaniu tradycyjnych metod, podlega rekompensacie6. 
Przyznanie obok „tradycyjnego” odszkodowania rekompensaty z tytu-
łu utraconej szansy każdorazowo prowadziłoby do powstania bezpod-
stawnego wzbogacenia po stronie poszkodowanego. Częścią składową 
bowiem szkody fi nalnej (np. utraty lub pogorszenia zdrowia) jest za-
wsze uprzednia utrata ekspektatywy wyleczenia. 

W literaturze sformułowano trzy przesłanki warunkujące dopuszczal-
ność zastosowania doktryny utraconej szansy. Przede wszystkim pozwa-
ny musi popełnić czyn niedozwolony, naruszyć obowiązek starannego 
działania (np. lekarz nie dopełnienia obowiązku  informacyjnego, zbyt 

2 M. Fordham, Loss of chance – a lost opportunity? Gregg v Scott, Singapore Journal of Legal Studies 
2005, s. 204.

3 J. H. King Jr., „Reduction of Likelihood” Reformulation and Other Retrofi tting of the Loss-of-a-Chance 
Doctrine, The University of Memphis Law Review 1998, tom 28, s. 493.

4 N. Jansen, The Idea of a Lost Chance, Oxford Journal of Legal Studies 1999, tom 19, s. 271. 
5 J. H. King Jr., Causation, Valuation, and Chance in Personal Injury Torts Involving Preexisting Con-

ditions and Future Consequences, The Yale Law Journal 1981, tom 90, s. 1353–1354.
6 Ibidem.
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późno diagnozuje chorobę, używa przestarzałego sprzętu medyczne-
go7). Po drugie, niedbalstwo to zmniejsza prawdopodobieństwo osiąg-
nięcia przez powoda korzystniejszego rezultatu (np. zmniejsza szanse 
wyleczenia). Jednak nie jest możliwe precyzyjne ustalenie, czy w razie 
braku określonego zachowania pozwanego, zmaterializowałyby się ko-
rzystniejsze dla powoda rokowania (np. podjęte na czas leczenie zapo-
biegłoby rozwojowi nowotworu)8. Szansa bowiem, także w potocznym 
rozumieniu, wiąże się z jakimś stanem hipotetycznym, możliwością 
powodzenia w jakiejś sprawie, zaistnienia jakichś pożądanych okolicz-
ności, nie zaś z pewnością.

De lege lata kwestia dopuszczalności rekompensaty utraconej szan-
sy w prawie angielskim uzależniona jest od rodzaju sprawy, która ma 
być przedmiotem rozstrzygnięcia. Niektórzy przedstawiciele piśmien-
nictwa wyodrębniają trzy obszary, w których doktryna ta znajduje za-
stosowanie9. Odszkodowanie z tytułu utraty szansy jest przyznawane 
w sprawach, w których występuje utrata oczekiwanego, fi nansowego 
zysku10, lub gdy adwokat nie wniesie w wymaganym terminie odwo-
łania, co skutkuje utratą szansy wygrania procesu,11 albo w razie utra-
ty możliwości zatrudnienia12. Natomiast w pozostałych przypadkach, 
a więc także w procesach lekarskich13, omawiana koncepcja nie spotyka 
się z aprobatą judykatury. Generalizując, w Anglii, na zasadzie wyjąt-
ku, rekompensuje się utratę szansy, jeśli jej realizacja była uzależniona 
od zachowania osoby trzeciej14. W tych bowiem przypadkach zajście 
zdarzenia przyszłego jest uwarunkowane działaniem człowieka. 

7 M. Nesterowicz, Prawo medyczne, Toruń 2007, s. 172.
8 J. H. King Jr., „Reduction of Likelihood” …, s. 495.
9 D. Fairgrieve, State liability in tort, Oxford 2003, s. 205.
10 Allied Maples v Simmons & Simmons [1995] 1 WLR 1602.
11 Kitchen v Royal Air Force Association [1958]WLR 563. Co prawda w tej sprawie mieliśmy do czynienia 

z niewykonaniem/nienależytym wykonaniem umowy, w doktrynie przyjmuje się, że analogiczne rozstrzygnię-
cie znajdzie zastosowanie w przypadku deliktu – tak P. Cane, Tort Law and Economic Interests, Oxford 1996, 
s. 137. Sharif v Garrett & Co [2001] EWCA Civ 1269, [2002] 1 WLR 3118.

12 Davies v Taylor [1974] AC 207; Spring v Guardian Assurance plc [1995] A AC 296, 327; Doyle v Wal-
lace [1998] PIQR Q146.

13 Wyjątkowo przyznano rekompensatę za utratę szansy wyrażenia w pełni „poinformowanej” zgody, gdy 
na zasadzie większego prawdopodobieństwa pacjent wykazał wyłącznie to, że poddałby się zabiegowi w póź-
niejszym terminie; zob. Chester v Afshar [2004] UKHL 41, [2005] 1 AC 134.

14 Tak Winfi eld & Jolowicz, Tort, Sweet & Maxwell, Londyn 2006, s. 289–290. 
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Uzasadnione jest pytanie o ratio stworzenia parasola ochronnego 
dla interesów czysto majątkowych i jego braku np. w procesach lekar-
skich, gdy chodzi o życie i zdrowie człowieka. Można zastanawiać się 
czy słuszne było przyznanie odszkodowania za utraconą szansę wygra-
nia nagrody w konkursie piękności jednej z pięćdziesięciu uczestni-
czek, która nie została powiadomiona o terminie fi nału, zaś odmówie-
nie takiej możliwości, gdy szanse pacjenta na przeżycie (wyleczenie) 
zmalały np. z 42% do 25%. Jeszcze większe wątpliwości mogą się 
pojawić, jeśli uświadomimy sobie, że w zupełnie odmiennej sytuacji 
znajdzie się pacjent będący pod opieką publicznej służby zdrowia (re-
żim odpowiedzialności deliktowej), a w innej ten, który znajdzie się 
w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej (reżim odpowiedzial-
ności kontraktowej). Analiza orzecznictwa, w którym sądy angielskie 
przyznały odszkodowanie, prowadzi bowiem do wniosku, że rekom-
pensata za utratę szansy spotyka się z akceptacją wyłącznie w reżimie 
kontraktowym15.

3. Tradycyjne mechanizmy angielskiego prawa odszkodowawczego, 
stosowane na gruncie prawa medycznego, często stoją w opozycji do 
powszechnego pojmowania sprawiedliwości. Nieuzasadnione wydaje 
się pozbawienie pacjenta możliwości uzyskania odszkodowania tyl-
ko z tego powodu, że w oparciu o niespersonifi kowane dane oceniono 
szanse powoda na wyleczenie na 49%, zaś przyznanie rekompensaty 
w pełnej wysokości zarówno wtedy, gdy szanse wyleczenia oceniono 
na 60%, jak i wówczas, gdy wynosiły one 100%16. Pamiętać należy też 
o tym, że pacjent nie będzie uprawniony do otrzymania odszkodowania 
w przypadku, gdy nawet mimo niedbalstwa lekarza, jego prognozy co 
do wyleczenia wynoszą minimum 51%. Muszą spaść poniżej tego pro-
gu. Wówczas dopiero bardziej prawdopodobne będzie, że niedbalstwo 

15 H. Reece, Losses of Chances in the Law, Modern Law Review 1996, nr 59, s. 191. Również w zasadach 
europejskiego prawa umów została wyrażona zasada rekompensaty szkody przyszłej i obiektywnie prawdo-
podobnej [art. 9:501(2)(b)] W uwagach wyjaśniających (O. Lando, H. Beale (red.), Principles of European 
Contract Law. Part I and II, Kluwer Law International 2003, s. 436) już expressis verbis wymienia się utratę 
szansy jako postać szkody przyszłej.

16 Hotson, Court of Appeal [per Master of the Rolls, Sir John Donaldson]; analogicznie Malec v J. C. Hut-
ton Pty Ltd (1990) 92 A.L.R. 545; 549. Zob. też J. H. King Jr., Causation, Valuation…, s. 1372.
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lekarza spowodowało np. śmierć pacjenta, a nie wspomniane wcześniej 
tzw. preexisting conditions17. 

Przyznanie odszkodowania w procesach lekarskich jest uzależnione 
od wykazania, że bardziej prawdopodobne jest, iż gdyby nie niedbal-
stwo lekarza pacjent nie doznałby uszczerbku lub doznał go w mniej-
szym rozmiarze. Oznacza to, że istotne są wyłącznie dane ustalone 
przez biegłych sądowych, które dotyczą określonego stanu, jaki istniał 
w przeszłości i istniałby w teraźniejszości, gdyby nie niedbalstwo leka-
rza. Jakkolwiek dyskusyjne, to jednak warte zasygnalizowania jest py-
tanie, dlatego próg 50% odnosi się wyłącznie do oceny „krańcowych” 
stanów pacjenta, czyli szansy „przeddeliktowej” i „postdeliktowej”, 
a nie np. do ich różnicy18. W takim bowiem przypadku rekompensa-
cie podlegałby wyłącznie uszczerbek o większych rozmiarach (tzn. gdy 
pozwany swoim zachowaniem zmniejszył szansę na pozytywny rezul-
tat leczenia co najmniej w 50%). 

Dotychczasowe ustalenia nie budzą wątpliwości – przyznanie od-
szkodowania z powodu utraty szansy wyleczenia powinno być dopusz-
czalne. Nie ma jednak zgodności wśród zwolenników takiego rozwiąza-
nia co do podstaw zasądzania odszkodowania. Posiłkując się doktryną 
i judykaturą amerykańską można stwierdzić, że ścierają się ze sobą dwa 
stanowiska19. 

Pierwsze z nich zakłada konieczność „rozluźnienia” wymogów do-
wodowych. Tradycyjnie stosowane reguły dowodowe, a więc more 
probable than not, but-for, powinny odgrywać rolę służebną w stosun-
ku do słuszności, jako nadrzędnej cechy odpowiedzialności odszkodo-
wawczej. Postulowana supremacja względów teleologicznych nad jas-
ną literą prawa prowadzi krytyków tej doktryny do wniosku, że jest to 
po prostu sposób ukrycia braków w ustaleniach co do istnienia związku 
kauzalnego. 

Inni natomiast opowiadają się za poszerzeniem katalogu chronio-
nych przez prawo dóbr również na szansę per se (ochronie podlega 

17 T. S. Aagaard, Identifying and Valuing the Injury in Lost Chance Cases, Michigan Law Review 1998, 
tom 96, s. 1336.

18 Tak L. Noah, An inventory of mathematical blunders in applying the loss-of-a-chance doctrine, Review 
of Litigation 2005, nr 24, s. 369 – 393. Zob. też orzeczenie Fulton v Pontiac General Hospital, 253 Mich App 
70 (2002).

19 T. S. Aagaard, Identifying…, Michigan Law Review 1998, tom 96, s. 1340 i cyt. tam literatura.
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szansa na wyleczenie, nie zaś wyłącznie zdrowie). Tej też koncepcji 
warto poświęcić więcej uwagi.

Szansa, mimo że w znaczącej mierze jest czymś przypadkowym, 
zjawiskiem losowym, ma dla człowieka pewną wartość. Pozbawienie 
pacjenta korzystnej możliwości, prawdopodobieństwa, że określone na-
dzieje się spełnią, powinno wiązać się z obowiązkiem odszkodowaw-
czym20. Co więcej, należałoby w takiej sytuacji uwzględnić nie tylko 
szkodę majątkową (np. koszty leczenia, utracony zarobek), ale także 
krzywdę pacjenta. Poszkodowany musi żyć bowiem ze świadomością, 
że gdyby nie niedbalstwo lekarza, miałby szansę na bardziej efektywne 
leczenie, a może i na zupełny powrót do zdrowia21. Nie ulega zmianie 
w tym przypadku wymagany prawem standard dowodowy (more likely 
than not), lecz okoliczności, do których będzie miał zastosowanie. Zwią-
zek przyczynowy musi bowiem zaistnieć na linii: niedbalstwo lekarza, 
a utrata przez pacjenta szans na wyleczenie. Poszkodowany otrzyma od-
szkodowanie, jeśli zdoła wykazać z prawdopodobieństwem większym 
niż 50%, że gdyby nie określone zachowanie się sprawcy szkody, jego 
szanse wyleczenia byłyby większe. Apologeci wyodrębnienia nowego 
rodzaju szkody twierdzą, że zawsze należy mieć na względzie interesy 
tak pozwanego, jak i powoda. Pozwany ponosi odpowiedzialność tylko 
wówczas, gdy istnienie szkody zostanie dowiedzione przez powoda. 
Dlatego też doktryna utraconej szansy nie może być traktowana jako 
sposób na złagodzenie tradycyjnych reguł odpowiedzialności odszko-
dowawczej. Jest to po prostu nowa szkoda.

Niemniej jednak, mimo słuszności rekompensowania utraty szansy, 
wskazać trzeba na następujące niebezpieczeństwo. Bowiem, o ile zmia-
nie nie uległby standard dowodowy (more probable than not), w tej 
samej sprawie powód mógłby żądać rekompensaty za utratę np. 40% 
szans (co byłby w stanie wykazać ze stuprocentową pewnością), lub 
80% szans, co wykazałby z sześćdziesięcioprocentowym prawdopodo-
bieństwem – a więc wciąż zgodnie ze standardem dowodowym. Różni-
ca polega na tym, że o ile w pierwszym przypadku byłby uprawniony do 

20 P. Grzebyk, Rekompensata utraty szansy [w:] Odpowiedzialność odszkodowawcza, J. Jastrzębski (red,), 
Warszawa 2007, s. 26.

21 Tak trafnie w orzecznictwie sądów amerykańskich: De Burkate v Louvar, 393 N.W.2d 131, 135–37 
(Iowa 1986); Claudet v Weyrich, 662 So.2d 131 (La. App. 1995). 
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otrzymania 40% kwoty odszkodowania należnej mu w razie defi nityw-
nej szkody, o tyle w drugim byłby uprawniony do 80%22. Dlatego też, 
w odniesieniu do utraty szansy zasadne wydaje się przedefi niowanie 
obowiązującej w prawie deliktowym zasady większego prawdopodo-
bieństwa (more probable than not). Przesłanka związku przyczynowe-
go powinna zostać uznana za spełnioną wówczas, gdy wykazana będzie 
z bardzo wysokim, znacznym prawdopodobieństwem.

4. W kontekście rozważań nad naturą utraconej szansy (nowa szko-
da, czy wyjątek od zasad dowodowych) niezwykle interesujące jest 
orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Nowej Południowej Walii z dnia 9 
kwietnia 2009 r. , zapadłe w sprawie Gett v Tabet23. Sąd bowiem, wbrew 
wcześniejszym orzeczeniom np. w sprawach Rufo v Hosking24 czy Ga-
valas v Singh25, jednomyślnie odstąpił od modelu kompensacji utra-
conych szans, uznając go za oczywiście niewłaściwy (plainly wrong). 
Ryzyko psychicznego lub fi zycznego uszczerbku jest poza katalogiem 
szkód podlegających obowiązkowi odszkodowawczemu. Ewentual-
na rekompensata utraconej szansy w procesach lekarskich winna być 
poprzedzona podjęciem stosownych kroków przez organy o charakte-
rze prawodawczym (recognised streams of authority), jak też stało się 
w odniesieniu do szansy „handlowej”26. Odstąpienie od tradycyjnych 
i zakorzenionych w praktyce reguł zawsze musi być racjonalne oraz 
mieć głębokie uzasadnienie, by nie dopuścić do ukonstytuowania się 
opinii, iż trudne sprawy tworzą złe prawo (hard cases make bad law)27. 
Dlatego też jedyną dopuszczalną drogą dla obniżenia standardu dowo-
dowego poprzez zastąpienie testu prawdopodobieństwa testem możli-
wości (possibility but not probability) jest ingerencja prawodawcy.

5. Izba Lordów z dużą dozą ostrożności odnosi się do doktryny utra-
conej szansy w prawie medycznym. Na poparcie tej tezy przywołać 

22 N. Jansen, The Idea …, s. 290.
23 [2009] NSWCA 76.
24 [2004] NSWCA 391; 61 NSWLR 678.
25 [2001] VSCA 23; 3 VR 404.
26 Sellars v Adelaide Petroleum NL (1994) 179 CLR 332.
27 Fairchild [2003] 1 AC 32, 68 (per Lord Nicholls).
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można dwa szeroko komentowane orzeczenia. Zapadły one na tle róż-
nych stanów faktycznych i różnie były argumentowane. Ze względu na 
ich precedensowy charakter, zostaną pokrótce omówione.

Stan faktyczny w sprawie Hotson v East Berkshire Health Authority28 
był następujący. Powód (13-letni chłopiec) spadł z drzewa uszkadzając 
nasadę lewej kości udowej (femoral epiphysis). W szpitalu, do którego 
trafi ł kilka godzin później, nie rozpoznano uszkodzenia i odesłano go do 
domu. Po pięciu dniach ponownie trafi ł do szpitala i został prawidłowo 
zdiagnozowany. Na skutek braku dopływu krwi do nasady kości udowej 
wystąpiła u powoda nekroza (avascular necrosis). Statystycznie, w 75 
przypadkach na 100 nekroza byłaby nieunikniona, nawet w razie nie-
zwłocznie udzielonej pomocy medycznej. Oznacza to, że gdyby nie nie-
dbalstwo personelu medycznego, poszkodowany miałby jedynie 25% 
szans na jej uniknięcie. Nie istnieją żadne narzędzia, za pomocą których 
bylibyśmy w stanie rozstrzygnąć, czy powód znalazłby się w grupie tych 
25% osób, dla których podjęte na czas leczenie przyniosłoby pożądane 
efekty, czy też 75%, którym lekarz de facto nie wyrządził żadnej szkody, 
gdyż martwica powstała u nich w chwili upadku29. 

Izba Lordów nie podzieliła poglądów sądów niższych instancji co do 
przyznania częściowego odszkodowania, odpowiadającego procentowi 
utraconej szansy (25% pełnej kwoty). W opinii Izby Lordów niedbal-
stwo pozwanego, choć niebudzące najmniejszych wątpliwości, było 
irrelewantne. Powód nie zdołał wykazać z „większym” prawdopodo-
bieństwem, iż nekroza jest rezultatem zaniedbań personelu medyczne-
go. Oznacza to, że nawet gdyby lekarz postąpił lege artis (np. wykonał 
na czas zdjęcie RTG), dla chłopca nie było żadnej nadziei ab initio. 
Tym samym, za wyłączną przyczynę doznanego uszczerbku uznano 
upadek. Ponieważ istotą sprawy jest ustalenie pewnych faktów, które 
miały miejsce w przeszłości (ustalenie stanu chłopca po upadku, przed 
przyjazdem lekarza), więc jedynym możliwym rozwiązaniem jest za-
stosowanie dowodów z przewagi dowodu (balance of probabilities)30. 

28 [1987] 2 All ER 909.
29 W. Gerven, P. Larouche, J. Lever, Cases, Materials and Text on National, Supranational and Internatio-

nal Tort Law, Oxford 2000, s. 428/2.
30 K. Oliphant [w:] B. Winiger, H. Koziol, B. A. Koch, R. Zimmermann (eds.), Essential Cases on Natural 

Causation, Digest of European Tort Law 2007, s. 571.
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Zdarzenie przeszłe albo miało miejsce albo nie. Nie można mówić 
o przypuszczeniach czy szansach31. Albo powód był jednym z 75 na 
100, dla których szansa na uniknięcie nekrozy w ogóle nie istniała albo 
jednym z 25, którzy na skutek niedbalstwa lekarza utracili 100% szans 
powrotu do zdrowia32. Trudności, przed jakimi stanęli Lordowie, istnie-
ją wyłącznie na gruncie dowodowym i związane są najczęściej z niedo-
statecznym poziomem wiedzy specjalistycznej.

W doktrynie kontestuje się słuszność zapadłej decyzji33. Wskazuje się 
mianowicie na niezrozumienie istoty roszczenia powoda. Szkodą, która 
powinna zostać naprawiona, była sama utrata szansy, nie zaś martwica 
jako taka. Związek kauzalny zatem winien być ustalony miedzy bra-
kiem staranności lekarza a utratą szansy. Istniało 25-procentowe praw-
dopodobieństwo zapobieżeniu martwicy, jeśli interwencja medyczna 
zostałaby podjęta niezwłocznie. Ponieważ na skutek niezaprzeczalnego 
niedbalstwa lekarza, powód utracił szansę na uniknięcie nekrozy, jest 
to właśnie jego szkodą. 

Tak w ogólnym zarysie wyglądał proces decyzyjny w Izbie Lordów. 
Orzekający w sprawie Lord Bridge „uchylił” jednak drzwi dla rekom-
pensaty utraty szansy w niektórych przypadkach. Wskazuje on np. na 
sytuacje, w których kauzalność jest na tyle „tajemnicza”, że jedynym 
rozwiązaniem jest oszacowanie statystycznych szans w oderwaniu od 
konkretnej sytuacji. Tym samym suponuje dopuszczalność zasądzenia 
odszkodowania, ale tylko wówczas, gdy brak pewności dotyczy hipo-
tetycznej reakcji poszkodowanego na podjęte na czas leczenie34. Za-
kresem przedmiotowym tego wyjątku nie byłaby więc objęta sprawa 
Hotson.

Druga sprawa, Gregg v Scott35, która była przedmiotem rozpozna-
nia Izby Lordów, wywołała już więcej wątpliwości. Stan faktyczny 
sprawy prezentował się następująco. Lekarz pierwszego kontaktu (tzw. 
GP) – dr Scott – nie rozpoznał u pacjenta chłoniaka nieziarniczego 

31 Davies v Taylor [1972] 3 All ER 836. 
32 Hotson [1987] AC 750, 769 (per Croom-Johnson LJ) (CA).
33 Np. J. Stapleton, The Gist of Negligence, Part 2: the relationship between „damage” and causation, Law 

Quarterly Review 1988, nr 104, s. 391.
34 K. Oliphant, Loss of Chance in English Law, European Review of Private Law 2008, nr 6, s. 1065.
35 [2005] UKHL 2.
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(non-Hodgkin’s lymphoma). Guz znajdujący się na lewym ramieniu 
Mr Gregg’a zdiagnozował jako tłuszczak bez wykonania dodatkowych 
badań czy też konsultacji u specjalisty. Z powodu dziewięciomiesięcz-
nej zwłoki w postawieniu prawidłowej diagnozy (właściwie choroba 
została rozpoznana dopiero przez innego GP), szanse powoda na wy-
leczenie (przez co należy rozumieć, według ekspertów, brak powrotu 
choroby w okresie 10 lat) zmalały z 42% (od dnia pierwszej konsultacji 
z dr Scott’em) do 25% (w dniu rozprawy). W związku z tym Mr Gregg 
domagał się odszkodowania za utraconą szansę na wyleczenie i w re-
zultacie na długie życie. Stosunkiem głosów 3 do 2 Izba Lordów nie 
uznała roszczeń powoda, który nie zdołał w trakcie rozprawy wykazać, 
że bardziej prawdopodobne byłoby jego wyleczenie, gdyby nie błędnie 
postawiona diagnoza lekarza. Nawet w przypadku bezzwłocznie pod-
jętej terapii szanse nie osiągnęły nigdy progu 51%. Oznacza to, że bar-
dziej prawdopodobne jest, że powód byłby w obecnym stanie zdrowia, 
nawet gdyby lekarz zachował się starannie. Dlatego też uznaje się, iż 
pozwany (w tym przypadku lekarz) nie pozbawił powoda szansy na 
wyleczenie. Tym bardziej nie pozbawił go szansy na długie życie. Nie 
istnieją żadne wiarygodne miary mogące dać odpowiedź na pytanie, jak 
długo będziemy żyć. Tym bardziej oszacowanie stopnia przyczynienia 
się lekarza do ewentualnego skrócenia tego okresu jest niewykonalne. 
Nawet jeśli powód miałby umrzeć wcześniej, nie wiadomo czy bardziej 
prawdopodobną przyczyną byłoby niedbalstwo lekarza czy też osobiste 
uwarunkowania (np. rozwój choroby w konkretnym przypadku, tzw. 
preexisting conditions)36. Zapewne rozstrzygnięcie byłoby inne, gdy-
by powód domagał się odszkodowania za cierpienia fi zyczne związane 
z rozprzestrzenianiem się choroby oraz dłuższym i bardziej inwazyj-
nym leczeniem. Nadto, mógłby domagać się odszkodowania za „utra-
cone lata” (lost years). 

Wśród składu orzekającego Izby Lordów, brak było communis opi-
nio co do przyczyn odmowy rekompensaty utraconej szansy37. 

36 J. Stapleton, Loss of the Chance of Cure from Cancer, Modern Law Review 2005, nr 68, s. 998.
37 Co do szczegółów zob. Opinions of the Lords of Appeal for Judgment in the Cause Gregg (FC) (Appel-

lant) v Scott (Respondent) on Thursday 27 January 2005, session 2004-05, [2005]UKHL 2.
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Lord Hoffman38 utożsamiał istotę sprawy Gregg v Scott ze sprawą 
Hotson. W opinii Lorda w obydwóch przypadkach istniała co praw-
da zależność pomiędzy niedbalstwem pozwanego a utraconą szansą 
powoda, ale była oparta na niepewności. Argument, że owa niepew-
ność wynika z braku wiedzy, jest nieistotny. Wywodził dalej – ponie-
waż światem rządzi determinizm, wszystko ma swoją przyczynę, choć 
może ona czasami być przez nas nieodkryta (negacja koncepcji tzw. 
inherent uncertainty). Choroba Mr Gregg’a miała również swoją kauzę, 
jednak nie jesteśmy w stanie stwierdzić na podstawie posiadanej wie-
dzy medycznej czy wynikała on z tzw. preexisting conditions czy też 
była rezultatem deliktu. Dlatego też nieuzasadnione byłoby przyznanie 
odszkodowania.

Lord Philips i analogicznie baronessa Hale, dostrzegli różnice. 
W sprawie Hotson mieliśmy de facto do czynienia z roszczeniem od-
szkodowawczym za niepomyślny rezultat (szansa się już zrealizowała), 
nie zaś z tytułu utraconej szansy. W sprawie Gregg v Scott natomiast 
moneta została rzucona. Nie wiadomo jednak czy wypadnie orzeł czy 
reszka, gdyż ktoś złapał monetę przed tym, jak upadła na ziemię. Dzie-
sięcioletni okres odniesienia jeszcze się nie zakończył. Uznanie zasad-
ności roszczeń o odszkodowanie z tytułu utraconej szansy, która jednak 
jeszcze defi nitywnie nie została „utracona”, nie wydaje się być pra-
widłowe, zwłaszcza w sytuacji poprawiającego się stanu Mr Gregg’a. 
Ponadto, ponieważ w procesach medycznych, a zwłaszcza tych, które 
dotyczą przewidywanych w dalekiej przyszłości skutków (w tym przy-
padku dziesięcioletni okres prognozowania), ocena stopnia prawdopo-
dobieństwa jest niezwykle utrudniona i dlatego lepszym rozwiązaniem 
jest „twarda sprawiedliwość” (rough justice). Niemniej jednak Lord 
Phillips uchyla drzwi doktrynie utraconej szansy w sytuacji, gdy inter-
wencja medyczna nie przyniosła pożądanych efektów, a niedbalstwo 
dodatkowo przyczyniło się do tego niepomyślnego rezultatu. 

Natomiast Lord Nicholls przeciwstawia niepewność „dowodową”, 
jaka występowała w sprawie Hotson, niepewności „naukowej” ze spra-
wy Gregg v Scott. W procesach medycznych jakiekolwiek progno-
zowanie skazane jest na niepowodzenie, gdyż nie jesteśmy w stanie 

38 Zob. też Barker v Corus (UK) plc [2006] UKHL 20: 38 (per Lord Hoffmann).
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przewidzieć wszystkich oddziałujących czynników. W związku z tym 
stwierdza, że w sprawach, w których wstępuje niepewność „naukowa”, 
zasadna byłaby rekompensata utraconej szansy. 

Alternatywne rozstrzygnięcie problemu przedstawił Lord Hope, 
w którego opinii nie utrata szansy na dłuższe życie powinna stanowić 
podstawę roszczenia poszkodowanego, lecz szkoda spowodowana roz-
wojem nowotworu na skutek opóźnienia w postawieniu prawidłowej 
diagnozy. Gdyby bowiem lekarz zachował się starannie, powód nie tyl-
ko nie odniósłby szkody rozumianej jako rozwój choroby nowotwo-
rowej (physical injury), ale także miałby większe szanse powrotu do 
zdrowia39. Co do faktu istnienia szkody w postaci rozwoju choroby, 
podobnie jak co do niedbalstwa lekarza, nie ma wątpliwości. Zmniej-
szenie szans na wyleczenie i w rezultacie krótsze życie, jest zaś prostą 
konsekwencją istniejącego uszczerbku. De facto więc Lord Hope rede-
fi niuje pojęcie szkody40. Pojawia się jednak pytanie, jakimi kryteriami 
należy się kierować przy ustalaniu kręgu szkód-konsekwencji, które 
byłyby rekompensowane wraz ze szkodą główną. Ponieważ w wywo-
dach Lorda nie znajdziemy żadnej wskazówki interpretacyjnej, wydaje 
się, że nie ogranicza on zakresu przedmiotowego szkód-konsekwencji 
wyłącznie do szkód na osobie i obejmuje nim także uszczerbki mająt-
kowe (np. utrata zarobków)41.

6. Przeciwnicy podnoszą, iż dopuszczalność roszczeń odszkodo-
wawczych z tytułu utraconej szansy spowoduje lawinowy wzrost licz-
by wnoszonych pozwów42, a w konsekwencji „piekło odpowiedzial-
ności”43. Powód bowiem mógłby sformułować alternatywnie dwa 
żądania, a mianowicie: o przyznanie odszkodowania za szkodę osta-
teczną lub o rekompensatę z tytułu utraty szansy. Tym samym pozwany 
zawsze ponosiłby odpowiedzialność wobec powoda („heads: you lose 
everything, tails: I win something”), ale nie przysługiwałoby mu prawo 

39 Por. Latham LJ [2002] EWCA Civ 1471. Zob. też J. Stapleton, Loss…, s. 998 oraz Rothwell v Chemical 
& Insulating Co Ltd [2006] EWCA Civ 27.

40 V. Black, Ghost of a Chance: Gregg v Scott in the House of Lords, Health Law Review 2005, tom 14, 
nr 2, s. 41.

41 Ibid., s. 43.
42 J. G. Fleming, The Law of Torts, Sydney 1992, s. 227.
43 Sformułowanie użyte przez: P. Grzebyk, Rekompensata…, s. 59.
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do żądania zmiany podstawy zasądzenia odszkodowania (tzn. nie z po-
wodu wyrządzenia szkody lecz z tytułu zmniejszenia szans powoda)44. 
Sformułowanie kontrargumentów do postawionej tezy nie nastręcza 
większych trudności. Przede wszystkim stwierdzić trzeba, że względy 
natury pragmatycznej nie mogą być podstawą odmowy sprawiedliwo-
ści. Każdy człowiek ma prawo do życia. Dlatego też nie da się zaapro-
bować polityki państwa, według której szansa przedłużenia życia czy 
zmniejszenia cierpienia nie zasługuje na ochronę prawną. Taka bowiem 
sytuacja prowadzi do deprecjonowania wartości samego życia45. Nadto, 
pamiętać trzeba, iż poszkodowany ma wyłącznie roszczenie o zapłatę 
odszkodowania. Obowiązek zapłaty nie aktualizuje się więc automa-
tycznie. Wobec tego sędziowie będą mogli oddalić powództwo, jeśli 
w trakcie procesu powezmą wątpliwość co do tego czy utrata szansy 
ma charakter rzeczywisty czy tylko spekulacyjny. 

Zgłaszany jest też zarzut, iż doktryna utraconej szansy powoduje 
zmianę charakteru zobowiązania – zobowiązanie starannego działania 
staje się de facto zobowiązaniem rezultatu46. Również w tym przypadku 
nietrudno obalić tę tezę. Lekarz nie zostanie pociągnięty do odpowie-
dzialności, jeśli nie miał żadnego wpływu na stan zdrowia pacjenta, 
który znajdował się np. w stanie terminalnym, a postępowanie lekarza 
nie było sprzeczne z przyjętym standardem świadczenia usług medycz-
nych. Niemniej jednak wszystkim pacjentom należy zagwarantować 
to, że bez względu na rokowania zostanie im udzielona fachowa po-
moc. Jeśli lekarz zachowuje się niedbale, powinien ponieść odpowie-
dzialność. W przeciwnym razie obowiązek należytej staranności byłby 
de facto pusty. Danie lekarzowi carte blanche w stosunku do pacjentów 
mających nikłe szanse na wyleczenie mogłoby doprowadzić do skraj-
nie niemoralnych zachowań personelu służby zdrowia47. Oczywiście 
niewłaściwe byłoby rozszerzenie zakresu odpowiedzialności odszko-
dowawczej, ze względu na jej funkcję prewencyjną, już na stworzenie 

44 Gregg v Scott (per Baronessa Hale).
45 P. Grzebyk, Rekompensata…, s. 59.
46 Ibidem, s. 53.
47 Gregg v Scott (per Lord Nicholls). Zob. też sprawę Barnett v Chelsea and Kensington Hospital Manage-

ment Committee [1969] 1 QB 428. Podobnie McWilliams v Sir William Arrol & Co Ltd [1962] AC 295.
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ryzyka per se, nawet bez jego ziszczenia48. Prawo chroni pacjenta, któ-
remu grozi pewne ryzyko w ten sposób, że w momencie kiedy niebez-
pieczeństwo się zmaterializuje, ma on roszczenie o zapłatę należnego 
mu odszkodowania49. 

48 M. Stauch, Causation, Risk, and Loss of Chance in Medical Negligence, Oxford Journal of Legal Studies 
1997, tom 17, s. 223.

49 T. S. Aagaard, Identifying …, s. 1343.
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Natalia Karczewska

Prokreacja medycznie wspomagana w prawie 
angielskim

1. Human Fertilisation and Embryology Act – uwagi ogólne

W ciągu ostatnich dziesięcioleci medycyna poczyniła ogromny krok 
naprzód wychodząc naprzeciw pragnieniu posiadania potomstwa przez 
pary mające problemy z naturalnym poczęciem. Wraz z postępem me-
dycyny w tym zakresie pojawiło wiele dylematów w sferze moralnej 
i prawnej, a dotyczących takich kwestii jak: sztuczna inseminacja1, za-
płodnienie in vitro czy zastępcze macierzyństwo (surrogacy). Prokrea-
cja medycznie wspomagana przewiduje, jeśli to możliwe, terapię przy 
wykorzystaniu materiału genetycznego pary poddanej leczeniu, w in-
nych wypadkach przy użyciu komórek rozrodczych czy nawet embrio-
nów dawców. Podczas gdy sztuczne zapłodnienie i zastępcze macie-
rzyństwo istniało na długo wcześniej i może odbyć się bez interwencji 
medycznej, to in vitro jest stosunkowo nową metodą zapłodnienia i ta-
kiej interwencji wymaga. To właśnie rozwój in vitro stał się w wie-
lu krajach główną przyczyną debaty nad potrzebą regulacji prokreacji 
medycznie wspomaganej. W tym celu rząd Wielkiej Brytanii powołał 
Komisję (Committee of Inquiry into Human Fertilisation and Embry-
ology), na czele której stanęła baronowa Mary Warnock. Owocem tej 
Komisji był raport z 1984r. (tzw. Warnock Report) oraz zalecenie, by 
omawiany problem uregulować w drodze ustawy2. Efektem prac legis-
lacyjnych był Human Fertilisation and Embryology Act 1990.

1 Można wyróżnić: AIH – sztuczną inseminację homologiczną (Artifi cial Insemination Husband), 
AID – heterologiczną (Artifi cial Insemination Donor), AIC – mieszaną (Artifi cial Insemination Combined). 
Zob. M. Nesterowicz Prawo medyczne, Toruń 2007, s. 254.

2 I. Kennedy, A. Grubb, Medical law, London, Edinburgh, Dublin 2000, s. 1212 i n.
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Akt ten ustanawia nowy urząd – Human Fertilisation and Embryolo-
gy Authority (HFEA) – mający na celu wydawanie niezbędnych zezwo-
leń (licencji), kontrolę oraz udzielanie informacji dotyczących sztucznej 
prokreacji oraz badań na embrionach. Reguluje również przechowywa-
nie (storage) gamet i embrionów, a także metody leczenia niepłodności 
wymagające pozaustrojowego utworzenia embrionu oraz takie, w któ-
rych wykorzystuje się materiał genetyczny dawcy. Zasadą jest, że li-
cencji wymagają jedynie takie praktyki, które bez niej byłyby nielegal-
ne. Oznacza to, że leczenie obejmujące wykorzystanie gamet samych 
pacjentów i jednocześnie niepociągające za sobą utworzenia embrionu 
poza ludzkim organizmem nie podlega regulacji Ustawy, zatem jest do-
zwolone nawet bez wcześniejszego uzyskania licencji. Przykładem ta-
kiego zapłodnienia jest AIH czy GIFT (Gamete Intra-Fallopian Trans-
fer – wewnątrzjajowodowy transfer gamet męża/partnera). Co ciekawe, 
HFEA uważa, że niektóre przepisy powinny mieć też zastosowanie do 
procedur nieobjętych licencją, np. w swoim Kodeksie Praktyki (Code 
of Practice) stanowi, by dobro dziecka, które lekarz powinien wziąć pod 
uwagę przed podjęciem leczenia wymagającego licencji, było także roz-
ważane przed podjęciem leczenia nielicencjonowanego. 

Ustawa nie reguluje wprost kwestii zastępczego macierzyństwa. 
Przepisy Ustawy mają zastosowanie jedynie wtedy, gdy do zapłodnie-
nia doszło przy użyciu materiału genetycznego dawcy lub w wyniku 
zapłodnienia in vitro. W pozostałym zakresie zastosowanie ma Surro-
gacy Arrangements Act 1985. 

Ustawa z 1990r. nie wprowadza żadnych szczególnych restrykcji 
odnośnie dostępności leczenia niepłodności. Kwestię tę poruszono 
w Warnock Report, gdzie stwierdzono m.in., że nie potrzeba uzależ-
niać dostępu do tych usług od statusu małżeńskiego, wskazywano je-
dynie na pary heteroseksualne, będące w stałym związku. Podkreślano 
również problem braku jakichkolwiek restrykcji dla par niemających 
problemu z bezpłodnością, a także zwrócono uwagę na dobro dziecka 
i jego potrzebę posiadania ojca. Jedynym warunkiem, jaki pojawił się 
w Ustawie, jest rozważenie dobra mającego się narodzić dziecka oraz 
dziecka, na którego wpływ te narodziny będą miały3 (welfare of the 

3 Ibidem, s. 1271 i nast.



91

Prokreacja medycznie wspomagana w prawie angielskim

Prawo i Medycyna 1/2010 (38, vol. 12)

child). Nadto każda klinika powinna ad casum analizować wszystkie 
okoliczności mające wpływ na dopuszczalność leczenia. 

Warto w tym miejscu wspomnieć o sprawie sprzed ponad dwudzie-
stu laty, R v Ethical Committee of ST Mary’s Hospital Manchester, ex 
parte Herriot ([1988] 1 FLR 512). Skarżącej odmówiono możliwo-
ści zostania przybranym lub adopcyjnym rodzicem przez wzgląd na 
kryminalną przeszłość związaną z prostytucją oraz brak doświadcze-
nia w wychowywaniu dzieci. Postanowiła szukać rozwiązania w St 
Mary’s Hospital. Tam miała być poddana zapłodnieniu in vitro, jed-
nak usunięto ją z listy oczekujących, gdy odkryto jej niechlubną hi-
storię. St Mary’s Hospital wypracował swoje kryteria dopuszczalności 
świadczenia usług w dziedzinie leczenia niepłodności. Zgodnie z nimi 
trzeba spełniać generalne warunki przyjęte przez towarzystwa adop-
cyjne. Ponadto nie mogą istnieć żadne medyczne, psychiczne lub psy-
choseksualne problemy, które mogłyby stanowić przeszkodę w należy-
tym wychowywaniu potomstwa lub stwarzałyby zagrożenie życia lub 
zdrowia matki w wypadku zajścia w ciążę. Kobieta wniosła sprawę do 
sądu, lecz sędzia Schiemann odmówił jej przyjęcia, uznając, iż nie było 
żadnych proceduralnych uchybień, a kryteria przyjęte przez szpital są 
zgodne z prawem4. 

Od czasu wejścia w życie Ustawy z 1990 r.( tj. od dnia 1 sierp-
nia 1991 r.) wprowadzono wiele aktów zmieniających jej pierwotne 
brzmienie. Już w 1991 r. wprowadzono Human Fertilisation and Emb-
ryology (Statutory Storage Period) Regulations 1991/1540, zwiększa-
jący dozwolony okres przechowywania gamet, a także Human Fertili-
sation and Embryology (Special Exemptions) Regulations 1991/1588 
precyzujący warunki wydawania zezwoleń do przechowywania gamet. 
W 1992 r. uchwalono Disclosure of information Act pozwalający HFEA 
na udzielanie informacji za zgodą pacjenta. Kontynuacją tej tendencji 
było zniesienie w 2004 r. anonimowości dawców zarejestrowanych po 
1 kwietnia 2005 r. przez Human Fertilisation and Embryology Authori-
ty (Disclosure of Donor Information) Regulations 2004/1511. W 1994 
Criminal Justice & Public Order Act wprowadził do Ustawy z 1990 r. 

4 G. Douglas, Law, Fertility and Reproductions (1991) [w:] I. Kennedy, A. Grubb, op.cit., s. 1272–1273, 
zob. też M. Davies, Textbook on medical law, Oxford University Press 1998, s. 245.
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rozdział 3A, zabraniający leczenia niepłodności z wykorzystaniem ko-
mórek pochodzących od płodu, pod groźbą dziesięciu lat pozbawienia 
wolności, a The Parental Orders (Human Fertilisation and Embryolo-
gy) Regulations 1994/2767 pozwolił na składanie wniosków o uznanie 
za rodziców w sprawach dotyczących zastępczego macierzyństwa (sur-
rogacy cases). Kolejną zmianą było rozszerzenie ustawowego okresu 
przechowywania embrionów w 1996r. przez The Human Fertilisation 
and Embryology (Statutory Storage Period for Embryos) Regulations 
1996/375. W 2001 r. wprowadzono The Human Fertilisation and Emb-
ryology (Research Purposes) Regulations 2001/188 zezwalający na 
badania na komórkach macierzystych oraz na tzw. klonowanie tera-
peutyczne (CNR – Cell Nuclear Replacement), a także Human Repro-
ductive Cloning Act zabraniający klonowania reprodukcyjnego. Dwa 
lata później pojawił się Human Fertilisation and Embryology (Decea-
sed Fathers Act) pozwalający, by zmarły mężczyzna był zarejestrowa-
ny jako ojciec dziecka narodzonego w wyniku prokreacji medycznie 
wspomaganej. W 2007 r. przyjęto The Human Fertilisation and Emb-
ryology (Quality and Safety) Regulations 2007/1522 implementujący 
następujące dyrektywy: (1) Dyrektywę 2004/23/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia norm 
jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, przetwarza-
nia, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek 
ludzkich, (2) Dyrektywę Komisji 2006/86/WE z dnia 24 października 
2006 r. wykonującą dyrektywę 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady w zakresie wymagań dotyczących możliwości śledzenia, powia-
damiania o poważnych i niepożądanych reakcjach i zdarzeniach oraz 
niektórych wymagań technicznych dotyczących kodowania, przetwa-
rzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komó-
rek ludzkich oraz (3) Dyrektywę Komisji 2006/17/WE z dnia 8 lutego 
2006 r. wprowadzającą w życie dyrektywę 2004/23/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w odniesieniu do niektórych wymagań tech-
nicznych dotyczących donacji, pobierania i badania tkanek i komórek 
ludzkich. Na ich podstawie wymaga się licencjonowania wszystkich 
jednostek posługujących się gametami w celach leczniczych (jak np. 
IUI [Intra-Uterine Insemination] clinics – kliniki oferujące inseminację 
domaciczną). 
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Ostatnie reformy rozpoczęły się w 2008r. Wtedy to zaproponowano 
Human Fertilisation and Embryology Bill, który przewidywał wielkie 
zmiany w dotychczasowych regulacjach. Nowa ustawa HFE Act  2008 
weszła w życie częściowo w kwietniu 2009 r. (w części dotyczącej ro-
dzicielstwa), częściowo 1 listopada 2009 r. (w części dotyczącej ba-
dań na ludzko-zwierzęcych embrionach hybrydalnych), a częściowo 
wejdzie w życie w kwietniu 2010 r. (odtąd pary homoseksualne i pary 
niebędące małżeństwem będą mogły składać wnioski o uznanie ich za 
rodziców w sprawach dotyczących zastępczego macierzyństwa)5.

Najważniejsze nowości, jakie wprowadza Ustawa z 2008 r. to: (1) za-
pewnienie, że tworzenie i korzystanie z ludzkich embrionów poza or-
ganizmem podlega regulacji; (2) zakaz selekcji płci potomstwa (poza 
wyjątkami wskazanymi w Ustawie); (3) nałożenie na kliniki zajmujące 
się leczeniem bezpłodności wymogu, by przy terapii brały pod uwagę 
dobro dziecka („the welfare of a child”), zastępując tym wcześniejszy 
czynnik, jakim była potrzeba dziecka posiadania ojca („need for a fat-
her”); (4) zezwolenie na uznanie za rodziców dziecka partnerów tej 
samej płci; (5) ograniczenie restrykcji dotyczących korzystania z da-
nych zgromadzonych przez HFEA, ułatwiające prowadzenie projektów 
badawczych; (6) uregulowanie zakresu dozwolonych badań embrional-
nych poprzez włączenie przepisów dotyczących ludzko-zwierzęcych 
embrionów hybrydalnych; (7) umożliwienie partnerom tej samej płci jak 
i parom, które nie są małżeństwem, na uznanie ich za rodziców dziecka 
w przypadku urodzenia przez matkę zastępczą6.

2. Działania dotyczące embrionów

Zgodnie z Ustawą z 1990 r. tworzenie embrionów, ich przechowy-
wanie i korzystanie dozwolone jest jedynie w zakresie przewidzianym 
przez udzieloną licencję (zezwolenie) i wskazaną w niej uprawnio-
ną jednostkę. Na podstawie The Human Fertilisation and Embryolo-
gy (Quality and Safety) Regulations 2007 No. 1522 można tworzyć 

5 http://www.hfea.gov.uk/history-of-ivf.html (dostęp 14.12.2009r.).
6 http://www.hfea.gov.uk/134.html (dostęp 15.12.2009r.).
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 embriony tylko zgodnie z udzieloną licencją, natomiast przechowywać 
(keeping)7 i korzystać z embrionów można zarówno, jeśli przewiduje 
to licencja, jak też, w przypadku przechowywania (keping) embrionu 
przeznaczonego do implantacji w macicy oraz przetwarzania (proces-
sing without storage) takiego embrionu, jeśli przewiduje to „third par-
ty agreement”8. Pobierać i dystrybuować embriony (przeznaczone do 
implantacji w macicy) również można jedynie na podstawie licencji 
lub „third party agrement”. Ustawa z 1990 r. zabraniała umieszcza-
nia w organizmie kobiety embrionów oraz gamet innych niż ludzkie. 
Pewne zmiany wprowadziła Ustawa z 2008 r., tworząc katalog gamet 
i embrionów, tzw. dozwolonych9, które mogą być implantowane do or-
ganizmu kobiety.

Zgodnie z Ustawą z 1990 r. licencja udzielona na jej podstawie przez 
HFEA nie może zezwalać na przechowywanie oraz korzystanie z emb-
rionu po pojawieniu się tzw. smugi pierwotnej (primitive streak10), na 
umieszczanie embrionu w jakimkolwiek zwierzęciu, przechowywanie 
lub korzystanie z embrionu w jakichkolwiek warunkach zabronionych 
przepisami prawa ani też na zastępowanie jądra komórki embrionu ją-
drem komórki innego embrionu lub osoby. Nowa Ustawa ostatniego 
zakazu już nie przewiduje. 

7 Ustawa rozróżnia dwa pojęcia „przechowywania” gamet i embrionów, storage i keeping. Storage ma 
stosunkowo szeroki zakres, chodzi tu o przechowywanie połączone z konserwacją, najbardziej popularną formą 
jest kriokonserwacja (zamrażanie). Keeping to natomiast przechowywanie gamet i embrionów „świeżych” , 
gotowych do użycia, zanim (o ile w ogóle) ulegną procesowi konserwacji. Zob. I. Kennedy, A. Grubb, op.cit., 
s. 1225.

8 Third party agrement – instytucja została wprowadzona nowelizacją z 2007r., jest to pisemna umowa 
między jednostką licencjonowaną a inną jednostką (third party), która to umowa jest zgodna ze wszystkimi 
warunkami przewidzianymi w licencji mającymi na celu zapewnienie przestrzegania wymogów zawartych 
w art.24 Dyrektywy 2004/23/WE oraz zgodnie z którą ta inna jednostka pobiera, testuje lub przetwarza gamety 
lub embriony w imieniu jednostki licencjonowanej albo dostarcza jej odpowiednich środków lub oferuje usługi 
mające wpływ na jakość i bezpieczeństwo gamet i embrionów. 

9 Dozwolonymi komórkami jajowymi są takie komórki, które zostały wyprodukowane przez jajniki lub 
pobrane z nich i których nuklearne bądź mitochondrialne DNA nie zostało zmienione. Dozwolone nasienie to 
takie, które pochodzi z jąder mężczyzny i którego nuklearne bądź mitochondrialne DNA nie zostało zmienio-
ne. Natomiast dozwolonymi embrionami są embriony powstałe w wyniku zapłodnienia „dozwolonej komórki 
jajowej” przez „dozwolone nasienie”, nuklearne ani mitochondrialne DNA żadnej komórki tegoż embrionu nie 
zostało zmienione oraz żadna komórka nie została do niego dodana w inny sposób niż poprzez podział komórek 
embrionu. 

10 Jest to zalążek układu nerwowego, którego formowanie rozpoczyna się po ok. 14 dniach od zapłodnie-
nia, kiedy kończy się proces implantacji i zamyka się możliwość podziału bliźniaczego. 
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3. Działania dotyczące gamet

HFE Act 1990 stanowił, że jeśli licencja na to nie pozwala, żadna 
osoba nie może: po pierwsze, przechowywać (store) gamet; po drugie, 
podczas leczenia jakiejkolwiek kobiety używać nasienia jakiegokol-
wiek mężczyzny, chyba że razem zdecydowali się na leczenie („treat-
ment together”), ani komórki jajowej innej kobiety; po trzecie, łączyć 
gamet z gametami jakiegokolwiek zwierzęcia. Nie można także bez ze-
zwolenia umieszczać gamet w organizmie kobiety. Licencja nie może 
zezwalać na przechowywanie (storing) lub korzystanie z gamet w wa-
runkach sprzecznych z przepisami. 

The Human Fertilisation and Embryology (Quality and Safety) Regu-
lations 2007 No. 1522 wymagał licencji, aby w trakcie leczenia korzy-
stać z nasienia innego niż nasienie partnera kobiety poddanej leczeniu 
(które ponadto nie było przetwarzane ani przechowywane), z komórki 
jajowej kobiety po przetworzeniu lub przechowaniu bądź z komórki ja-
jowej innej kobiety. Natomiast do pobierania, testowania, przetwarza-
nia lub dystrybucji gamet niezbędne było zezwolenie lub „third-party 
agrement”.

Nowa Ustawa dodała rozdział regulujący zakazy związane z mate-
riałem genetycznym pochodzenia innego niż ludzkie. Zgodnie z nim 
bezwzględnemu zakazowi podlega umieszczanie w organizmie kobiety 
hybryd ludzko-zwierzęcych (human admixed embryo) oraz jakiego-
kolwiek innego embrionu lub gamet, które nie są ludzkiego pochodze-
nia. Licencji natomiast wymagają takie działania jak łączenie gamet 
ludzkich i zwierzęcych, tworzenie, przechowywanie oraz korzystanie 
z hybryd ludzko-zwierzęcych. Licencja nie może zezwalać na prze-
chowywanie (kemping) lub korzystanie z hybryd ludzko-zwierzęcych 
po pojawieniu się smugi pierwotnej (primitive streak) lub po upływie 
14 dni od dnia, kiedy rozpoczął się proces tworzenia embrionu, nie 
licząc czasu, kiedy był przechowywany (stored). Nadto nie może ze-
zwalać na umieszczanie ludzko-zwierzęcych embrionów hybrydalnych 
w organizmach zwierząt oraz na przechowywanie (keeping) i korzy-
stanie z ludzko-zwierzęcych embrionów hybrydalnych w warunkach 
zabronionych przez prawo. 
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4.  Licencje na leczenie niepłodności, badanie i dysponowanie 
materiałem genetycznym

Licencje uprawniają do dysponowania materiałem genetycznym, jeśli 
zainteresowana osoba wyraziła na to zgodę. Warto odnotować, że kwestia 
prawa do dysponowania embrionami była po raz pierwszy rozpatrywana 
przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu (Evans v. United 
Kingom, nº 6339/05; orzeczenie z 7 III 2006 r.) w związku z Human Ferti-
lisation and Embryology Act 1990. Sprawa miała swój początek w 2000 r., 
kiedy to Mrs. Evans i jej partner Mr. Johnston byli pacjentami kliniki le-
czenia niepłodności. Podczas badań u Mrs. E. stwierdzono raka jajnika. 
Należało jak najszybciej usunąć jajniki pacjentce, wobec czego jedynym 
sposobem na poczęcie własnego dziecka było dla niej zapłodnienie in vitro. 
W tym celu pobrano jej komórki jajowe i zapłodniono nasieniem Mr. J. Pa-
rze wyjaśniono, że zgodnie z Ustawą z 1990 r. każda strona może wycofać 
zgodę na postępowanie in vitro przed implantacją embrionów do macicy. 
Mr. J. wyraził zgodę na przechowywanie embrionów przez okres 10 lat, 
nawet gdyby stał się psychicznie chory albo zmarł. W 2002 r. związek 
Mrs. E. i Mr. J. rozpadł się. Kobieta była już wówczas po operacji usunięcia 
jajników, od której nie minęły jeszcze wymagane dwa lata do podjęcia pró-
by implantacji embrionów. W 2002 r. J. zażądał od kliniki zniszczenia emb-
rionów, pozbawiając w ten sposób Mrs. E. możliwości urodzenia własnych 
dzieci. W odpowiedzi E. wystąpiła do sądu o prawo do użycia embrionów. 
Sąd krajowy uznał, że zgodnie z Ustawą każda ze stron miała prawo do 
cofnięcia swojej zgody przed implantacją embrionów w macicy, o czym 
wcześniej je poinformowano. Mrs. Evans wniosła skargę przeciwko Wiel-
kiej Brytanii do Trybunału Praw Człowieka zarzucając, że Ustawa z 1990 r. 
godzi w jej prawa naruszając art. 8 i 14 Konwencji o Ochronie Praw Czło-
wieka oraz w prawa embrionu do życia naruszając art. 2 Konwencji. Trybu-
nał uznał, że podobnych naruszeń nie było i skargę odrzucił. Podkreślił, że 
wobec braku konsensusu na poziomie europejskim co do naukowej i praw-
nej defi nicji początku życia, kwestię tę, podobnie jak udzielenie i wycofa-
nie zgody na postępowanie in vitro, rozstrzyga prawo krajowe11. 

11 Więcej na ten temat zob. M. Nesterowicz, op.cit., s. 275– 277, zob. też J. Kondratiewa-Bryzik Sprawa Evans 
v. Wielka Brytania dostępne na http://www.prawoimedycyna.pl/index.php?str=artykul&id=113 (dostęp 17.12.2009 r.)
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HFEA może wydawać licencje tylko i wyłącznie dla celów prze-
widzianych w Ustawie, tj. zezwalające na podejmowanie określonych 
działań w ramach leczenia niepłodności (treatment), w ramach pro-
jektu badawczego (research) oraz na przechowywanie gamet, emb-
rionów oraz ludzko-zwierzęcych embrionów hybrydalnych (storage). 
Nowelizacja z 2007 r. dodała czwarty rodzaj licencji dla „usług nie-
medycznych” (non-medical fertility services12). Ustawa przewiduje 
ogólne warunki zezwolenia, jak np. zakaz udzielania lub przyjmowania 
pieniędzy lub innych korzyści w związku z dostarczaniem gamet lub 
embrionów (chyba, że pozwalają na to wytyczne HFEA), jak i dodat-
kowe warunki dla konkretnych licencji.

Zgodnie z Ustawą z 1990 r. zezwolenie (licencja) przyznane przez 
HFEA na leczenie niepłodności (licence for treatment) może obejmo-
wać korzystanie z gamet ludzkich, tworzenie, przechowywanie (kee-
ping) i umieszczanie embrionu w organizmie kobiety, a także badanie go 
(w tym wypadku dopuszczalne jest łączenie gamet ludzkich ze zwierzę-
cymi pod warunkiem, że powstała w ten sposób hybryda zostanie znisz-
czona, zanim pojawi się zygota [two cell stage] ). The Human Fertilisa-
tion and Embryology (Quality and Safety) Regulations 2007 No. 1522 
dodaje do tego katalogu pobieranie, testowanie, przetwarzanie i dystry-
bucję embrionów oraz pobieranie, testowanie, przetwarzanie i dystry-
bucję gamet. Ustawa z 2008 r. rozszerza zakres tego rodzaju zezwoleń 
na korzystanie z embrionów w celu kształcenia obejmującego biopsję 
zarodka, przechowywanie embrionów lub inne metody badań embriolo-
gicznych. Udzielone zezwolenie nie może uprawniać do zmian w nukle-
arnym lub mitochondrialnym DNA komórki tworzącej embrion, chyba 
że w celu utworzenia tzw. „dozwolonego embrionu”. Nie może także 
uprawniać do stosowania praktyk, w wyniku których urodzi się dziecko 
określonej płci, chyba że istnieje szczególne ryzyko, że kobieta urodzi 
dziecko dotknięte fi zycznym lub psychicznym zaburzeniem uzależnio-
nym od płci, poważną chorobą lub innymi poważnymi dolegliwościami 
uzależnionymi od płci. HFEA musi przy tym uznać, że wymienione 
zaburzenia dotyczą tylko jednej płci lub jednej płci znacznie bardziej 
niż drugiej. Powyższe licencje mogą zezwalać na badanie embrionu 

12 Ustawa wyjaśnia, że non-medical fertility services to usługi, które są dostarczane podczas działalności 
klinik leczenia niepłodności, ale nie mają charakteru medycznego, chirurgicznego ani położniczego. 
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jedynie w celu: po pierwsze, ustalenia czy embrion nie jest dotknięty 
zaburzeniem genu, chromosomu lub komórki mitochondrialnej, które 
może zmniejszyć szanse na powodzenie urodzenia żywego dziecka; po 
drugie, w przypadku, gdy istnieje szczególne ryzyko, że embrion jest 
dotknięty zaburzeniem genu, chromosomu lub komórki mitochondrial-
nej, w celu ustalenia czy takie zaburzenie rzeczywiście istnieje; po trze-
cie, gdy istnieje szczególne ryzyko, że dziecko narodzone w wyniku 
sztucznego zapłodnienia będzie dotknięte fi zycznym lub psychicznym 
zaburzeniem uzależnionym od płci, poważną chorobą lub innymi po-
ważnymi dolegliwościami uzależnionymi od płci; po czwarte, gdy po-
wstaje niepewność, czy embrion został utworzony z użyciem komórek 
rozrodczych konkretnych osób, by ustalić czy tak rzeczywiście jest; 
po piąte wreszcie, jeśli dziecko osób, których gamety zostały wyko-
rzystane przy tworzeniu embrionu (albo komórki rozrodcze jednego 
z rodziców), cierpi z powodu poważnych dolegliwości, które mogą być 
leczone przy wykorzystaniu krwi pępowinowej lub komórek macierzy-
stych dziecka mającego się narodzić w wyniku sztucznego zapłodnie-
nia, w celu ustalenia czy tkanki te będą odpowiednie dla oczekującego 
rodzeństwa (tzw. saviour sibling – rodzeństwo ratujące)13.

Ogromny wpływ na objęcie kwestii „rodzeństwa ratującego” regu-
lacjami prawnymi miała sprawa Quintavalle (on behalf of Comment 
on Reproductive Ethics) v HFEA [2005] UKHL 28 dotycząca państwa 
Hashmi. Raj i Shahana Hashmi są rodzicami sześcioletniego Zaina, 
który cierpi na beta-talasemię (BT)14. Chłopiec jest poddawany comie-
sięcznej transfuzji krwi i może nie doczekać, aż znajdzie się dla niego 
odpowiedni dawca tkanek. Rodzice zdecydowali się na kolejne dziecko 
w nadziei, że będzie odpowiednim dawcą dla swojego brata. Okazało 
się jednak, że nowonarodzony Harris, chociaż jest zdrowy, nie może 
uratować Zaina. Rodzice po kolejnych niepowodzeniach w staraniach 
o odpowiedniego dawcę postanowili szukać alternatywnego rozwiąza-
nia. Klinika leczenia niepłodności, której byli pacjentami, zwróciła się 
do HFEA o zezwolenie na przedimplantacyjną diagnostykę genetyczną 

13 Zob. D. Rosiak Embriony i ludzie, tekst dostępny na http://www.rp.pl/artykul/116389.html (dostęp 
15.12.2009 r.).

14 Jest to choroba dziedziczna polegająca na zaburzonej syntezie łańcuchów beta-globiny w hemoglobinie, 
co prowadzi do niedokrwistości.
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(PGD – pre-implantation genetic diagnosis)15 i określenie antygenów 
zgodności tkankowej HLA, dzięki czemu mające się narodzić dzie-
cko nie byłoby dotknięte BT i stanowiłoby ratunek dla chorego brata. 
Po uzyskaniu licencji utworzono 14 embrionów, jednak żaden z nich nie 
był odpowiedni. Kolejne próby zostały zatrzymane przez zastrzeżenia 
prawne organizacji Comment on Reproductive Ethics (CORE). Zarzu-
cano, że zezwolenie przyznane przez HFEA wykraczało poza granice 
przewidziane w Ustawie z 1990 r. Podważano szczególnie cel, w ja-
kim to zezwolenie wydano, a mianowicie, by „zaprojektować” dziecko 
o określonych cechach. Zarówno High Court, jak i Court Of Appeal 
stwierdził, że HFEA zezwalając na określone postępowanie działało 
w ramach przyznanych mu kompetencji16.

Kolejna licencja na badania na embrionach (licence for research) 
może na podstawie Ustawy z 1990r. upoważniać do tworzenia emb-
rionów in vitro oraz przechowywania i korzystania z nich. HFEA musi 
jednak uznać takie badania za konieczne lub pożądane dla co najmniej 
jednego z następujących celów: rozwoju metod leczenia bezpłodności, 
wiedzy o przyczynach chorób wrodzonych, o przyczynach poronień, 
rozwoju metod antykoncepcyjnych lub ulepszania metod wykrywania 
zaburzeń genu albo chromosomu w embrionach przed ich implanta-
cją, bądź dla innych celów przewidzianych przepisami prawa (specifi ed 
in regulations)17. Ustawa z 2008 r. zmienia tę regulację, umożliwiając 
udzielenie zezwoleń na tworzenie embrionów in vitro, a także hybryd 
ludzko-zwierzęcych in vitro oraz przechowywanie (keeping) lub ko-
rzystanie z nich dla celów badawczych przewidzianych w tych zezwo-
leniach. Podobnie jak Ustawa z 1990 r., zezwala na łączenie nasienia 
z komórką jajową chomika lub innych zwierząt określonych w wytycz-
nych HFEA dla rozwoju bardziej skutecznych sposobów określania 
płodności i jakości nasienia, pod warunkiem, że powstała w ten sposób 
forma zostanie zniszczona po zakończeniu badań, a w każdym wypadku 

15 Zob. na temat PGD – J. Kapelańska-Pręgowska, Preimplantacyjna diagnoza molekularna w międzyna-
rodowych standardach wiążących i zalecanych, PiM 2/2009, s. 85 i n.

16 Zob. http://www.prochoiceforum.org.uk/irl_rep_tech_4.php (stan 17.12.2009r.).
17 Zob. J. Kapelańska-Pręgowska Klonowanie człowieka i embrionalne komórki macierzyste w świetle 

prawa porównawczego, tekst dostępny na http://www.wiedzamedyczna.pl/index.php?str=artykul&id=158&PH
PSESSID=f41cf034c4348f172540bb10c0c71446 (dostęp 15.12.2009r.).
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zanim pojawi się zygota (two cell stage)18.Powyższe zezwolenia mogą 
być przyznane, jeśli HFEA uzna badanie za niezbędne lub pożądane 
dla realizacji co najmniej jednego z tzw. celów głównych (the principal 
purposes)19 lub innych celów przewidzianych przepisami prawa.

Licencje na usługi niemedyczne mogą zezwalać oraz określać wa-
runki i sposoby pobierania lub dystrybucji nasienia, wyłączając działa-
nia mające na celu selekcję płci dziecka.

5.  Rodzice dziecka narodzonego w wyniku sztucznej 
prokreacji 

Według Ustawy z 1990 r. matką dziecka poczętego w wyniku sztucz-
nego zapłodnienia jest kobieta, do której macicy dokonano implantacji 
embrionu (która nosi lub nosiła to dziecko w swym łonie). Kwestia 
ojcostwa jest bardziej skomplikowana. Otóż jeśli w momencie transfe-
ru zarodka do macicy kobiety, kobieta ta była w związku małżeńskim, 
a do tworzenia danego embrionu nie użyto nasienia jej męża, to mimo 
to jest on uważany za ojca dziecka, chyba że w procesie o zaprzeczenie 
ojcostwa udowodni, iż nie wyraził na to zgody. Jeśli natomiast kobieta 
nie jest zamężna, ale dokonano transferu embrionu do jej organizmu 
w ramach leczenia niepłodności przewidzianego dla niej i dla określo-
nego mężczyzny (treatment together) przez licencjonowaną jednostkę, 
a do utworzenia embrionu nie użyto nasienia tegoż mężczyzny, jest on 
także uznawany za ojca dziecka, skoro na to leczenie wyraził zgodę. Je-
śli można określić ojca dziecka na powyższych warunkach, żaden inny 
mężczyzna nie może być uznany za ojca tego dziecka. Ojcem dziecka 
nie jest natomiast mężczyzna, który wyraził zgodę na korzystanie ze 
swojego nasienia (zgodnie z zasadami przewidzianymi w Załączniku 
Nr 3 do Ustawy), którego użyto przy zapłodnieniu (dawca) ani męż-
czyzna, którego nasienia użyto po jego śmierci. Powyższe regulacje nie 

18 Warto zaznaczyć, że licencje uprawniające do przechowywania mogą łączyć się z licencjami do leczenia 
lub do badań na embrionach, jednak te dwie ostatnie nie mogą zostać przyznane łącznie.

19 Są nimi: rozwój wiedzy na temat poważnych chorób lub innych poważnych dolegliwości oraz metod ich 
leczenia, wzrost wiedzy o przyczynach chorób dziedzicznych (wrodzonych), postęp w leczeniu niepłodności, 
rozwój wiedzy o przyczynach poronień, rozwój metod antykoncepcyjnych, ulepszanie metod wykrywania za-
burzeń genu albo chromosomu w embrionach przed ich implantacją, wzrost wiedzy o rozwoju embrionów.
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mają zastosowania w przypadku adopcji, gdzie matką i ojcem dziecka 
są rodzice adopcyjni. 

Ustawa z 2008 r. przewiduje w tym zakresie liczne zmiany, a właś-
ciwie dodaje regulacje, które podczas debaty nad projektem tegoż aktu 
wzbudzały wiele emocji i kontrowersji, zwłaszcza gdy chodziło o pary 
homoseksualne. Mówi się bowiem nie tyle o ojcu, jak o „drugim rodzi-
cu”, którym może być zarówno mężczyzna, jak i kobieta. W sytuacji, 
gdy kobieta jest w czasie zapłodnienia mężatką, podobnie jak na zasa-
dach określonych w poprzedniej ustawie, ojcem dziecka jest mąż ko-
biety. Natomiast gdy w chwili zapłodnienia pozostaje w związku part-
nerskim z inną kobietą, analogicznie ta kobieta jest drugim rodzicem 
(chyba że nie wyraziła zgody na terapię). Gdy w taki sposób nie można 
określić drugiego rodzica, zastosowanie mają „warunki rodzicielstwa” 
(„agreed fatherhood conditions” lub „agreed female parenthood con-
ditions” w przypadku par jednopłciowych). Na ich podstawie ojcem (lub 
drugim rodzicem – matką) dziecka może zostać mężczyzna (kobieta), 
jeśli zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki: (1) wyraził(a) na 
to pisemną zgodę i jej nie wycofał(a); (2) kobieta poddana sztucznemu 
zapłodnieniu zgodziła się (pisemnie) na jego (jej) ojcostwo i swojej 
zgody także nie wycofała; (3) kobieta od czasu wyrażenia swojej zgo-
dy nie udzieliła podobnej zgody na to, by drugim rodzicem był inny 
mężczyzna lub kobieta; (4) nie łączy go (ją) z matką dziecka zbyt bliski 
stopień pokrewieństwa. 

Nowa Ustawa reguluje także kwestie ojcostwa w następujących wy-
padkach: (1) po śmierci mężczyzny, który był dawcą nasienia, (2) po 
śmierci męża kobiety poddanej sztucznemu zapłodnieniu, który nie był 
dawcą nasienia, (3) po śmierci mężczyzny, który nie był ani mężem ani 
dawcą nasienia, a wyraził zgodę na traktowanie go jako ojca20, a także 
(4) po śmierci partnera w związku partnerskim lub (5) kobiety, która 
wyraziła zgodę, by zostać drugim rodzicem. Pierwszy przypadek doty-
czy sytuacji, gdy nasienie mężczyzny zostało użyte po jego śmierci do 
utworzenia embrionu lub embrion został utworzony za jego życia, ale 
implantowany do organizmu kobiety już po jego śmierci. Aby zmarły 
mężczyzna mógł być uznany za ojca dziecka (w konkretnie określonym 

20 Podobne regulacje zawierał też Human Fertilisation and Embryology (Deceased Fathers Act) z 2003r.
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przez ustawę celu21), musi za życia wyrazić na to pisemną zgodę (i jej 
nie odwołać). Nadto matka dziecka musi na piśmie, w ciągu 42 dni od 
narodzin dziecka (w Szkocji jest to termin 21-dniowy), złożyć odpo-
wiednie oświadczenie. W drugim przypadku embrion został utworzony 
w czasie, gdy mężczyzna i kobieta byli małżeństwem, ale mężczyzna 
zmarł zanim embrion transferowano do organizmy kobiety, wyraziw-
szy uprzednio zgodę na umieszczenie embrionu w organizmie kobiety 
(po jego śmierci) i na traktowanie go jako ojca dziecka. Odpowiednie 
oświadczenie musi także wyrazić matka w ciągu 42 dni od narodzin 
dziecka. Podobnie przedstawia się sytuacja w przypadku śmierci part-
nera w związku partnerskim. W trzecim przypadku należy odnieść się 
do „warunków rodzicielstwa” („agreed faterhood conditions”) – jeśli 
mężczyzna spełnia je tuż przed śmiercią, to może być traktowany jako 
ojciec dziecka (przy czym, podobnie jak w dwóch poprzednich przy-
padkach, potrzebne jest odpowiednie oświadczenie kobiety w ciągu 
42 dni od narodzin dziecka). Ustawa odpowiednio konstruuje przepisy 
w sytuacji śmierci kobiety, która miała zostać matką dziecka. 

Nie jest natomiast ojcem dziecka mężczyzna, którego nasienia użyto 
zgodnie z jego zgodą udzieloną na podstawie par. 5 Załącznika Nr 3 do 
Ustawy22. Nie jest też rodzicem (matką) kobieta, która nie nosiła dzie-
cka w swym łonie, chyba że przewidują to przepisy prawa (art. 42,43 
oraz 46 Ustawy z 2008r.). 

6. Treatment together

Pojawiające się wcześniej określenie „treatment together” może 
budzić pewne wątpliwości interpretacyjne23. M. Davies zwrócił na ten 
problem uwagę i podjął próbę, by te wątpliwości rozwiać. W tym celu 
przedstawił dwie sprawy, dokonując ich szczegółowej analizy. Co wię-
cej, na ich przykładzie podkreślił fakt, że istniejący w Wielkiej Bryta-

21 Należy zaznaczyć, iż ojcostwo czy rodzicielstwo w kontekście pośmiertnym ma charakter specyfi czny –  
ilekroć mówi się tu o uznaniu za ojca/ rodzica ma się na myśli uznanie w celu wpisania danych zmarłego rodzica 
do określonych rejestrów.

22 Paragraf ten stanowi m.in., że komórki rozrodcze mogą być użyte w celach leczniczych jedynie, gdy ich 
dawca wyrazi na to zgodę.

23 Zob. na ten temat także I. Kennedy, A. Grubb, op.cit., s. 1301–1302 oraz 1343–1344.
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nii system licencji oparty jest na wyrażeniu zgody przez pacjenta na 
podjęcie działań w celu leczenia niepłodności oraz, aby ta zgoda była 
świadoma, na odpowiednim informowaniu i doradztwie24.

Pierwszą ze spraw jest przypadek Diane Blood (R v Human Fertili-
sation and Embryology Authority, ex parte Blood [1997] 2 WLR 806). 
Pod koniec 1994 r. Mrs. Blood i jej mąż rozpoczęli starania o dziecko. 
Niestety kilka miesięcy później u Mr. Blooda zdiagnozowano zapalenie 
opon mózgowych. Kiedy mężczyzna w wyniku choroby stracił świado-
mość, zdecydowano, by pobrać od niego nasienie i przechowywać (sto-
re) w celu późniejszej implantacji do macicy Mrs. Blood. Niedługo po 
pobraniu Mr. Blood zmarł, nie odzyskawszy wcześniej przytomności. 
Diane Blood chciała wykorzystać nasienie męża, pomimo że nigdy nie 
uzyskała na to jego wyraźnej zgody. W wypadku, gdyby z powodu bra-
ku rzeczonej zgody wykorzystanie nasienia było bezprawne, ubiegała 
się o możliwość przeprowadzenia zabiegu za granicą, gdzie użycie na-
sienie nie naruszałoby prawa krajowego. HFEA odmówiło zezwolenia, 
argumentując, że proponowane działania byłyby sprzeczne z Ustawą 
z 1990r. Swoją decyzję argumentowało następująco: ustawa wymaga 
pisemnej i ważnej zgody mężczyzny, tzn. takiej, która byłaby wyrażona 
po uprzednim uzyskaniu odpowiednich informacji i dokładnie przemy-
ślana. Fakt, iż Mr. Blood był nieprzytomny podczas pobierania nasie-
nia, świadczy o tym, że takiej zgody być nie mogło; ponadto zgoda 
musi być wyrażona bezpośrednio przez mężczyznę, a nie wykazywa-
na przez inną osobę. Mrs. Blood twierdziła, że rozmawiała z mężem 
o ewentualnym zapłodnieniu post mortem i w rozmowie z nią wyraził 
na to zgodę. To jednak nie wystarczy; poza tym eksport nasienia za gra-
nicę może mieć miejsce jedynie wówczas, gdy istnieje jakiś osobisty 
związek z krajem docelowym i chęć pozostania w nim, a Mrs. Blood 
z żadnym krajem nie pozostawała w takim związku ani też nie miała 
zamiaru w żadnym pozostać dłużej, niż na czas leczenia.

Gdy sprawa trafi ła do Sądu Apelacyjnego, Lord Woolf MR dokład-
nie przeanalizował przepisy Ustawy. Ustalił, że jej podstawami są: wy-
dawanie licencji, doradztwo (counselling) oraz zgoda. Nadto Ustawa 
szczegółowo reguluje kwestię zgody w Załączniku Nr 3, którego par. 1 

24 M. Davies, op.cit., s. 251.
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stanowi, że zgoda musi być wyrażona na piśmie, a zgoda wywołująca 
skutki, to taka, która nie została wycofana. Z kolei par. 2 przewiduje 
m.in., że zgoda na przechowywanie (storage) gamet musi określać mak-
symalny czas przechowywania oraz rozstrzygać, co zrobić z gametami 
lub embrionami w wypadku, gdy osoba udzielająca zgody umrze albo 
będzie niezdolna do zmiany warunków lub jej odwołania. Co więcej, 
zgodnie z par. 3, przed wyrażeniem zgody osoba powinna uzyskać od-
powiednie informacje w związku z zamierzonymi działaniami, a także 
liczyć na profesjonalne doradztwo. Wreszcie par. 5, który był główną 
podstawą odmowy udzielenia licencji, a mianowicie: gamety nie mogą 
być użyte ani pobrane do celów leczenia niepłodności („ for the pur-
pose of treatment services”), jeśli nie ma na to ważnej zgody osoby, od 
której pochodzą. Przepisu tego nie stosuje się w stosunku do korzysta-
nia z gamet podczas leczenia osoby, od której pochodzą lub leczenia 
tej osoby i jej partnera razem. Wobec powyższego oczywistym jest, że, 
ponieważ Mr. Blood był nieprzytomny podczas pobierania i przecho-
wywania jego nasienia, nie może być mowy o jego ważnej zgodzie.

Mrs. Blood powoływała się też na art. 4(1)(b) Ustawy, stanowiący, 
że nie jest konieczna licencja, jeśli terapii podlegają kobieta i mężczy-
zna razem („treatment together”). Kobieta chciała, by interpretować 
to szeroko i uznać, że taka właśnie sytuacja zaistniała w omawianej 
sprawie, pomimo stanu nieświadomości jej męża. Ustawa przewiduje 
jednak wcześniej wspomniane przepisy, odrębnie regulujące donację 
gamet post mortem. Zgodnie z nimi niezbędna jest zgoda dawcy, któ-
ra określa, co się dzieje z gametami po jego śmierci. Ustawa w żad-
nym miejscu nie przewiduje, by zmarły i żyjący mogli być traktowani 
jako para, dla której leczenie jest prowadzone wspólnie („treatment to-
gether”). W związku z tym przytoczony przez Mrs. Blood art. 4(1)(b) 
nie miał zastosowania, co znaczy, że zarówno przechowywanie (stora-
ge) jak i działania podjęte w celu implantacji nasienia (treatment) były 
bezprawne.

Kwestia zgody nie jest jednak jedyną rozważaną w danej sprawie. 
Inny problem dotyczy odpowiedzi na pytanie czy możliwy jest im-
port lub eksport materiału rozrodczego poza granice Wielkiej Bryta-
nii. Art. 24 (4) Ustawy z 1990r. wyposaża HFEA w kompetencję wy-
dawania wytycznych umożliwiających licencjonowanym jednostkom 
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 eksport gamet lub embrionów za granicę. O takie wytyczne ubiegała się 
Mrs. Blood. W Sądzie Apelacyjnym podnoszono, że art. 59 i 60 Trak-
tatu WE (po zmianach, art. 49 i 50) daje Diane Blood prawo do korzy-
stania z usług medycznych w innym państwie członkowskim, a zakaz 
HFEA jest pogwałceniem tej wolności. HFEA odpierało tę argumenta-
cję, twierdząc, że Mrs. Blood ma prawo korzystać z usług za granicą, 
zabroniony jest jednak eksport materiału genetycznego. Sąd Apelacyjny 
stwierdził, że ustanawiając zakaz eksportu nasienia męża Diane Blood, 
HFEA pozbawiło ją jednocześnie prawa przyznanego przez art. 59 i 60 
Traktatu WE. Trzeba także wspomnieć, że Sąd musiał rozważyć jesz-
cze jedną ważną kwestię. Mianowicie, nawet ograniczenie pewnego 
prawa może znaleźć swoje uzasadnienie przez uregulowania prawne 
państwa, którego działania są kwestionowane. Ustawą z 1990r. rząd 
pozostawił HFEA kwestię porządku publicznego dotyczącego eksportu 
gamet. W ten sposób decyzja HFEA nie naruszała prawa wspólnoto-
wego. Według sądu słusznym było wydanie decyzji takiej treści, ale 
poważnym uchybieniem był fakt, iż przy jej wydaniu nie wzięto pod 
uwagę art. 59 Traktatu. Dlatego też HFEA powinno ponownie rozpa-
trzyć kwestię eksportu25.

 W drugiej sprawie U. v W. (Attorney – General Intervening) [1997] 
3 WLR 739 – U. była matką bliźniąt narodzonych w wyniku sztucz-
nej prokreacji i wnosiła o zasądzenie alimentów od W. Na podstawie 
art. 27 Child Support Act 1991 domagała się stwierdzenia, że W. jest 
ojcem dzieci. W., poparty przez Prokuratora Generalnego (Attorney – 
General), zaprzeczał ojcostwu. U. i W. przez wiele lat łączył burzliwy 
związek, dyskutowali nawet o posiadaniu dzieci, ale nasienie W. było 
złej jakości. Po licznych próbach różnych metod sztucznej prokreacji 
zdecydowali się na skorzystanie z usług włoskiego lekarza, Dr A. – 
twórcy nowej techniki bezpośredniej laserowej implantacji embrionu in 
vitro w macicy. Podczas konsultacji za pośrednictwem tłumacza stało 
się oczywistym, że istniała konieczność skorzystania z nasienia daw-
cy, czym W. był wyraźnie zażenowany. Strony podczas składania wy-
jaśnień podały sprzeczne wersje dotyczące dyskusji przed podjęciem 

25 M. Davies, op.cit., s. 246–248.
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terapii, ostatecznie jednak doszło do użycia nasienia dawcy. Jakiś czas 
potem para rozstała się. 

U. domagała się uznania W. za ojca bliźniąt na podstawie art. 28(3) 
Ustawy z 1990 r. Przepis ten stanowi, iż ojcem dziecka jest mężczyzna, 
jeśli dziecko narodzi się w wyniku leczenia podjętego przez jednostkę 
licencjonowaną wspólnie dla matki i dla tegoż mężczyzny („treatment 
together”). W przedmiotowej sprawie problemem był fakt, że Dr A. nie 
można było uznać za „jednostkę licencjonowaną”, gdyż HFEA nie wy-
dała mu odpowiedniej licencji. U. powoływała się na prawo wspólno-
towe i twierdziła, że art. 28(3) w tym wypadku ogranicza prawo przy-
znane przez art. 59 Traktatu WE. Tym samym domagała się albo takiej 
interpretacji art. 28(3), by można go było zastosować do jej sytuacji, 
albo pominięcia wymogu dotyczącego „licencjonowanej jednostki” 
jako naruszenia art. 59 Traktatu WE. Nie dziwi zatem fakt, iż szczegól-
ny nacisk położono na wyjaśnienie problemu przyznawania zezwoleń. 
Ustawa ściśle określa niezbędne warunki, takie jak: (a) potrzeba pro-
wadzenia dokumentacji zawierającej poufne treści; (b) udostępnienie 
tej dokumentacji w celu inspekcji; (c) uregulowana procedura uzyski-
wania zgody od dawców; (d) możliwość udzielenia wsparcia w posta-
ci informacji i rad dla mężczyzny poddanego leczeniu, w sytuacji gdy 
użyto nasienia dawcy. 

Niemniej jednak kluczowym zagadnieniem w sprawie pozostaje 
ograniczenie prawa przyznanego przez art. 59 Traktatu WE. Sędzia Wil-
son, rozpatrując tę kwestię, podał jako przykład hipotetyczną sytuację: 
rozsądna para, bezpłodna, niebędąca małżeństwem, zastanawia się nad 
poddaniem się leczeniu z użyciem nasienia dawcy i w związku z tym 
rozważa skutki art. 28(3). Skutki terapii są parze dokładnie wyjaśnione 
i potencjalni pacjenci mają czas na podjęcie decyzji. Zdaniem sędzie-
go Wilsona para taka, mając na względzie powyższy przepis (w tym 
zwłaszcza wymóg, by działania podejmowane były na podstawie licen-
cji), szukałaby możliwości leczenia zgodnie z licencją w Wielkiej Bry-
tanii, aniżeli w innym państwie. Naturalnym bowiem jest, że w takim 
wypadku obojgu zależy na tym, by to właśnie partner, a nie anonimowy 
dawca, był prawnym ojcem planowanego dziecka. 

Warto podkreślić, że z ojcostwem przewidzianym w Art. 28(3) wiąże 
się raczej więcej obowiązków niż praw. Stąd tak istotnym jest, by męż-
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czyzna został należycie poinformowany o tych obowiązkach, a udzie-
lona przez niego zgoda na terapię była przemyślana. Taki cel został 
osiągnięty w Wielkiej Brytanii, gdzie licencje wymagają określonych 
procedur informacyjnych. Nadto również Code of Practice poświęca 
dużo uwagi kwestiom związanym z odpowiednim doradztwem i wyra-
żaniem zgody. W tym można upatrywać argumentów wyjaśniających 
ograniczenie prawa wynikającego z art. 59 Traktatu WE. Pomimo fak-
tu, iż w omawianej sprawie U. i W. bezspornie byli poddani leczeniu 
bezpłodności wspólnie (treatment together), to żądania U. zostały od-
dalone. Leczenie bowiem nie zostało przeprowadzone przez licencjo-
nowaną jednostkę, a przez to art. 28(3) nie miał zastosowania i nie moż-
na na jego podstawie przypisać ojcostwa W.26.

26 M. Davies, op.cit., s. 249–251.
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Konfl ikt interesów w badaniach klinicznych – 
czy można go w pełni wyeliminować?

1. Wprowadzenie

Kliniczna ocena bezpieczeństwa i skuteczności leków jest niezbęd-
nym elementem wprowadzenia na rynek nowych produktów leczni-
czych oraz opracowania nowych skuteczniejszych metod terapii. Le-
gislator kierując się wagą i znaczeniem tych zadań zawarł ich defi nicję 
w akcie prawnym o randze ustawy określając je mianem badania kli-
nicznego. „Badaniem klinicznym jest zatem każde badanie prowadzo-
ne z udziałem ludzi w celu odkrycia lub potwierdzenia klinicznych, 
farmakologicznych w tym farmakodynamicznych skutków działania 
jednego lub wielu badanych produktów leczniczych, lub w celu ziden-
tyfi kowania działań niepożądanych jednego lub większej liczby bada-
nych produktów leczniczych, lub śledzenia wchłaniania, dystrybucji, 
metabolizmu i wydalania jednego lub większej liczby badanych pro-
duktów leczniczych, mając na uwadze ich bezpieczeństwo i skutecz-
ność”.1 Co roku w Polsce rozpoczyna się około 450–500 badań klinicz-
nych, w których uczestniczy 30–40 tysięcy uczestników (pacjentów lub 
zdrowych ochotników).

Z perspektywy wiarygodności wyników prowadzonych badań nie-
zwykle istotne jest zapewnienie ich wysokiej jakości. Dążenie do tego 
celu powinno być obecne na wszystkich etapach przygotowań i prowa-
dzenia testów a także analizy ich wyników. Jedną z istotnych przesła-
nek przy dążeniu do wysokiej jakości badań klinicznych jest unikanie 
sytuacji, które mogłyby grozić mniej lub bardziej realnym konfl iktem 

1 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2008.45.271 – tekst jednolity, z późn. 
zmianami)
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interesów różnych podmiotów biorących udział w badaniu, w tym prze-
de wszystkim badaczy.

Termin „badanie kliniczne”, w powszechnym tego słowa znaczeniu, 
oznacza również badanie przeprowadzane przez lekarza w celu okre-
ślenia stanu zdrowia pacjenta. To podwójne znaczenie rodzi różnego 
rodzaju problemy, niekiedy utożsamiane wręcz z chęcią wprowadzenia 
potencjalnego uczestnika badania w błąd poprzez ukrycie przed nim 
prawdziwego oblicza planowanej oceny bezpieczeństwa i skuteczności 
testowanej terapii. Przy okazji podnosi się również istnienie konfl iktu 
interesów między motywacją badacza a powinnością lekarza, który po-
winien leczyć każdego chorego w indywidualny i najlepszy dla niego 
sposób. 

2. Konfl ikt interesów

Pojęcie konfl iktu interesów nie jest określone pod względem praw-
nym, a licznie występujące defi nicje tego zjawiska nie są uniwersalne 
i zwykle odnoszą się do specyfi cznych branż, typów działalności lub 
środowisk. Ogólnie rzecz biorąc konfl ikt interesów ma miejsce wów-
czas, gdy dana osoba (lub organizacja) jest w wyniku zewnętrznych 
okoliczności bądź własnych aspiracji zainteresowana osiągnięciem 
wzajemnie wykluczających się celów lub zobowiązana do przestrze-
gania sprzecznych norm. Konfl ikt interesów może zatem prowadzić 
do podjęcia takich działań, które faworyzują jedną stronę kosztem dru-
giej. Jako konfl ikt interesów nie powinno się jednak traktować sytua-
cji, gdy ktoś będąc zobowiązanym do podjęcia określonych działań nie 
wykonuje ich ze względu na zaniechanie lub też wykazuje się brakiem 
skrupulatności. Tego typu postępowanie jest typowym przykładem 
braku rzetelności i nie musi być związane z występowaniem konfl iktu 
interesów. 

Jaskrawym przykładem konfl iktu interesów jest ocenianie produktów 
przez ekspertów, którzy są bezpośrednio powiązani z ich wytwórcami, 
a co za tym idzie – czerpią wymierne korzyści z faktu wprowadzenia 
ich na rynek. W przypadku rynku farmaceutycznego praktyka ta może 
mieć szczególnie dotkliwe konsekwencje, polegające na  ukrywaniu 



110

Wojciech Masełbas, Mariusz Kondrat

Prawo i Medycyna 1/2010 (38, vol. 12)

negatywnych skutków określonych leków lub przypisywaniu im właś-
ciwości, których nie posiadają. Potwierdzają to wyniki przeprowadzo-
nych analiz, które pokazują, że w przypadku, gdy strategiczne decyzje 
dotyczące projektu badania klinicznego oceniającego dane leki były 
podejmowane przez ekspertów powiązanych z wytwarzającą je fi rmą:

• jakość badania często była niższa;
• istniało większe prawdopodobieństwo, że będą one faworyzować 

produkt wytwarzany przez sponsora badania;
• stosunkowo częściej wyniki badań nie były publikowane lub pub-

likowano je ze znacznym opóźnieniem;2

Większość publikacji dotyczących problemu konfl iktu interesów 
rozróżnia przy tym rzeczywisty oraz potencjalny konfl ikt, choć granice 
między nimi nie są sztywne i niekiedy nie mogą być jasno określone.3 
W światowej literaturze medycznej końca lat 90. głośny stał się przypa-
dek śmierci 18-letniego pacjenta poddanego eksperymentalnej terapii 
genowej w klinice wydziału medycznego University of Pensylvania. 
Prowadzający badanie lekarze mieli udziały w fi rmie, która wyproduko-
wała badany produkt leczniczy i która była zainteresowana jego oceną. 
Pomimo, że nie udało się wykazać związku przyczynowo-skutkowego 
między interesem fi nansowym lekarzy i śmiercią pacjenta, przypadek 
ten wskazywany jest jako argument dla normy nakazującej rozdzielanie 
roli badacza i udziałowca zainteresowanego wynikiem badania.

Rzeczywisty bądź potencjalny konfl ikt interesów określa zatem fakt 
rzeczywistego lub jedynie prawdopodobnego zaistnienie sytuacji prowa-
dzącej do sprzecznych zachowań lub przestrzegania sprzecznych norm. 

3. Konfl ikt interesów w badaniach klinicznych

Konfl ikt interesów w badaniach klinicznych może przejawiać 
się na każdym etapie prowadzenia badania oraz między wszystkimi 

2 DeAngelis C.D., 2000, Confl ict of Interests and the Public Trust, Journal of the American Medical Asso-
ciation 284, 2237–2238.

3 To rozróżnienie zostało wprowadzone w: T.M.Garrett, R.J.Klonosky, 1986, Business Ethics, Englewood 
Cliffs, NJ, Prentice Hall.
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 interesariuszami związanymi z ich planowaniem, wydawaniem zgody 
na rozpoczęcie, prowadzeniem, analizowaniem i publikacją wyników. 
Kluczowa z punktu widzenia ustalenia istnienia konfl iktu interesów wy-
daje się być motywacja osoby, przyczyna podejmowania określonych 
decyzji, dokonywania wyborów związanych z prowadzonym badaniem 
klinicznych innych niż te, które według najlepszej wiedzy danej osoby 
powinny być podjęte, aby interes badania był realizowany.

Rzeczywisty lub potencjalny konfl ikt interesów budzi:
• podejrzenie braku bezstronności
• powoduje brak zaufania co do rzetelności dostarczonych danych/

dokonanej oceny
• może skutkować decyzjami podejmowanymi w oparciu o błędne 

przesłanki (wynik dla ocenianego produktu leczniczego fałszywie po-
zytywny lub fałszywie negatywny) 

Kierując się powyższymi przesłankami oraz uznając określony 
w Good Clinical Practice zespół zasad dotyczących etyki i jakości ba-
dań naukowych gwarantujących ochronę praw, bezpieczeństwo i dobro 
uczestników tych badań oraz wiarygodność ich wyników – działające 
w Polsce komisje bioetyczne uznały za właściwe zawarcie w swych 
regulaminach obowiązku wyłączenia z procesu podejmowania decyzji 
członka komisji, który jest powiązany z badaczem lub sponsorem ba-
dania. 4 Jest to zgodne z jedną z podstawowych zasad prawnych „nemo 
iudex in causa sua” (Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie). 
Niestety powyższe wymagania nie znalazły się w rozporządzeniu Mi-
nistra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie 
szczegółowych zasad powoływania i fi nansowania oraz trybu działania 
komisji bioetycznych.5 

W odniesieniu do badań klinicznych najłatwiej dostrzegalny jest 
konfl ikt interesów po stronie fi rmy, która wytwarza badany produkt 
leczniczy, fi nansuje prowadzenie badania oraz zamierza czerpać zyski 

4 The International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharma-
ceuticals for Human Use, ICH Harmonised Tripartite Guideline for Good Clinical Practice ICH-GCP, 1996, 
http://www.ich.org/cache/compo/276-254-1.html

5 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych 
zasad powoływania i fi nansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz. U. Nr 47, poz. 480)
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po jego ewentualnym wprowadzeniu do sprzedaży. Obszar ten wydaje 
się jednak być najbardziej precyzyjnie regulowany poprzez fakt:

• poddawania wszelkich działań fi rmy kontroli przez niezależnych 
inspektorów powołanych przez krajowe lub międzynarodowe agencje 
nadzorujące wprowadzenie leków do obrotu;

• zlecania wykonania badań fi rmom trzecim (Clinical Research Or-
ganization);

• powoływania niezależnych i złożonych z zewnętrznych ekspertów 
komitetów odpowiedzialnych za planowanie oraz nadzór nad prowa-
dzonym badaniem (Drug Safety Monitoring Board, Critical Events 
Committee, Adjudication Committee);

• zasadę pełnej transparentności związanej z obowiązkiem deklaro-
wania potencjalnego konfl iktu interesów przez wszystkie osoby mające 
wpływ na podejmowane decyzje;

• wymóg rejestracji badania a następnie przedstawienia jego wyni-
ków w ogólnie dostępnej bazie danych;

• obowiązki wynikające z przestrzegania kodeksów etycznych oraz
• weryfi kację poprzez prawa rynku oraz postępowania odszkodo-

wawcze, w przypadku gdy ukryto ważne fakty dotyczące bezpieczeń-
stwa lub braku skuteczności produktu leczniczego 

Jednocześnie przy wszystkich elementach zabezpieczających całko-
wite uniknięcie konfl iktu interesów jest tu najbardziej skomplikowane, 
bo trudno sobie wyobrazić sytuację, w której przedsiębiorstwo pokry-
wające ogromne koszty prowadzenia badania klinicznego całkowicie 
pozbyłoby się kontroli nad decyzjami podejmowanymi w jego imie-
niu. Konfl ikt interesów może ponadto występować pomiędzy różny-
mi osobami i komórkami tej samej fi rmy, np. gdy dział zapewnienia 
jakości sugeruje zamknięcie możliwości włączania uczestników bada-
nia w ośrodku, w którym doszło do złamania zasad Dobrej Praktyki 
Klinicznej,6 zaś dział prowadzący badanie jest temu przeciwny licząc, 
że badacz poprawi wszelkie niedociągnięcia i będzie w stanie włączyć 
jeszcze kilkunastu pacjentów z bardzo rzadkim schorzeniem. 

6 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań Dobrej 
Praktyki Klinicznej (Dz. U. Nr 57, poz. 500) 
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Mimo specyfi cznych zasad prowadzenia badań klinicznych obej-
mujących metody randomizacji (losowego wyboru leku, jakim leczony 
będzie dany pacjent), zaślepienia (upodobnienia testowanego leku oraz 
produktu, z którym porównujmy badaną terapię tak by nie można było 
ich odróżnić), prowadzący badanie lekarz wciąż może przejawiać kon-
fl ikt interesów. Niektóre z nich zostały już wcześniej zasygnalizowane, 
jak np. fakt powiązań fi nansowych ze sponsorem lub wytwórcą badane-
go leku. Wymagania amerykańskiej agencji nadzorującej rynek leków 
(Food and Drug Administration) zobowiązują badaczy do ujawnienia 
potencjalnego konfl iktu interesów poprzez fakt zgłoszenia posiadanych 
akcji, powiązań kapitałowych, otrzymanych wynagrodzeń, grantów czy 
zleceń od fi rmy fi nansującej prowadzenie badania klinicznego.7

Inne problemy prowadzące do potencjalnego konfl iktu interesów 
wynikają z faktu, że lekarz za prowadzenie badania otrzymuje wyna-
grodzenie, które zazwyczaj uzależnione jest od liczby włączonych do 
badania pacjentów oraz czasu, przez jaki uczestniczyli w badaniu. Może 
to sugerować chęć uzyskania korzyści fi nansowych poprzez:

– włączanie do badania chorych z nie w pełni pozytywnym stosun-
kiem korzyści do ryzyka;

– namawianie do udziału w badaniach terapeutycznych poznawczych 
chorych, którzy nie kierują się względami altruistycznymi, a oczekują 
dla siebie bezpośrednich korzyści zdrowotnych;

– przedłużanie udziału w badaniu chorych, którzy nie odnoszą ko-
rzyści lub wręcz u których występują działania niepożądane mogące 
być wystarczającym powodem do zakończenia ich udziału w badaniu.

Ponadto, ponieważ sponsor badania opłaca jedynie wykonane czyn-
ności, może to stanowić potencjalną pokusę, by w przypadkach, w któ-
rych nie można było wykonać pewnej procedury medycznej, mimo 
wszystko zgłosić ją jako wykonaną (z brakiem odchyleń od normy).

Kierownik badania może ponadto kierować się sprzecznymi zasa-
dami przy podziale wynagrodzenia między prowadzący badanie ze-
spół, zaś prowadzący badanie lekarze kierując się własnym interesem 
mogą nie widzieć potrzeby uwzględnienia w podziale pracowników 

7 Financial Disclosure by Clinical Investigators – Guidance for Industry – Financial Disclosure by Clinical 
Investigators http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Guidances/ucm126832.htm
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 laboratorium, radiologii lub apteki szpitalnej. W badaniu ankietowym 
przeprowadzonym w USA w roku 2004 fakt, że lekarz otrzymuje wy-
nagrodzenie za prowadzenie badania, stanowił potencjalny konfl ikt in-
teresów dla 35% respondentów, 32% nie widziało w tym niczego złego, 
a 33% nie miało na ten temat zdania.8

Zasady amerykańskiego Stowarzyszenia fi rm prowadzących bada-
nia kliniczne i wytwarzających leki (Pharmaceutical Research and 
Manufacturing of America) obligują jego członków do ujawniania 
uczestnikom badania klinicznego faktu, że prowadzący badanie lekarz 
oraz zatrudniająca go instytucja otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie 
od fi rmy, która organizuje i sponsoruje badanie.9 Jeszcze dalej posta-
nowiła pójść fi rma Pfi zer, ogłaszając, że będzie ogłaszała na stronie 
internetowej wysokość wszystkich wynagrodzeń wypłaconym leka-
rzom w ramach prowadzenia badań klinicznych, wykładów, grantów 
czy opracowań.

Konfl ikt interesów pojawia się ponadto w każdym przypadku uży-
cia przez badacza należącego do szpitala sprzętu nie ze względu na 
prowadzenie diagnostyki i terapii interesów danego pacjenta, a w celu 
zebrania danych niezbędnych do oceny działania leku. I nie chodzi tu 
tylko o nieodpłatne użycie tych urządzeń, co można zaliczyć do kate-
gorii łamania prawa, ale również o fakt omijania kolejki oczekujących, 
a tym samym nierówne traktowanie chorych, którzy nie uczestniczą 
w badaniu. Brak transparentnych reguł zawsze będzie tu skutkował po-
dejrzeniem złamania prawa lub przekroczenia zasad.

Choć zabrzmi to może paradoksalnie, konfl ikt interesów w bada-
niach klinicznych może przejawiać się również na poziomie uczestnika 
lub potencjalnego uczestnika badania klinicznego. Znane są przypad-
ki osób, które dziwnym trafem będąc przekonane, że eksperymentalna 
terapia może przywrócić im zdrowie, ukrywały fakt istnienia chorób, 
których występowanie było przeciwwskazaniem do udziału w badaniu. 
Głośnym echem odbił się proces o zadośćuczynienie za uszczerbek na 
zdrowiu, jaki sponsorowi badania klinicznego wytoczył uczestnik przez 
wiele miesięcy ukrywający fakt występowania niepożądanych efektów 

8 Harris Interactive News Room 16 Nov 2004
9 Pharmaceutical Research and Manufacturing of America „Principles on Conduct of Clinical Trials. Com-

munication of Clinical Trial Results”
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terapii, które powinny być powodem natychmiastowego przerwania 
jego udziału w badaniu.

Stosunkowo często spotyka się również przypadki, gdy uczestnicy 
badania czując się lepiej i nie widząc celu dalszego przyjmowania le-
ków, mimo wszystko w tzw. dzienniczkach pacjenta odnotowują brak 
problemów po systematycznie przyjmowanych dawkach badanego 
preparatu. Znane są również przypadki, gdy uczestniczący w badaniu 
chorzy mają po przyjęciu badanego leku nieprzyjemne działania niepo-
żądane skłaniające ich do przerwania terapii, jednak z racji źle pojętej 
solidarności z prowadzącym badanie lekarzem nie zgłaszają tego faktu, 
„nie chcąc mu robić przykrości”. Tego typu postępowanie rzadko kie-
dy postrzegane jest jako konfl ikt interesów, ale przecież w ten sposób 
zaburza się rzetelną ocenę bezpieczeństwa danej terapii, na czym tak 
zależy sponsorowi badania oraz całemu społeczeństwu. 

W końcu, od konfl iktu interesów nie są wolni urzędnicy wydający 
zgodę na prowadzenie badania klinicznego oraz eksperci opiniujący 
projekt na ich zlecenie. Do Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki 
Badań Klinicznych w Polsce zgłoszony został przypadek, gdy jeden 
z badaczy mających prowadzić badanie kliniczne, występował jedno-
cześnie w roli eksperta opiniującego na zlecenie Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych protokół tego badania.

4. Propozycja Ministerstwa Zdrowia

Nic dziwnego, że w założeniach do projektu ustawy „Prawo badań 
klinicznych” konfl ikt interesów został zdefi niowany jako „każda sytu-
acja, w której na prawidłową ocenę projektu badania klinicznego, jego 
prawidłowe przeprowadzenie i ocenę jego wyników mogą mieć wpływ 
oczekiwane lub zrealizowane korzyści fi nansowe, prestiżowe, emocjo-
nalne lub tym podobne. Jest to sytuacja, w której korzyść osobista może 
pozostawać w konfl ikcie z dobrem badanych, obiektywnością naukową 
lub interesem publicznym i może wywoływać wątpliwości, co do bez-
stronności i obiektywizmu danej osoby”.

Zupełniej nietrafi onym wydaje się jednak pomysł, by występowa-
nie konfl iktu interesów ograniczyć wyłącznie do badaczy i członków 
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 komisji bioetycznych, a szczególnie, by byli oni zobowiązani do skła-
dania oświadczenia o braku konfl iktu interesów. O ile w przypadku 
członków komisji biotycznych jest to do zaakceptowania, tak w przy-
padku badaczy złożenie takiego oświadczenia byłoby albo zupełnie 
niemożliwe albo potwierdzało nieprawdę.

Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że nawet najbardziej kazuistyczne 
określenie potencjalnych okoliczności wystąpienia konfl iktu interesów 
nie wyczerpie wszystkich sytuacji, a w niektórych sytuacjach może 
być uznane za zbyt daleko idące. Znajdujemy się bowiem w obszarze 
bardzo trudnym do zdefi niowania i precyzyjnego określenia ram. Nad-
mierne ich usztywnienie może natomiast odnieść odwrotny skutek od 
zamierzonego i spowodować reakcję lekceważenia zasad, które mogą 
zostać uznane za nieżyciowe i restrykcyjne w stopniu nieuzasadnionym. 
Uwaga ta może być szczególnie aktualna w kontekście wskazanych po-
wyżej założeń ustawy „Prawo badań klinicznych” i określonych w nich 
bardzo restrykcyjnie zasad oceny istnienia konfl iktu interesów w bada-
niach klinicznych w stosunku do badaczy. 

Biorąc to pod uwagę, pamiętając jednocześnie o bezwzględnym dą-
żeniu do eliminowania konfl iktu interesów, warto przedstawić przykła-
dy sposobów unikania konfl iktu interesów, jakie są stosowane w innych 
krajach. 

5. Sposoby unikania konfl iktu interesów

W krajach o dojrzałej demokracji, np. w Wielkiej Brytanii, nie tyl-
ko osoby pełniące funkcje publiczne, ale także pracownicy prywatnych 
fi rm zostają zdyskredytowani, jeżeli okaże się, że dopuścili do tego by 
znaleźć się w sytuacji konfl iktu interesu, nawet, jeżeli są w porząd-
ku z punktu widzenia prawa. W niektórych fi rmach zachodnich osoby 
pełniące odpowiedzialne funkcje muszą składać na piśmie deklaracje 
interesów (statement of interest), w których ujawniają interesy fi nanso-
we i inne własne i bliskich osób. W wielu zachodnich uniwersytetach 
i placówkach badawczych deklaracje te mają postać standardowych 
formularzy, w których osoby uczestniczące w realizacji określonych 
projektów muszą dokładnie przedstawić swoje relacje z fi rmami, 
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 sponsorującymi te projekty lub w jakiś sposób zainteresowanymi ich 
realizacją. Określona musi być natura tych relacji oraz ich wymiar fi -
nansowy, czyli badacz musi ujawnić zarówno fakt posiadania udziałów 
w odpowiedniej fi rmie czy pobierania honorarium z racji bycia konsul-
tantem, wykładowcą itp., jak i wysokość osiąganych korzyści.10

Większość kodeksów etycznych zawiera rozdział dotyczący konfl ik-
tu interesów, obejmujący z jednej strony nakaz ich unikania, a z drugiej 
przewidujący ich ujawnianie w sytuacji, gdy uniknięcie konfl iktu nie 
jest możliwe. W pewnych sytuacjach najlepszym sposobem przeciw-
działania negatywnym skutkom konfl iktu interesów jest ujawnienie go 
(deklaracja relacji potencjalnie prowadzących do powstania konfl iktu 
interesów). Ma ono na celu monitorowanie takiej sytuacji i minima-
lizację skutków konfl iktu. Ujawnienie konfl iktu interesów umożliwia 
następujące alternatywne rozwiązania11:

• Niepodejmowanie żadnych działań, jeżeli stwierdzi się, że poten-
cjalny konfl ikt jest minimalny i samo ujawnienie go wystarczy, by go 
kontrolować;

• Poinformowanie stron, których mogą dotknąć skutki konfl iktu, że 
został on ujawniony i jest pod kontrolą;

• Zaangażowanie trzeciej strony (np. niezależnego audytora) do zba-
dania stopnia zagrożenia konfl iktem interesów;

• Włączenie dodatkowych uczestników do procesu decyzyjnego, 
w który zaangażowane są osoby znajdujące się w konfl ikcie interesów;

• Określenie stron, które mogą być pokrzywdzone przez konfl ikt 
i zasięgnięcie opinii na temat ich obiekcji;

• Ograniczenie dostępu osobom będącym w konfl ikcie interesów do 
poufnych czy tajnych informacji;

• Skłonienie osoby będącej w konfl ikcie interesów do zaprzestania 
związków ze stroną, która powoduje ten konfl ikt, np. z osobą lub orga-
nizacją stojącą w sporze prawnym z macierzystą organizacją;

• Skłonienie osoby będącej w konfl ikcie interesów do rezygnacji 
z tego osobistego interesu, który powoduje konfl ikt;

10 Anna Lewicka-Strzałecka Instytut Filozofi i i Socjologii PAN w: A.Węgrzecki (red.) Konfl ikt interesów 
– konfl ikt wartości. 

11 www.nswombudsman.nsw.gov.au
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• Skłonienie osoby będącej w konfl ikcie interesów do takiego stero-
wania swoim interesem, które wzbudza pełne zaufanie;

• Odsunięcie osoby będącej w konfl ikcie interesów od wykonywania 
pewnych zadań (tak jak to ma miejsce w przypadku członków komi-
sji biotycznej będących jednocześnie badaczami lub współbadaczami 
– przyp. aut);

• Przesunięcie osoby będącej w konfl ikcie interesów do innego działu;
• Odsunięcie osób będących w konfl ikcie interesów od debaty nad 

określonymi kwestiami lub od głosowania nad nimi;
• W poważnych przypadkach skłonienie do rezygnacji z pracy.

Nigdy nie da się uniknąć wszystkich konfl iktów interesów, ponie-
waż towarzyszą one niemal każdej ludzkiej aktywności. W wielu sytu-
acjach ich negatywne skutki są albo pomijalne albo mogą być dosko-
nale ograniczane przez samokontrolę lub kontrolę zewnętrzną. Jednak 
warunkiem tego jest dogłębna wiedza na temat istoty konfl iktów inte-
resów, ich możliwych konsekwencji i sposobów przeciwdziałania tym 
konsekwencjom.

6. Uwagi końcowe

Konfl ikt interesów może wystąpić na każdym etapie i pomiędzy 
wszystkimi stronami zaangażowanymi w proces badania klinicznego. 
Nie da się skutecznie wyeliminować wszystkich przyczyn prowadzą-
cych do powstania potencjalnego konfl iktu interesów, a z drugiej stro-
ny, nie każdy konfl ikt interesów prowadzi do powstania realnego prob-
lemu i ma rzeczywisty szkodliwy wpływ na prawidłową ocenę projektu 
badania klinicznego, jego prawidłowe przeprowadzenie i ocenę jego 
wyników. Niektóre konfl ikty są jedynie potencjalnymi zagrożeniami, 
zaś koszt ich usunięcia bądź zmniejszenia jest tak duży, że przekracza 
ryzyko związane z istnieniem odmiennych interesów. 

Najlepszą metodą walki z konfl iktem interesów jest prewencja ro-
zumiana jako odsunięcie osoby będącej w rzeczywistym konfl ikcie in-
teresów od wykonywania pewnych zadań lub podejmowania przez nią 
decyzji oraz ujawnienie przez wszystkich ważniejszych interesariuszy 
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(a szczególnie sponsora i badaczy) wszelkich potencjalnych konfl iktów 
interesów, które mogą negatywnie wpływać na rzetelność oceny bez-
pieczeństwa i skuteczności badanego produktu leczniczego. Z pewnoś-
cią nie można rozwiązać tego problemu przez ustawowo wprowadzone 
zobowiązanie do składania deklaracji o braku konfl iktu interesów i to 
w sytuacji, gdy już na pierwszy rzut oka widać, że przecież konfl ikt 
istnieje, a fakt podpisania dokumentu w żaden sposób nie wpłynął na 
jego zmniejszenie, a wręcz spowodował odwrotny skutek, bo konfl ikt 
interesów został przez to ukryty. 
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Wprowadzająca w błąd reklama produktów 
leczniczych 

1. Reklama wprowadzająca w błąd

Reklama wprowadzająca w błąd jest jedną z najczęściej występują-
cych postaci nieuczciwej reklamy, a także tą, która została najwcześniej 
zakazana. Już konwencja paryska z 1883 r. zakazywała czynów, które 
mogły w jakikolwiek sposób spowodować pomyłkę co do przedsiębior-
stwa, produktów albo działalności przemysłowej lub handlowej kon-
kurenta przez „oznaczenia lub dane, których używanie w handlu może 
wprowadzać odbiorców w błąd co do rodzaju, sposobu wytwarzania, 
cech, nadawania się do użycia lub ilości towaru.”

O wprowadzeniu w błąd można mówić wówczas, gdy przekaz rekla-
mowy wywołuje u nabywcy niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy 
przeświadczenie i wyobrażenie o towarze lub usłudze.1 Podstawowym 
celem reklamy jest zachęcenie do zakupu lub skorzystania z określonego 
towaru czy usługi, a najskuteczniejszym sposobem jest takie przedsta-
wienie produktu, by wywołać u potencjalnego nabywcy przychylność. 
Stąd posługiwanie się w przekazach reklamowych przejaskrawieniami, 
wyidealizowanymi obrazami, superlatywami, umieszczanie towarów 
w kontekstach, które wywołują u odbiorcy jakąś reakcję – najczęściej 
zainteresowanie, przychylność, ale może byto też szok lub lęk, co czę-
sto zgodne jest z intencją reklamodawcy. Zasadniczo retoryka reklamy 
oparta jest na uogólnieniach, porównaniach czy superlatywach typu 

1 Na temat reklamy wprowadzającej w błąd por. E. Nowińska, Zwalczanie nieuczciwej reklamy. Zagadnie-
nia cywilnoprawne, Kraków 2002, str. 73; J. Sieńczyło – Chlabicz, Reklama wprowadzająca w błąd jako czyn 
nieuczciwej konkurencji w prawie polskim i Unii Europejskiej, Radca Prawny 2004, nr 1, str. 143; I. Wiszniew-
ska, Ochrona przed reklamą wprowadzającą w błąd, PPH 1996, nr 2, str. 1 i nast. 
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„ najskuteczniejszy”, „najlepszy”, „najdłużej działający” etc. W zwy-
kłych reklamach posługiwanie się takimi zwrotami jest dozwolone i na-
leżą one do warstwy perswazyjnej. Te elementy perswazyjne nie podle-
gają weryfi kacji i są niewiążące dla reklamodawcy, a także wydaje się, 
że i odbiorcy reklam potrafi ą podejść do takich zapewnień z należytym 
sceptycyzmem.

Większość reklam zawiera jednak także drugi element, tj. informację 
o produkcie czy usłudze, czyli to wszystko co dotyczy towaru, jego skła-
du, pochodzenia, stosowania, dostępności, ceny etc. Są te elementy, które 
podlegają weryfi kacji, które można uznać za prawdziwe bądź fałszywe. 
To one decydują czy reklama jest przekazem wprowadzającym w błąd.

Istnieją różne postaci reklam wprowadzających w błąd, do najstar-
szych należy reklama nieprawdziwa, zatem taka, która posługuje się 
fałszywymi, kłamliwymi stwierdzeniami. Reklama ta jest obecnie dość 
rzadko stosowana, a w każdym bądź razie nie przez dbających o swoją 
renomę przedsiębiorców, ponieważ jej żywot jest niezmiernie krótki ze 
względu na łatwą weryfi kację nieprawdziwych stwierdzeń.2

Obok tej postaci reklamy często występuje tzw. reklama niepełna. 
Taki przekaz nie kłamie co prawda wprost, nie podaje jednak wszyst-
kich istotnych z punktu widzenia odbiorcy informacji, tworząc w ten 
sposób fałszywy obraz towaru lub usługi. 

Przekaz reklamowy może być również sformułowany w taki sposób, 
iż uwypukla określone cechy towaru nadając im walorów wyjątkowo-
ści, podczas gdy są one charakterystyczne dla całej grupy czy kategorii 
towarów. 

Znana jest także tzw. reklama naśladownicza, która ze względu na 
podobieństwo do reklamy innego towaru lub usługi może wprowadzić 
odbiorcę w błąd i przypisać reklamę oryginalną naśladowcy. O tej po-
staci reklamy można mówić jednak tylko wówczas, gdy przedsiębior-
stwo, którego reklama jest naśladowana ma swój wykształcony i rozpo-
znawany przez odbiorców wizerunek.

W każdym z przypadków reklama wprowadzająca w błąd powoduje 
powstanie mylnego wyobrażenia o produkcie lub o produkcie konku-
rencyjnym, które jest niezgodne z rzeczywistością.

2 K. Grzybczyk, Prawo reklamy, Warszawa 2008, str. 64 i nast.
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2.  Reklama wprowadzająca w błąd w ustawie o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i ustawie o przeciwdziałaniu 
nieuczciwym praktykom rynkowym

Ogólna regulacja dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd znaj-
duje się w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1993 r.3 
oraz w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym 
z 2007 r.4 Pierwsza z ustaw dotyczy stosunków między przedsiębiorca-
mi, natomiast druga – między przedsiębiorcą a producentem.

Tak w jednym, jak i w drugim akcie prawnym zakazana jest reklama 
wprowadzająca w błąd, o ile jednak działanie takie w jakikolwiek spo-
sób powoduje lub może powodować podjęcie prze konsumenta decyzji 
dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął. Decydujące znacze-
nie dla uznania reklamy za wprowadzającą w błąd jest jej odbiór przez 
konsumenta, będącego zwykłym przeciętnym adresatem reklamy.

W związku z taką regulacją należy stworzyć wzorzec konsumenta, 
którym należy się posługiwać przy ocenie czy dany przekaz jest wpro-
wadzający w błąd. Wzorzec taki może oczywiście ewoluować w zależ-
ności od zmian zachodzących w społeczeństwie, które określony wzo-
rzec „wyprodukowało”. 

W obowiązującej od 1993 r. ustawie o zwalczaniu nieuczciwej kon-
kurencji brak jest takiego wzorca, natomiast w ustawie o przeciwdziała-
niu nieuczciwym praktykom rynkowym z 2007 r. zdefi niowano pojęcie 
przeciętnego konsumenta (art. 2 pkt. 8 u.p.r.p). Jest nim dostatecznie 
dobrze poinformowany, uważny i ostrożny konsument, przy czym oce-
ny dokonuje się z uwzględnieniem czynników społecznych, kulturo-
wych, językowych i przynależności danego konsumenta do szczegól-
nej, dającej się określić, grupy konsumentów, szczególnie podatnej na 
oddziaływanie praktyki rynkowej (przede wszystkim chodzi o wiek, 
niepełnosprawność fi zyczną lub umysłową).

Taki model konsumenta przejęty z dyrektywy unijnej o nieuczci-
wych praktykach handlowych stawia wysoko poprzeczkę polskiemu 

3 Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503
4 Dz. U. Nr 171, poz. 1206
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konsumentowi, chociaż o tym jaki konkretny model konsumenta przy-
jąć w określonym stanie faktycznym każdorazowo decyduje właściwy 
sąd krajowy.5

Model przeciętnego konsumenta jest przydatny także przy ocenie re-
klamy produktów leczniczych wprowadzających w błąd, z tym jednak, 
że należy uwzględnić czy reklama jest skierowana do konsumentów 
czy do profesjonalistów (lekarzy, farmaceutów, osób prowadzących ob-
rót lekami). 

Należy także zauważyć, że konsument produktów leczniczych jest 
jednak odbiorcą szczególnym. Po pierwsze, duża grupa odbiorców to 
osoby chore, które zwracają szczególną uwagę na reklamę leków, bę-
dąc nimi szczególnie zainteresowane. Jednakże skutkiem tego zainte-
resowania wcale nie musi być wnikliwa analiza ulotek zawierających 
informację o leku, ale autodiagnoza, na podstawie danych zawartych 
w przekazie reklamowym. Można zaryzykować twierdzenie, że osoby 
chore są bardziej podatne na wszelkie sugestie, bo bardzo chcą wyzdro-
wieć. Zatem sformułowania zawarte w reklamie powinny być bardzo 
wyważone, jasne i jednoznaczne.

Po drugie, wielu odbiorców reklam leków to osoby starsze, czyli ta 
grupa konsumentów, która zgodnie z defi nicją jest szczególnie podatna 
na oddziaływanie praktyk rynkowych, w tym reklam. Zatem przekazy 
do nich kierowane powinny odznaczać się większą starannością i bra-
kiem niedomówień.

Należy ponadto pamiętać, że leki są produktami wrażliwymi, tj. ta-
kim, które w sposób niewłaściwie stosowany, mogą być szkodliwe dla 
zdrowia czy życia. Zatem ich spożycie powinno być kontrolowane, 
a przynajmniej przemyślane, a decyzje o zastosowaniu konkretnego leku 
nie powinny być podejmowane pod wpływem przekazów reklamowych. 

Przy ocenie reklamy wprowadzającej w błąd należy uwzględnić 
wszystkie jej elementy, zwłaszcza dotyczące ilości, jakości, składników, 
sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy 
lub konserwacji reklamowanych towarów lub usług, a także zachowania 
się klienta (art. 16 u.z.n.k.). Znaczenie mogą mieć także takie przymioty 
jak wiek, płeć, przygotowanie zawodowe czy doświadczenie życiowe. 

5 E. Traple, J. Preussner-Zamorska, Interes konsumenta oraz instrument jego ochrony w dziedzinie rekla-
my, KPP 1996, str. 178 
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Co do drugiej przesłanki, to wprowadzenie w błąd musi być na tyle 
istotne, aby mogło wpłynąć na decyzję odbiorcy. Ocena potencjalnego 
wpływu jest różna w zależności od towaru czy usługi, odbiorcy, a także 
sytuacji, w której podejmuje on decyzję o zakupie czy zawarciu umowy.

Przeprowadzenie dowodów związanych z wprowadzeniem w błąd 
przez reklamę jest w praktyce bardzo trudne. Dlatego też wprowadzono 
rozwiązanie (art. 18 u.z.n.k.), zgodnie z którym ciężar dowodu praw-
dziwości twierdzeń zawartych w reklamie spoczywa na osobie, której 
zarzuca się czyn nieuczciwej konkurencji. Zatem odpowiedzialna jest 
osoba, która umieszcza (lub na polecenie której) umieszczono w rekla-
mie określone stwierdzenia. 

Reklama wprowadzająca w błąd może równocześnie być innym czy-
nem nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwą praktyką rynkową, gdy 
posługuje się takim oznaczeniem przedsiębiorstwa, które może wpro-
wadzić klientów w błąd; fałszywym lub oszukańczym oznaczeniem 
pochodzenia geografi cznego produktu leczniczego, naśladuje produkty 
innego producenta, zawiera pomówienia lub nieuczciwie zachwala to-
wary reklamodawcy (art. 3 ust. 2 u.z.n.k.).

W przypadku prowadzenia nieuczciwej lub zakazanej reklamy na 
przedsiębiorcy, który dopuścił się takiego czynu, spoczywa odpowie-
dzialność cywilna i karna. Może on być zobowiązany do: 

– zaniechania niedozwolonego działania,
– usunięcia skutków niedozwolonego działania,
– złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpo-

wiedniej treści i w odpowiedniej formie,
– naprawienia wyrządzonej szkody,
– wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści a w przypadku dzia-

łania zawinionego może także być zobowiązany do zapłaty odpowied-
niej sumy pieniężnej na określony cel społeczny.

Materiały reklamowe, opakowania etc. mogą ulec przepadkowi lub 
zaliczeniu na poczet odszkodowania(art. 18 u.z.n.k.)

Co do odpowiedzialności karnej, to czyny nieuczciwej reklamy są 
wykroczeniami, zagrożonymi karą aresztu lub grzywny.6

6 M. Mozgawa, Wykroczenia określone w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Mon. Praw. 
1994, nr 5, str. 135; M. Błaszczyk, Nowe przepisy karne ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, cz. II, 
Mon. Praw. 2003, nr 24, str. 1125.
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W drugiej z wymienionych ustaw o przeciwdziałaniu nieuczciwym 
praktykom rynkowym, zakazane jest stosowanie nieuczciwych prak-
tyk rynkowych czyli takich, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami 
i w istotny sposób zniekształcają lub mogą zniekształcić zachowania 
rynkowe konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu 
w chwili jej zawierania lub po jej zawarciu.7

Praktyką wprowadzającą w błąd jest takie działanie przedsiębior-
cy, które może spowodować lub powoduje podjęcie przez przeciętnego 
konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której w innych okolicznoś-
ciach by nie podjął. Są to działania, związane z wprowadzeniem pro-
duktu na rynek (zatem także reklama), które mogą wprowadzać w błąd 
co do produktów lub ich opakowań, znaków towarowych, nazw han-
dlowych lub innych oznaczeń indywidualizujących przedsiębiorcę lub 
jego produkty, w tym także prowadzenie reklamy porównawczej.

Co ważne, za praktykę wprowadzającą w błąd uważa się także zanie-
chanie, jeżeli celowo pomija się istotne informacje, które są niezbędne 
przeciętnemu konsumentowi do swobodnego i rozważnego podjęcia 
decyzji dotyczącej zawarcia umowy, co może mieć decydujący wpływ 
na określone zachowania konsumenta.

Nieuczciwe praktyki rynkowe zostały podzielone na dwie grupy 
– praktyki wprowadzające w błąd oraz praktyki agresywne, przy czym 
wśród tych pierwszych można wyróżnić takie, które są nieuczciwe 
w każdych okolicznościach. W zakresie reklamy są to:

– reklama przynęta, czyli propozycja zbycia określonego produktu 
po określonej cenie w sytuacji, gdy przedsiębiorca wie lub powinien 
był wiedzieć, że nie będzie w stanie dostarczyć sam lub zamawiając 
u innego przedsiębiorcy takiego lub równorzędnego produktu po ta-
kiej cenie, przez taki okres i takiej ilości, której mógłby się spodziewać 
zważywszy na zakres reklamy, produkt i jego cenę;

– reklama przynęta i zamiana, czyli propozycja zbycia określonego 
produktu, a następnie odmowa pokazania tego produktu, przyjęcia za-
mówienia, demonstracja wadliwego egzemplarza tego produktu w celu 
zachęcenia do nabycia innego niż pierwotnie reklamowany, produktu;

7 Por. A. Michalak, Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym,. Komentarz, Warszawa 2008
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– kryptoreklama – ta postać reklamy w ustawie o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji uregulowana jest samodzielnie, jako jedna z postaci 
reklamy ukrytej, będącej czynem nieuczciwej konkurencji. W ustawie 
o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym kryptoreklama 
jest praktyką rynkową wprowadzająca w błąd i polega na odpłatnym 
umieszczaniu w treściach publicystycznych w mass mediach przeka-
zu reklamowego, bez wskazywania jednak, że tekst jest opłacony i ma 
charakter promocyjny;

– reklama naśladownicza, polegająca na promowaniu swojego pro-
duktu, podobnego do produktu innego przedsiębiorcy, w sposób suge-
rujący odbiorcy, że obydwa produkty pochodzą od tego samego przed-
siębiorcy;

– wreszcie praktyką wprowadzającą w błąd jest twierdzenie 
(np. umieszczone w przekazie reklamowym), że produkt jest w stanie 
leczyć choroby, zaburzenia lub wady rozwojowe, jeśli twierdzenia te są 
niezgodne z prawdą.

Stosowanie nieuczciwej praktyki rynkowej skutkuje powstaniem od-
powiedzialności cywilnej oraz – w niektórych przypadkach – karnej. 

3. Reklama produktu leczniczego wprowadzająca w błąd.

W ustawie Prawo farmaceutyczne8 zakaz reklamy wprowadzającej 
w błąd znajduje się w art. 53 ust 1, zgodnie z którym reklama produktu 
leczniczego nie może wprowadzać błąd, powinna prezentować produkt 
leczniczy obiektywnie oraz informować o jego racjonalnym stosowaniu.9 

W porównaniu z ogólnymi regulacjami z ustawy o zwalczaniu nie-
uczciwej konkurencji oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym 
praktykom handlowym zakaz reklamy produktu leczniczego wprowa-
dzającej w błąd jest sformułowany w ustawie prawo farmaceutyczne 
ostrzej – jest ona niedozwolona niezależnie od tego czy wpływa na 

8 Ustawa z 6.09. 2001 r., Dz. U. 2008, Nr 45, poz. 271
9 Świerczyński M., Produkty lecznicze i wyroby medyczne [w:] E. Traple (red.), Prawo reklamy i pro-

mocji, Warszawa 2007, str. 61 i nast.; Świerczyński M., Reklama produktów leczniczych [w:] M. Krekora, 
M. Świerczyński, E. Traple, Prawo farmaceutyczne, Warszawa 2008; M. Kondrat [w:] M. Kondrat (red.) Prawo 
farmaceutyczne. Komentarz, Warszawa 2009, str. 637 i nast. 
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podjęcie decyzji przez adresata przekazu reklamowego czy też nie. 
Rozwiązanie to podyktowane jest ochroną zdrowia publicznego a także 
specyfi ką reklamowanych produktów. Szczególne, potencjalne niebez-
pieczeństwa związane z przyjęciem nieodpowiedniego leku lub jego 
niewłaściwym stosowaniem, wymagają zaostrzonych rygorów doty-
czących prezentowania leku i zachęcania do jego nabywania. Stąd wy-
starczy stwierdzenie, że reklama wprowadza w błąd, natomiast nie bada 
się jej wpływu na zachowanie odbiorcy. 

Ponadto reklama powinna prezentować produkt leczniczy obiek-
tywnie oraz informować o jego racjonalnym stosowaniu. Takie sfor-
mułowanie jest równoznaczne z zakazem posługiwania się wszelkiego 
rodzaju przejaskrawieniami, charakterystycznymi dla reklamy a także 
manipulowaniem informacjami dotyczącymi leku.

Do reklamy wprowadzającej w błąd należy zaliczyć przekaz niein-
formujący o racjonalnym stosowaniu leku, czyli taki, z którego można 
wywnioskować, że stosowanie leku bez ograniczeń nie rodzi skutków 
ujemnych dla zdrowia, podczas gdy takie skutki uboczne są. Inną postacią 
reklamy wprowadzającej w błąd jest reklama publiczna sugerująca możli-
wość uniknięcia porady lekarskiej (art. 55 ust. 2 pkt.1 lit a) lub zapewnia-
jąca o skuteczności leku (art. 55 ust 2 pkt. 2), reklama zawierająca infor-
macje niezgodne z zatwierdzoną Charakterystyką Produktu Leczniczego.

Zakaz prowadzenia działalności reklamowej wprowadzającej w błąd 
znajduje się także w kodeksach etycznych zrzeszeń fi rm farmaceutycznych.

Reklamy produktów leczniczych wprowadzające w błąd należą 
w praktyce do najczęstszych naruszeń. Do takiej reklamy GIF zaliczył:

– umieszczenie obok leku produktów posiadających status suple-
mentów żywnościowych, (GIF-P-R-481-14/RB/06),

– odwołanie się do wyników badań klinicznych dotyczących tylko 
jednej z substancji czynnych złożonych leku (GIF-P-R-481-35/RS/04),

– brak wskazania źródła informacji oraz daty ich publikacji lub ostat-
niej aktualizacji (GIF-P-R-481-2/RB/05),

– powołanie się na wyniki badań wpływu szczepionki dla dzieci 
z innego przedziału wiekowego niż ten, dla którego jest przeznaczona 
(GIF-P-R-481-31/RS/04),

– użycie sformułowania „jedynie”, podczas, gdy inne leki posiadają 
także taką cechę (GIF-P-R-450-3-8/JD/09),
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– porównanie skuteczności dwu produktów w oparciu o różne zało-
żenia metodologiczne (GIF-P-R-481-25/RS/04),

– umieszczenie w przekazie reklamowym treści i wskazań do stoso-
wania leku niezgodne z zatwierdzoną Charakterystyką Produktu Lecz-
niczego (GIF-P-R-481-7-/RS/04), 

– porównanie dwóch całkowicie różnych postaci farmaceutycznych 
leków (GIF-P-R-481-57/RB/04, GIF-P-R-481-11/RB/05, GIF-P-R-
481-19/RB/05; GIF-P-R-450-29-5/ZW/09), 

– umieszczenia w reklamie sugestii, że lek jest środkiem spożyw-
czym,

– przypisywanie preparatowi kosmetycznemu właściwości leku 
w reklamie na plakacie z innymi lekami o tej samej głównej nazwie 
(GIF-P-R-481-53/RB/04, GIF-P-R-481-40/RB/05, GIF-P-R-481-5/
RB/05, GIF-P-R-450-68-8/KP/09).

– posługiwanie się sloganem sugerującym, że zastosowanie produktu 
leczniczego wiąże się z pewnością uzyskania skuteczności klinicznej i wska-
zuje brak ograniczeń co do stosowania leku (GIF-P-R-450/107-3/KP/09),

– przypisywanie jednemu ze składników produktu leczniczego dzia-
łania, którego on nie wykazuje, przedstawianie tego składnika jako sub-
stancji czynnej, podczas gdy z Charakterystyki Produktu wynika, że 
jest to substancja pomocnicza (GIF-P-R-450/85-6/JD/09). 

Za wprowadzającą w błąd GIF uznał reklamę w formie folderu, gdyż 
wpływał na postępowanie gospodarcze osób, do których był skierowany, 
podając błędną informację co do wartości fi skalnej produktu leczniczego, 
który był refundowany jedynie w przypadku niektórych, a nie wszystkich 
(jak wynikało z folderu) schorzeń (GIF-P-R-450/66-9/KP/08/09). 

Analiza decyzji GIF prowadzi do wniosku, że jedynym obiektyw-
nym kryterium umożliwiającym weryfi kację informacji o produkcie 
leczniczym przekazywanych w reklamie tego produktu jest Charakte-
rystyka Produktu Leczniczego (tak także w wyroku WSA w Warsza-
wie z 29.11.2004 r., sygn. I S.A. 1755/03, Lex nr 162217). Natomiast 
jeśli zakres informacji o produkcie leczniczym przekazywany w re-
klamie wykracza lub też rozszerza zakres informacji zamieszczonych 
w zatwierdzonej Charakterystyce Produktu Leczniczego, prowadzi to 
do wprowadzenia odbiorcy reklamy w błąd (decyzja z 16. 04.2008 r., 
sygn. GIF-P-R-450-90-4/JD/07/08; decyzja z 9.08.2006 r., sygn. GIF-
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-P-R-481-37/WB/06). Wszelkie informacje dotyczące składu, dawko-
wania, zastosowania, sposobu podawania, przeciwwskazań, etc. muszą 
być zgodne z informacjami podanymi w Charakterystyce Produktu. 
Wymóg zgodności dotyczy nie tylko warstwy informacyjnej zawartej 
w reklamie, ale także warstwy czysto reklamowej, która za pomocą 
różnych form perswazji wskazuje bezpośrednio lub pośrednio zastoso-
wanie reklamowanego produktu (wyrok WSA z 29.11.2004 r.).

W decyzji z 12 listopada 2009 r. GIF nakazał natychmiastowe za-
przestanie reklamy produktu leczniczego X tabl. 2,5 mg, oznaczonej 
odpowiednim symbolem, kierowanej do osób uprawnionych do wy-
pisywania recept i osób prowadzących obrót produktami leczniczymi 
w formie ulotki, ogłoszenie opublikowanego w czasopiśmie Magister 
Farmacji i ogłoszenia w czasopiśmie Onkologia. W materiałach rekla-
mowych znajdowały się przekazy „Zastosuj oryginalny letrozol” oraz 
„Żadna kopia nie dorówna oryginałowi”, co zdaniem GIF naruszało 
wymóg niewprowadzania w błąd, prezentowania leku obiektywnie i in-
formowania o racjonalnym stosowaniu. Ponadto, reklama była niezgod-
na z rozporządzeniem w sprawie reklamy produktów leczniczych, gdyż 
zakres danych dotyczących dawkowania oraz działań niepożądanych 
nie odpowiadał zakresowi zamieszczonemu w zatwierdzonej Charak-
terystyce Produktu Leczniczego. (Por. także decyzję GIF-P-R-450-95-
4/KP/09 z dnia 09 października 2009 r.) 

Nie oznacza to, że niedopuszczalne są żadne techniki przekonywa-
nia, takie jak np. rekomendacje czy opinie innych producentów. Jednak-
że te elementy muszą być obiektywne i zgodne z rzeczywistym stanem 
rzeczy (wyrok WSA w Warszawie z 17.04.2007 r., sygn. VII S.A./Wa 
120.07, Lex nr 334119).

Wątpliwości pojawiają się w związku z eksponowaniem w rekla-
mach bezpieczeństwa leków. Z jednej bowiem strony, leki zanim zo-
staną dopuszczone do obrotu są badane pod kątem bezpieczeństwa ich 
stosowania, zatem można założyć, że produkt dopuszczony do obrotu 
jest bezpieczny. Z drugiej strony, każdy lek niewłaściwie stosowany 
czy przechowywany stanowi źródło potencjalnego niebezpieczeństwa 
dla konsumenta, ponadto w wielu przypadkach istnieją przeciwwska-
zania wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego. Na tę 
okoliczność powołał się GIF w jednej ze swoich decyzji, kwestionując 
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użycie w reklamie sformułowań odnoszących się do bezpieczeństwa, 
pomijając natomiast kwestię przeciwskazań („bezpieczeństwo i wygo-
da stosowania, bezpieczny – działa w miejscu bólu, chroni Twój prze-
wód pokarmowy”, decyzja GIF-P-R-450-82-4/MSZ/07). Wskazuje się 
jednak, że posługiwanie się w reklamie sformułowaniami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i skuteczności nie powinno być uznane samoistnie za 
wprowadzające w błąd, skoro są to elementy warunkujące dopuszczenie 
tych leków do obrotu i jednocześnie charakterystyczne dla wszystkich 
leków10. Nie można się zgodzić z tą opinią, gdyż uwypuklanie cech 
wspólnych określonej grupie produktów jest właśnie wprowadzeniem 
w błąd, gdyż sugeruje, że reklamowany lek jest lepszy od pozostałych 
ze względu na istnienie właśnie tej określonej cechy, czyli skuteczności 
czy bezpieczeństwa stosowania.

Drugi wymóg z art. 53 ust. 1, tj. obiektywnej prezentacji produktu 
leczniczego, nie powinien być rozumiany dosłownie, gdyż wówczas 
pozostaje niemożliwy do spełnienia. Reklama ze swej istoty jest ko-
munikatem perswazyjnym, zachęcającym do nabycia, stosowania, 
skorzystania etc, z towaru lub usługi. Zatem wymóg pełnego obiek-
tywizmu jest nieracjonalny i zaciera różnicę między informacją i re-
klamą. Wskazany przepis należy zatem interpretować w ten sposób, iż 
reklama nie powinna posługiwać się nadmiernymi przejaskrawieniami 
i nie powinna wyolbrzymiać cech produktu, którego dotyczy. Taka wy-
kładnia pozostaje zgodna z postanowieniami art. 87 ust. 3 dyrektywy 
farmaceutycznej 2001/83/WE, iż właściwości produktu leczniczego nie 
powinny być wyolbrzymiane w reklamie. Reklama taka nie powinna 
także wprowadzać błąd. Jednak w decyzji GIF-P-R-450-95-4/KP/09 
GIF stwierdził, iż „na obiektywizm reklamy produktu leczniczego skła-
dają się wszystkie elementy jej szaty grafi cznej, co wielokrotnie zosta-
ło podkreślone w wydawanych przez organ decyzjach. Dlatego każdy 
z umieszczonych w folderze elementów musi odpowiadać zapisom za-
wartym w Charakterystyce Produktu Leczniczego, która jest dla organu 
podstawowym źródłem informacji wykorzystywanym do oceny reklamy 
produktu leczniczego pod względem zgodności jej treści z przepisami 
prawa farmaceutycznego”.

10 M. Kondrat, str. 567
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O braku obiektywizmu można mówić także wtedy, gdy ulotka re-
klamowa posługuje się uproszczonymi lub uogólnionymi danymi, za-
czerpniętymi z innych, nawet wiarygodnych źródeł (GIF-P-R-450/107-
3/KP/09).

Innym zagadnieniem jest wymóg informowania o racjonalnym sto-
sowaniu leku. Wydaje się, iż wystarczające będzie ostrzeżenie przed 
skutkami nieracjonalnego, czyli nieuzasadnionego i nadmiernego spo-
żywania leków, nie zaś umieszczanie w reklamie szczegółowych infor-
macji dotyczących sposobu zażywania czy dawkowania. 

Podsumowując, można zauważyć, że ocena reklam dokonywana 
przez GIF pod kątem ich prawdziwości, rzetelności i obiektywizmu, 
jest bardzo surowa. Zasadniczo wszystkie informacje, które nie są 
zgodne z Charakterystyką Produktu, są przejaskrawione, uwypuklają 
lub podkreślają w jakikolwiek sposób wyjątkowość produktu, przesą-
dzają o uznaniu przekazu za reklamę wprowadzającą w błąd. Ocenie 
podlegają nie tylko informacje stanowiące treść przekazu, ale także inne 
elementy składające się na reklamę, które mogą wprowadzić klienta 
w błąd lub spowodować, że przekaz będzie nieobiektywny.

Reklamy uznane za wprowadzające w błąd naruszają często także 
inne zakazu z ustawy Prawo farmaceutyczne: przede wszystkim, gdy 
zawierają informacje niezgodne z Charakterystyką Produktu Leczni-
czego (art. 54), gwarantują właściwy skutek leku (art. 55 ust.2 pkt 2) 
lub zawierają sugestie określone w ustawie (art. 55 ust. 2 pkt 1), posłu-
gują się szczegółowymi opisami przypadków i objawów choroby, co 
może doprowadzić do błędnej autodiagnozy (art. 55 ust. 2 pkt.3 i 4). 
Ponadto, reklamą wprowadzającą w błąd może być reklama z udziałem 
osób znanych publicznie, zwłaszcza gdy niezgodnie z prawdą sugerują 
one posiadanie wykształcenia medycznego.

Celem takiego rygorystycznego podejścia do reklam wprowadzają-
cych w błąd jest ochrona konsumenta przed niewłaściwym lub pochop-
nym stosowaniem leków oraz zapobieżenie podejmowaniu decyzji 
w oparciu o niepełne, nieprawdziwe lub niedokładne informacje. Spe-
cyfi ka produktów leczniczych i skutki związane z ich nienależytym czy 
nadmiernym stosowaniem są na tyle istotne, że brak wymagań – cha-
rakterystycznych dla innych ustaw – by błędny przekaz miał wpływ na 
podjęcie decyzji konsumenta. 
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Przesłanki legalności zabiegu kosmetycznego 
w świetle odpowiedzialności prawnej lekarza

W obecnych czasach zabiegi kosmetyczne, chirurgia estetyczna czy 
niedawno powstała specjalizacja o nazwie antyageing (odmładzanie), 
cieszą się coraz większą popularnością. Ludzie niezależnie od kraju po-
chodzenia częściej ulegają narzucanym przez media kanonom piękna, 
częściej też medycyna zaskakuje nas coraz nowszymi, coraz większymi 
możliwościami chirurgów plastycznych. 

Szeroki wachlarz wykonywanych zabiegów kosmetycznych, które 
począwszy od ingerencji chirurgicznej, np. rekonstrukcja nosa, prze-
szczep skóry z różnych okolic ciała, po face-lifting1, zastrzyki z botoksu 
i kolagenu – dają nadzieję na lepsze funkcjonowanie organizmu, po-
prawienie wyglądu pacjenta, jego samopoczucia, a nawet wyzbycie się 
wielu kompleksów. 

Wielu chirurgię plastyczną kojarzy jako dziedzinę mającą na celu je-
dynie poprawę wyglądu zewnętrznego, dlatego koniecznym jest przy-
bliżenie terminologii panującej w tej materii. Oprócz chirurgii plastycz-
nej, której główną specjalnością jest leczenie np. wad wrodzonych, 
pourazowych, zniekształceń powłok ciała, nowotworów oraz schorzeń 
kończyn górnych, jest chirurgia estetyczna, która poprzez zabiegi kos-
metyczne dokonuje „upiększania” pacjenta. Zatem zadaniem chirurgii 
plastycznej jest przywracanie funkcji oraz kształtu ciała człowieka lub 
jego części, natomiast zadaniem chirurgii estetycznej są zabiegi lub ope-
racje, mające na celu poprawę wyglądu zewnętrznego poprzez zmianę 
niektórych elementów ciała człowieka. 

1 K. Kobus, Polski przegląd chirurgiczny – „Rozważania o chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i este-
tycznej”, 2007, nr. 79,11, s. 1316–1323.
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Historycznie rzecz ujmując pierwsze operacje z zakresu chirurgii 
plastycznej zostały wykonane w Indiach. Wzmianki w archiwach mó-
wią, że już w VII w. p.n.e. dokonana została rekonstrukcja amputowa-
nego nosa u złodzieja, którego skazano za popełniony występek. 

Ostatnie 100 lat w dziedzinie medycyny to dynamiczny jej rozwój, 
a za sprawą nowych metod i technologii, to także rozkwit w dziedzinie 
chirurgii estetycznej. 

Mimo, iż dziś chirurgia estetyczna jest nieodzowną częścią chirur-
gii plastycznej, to całkiem niedawno, bo 80 lat temu, zabiegi estetycz-
ne dokonywane na zdrowym organizmie, uznawane były za zakazane 
i sprzeczne z dobrymi obyczajami. Powodem takiego stanowiska był 
fakt, że medycyna w tamtym okresie była jeszcze na takim etapie, iż 
zabiegi takie były społecznie nieakceptowane. Brak specjalistów z tej 
dziedziny medycyny powodował, że zabiegi estetyczne często kończy-
ły się niepowodzeniem, co z kolei powodowało obciążenie odpowie-
dzialnością lekarzy za spowodowaną szkodę pacjentowi, mimo iż były 
przeprowadzane zgodnie z prawem2.

Początkowo chirurgia plastyczna była zarezerwowana dla wąskiego 
grona osób, m.in. z defektami narządów mowy, ruchu, górnych dróg 
oddechowych i innych. Owe zabiegi były dokonywane dopiero w mo-
mencie, gdy zmiany w organizmie były na tyle znaczne, że utrudniały 
lub uniemożliwiały dalsze funkcjonowanie pacjenta.

Z biegiem lat zarówno doktryna, orzecznictwo oraz społeczna ak-
ceptacja zmieniły nastawienie do stosowania zabiegów estetycznych. 
Przyczyną coraz większej przychylności w stosunku do ingerencji chi-
rurgiczno-plastycznej stał się gwałtowny rozwój medycyny i techniki, 
nowy model życia oraz nowa świadomość społeczna.

W ten sposób dziedzina medycyny, która kiedyś była dostępna wy-
łącznie dla nielicznych, stała się dostępna dla ogółu. Postęp jaki na-
stąpił przez lata spowodował, że chirurgia plastyczna, która miała na 
celu usuwanie deformacji narządów ciała, wyodrębniła nowy kierunek 

2 M. Filar, Prawo medyczne, Toruń 2004, s.175–176 i in. Podobnego stanowiska jest J. Sawicki cytując 
orzeczenie Trybunału Paryskiego z 16.01.1936 r., odnośnie „(…) podjęcia operacji, z którą związane jest pewne 
poważniejsze ryzyko, na organie zdrowym jedynie w celu poprawienia jego linii, kiedy zabieg nie był podykto-
wany koniecznością terapeutyczną, stanowi z istoty swej błąd.” 
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zwany chirurgią estetyczną, zajmującą się operacjami i zabiegami kos-
metyczno-upiększającymi.

W nowopowstałej chirurgii estetycznej poprzez rozwój nowych 
technik i technologii wyodrębniła się specjalizacja antyageing, czyli 
specjalizacja mająca na celu wstrzymanie procesu starzenia się czło-
wieka3. Potwierdzeniem, jak wielką popularność wśród społeczeństwa 
zrodził ten temat, są programy telewizyjne, w których uczestniczki na 
oczach widzów zmieniają swój wygląd dzięki operacjom plastycznym. 
Na poparcie powyższych informacji przytaczam dane statystyczne 
z 2008 r., które wykazują, iż zabiegom upiększającym poddało się po-
nad 300 tys. osób w samych tylko Stanach Zjednoczonych.

W doktrynie i orzecznictwie związanym z chirurgią estetyczną wy-
tworzył się podział zabiegów kosmetycznych. Jedni uważają, iż zabie-
gi kosmetyczne należy zaliczyć do zabiegów leczniczych z uwagi na 
ich charakter, tj. fakt przywrócenia zdrowia poszkodowanym podczas 
wojny, rekonstrukcji piersi w przypadku jej amputacji wywołanej no-
wotworem4, jak również usunięcia poważnego zniekształcenia wyglądu 
spowodowanego przebytą chorobą5. Z kolei inni uznają zabieg kosme-
tyczny za błąd w sztuce lekarskiej, sprzeczny z porządkiem publicz-
nym6, będący jedynie ingerencją w ciało ludzkie.

Zachodzi zatem konieczność dookreślenia czy zabiegi kosmetycz-
ne rzeczywiście mogą mieć charakter zabiegów leczniczych czy raczej 
należy je traktować jako zabiegi nielecznicze, albowiem w przeciwień-
stwie do eksperymentu medycznego nie ma na ten temat jednoznacznej 
regulacji prawnej.

Zgodnie z przyjętymi normami czynności z zakresu chirurgii este-
tycznej rozdzielić można na zabiegi kosmetyczne, których celem jest 
poprawa wyglądu zewnętrznego, czyli regeneracja, pielęgnacja czy 
upiększenie ciała7 oraz na zabiegi kosmetyczne polegające na likwida-

3 R. Kędziora, „Odpowiedzialność karna lekarza w związku z wykonywaniem czynności medycznych”, 
Warszawa 2009,s.400 i in.

4 E. Bagińska, Odpowiedzialność cywilna za niekorzystne skutki silikonowych implantów piersi w syste-
mie prawnym USA, Prawo i Medycyna nr 11, 2002, s. 45.

5 M. Świderska, Zgoda pacjenta na zabieg medyczny, Toruń 2007, s. 318 i in.
6 J. Radzicki, „Ryzyko zabiegów lekarskich w prawie karnym”, Warszawa 1967, s. 153–158.
7 A. Liszewska, „Odpowiedzialność karna za błąd w sztuce lekarskiej”, Zakamycze, 1998, Wyd.1 Kraków, 

s. 200.
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cji zniekształceń powypadkowych oraz spowodowanych schorzeniami, 
m.in. chorobami skórnymi, zniekształceniem kończyn górnych, żylaka-
mi kończyn dolnych, będącymi przede wszystkim zadośćuczynieniem 
dla „niezadowolonego ze swojego wyglądu pacjenta”8.

Pierwsze z wymienionych czynności z zakresu chirurgii estetycz-
nej przybrały postać czynności nieleczniczych, natomiast drugie nale-
żą do czynności leczniczych, które również można określić w ślad za 
M. Nesterowiczem „leczeniem rekonstrukcyjnym”9 czy też chirurgią 
reparacyjną lub poprawczą.

Przy tak wyodrębnionym podziale rodzi się pytanie, jakie czynności 
należy uznać za działanie medyczne i czy faktycznie chirurgia plastycz-
na służy leczeniu człowieka czy jest tylko tzw. „medycyną na życze-
nie”10. Najtrafniej problem rozróżnienia obydwu rodzajów zabiegów 
estetycznych ukazał M. Filar na przykładzie rekonstrukcji piersi po 
mastektomii oraz na wszczepieniu implantu silikonowego w celu ich 
powiększenia. Bezdyskusyjnym jest, że pierwszy przykład zalicza się 
do tzw. zabiegu rekonstrukcyjnego, natomiast drugi, jak autor określił, 
do nieterapeutycznych zabiegów upiększających11. Na tle najnowsze-
go piśmiennictwa wskazać można podział zabiegów kosmetycznych 
na zabiegi kosmetyczne o celu leczniczym oraz zabiegi kosmetyczne 
sensu stricto12. 

Przedmiotem niniejszego artykułu będą zabiegi kosmetyczne nale-
żące do grupy czynności nieterapetycznych, w kontekście prawnokar-
nej oceny legalności ich przeprowadzania.

Z powodu braku szczegółowej regulacji prawnej odnoszącej się do 
zabiegów kosmetycznych, istotnym z punktu widzenia ich dopusz-
czalności jest odwołanie się jedynie do ogólnosystemowej wykładni 
prawa. W tym aspekcie należy wziąć pod uwagę jedynie kontratyp 

8 M. Nesterowicz , Prawo medyczne, Toruń 2004r. Wyd. VI, „Dom Organizatora”, s. 175.
9 M. Świderska, Zgoda pacjenta na zabieg medyczny, Toruń 2007, s. 318
10 L. Niebrój, M. Kruźlak, Dermatologia estetyczna vol. 7, nr. 1 2005, s. 40.
11 M. Filar, Lekarskie prawo karne, Kraków 2000, s. 210.
12 Pierwsze z nich stanowią zabiegi które nie maja na celu jedynie poprawy wyglądu zewnętrznego a prze-

de wszystkim usunięcie wad wrodzonych tzw. pierwotnych i wad nabytych czyli wtórnych, natomiast zabiegi 
kosmetyczne sensu stricto nie mają celu leczniczego ich podstawowym celem jest poprawa wyglądu zewnętrz-
nego i jego estetyka zgodnie z życzeniem pacjenta. 
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 pozaustawowy, czyli tzw. „wtórne wyłączenie ich bezprawności”, do 
którego można przypisać tego rodzaju czynności13.

Dla prawnej oceny legalności tych czynności niezbędne jest, aby zo-
stały zrealizowane kumulatywnie przesłanki dopuszczalności ich prze-
prowadzenia. 

W takim aspekcie pozalecznicze zabiegi kosmetyczne opierać się 
będą na kontratypie bezprawności podjętych czynności.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na obowiązek precyzyjne-
go poinformowania pacjenta przez dokonującego zabieg. W każdym 
przypadku podejmowania czynności terapeutycznej czy nieterapeu-
tycznej podstawowym obowiązkiem lekarza jest dokładna informacja 
o jej istocie, przebiegu, znaczeniu i możliwych komplikacjach. Nie na-
leży informacji ograniczać do skutków typowych, lecz także zawrzeć 
skutki nietypowe. 

Taki pogląd podzielił również SN w wyroku z 5 września 1980 r. 
(sygn. akt II CR 280/80, OSP 1981, nr 10, poz. 170), w którego tezie 
stwierdził: „Wymaganie zgody pacjenta na podjęcie zabiegu operacyj-
nego wyłącznie dla celów estetycznych (polepszenia wyglądu zewnętrz-
nego) jest zachowane tylko wtedy, gdy zostanie on uprzednio dostatecz-
nie poinformowany także o szczególnych – czyli wszelkich mniej lub 
bardziej możliwych do przewidzenia – skutkach interwencji, niestwa-
rzającej dla niego ryzyka wyższego od przeciętnego”14. W uzasadnie-
niu SN podkreślił, iż ogólne uprzedzenie o typowych następstwach za-
biegów danego rodzaju może legalizować tylko te zabiegi, które mają 
charakter leczniczy. Dokonujący zabiegu lekarz po informacji o moż-
liwych powikłaniach powinien posłużyć się specjalnym formularzem, 
który osoba poddająca się zabiegowi podpisuje15. 

Kolejnym wymogiem, jaki należy spełnić przed wykonaniem zabie-
gu kosmetycznego, jest zgoda pacjenta. W przypadku ingerencji kos-
metycznych uzyskanie samej zgody nie jest tak istotne, ponieważ co do 
zasady zabiegi kosmetyczne przeprowadzane są na życzenie pacjenta. 

13 E.Marszałkowska-Krześ, S. Krześ, P. Zaborowski, M. Filar , Odpowiedzialność lekarzy i zakładów opie-
ki zdrowotnej, Warszawa 2004 , wyd. LexisNexis s.254

14 Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 5.09.1980 roku sygn. akt. IICR 280/80, OSP1981, nr 10 , poz. 170 
wraz z glosami M. Nesterowicza i K. Rozentala.

15 I. Okrój, „Moda na poprawienie Stwórcy”,http://www.polska.pl.
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Po dopełnieniu obowiązku udzielenia zgody na lekarzu spoczywa od-
powiedzialność, aby owa zgoda spełniała wymogi ważności oświad-
czenia woli, tzn. aby była świadoma i wyrażona dobrowolnie. Co do 
zasady nie ma obwarowań dotyczących formy udzielonej zgody przez 
pacjenta, jednakże powszechnie się przyjmuje, iż zgoda wyrażona na 
piśmie daje najlepszą gwarancję. Możliwe jest również wyrażenie zgo-
dy ustnie lub poprzez domniemanie jak także przez decyzję podjętą 
przez zespół lekarski.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego Warszawie z dnia 31 marca 
2006 r. (Sygn. akt I ACa 973/05) zabieg medyczny wykonany bez zgo-
dy pacjenta jest czynnością bezprawną, nawet wtedy, gdy zostanie on 
wykonany zgodnie z zasadami wiedzy medycznej16.

Zgoda prawnie ważna, prawidłowo wyrażona przez pacjenta, stwa-
rza przy spełnieniu pozostałych przesłanek legalność przeprowadzone-
go zabiegu. Oprócz tego, zdaniem Sądu Najwyższego w powołanym 
wyżej orzeczeniu z dnia 5 września 1980 r. „poprzez wyrażenie zgody 
na dokonanie zabiegu pacjent akceptuje i przyjmuje na siebie ryzyko, 
jakie niesie ze sobą czynność kosmetyczna (…)”.17

Trzecią przesłanką legalności zabiegu kosmetycznego jest tzw. sfera 
przeciętności, czyli niewielkie ryzyko szkodliwych następstw ubocz-
nych, występujących przy przeprowadzaniu zabiegu, przy czym, jak 
podaje J. Sawicki,18 możliwość przeprowadzenia zabiegu kosmetycz-
nego zgodnie z prawem zostaje wykluczona w momencie, gdy ist-
nieje wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia trwałego, poważne-
go uszczerbku zdrowia u pacjenta. Za brakiem legalności przemawia 
również sytuacja, w której wykonujący zabieg lekarz nie dopuszcza 
poważnego ryzyka, jednakże sam rodzaj przeprowadzonego zabiegu 
prowadziłby do trwałego okaleczenia, np. w przypadku pomysłu poten-
cjalnego pacjenta, który chce usunąć swoje oczy i zastąpić je elektro-
niczną protezą19 czy pozbyciem się zdrowych zębów, aby w ich miejsce 

16 Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia31.03.2006 roku sygn. akt. I ACa 973/05, nr 1, poz. 2
17 R.Kędziora, „Odpowiedzialność karna lekarza w związku z wykonywaniem czynności medycznych”, 

Warszawa 2009 r., s. 409.
18 J. Sawicki, „ Błąd sztuki przy zabiegu leczniczym w prawie karnym, doktrynie i orzecznictwie”, War-

szawa 1965, s. 40.
19 M. Boratyńska, P. Konieczniak, „Prawa Pacjenta”, Warszawa 2001, s. 105–110.
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wstawić implanty20. M. Nesterowicz rozpatruje przesłankę „przeciętne-
go ryzyka” w zabiegu upiększającym jako skutek, który jest możliwy 
do przewidzenia i przy wykonywaniu tego typu zabiegach występuje 
często21. 

Według niego, odpowiedzialności prawnej będzie podlegał także le-
karz w sytuacji, kiedy przekroczy proporcje ryzyka związanego z za-
biegiem; działanie takie będzie uznane za błąd w sztuce lekarskiej.

Następnym warunkiem dopuszczalności wykonania zabiegu chi-
rurgii estetycznej jest zobowiązanie lekarza do wykazania szczególnej 
ostrożności i staranności w przeprowadzaniu czynności zabiegowych 
czy operacyjnych. Lekarza w tym zakresie wiążą uregulowania z usta-
wy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz przepisy z kodeksu etyki 
lekarskiej, a przede wszystkim przysięga Hipokratesa. Z powyższym 
zobowiązaniem w sposób wyraźny połączony jest kolejny wymóg, mó-
wiący o konieczności przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego przez 
osobę uprawnioną. Jak słusznie zauważa M. Nesterowicz, chirurgia 
estetyczna należy do dziedziny, która wymaga odpowiedniej specjali-
zacji oraz doświadczenia. 

W przytoczonym przez autora niepublikowanym wyroku SN z dnia 
17 stycznia 1973 r. lekarz ortopeda nie posiadający specjalizacji z za-
kresu chirurgii estetycznej wykonał u pacjentki zabieg kosmetyczny 
w zakresie estetyki nosa, oczu oraz szyi. Z powodu jego niekompeten-
cji pacjentka doznała oszpecenia twarzy wraz z zaburzeniami funkcji 
powiek i odpływu łez. W ocenie SN wina lekarza przeprowadzającego 
operację była niewątpliwa. 

Powyższy zabieg kwalifi kowany jest jako czyn niedozwolony, 
z uwagi na podjęcie się go przez lekarza bez odpowiednich kwalifi ka-
cji, wbrew oczywistym przesłankom jego legalności22. 

Powyższy przykład nie zostaje odosobniony. Jak podaje D. Deboa, 
w samym 2003 r. na 7 badanych przypadków w zakresie chirurgii este-
tycznej, w 5-ciu z nich stwierdzono błąd z powodu niekompetencji 
operującego lekarza, który mimo iż posiadał specjalizację II stopnia 

20 J. Sawicki, „ Błąd sztuki przy zabiegu leczniczym w prawie karnym, doktrynie i orzecznictwie”, War-
szawa 1965, s. 48.

21 M. Nesterowicz, „Aspekty prawne chirurgii estetycznej”, NP1969, nr 4, s. 603.
22 M. Nesterowicz, „Prawo medyczne”, s. 179.
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z chirurgii, nie posiadał specjalizacji z zakresu chirurgii plastycznej, 
koniecznej do wykonania owych zabiegów23. 

Omówione przykłady stanowiły jedynie ułamek spraw, w których za-
biegu kosmetycznego dokonują lekarze o innych specjalnościach, a co 
gorsze osoby, które w ogóle nie mają uprawnień do wykonywania za-
wodu lekarza. W Stanach Zjednoczonych wskutek wadliwości zabie-
gów, braku kwalifi kacji chirurgów czy stosowania zabronionych metod 
dochodzi do licznych procesów odszkodowawczych głównie w związ-
ku niekorzystnymi wszczepieniami silikonowych implantów piersi24. 
W związku z tym nie można pominąć ogromnego znaczenia wysokich 
kwalifi kacji chirurgicznych w zakresie chirurgii plastycznej. Dlatego, 
aby nie dopuścić do powielania negatywnych następstw zabiegów przez 
lekarzy, wprowadzono szkolenia specjalistów w zakresie chirurgii pla-
stycznej. Do 2008 r., aby rozpocząć specjalizację z chirurgii plastycznej, 
trzeba było również posiadać specjalizację z chirurgii ogólnej. Trwające 
5 lat szkolenie wymaga od specjalizującego się lekarza wykazania się 
odpowiednim poziomem wiedzy dotyczącej chirurgii kosmetycznej. 

Warunkiem koniecznym umożliwiającym przystąpienie do egzami-
nu są ćwiczenia praktyczne. Ostatnim omawianym warunkiem koniecz-
nym, który musi być spełniony aby zabieg kosmetyczny był zgodny 
z prawem, jest osiągnięcie poprzez dokonującego zabieg zamierzonego 
celu kosmetycznego zwanego także estetycznym.

Każda osoba, która decyduje się na przeprowadzenie zabiegu kosme-
tycznego, jest narażona na wysokie ryzyko, dlatego też spełnienie opi-
sanych wymogów jest koniecznością. Podjęcie zabiegu kosmetycznego 
przez lekarza bez spełnienia którejkolwiek z wymaganych przesłanek 
powoduje, iż zabiegi tego typu nie będą rozpatrywane jako kontratyp, 
lecz traktowane będą jak czyn niedozwolony. 

Lekarz dokonujący zabiegu kosmetycznego wbrew wymienionym 
wymogom narażony jest na odpowiedzialność karną stypizowaną 
w art. 155–157 k.k., tj za uszkodzenie ciała, nieumyślne spowodowanie 
śmierci25. 

23 D. Deboa , „Błędy medyczne z zakresu chirurgii w materiale Zakładu Medycyny Sądowej PAM I Okręgo-
wej Izby Lekarskiej w Szczecinie”, Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, 2007, tom. 57, nr. 2, s. 205–207/

24 E. Bagińska, op. cit., s. 46.
25 J. Radzicki, op. cit., s. 157., mówią o tym art. 155§ 1 k.k., art. 156 § 2 k.k. oraz art. 157 §3 k.k.



140

Małgorzata Żyła

Prawo i Medycyna 1/2010 (38, vol. 12)

W charakterystyce odpowiedzialności za uszkodzenie ciała określo-
nego w art. 156–157 k.k., najistotniejszą rolę odgrywa ocena skutków 
wywołanych podjętymi czynnościami, czyli spowodowanych następstw 
(krótkotrwałych, trwałych , czy też długotrwałych). Kwalifi kacja praw-
na uszkodzeń ciała związana jest również z określeniem umyślności 
czy też nieumyślności owych zabiegów. W określeniu czy mamy do 
czynienia z umyślnym czy też nieumyślnym działaniem lekarza, należy 
przyjąć przede wszystkim zamiar, czyli chęć jego popełnienia lub prze-
widywalność nastąpienia niekorzystnych skutków, jakimi są uszkodze-
nie lub uszczerbek ciała na skutek zabiegu kosmetycznego.

Zabiegi kosmetyczne wykonane bez zgody pacjenta należą do bez-
prawnych, z czym wiąże się odpowiedzialność karna uregulowana 
w art. 192 k.k. Albowiem dla realizacji znamion przestępstwa określo-
nego w wymienionym art. należą warunki określone w ustawie o za-
wodzie lekarza i lekarza dentysty, jakie należy spełnić, aby wykonanie 
zabiegu było zgodne z prawem. Sam wymóg udzielenia zgody w przy-
padku zabiegu kosmetycznego nie ma znaczenia, gdyż z reguły zabie-
gi te wykonywane są na życzenie pacjenta, przy założeniu iż pacjent 
udający się do specjalisty z chirurgii estetycznej posiada wiedzę i chęć 
poddania się ingerencji chirurgicznej. 

W związku z powyższym pociągnięcie lekarza do odpowiedzialności 
karnej za czyn zabroniony z art. 192 k.k. następuje jedynie w przypad-
ku, gdy lekarz dokonujący zabiegu przekaże informację niedokładną 
lub niezgodną z prawdą co do charakteru i ryzyka związanego z zabie-
giem kosmetycznym.

Z odpowiedzialnością karną lekarza wiąże się również sytuacja, 
w której wykonujący zabieg kosmetyczny dokonuje go nie w celu kos-
metycznym, lecz aby zmienić wygląd pacjenta w celu uniknięcia przez 
niego odpowiedzialności przed organami ścigania. W takim przypadku 
dokonujący zabiegu lekarz zostanie pociągnięty do odpowiedzialności 
z art. 239 k.k., który określa przestępstwo poplecznictwa.

W świetle powyższego stwierdzić należy, iż istnieje szereg zabiegów 
kosmetycznych, którym można przypisać cel leczniczy. Wybór, którym 
zabiegom należy przyznać leczniczy charakter, jest stosunkowo łatwy. 
Zatem jeżeli zabiegi o charakterze czysto kosmetyczno-estetycznym 
w ramach chirurgii plastycznej mieszczą w sobie cel, jakim jest popra-
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wa zdrowia, np. protetyka stomatologiczna czy usunięcie zajęczej war-
gi, to uznać je należy za czynności o zamiarze leczniczym. Natomiast 
w sytuacji, gdy wyłącznym celem zabiegu lub operacji plastycznej jest 
osiągnięcie idealnej urody, poprzez wykonanie liposukcji czy depilacji, 
wówczas należy uznać, iż owy zabieg ma charakter nieleczniczy.26 

Przeprowadzenie zabiegu kosmetycznego z ujemnymi skutkami 
może rodzić dla lekarza również odpowiedzialność cywilną. W świetle 
prawa cywilnego zabiegi kosmetyczne są umowami cywilno-prawnymi 
pomiędzy lekarzem, wykonującym owy zabieg, a pacjentem. Podstawą 
wspomnianego wyżej roszczenia prawnego wnioskowanego przez pa-
cjenta jest negatywna ocena wyniku przeprowadzonego zabiegu. Od-
powiedzialność cywilna lekarza wynikająca z zawartej umowy cywilno 
prawnej, którą regulują przepisy z art. 471 k.c. i następne, mówiące 
o odpowiedzialności kontraktowej za niezachowanie należytej staran-
ności. W związku z tą odpowiedzialnością poszkodowany pacjent może 
zwrócić się o zadośćuczynienie w postaci odszkodowania za doznaną 
krzywdę.

Prężnie rozwijający się dział chirurgii estetycznej, stworzony głów-
nie na potrzeby ludzi pragnących poprawić swój wygląd, zajmuje coraz 
to większą ilość czasu pracy wykonywanej przez lekarzy-chirurgów. 
Na tle powyższych rozważań zauważyć należy, iż zachodzi potrzeba 
stworzenia nowych przepisów prawnych dotyczących tej dziedziny 
medycyny. Jednoznaczne uregulowanie przepisów odnośnie zabiegów 
kosmetycznych jest konieczne ze względu na niebezpieczeństwo prze-
kraczania, zarówno przez pacjenta jak i lekarza, granicy dopuszczalne-
go ryzyka. 

Konieczność taką widzę na przykładzie eksperymentów kosmetycz-
nych, które zaczęto stosować w moskiewskich klinikach, a mianowicie 
wykonywanie eksperymentów polegających na pobieraniu komórek 
macierzystych z ludzkich zarodków czy szpiku kostnego, a następnie, 
poprzez zastrzyki likwidowanie zmarszczek czy łysiny27. Zabiegi te 
stanowią novum w medycynie kosmetycznej, ale też pokazują nowe 
możliwości w zakresie kosmetologii szeroko rozumianej. 

26 M. Boratyńska , P. Konieczniak, op. cit., s. 107. 
27 „Nową twarz proszę!, http://www.newsweek.pl
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W czasach rozwoju cywilizacyjnego, gdzie nawet przeszczep skóry 
pobranej od innej osoby niesie za sobą zagrożenia dla zdrowia, koniecz-
nym jest dookreślenie wymogów poprzez orzecznictwo sądów, które 
określi dla zabiegów kosmetycznych wymogi i sposoby działania, któ-
rych przestrzeganie nie będzie rodzić odpowiedzialności prawnej dla 
lekarza. Orzecznictwo sądów w tym zakresie zapewni bezpieczeństwo 
pacjentom, a lekarzom wykonującym zabiegi pozwoli na ich wykony-
wanie bez narażania się na odpowiedzialność prawną.
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Rozwój ustawodawstwa z zakresu ratownictwa 
medycznego w Polsce

Urazy i zachorowania towarzyszyły człowiekowi od zawsze. Od za-
wsze starano się także im zapobiegać, jak i leczyć ich następstwa. Stąd 
potrzeba ratowania życia i zdrowia stała się jednym z najważniejszych 
fi larów bezpieczeństwa państwa jak i poszczególnych jednostek budu-
jących daną społeczność. Podejmowanie zabiegów medycznych w sto-
sunku do każdej osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia 
życia lub zdrowia jest nadrzędnym zadaniem państwa1. Ratownictwo 
medyczne będące głównym podmiotem odpowiedzialnym za pomoc 
przedszpitalną stało się jednym z głównych elementów składowych sy-
stemu opieki zdrowotnej.

Koncepcja utworzenia w pełni zintegrowanego i nowoczesnego sy-
stemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce sięga lat 90. 
XX wieku, kiedy to środowiska związane z ratownictwem medycznym 
wzorując się na doświadczeniach innych krajów podejmowały kolej-
ne inicjatywy mające za cel rozwój systemu ratownictwa medycznego. 
W 1999 r. decyzją ówczesnej minister Franciszki Cegielskiej wprowa-
dzony został program polityki zdrowotnej „Zintegrowane ratownictwo 
medyczne”, który został rozpisany na cztery lata 1999–2003. Celem 
programu było przygotowanie zarówno infrastruktury i ludzi jak też 
opracowanie procedur dla właściwego funkcjonowania systemu ratow-
nictwa medycznego. Z biegiem czasu program się rozwijał. W 2001 r. 
poszczególne zadania programu podzielono na 6 pakietów zadanio-
wych, w tym m.in. szpitalne oddziały ratunkowe, ambulanse ratunkowe 
czy też centra powiadamiania ratunkowego.

1 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., art. 68.



144

Łukasz Szarpak

Prawo i Medycyna 1/2010 (38, vol. 12)

Wszelkie prace nad ustawą o ratownictwie medycznym musiały 
mieć na względzie integrowanie podmiotów zajmujących się ratowni-
ctwem, precyzyjnie określać ich obowiązki i zadania, a także tworzyć 
ramy prawne dla fi nansowania systemu ratownictwa medycznego. 

25 lipca 2001 r. został uchwalony przez Sejm RP projekt pierwszej 
ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym2. Licząca ogółem 
17 stron i składająca się z czterech rozdziałów merytorycznych, któ-
rych uzupełnieniem był rozdział 5. określający przepisy przejściowe, 
dostosowujące i końcowe – ustawa stanowiła uwieńczenie trwają-
cych od wielu lat prac nad budową systemu ratownictwa medyczne-
go w naszym kraju. Cel utworzenia w/w systemu najtrafniej określa 
art. 1 ustawy, w którym możemy przeczytać. że jest nim zapewnienie 
sprawnej i efektywnej realizacji zadania państwa, polegającego na po-
dejmowaniu medycznych działań ratowniczych wobec każdej osoby 
znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. Ustawa 
ta była spójna z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczegól-
ności art. 68 określającym, iż w sferze ratownictwa medycznego każ-
dy ma prawo do udzielania mu pomocy w stanach nagłego zagroże-
nia życia lub zdrowia. W rozdziale pierwszym zawierającym przepisy 
ogólne zdefi niowano szereg podstawowych pojęć z dziedziny ratowni-
ctwa medycznego, w tym pojęcia nagłego zagrożenia życia i zdrowia, 
pierwszej pomocy, dysponenta jednostki, medycznych działań ratowni-
czych. Ustawa wyróżniła trzy nowe grupy zawodowe odpowiedzialne 
za niesienie fachowej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia: 
lekarzy ratunkowych, pielęgniarki ratunkowej oraz ratowników me-
dycznych. Za jednostki systemu ustawa uznawała jednostki upraw-
nione do podejmowania medycznych działań ratowniczych, zarówno 
w warunkach przedszpitalnych, na miejscu zdarzenia (Zespoły Ratow-
nictwa Medycznego), jak i w warunkach szpitalnych (Szpitalne Od-
działy Ratunkowe). System Ratownictwa Medycznego zgodnie z art. 4 
ustawy, opiera się na 5 następujących po sobie zadaniach. W tym: za-
pewnieniu możliwości natychmiastowego wezwania pomocy przy uży-
ciu środków łączności; niezwłocznym przybyciu na miejsce zdarzenia 
zespołu ratownictwa medycznego; niezwłocznym podjęciu na miejscu 

2 Dz. U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1207.
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zdarzenia właściwych medycznych działań ratowniczych; zapewnieniu 
transportu stosownego do potrzeb oraz zapewnieniu niezwłocznego 
przyjęcia do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego lub od-
działu szpitalnego, stosownego dla rodzaju nagłego zagrożenia życia 
lub zdrowia. Analizując ten artykuł możemy zauważyć konieczność 
natychmiastowej reakcji Systemu, zgodnie z zasadą „złotej godziny”, 
czyli skrócenia czasu, jaki mija od pojawienia się stanu zagrożenia ży-
cia i zdrowia do podjęcia leczenia w specjalistycznej placówce, co spo-
woduje obniżenie wskaźnika śmiertelności. Istotnym z punktu widze-
nia zasady solidarności społecznej jest art. 5, nakładający na każdego, 
kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagro-
żenia życia lub zdrowia, obowiązek zarówno niezwłocznego udziele-
nia pierwszej pomocy w miarę posiadanych umiejętności, po drugie, 
niezwłocznego zawiadomienia centrum powiadamiania ratunkowego. 
Z kolei art. 6 uprawnia kierującego działaniami ratowniczymi, jak też 
osobę udzielającą pierwszej pomocy lub podejmującą medyczne dzia-
łania ratownicze, do poświęcenia dóbr osobistych innej osoby (innych 
niż życie lub zdrowie), a także dóbr majątkowych w zakresie, w jakim 
jest niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia osoby w stanie nagłego 
zagrożenia zdrowotnego. Wszelkie roszczenia z tytułu naprawienia po-
niesionej szkody obejmujące osoby, które podjęły medyczne działania 
ratunkowe jak i udzieliły pierwszej pomocy, kierowane będą do Skarbu 
Państwa (art.7). Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby 
uprawnione do podejmowania czynności ratunkowych przy ich wyko-
nywaniu ponosi dysponent jednostki, który utworzył jednostkę i zgłosił 
ją do Systemu. Ustawodawca stwierdził jednak, iż naprawienie szkody 
obejmuje wyrównanie szkody rzeczywistej, lecz nie przysługuje, jeże-
li strata majątkowa powstała wyłącznie z winy poszkodowanego bądź 
osoby trzeciej, za którą Skarb Państwa nie ponosi odpowiedzialności. 
Istotnym z punktu widzenia bezpieczeństwa osoby udzielającej pomo-
cy jest art. 13, zgodnie z którym osoby te korzystają z ochrony przewi-
dzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych3.

Rozdział 2 ustawy określa zadania administracji publicznej w sfe-
rze wykonywania zadań Systemu. Organami przewidzianymi przez 

3 Kodeks Karny, art. 222 – 223, art. 226.
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 ustawodawcę do sprawowania nadzoru nad organizacją systemu oraz 
jego ciągłej gotowości, odpowiednio na obszarze kraju, województwa 
i powiatu są: minister właściwy do spraw zdrowia, wojewoda oraz sta-
rosta (art. 14–15). Wykonywanie zadań systemu ratownictwa medycz-
nego tym samym miało być realizowane trójszczeblowo, czyli na po-
ziomie kraju i na dwóch poziomach podziału terytorialnego, zgodnie 
z przeprowadzoną w 1998 r. reformą ustrojową państwa. W myśl prze-
pisów ustawy centra powiadamiania ratunkowego jako zintegrowane 
stanowiska dyspozytorskie miały zostać usytuowane w strukturze po-
wiatowej administracji zespolonej. W ramach porozumienia pomiędzy 
właściwymi powiatami ustawodawca przewidział możliwość, aby CPR 
obejmował swoim zasięgiem obszar kilku powiatów sąsiadujących 
(art. 19). W przypadku wystąpienia zdarzenia o skali przekraczającej 
możliwości organizacyjne starosty, wojewoda jest osobą, która koor-
dynować będzie funkcjonowanie systemu na obszarze województwa. 
Ustawodawca w rozdziale 2 nakłada również na organy administracji 
publicznej zadania w zakresie programowania i planowania. Biorąc pod 
uwagę przydział zadań dla w/w organów administracji publicznej, cha-
rakterystykę potencjalnych zagrożeń dla życia lub zdrowia występują-
cych na danym obszarze, rozmieszczenia w terenie jednostek systemu 
oraz centrów powiadamiania ratunkowego, sposobów koordynowania 
działań jednostek systemu i innych jednostek wykonujących zadania 
w zakresie ratownictwa medycznego lub pomocy doraźnej, określonych 
w planie jak też kalkulację kosztów działalności zespołów ratownictwa 
medycznego oraz centrów powiadamiania ratunkowego – tworzone są 
plany zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych. Plany te spo-
rządzane są przez starostów, wojewodów oraz ministra właściwego do 
spraw zdrowia. 

Rozdział 3 opisuje zasady działania systemu ratownictwa medycz-
nego. Z analizy ustawy wynika także, że do systemu mogą być włączo-
ne szpitalne oddziały ratunkowe i zespoły ratownictwa medycznego, 
których lokalizacja jest zgodna z wojewódzkim planem zabezpiecze-
nia medycznych działań ratowniczych. O włączeniu lub niewłączaniu, 
a także wyłączeniu bądź odmowie wyłączenia jednostki z systemu, 
decyduje wojewoda. Wyjątkiem są jednostki lotniczych służb ratow-
niczych, w przypadku których decyzje podejmuje minister właściwy 
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do spraw zdrowia. Ustawa w art. 30 określa także zamknięty katalog 
osób, które w ramach systemu uprawnione są do podejmowania me-
dycznych działań ratowniczych. Są to wcześniej wspomniani lekarze 
ratunkowi, pielęgniarki ratunkowe oraz ratownicy medyczni. Ustawo-
dawca określa wymagania względem tych zawodów. Po raz pierwszy 
do rangi ustawowej podniesiony został zawód ratownika medycznego. 
Według ustawy zawód ratownika medycznego mogła wykonywać oso-
ba, która uzyskała dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych 
w zakresie ratownictwa medycznego w kraju, bądź za granicą (uzna-
wany w kraju za równorzędny), lub uzyskała tytuł ratownika medycz-
nego w policealnych szkołach medycznych przed 30 września 2006 r. 
Ustawa narzuca także obowiązek podnoszenia kwalifi kacji zawodo-
wych przez osoby uprawnione do podejmowania medycznych działań 
ratowniczych w formie kursów doskonalenia zawodowego nie rzadziej 
niż raz na cztery lata, potwierdzonych dyplomem bądź świadectwem 
ukończenia. W rozdziale 3 ustawodawca wyznaczył standard czasu 
dojazdu na miejsce zdarzenia przez zespół ratownictwa medycznego. 
Posługując się terminologią statystyczną, mediana czasu dojazdu od 
chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego – w skali każdego miesiąca – jest nie większa niż 8 minut 
w aglomeracji miejskiej i 15 minut poza tą aglomeracją; trzeci kwartyl 
dojazdu jest nie większy kolejno 12 i 20 minut, natomiast maksymal-
ny czas dojazdu nie powinien przekraczać odpowiednio 20 i 30 minut, 
przy czym przyjęte jest, że 0,5% przypadków o najdłuższych czasach 
dojazdu w skali każdego miesiąca nie jest uwzględniane. 

Rozdział 4 jest poświęcony zasadom fi nansowania systemu. Przyjęta 
została zasada dwojakiego źródła fi nansowania działalności systemu ra-
townictwa medycznego. Świadczenia zdrowotne przedszpitalne udzielane 
przez zespoły ratownictwa medycznego fi nansowane były z budżetu pań-
stwa z części pozostającej w dyspozycji wojewody, udzielane zaś przez 
jednostki lotniczego pogotowia ratunkowego z budżetu państwa z czę-
ści pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia. 
Świadczenia zdrowotne udzielane przez lotnicze grupy poszukiwawczo 
– ratownicze fi nansowane były z części zdrowotnej, będącej w dyspo-
zycji Ministra Obrony Narodowej. Ustawodawca wprowadził także za-
sadę fi nansowania świadczeń przedszpitalnych w formie  zryczałtowanej 
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stawki dobowej – tzw. dobokaretki. W przypadku świadczeń szpitalnych 
fi nansowanie zostało określone w ustawie o powszechnym ubezpiecze-
niu zdrowotnym. Rozdział 5 zawiera przepisy wprowadzające zmiany 
w przepisach obowiązujących. Artykuł 45 ustawy przewidywał jej pier-
wotny termin wejścia w życie na 1 stycznia 2003 r., a niektórych artyku-
łów – na dzień 1stycznia 2002 r. lub 1 lipca 2002 r.

Ustawa o PRM, pomimo iż niektóre kwestie uregulowała pobieżnie, 
jednak stanowiła ogromny przełom w tworzeniu Państwowego Ratow-
nictwa Medycznego w Polsce.

W grudniu 2002 r. Sejm uchwalił ustawę o świadczeniu usług ra-
townictwa medycznego, która mocą art. 6 przesunęła wejście w życie 
ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 2001 na dzień 31 
grudnia 2005 r. Ustawa wprowadziła kolejne pojęcie. Za usługi ratow-
nictwa medycznego uznawała działania podejmowane przez jednost-
ki (szpitalne oddziały ratunkowe, zespoły ratownictwa medycznego, 
w tym lotnicze pogotowie ratunkowe oraz centra powiadamiania ra-
tunkowego), służące ratowaniu osób w stanie nagłego zagrożenia ży-
cia lub zdrowia. Analizując artykuły tej ustawy można było dostrzec 
niespójności z Ustawą o PRM z 2001 r. Ustawa o PRM, w przeciwień-
stwie do tej ustawy, za jednostki systemu uznawała tylko i wyłącznie 
szpitalne oddziały ratunkowe oraz zespoły ratownictwa medycznego. 
Ustawa o świadczeniu usług ratownictwa medycznego wprowadzając 
określenie usług ratownictwa medycznego wprowadziła zamęt poję-
ciowy, jednakże uregulowała zarówno zadania centrów powiadamiania 
ratunkowego (art. 4) oraz zasady fi nansowania świadczeń zdrowotnych 
w ramach usług ratownictwa medycznego (art. 5).

Elementem przełomowym w przyspieszeniu działań na rzecz w pełni 
wydolnego systemu ratownictwa medycznego były wydarzenia zwią-
zane z zawaleniem się dachu hali wystawowej w Chorzowie w stycz-
niu 2006 r. Wobec powyższego, zaczęto przygotowywać projekt ko-
lejnej ustawy o PRM. 8 września 2006 r. Sejm RP uchwalił kolejną, 
już trzecią ustawę. Była ona obszerniejsza od swojej poprzedniczki 
z 2001 r. Zawierała 67 artykułów rozpisanych na 25 stronach tekstu. 
Na nowo zdefi niowała pojęcia. Zamiast ratownika przedmedycznego 
wprowadziła ratownika, zaś w miejsce lekarza ratunkowego – lekarza 
systemu. Podobnie jak w ustawie o PRM z 2001 r. zarówno osobom 
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udzielającym pierwszej pomocy, kwalifi kowanej pierwszej pomocy jak 
i podejmującym medyczne czynności ratunkowe, zapewniono ochronę 
przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych4. 

Ustawa odmiennie określiła tryb dochodzenia roszczeń z tytułu szko-
dy poniesionej w trakcje medycznych czynności ratunkowych, odcho-
dząc od trybu administracyjnego, a wprowadzając tryb sądowy. Art. 9 
ustawy określił 13 października dniem ratownictwa medycznego. Ma to 
istotne znaczenie dla propagowania ratownictwa medycznego w społe-
czeństwie. Ponadto nowością w przyjętych uregulowaniach prawnych 
było sformułowanie zawarte w art. 2, że ustawa określa również „za-
sady zapewnienia edukacji w zakresie udzielenia pierwszej pomocy”. 
Zapis ten jest istotny z punktu udzielania pierwszej pomocy przez przy-
godnych ratowników przed przybyciem na miejsce zdarzenia wykwali-
fi kowanych służb ratowniczych, gdyż ma to fundamentalne znaczenie 
dla przeżywalności osób w stanach zagrożenia życia lub zdrowia. Wy-
konywanie zadań w zakresie państwowego ratownictwa medycznego 
w przeciwieństwie do poprzedniej ustawy nałożyła już tylko na organy 
administracji rządowej, uchylając tym samym przepisy określające za-
dania organów administracji samorządowej na poziomie powiatów. 

W rozdziale 2 omawianej ustawy uregulowane zostały kwestie doty-
czące ratowników medycznych oraz osób udzielających kwalifi kowa-
nej pierwszej pomocy. W odrębnych aktach wykonawczych określono 
także zakres czynności medycznych wykonywanych przez ratownika 
medycznego. 

Kolejny rozdział swoim zakresem reguluje planowanie oraz organi-
zację systemu ratownictwa medycznego. Zamiast tworzenia rocznych 
planów zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych oraz woje-
wódzkiego planu rozwoju ratownictwa ustawodawca wprowadził jedynie 
obowiązek sporządzania wojewódzkich planów działania systemu ratow-
nictwa medycznego na okresy trzyletnie. Centra powiadamiania ratunko-
wego w myśl ustawy zostały usytuowane na poziomie województwa.

W rozdziale trzecim zostały także sprecyzowane wymagania doty-
czące osób zatrudnianych na stanowiskach dyspozytorów medycznych, 
a także zakres wykonywanych przez nich zadań. 

4 Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.
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„Jednostki systemu” – to nazwa rozdziału czwartego. Rozdział ten 
wprowadził dwie nowe kategorie zespołów wyjazdowych ratownictwa 
medycznego, są to zespoły specjalistyczne i podstawowe, różniące się 
składem osobowym. 

Kolejny rozdział poświęcony został regulacjom dotyczącym prowa-
dzenia medycznych czynności ratunkowym, zaś w rozdziale 6 omówio-
no fi nansowanie systemu. 

Kolejnym krokiem świadczącym o rozwoju myśli związanej z ratow-
nictwem medycznym w Polsce była nowelizacja ustawy o PRM, która 
przewiduje powstanie centrów urazowych. Centra te mają usprawnić 
system leczenia ofi ar wypadków, w tym drogowych. W nowelizacji 
ustawy zmieniono także sposób fi nansowania systemu.

Ciągły rozwój ratownictwa medycznego w Polsce jest konieczny 
z punktu widzenia zarówno ratowania osób w stanie nagłego zagro-
żenia zdrowia i życia, jak też zwiększenia poczucia bezpieczeństwa 
całego społeczeństwa. Wymaga on rozwoju dalszych uwarunkowań 
prawnych ściśle normujących zarówno działalność samego systemu, 
jak i jego najsłabszych ogniw – pracowników systemu ratownictwa 
medycznego.
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O R Z E C Z N I C T W O

Mirosław Nesterowicz

Wyrok Sądu Apelacyjnego – 
Wydział I Cywilny w Krakowie 
z dnia 12 października 2007 r. – I ACa 920/07

1. Zgoda pacjenta na zabieg operacyjny nie obejmuje możliwości 
uszkodzenia innego organu.

2. Winą lekarza jest niedołożenie najwyższej staranności, jaka jest 
możliwa przy obecnie stosowanych metodach leczenia danego schorze-
nia i zabiegach standardowo wykonywanych.

Z uzasadnienia

Powód Z.K. w ostatecznie sprecyzowanym żądaniu pozwu domagał 
się zasądzenia na jego rzecz od pozwanego Szpitala Wojewódzkiego 
w T. kwoty 30.000 zł tytułem odszkodowania, 320.000 zł tytułem za-
dośćuczynienia i renty w wysokości 600 zł z odsetkami od dnia wnie-
sienia pozwu, a także zasądzenia na jego rzecz kosztów procesu. Uza-
sadniając żądania wskazał, iż w trakcie zabiegu operacyjnego, który 
miał miejsce 12 lutego 2004 r. dopuszczono się względem niego nie-
dbalstwa, braku właściwych rozpoznań oraz nieprawidłowego postę-
powania leczniczego, które wywołało u niego powikłania stanowiące 
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realne zagrożenie jego zdrowia i życia. W odpowiedzi na pozew strona 
pozwana wniosła o oddalenie powództwa w całości. (…).

Wyrokiem z dnia 25 czerwca 2007 r. Sąd Okręgowy w Tarnowie 
zasądził od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 150.000 zł tytu-
łem zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wyda-
nia wyroku; kwotę 11.940 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 
10 sierpnia 2006 r.; rentę wyrównawczą po 440 zł miesięcznie płatną 
do 10-go dnia każdego kolejnego miesiąca, począwszy od września 
2006 r., z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności 
którejkolwiek z rat. W pozostałym zakresie Sąd oddalił powództwo. 
Podstawą rozstrzygnięcia były następujące ustalenia faktyczne.

Powód Z.K. w dniu 9 grudnia 2003 r. został przyjęty na Oddział 
Urologii Wojewódzkiego Szpitala w T. z rozpoznaniem kamicy nerko-
wej w celu chirurgicznego leczenia metodą litotrypsji pozaustrojowej 
(WSWL). Przebieg zabiegu i okres pozabiegowy odbyły się bez kom-
plikacji. Pacjenta wypisano w stanie klinicznym dobrym z zaleceniem 
zażywania leków oraz kontroli ambulatoryjnej po przeprowadzeniu ba-
dania biochemicznego moczu oraz RTG przeglądowego układu moczo-
wego. Został ponownie przyjęty do Szpitala w T. w dniu 3 lutego 2004 r. 
w celu operacyjnego leczenia prawostronnej kamicy nerkowej metodą 
litotrypsji nefroskopowej (PCNL), na co powód wyraził pisemną zgo-
dę. Zabieg wykonano w dniu 12 lutego 2004 r., a w następnej dobie 
powód dostał silnych bólów brzucha. Zalecone środki zaradcze: wy-
konanie hegaru, przepłukanie i podciągnięcie drenu nefrostomijnego, 
nie przyniosły poprawy a zaostrzenie dolegliwości, co zadecydowało 
o zakwalifi kowaniu powoda do kontrolnego otwarcia jamy brzusznej, 
w czasie którego stwierdzono około 0,5 cm uszkodzenie ściany tylnej 
okrężnicy wstępującej, które spowodowało przedostanie się płynu z he-
gara do jamy brzusznej i jamy opłucnowej. Przetokę zaopatrzono szwa-
mi oraz zdrenowano pole operacyjne. Wdrożono też żywienie pozaje-
litowe przez okres ok. 3 tygodni. Kolejne badania i zabiegi (wykonano 
rentgen klatki piersiowej, tomografi ę komputerową, założono dren do 
jamy opłucnowej, sondy moczowej) nie wpłynęły na poprawę stanu 
zdrowia powoda, zadecydowano więc o przeniesieniu pacjenta na Od-
dział Torakochirurgii Szpitala im. Jana Pawła II w K. z powodu ropniaka 
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opłucnej po stronie lewej. Dnia 8 marca 2004 r. powodowi wykonano 
dekortykację płuca prawego i wycięcie pęcherza rozedmowego szczytu 
płuca prawego, a w dniu 16 marca 2004 r. został on przeniesiony na 
Oddział Urologii Szpitala w T. Tam stwierdzono, iż po wykonanym 
poprzednio zabiegu PCNL został u pacjenta złóg w nerce prawej, który 
przemieścił się do moczowodu. 18 marca 2004 r. wykonano pacjentowi 
metodą laserową zabieg ESWL, po wcześniejszym założeniu cewnika 
moczowodowego D-J do miedniczki prawej. Pacjent został wypisany 
z zaleceniem zgłoszenia się po 14 dniach celem usunięcia drenu D-J, 
co nastąpiło 5 kwietnia 2004 r. Dzień później został w stanie dobrym 
wypisany do domu.

Sąd pierwszej instancji ustalił, że powód na skutek następstw po-
operacyjnych doznał uszczerbku na zdrowiu, którego wysokość moż-
na określić na 45%. Powód będzie wymagał ponownego leczenia ze 
względu na utrzymującą się przepuklinę w bliźnie pooperacyjnej w pra-
wej okolicy lędźwiowej. Powstały u powoda ropniak opłucnej może 
powodować pewien stopień niewydolności wentylacyjnej, co stwier-
dzono w toku badań wydolnościowych. W rozpoznaniu u chorego per-
foracji jelita grubego doszło do zwłoki, która wynikała z początkowo 
nikłych objawów klinicznych, na podstawie których można ją jednak 
było rozpoznać. 

Powód przed zabiegiem, jaki wykonano mu w dniu 12 lutego 2004 r., 
pracował jako przedstawiciel handlowy i otrzymywał wynagrodze-
nie w kwocie 1.200 zł. Pozostawał w leczeniu szpitalnym od 2 lute-
go 2004 r. do 18 marca 2004 r. i to w kilku placówkach medycznych, 
w czasie których przeszedł kilka zabiegów operacyjnych. W czerwcu 
2004 r. powoda uznano za trwale niezdolnego do pracy i przyznano 
mu II. grupę inwalidzką bez możliwości podejmowania pracy. Otrzy-
mał wówczas świadczenie rentowe, które otrzymuje do chwili obecnej, 
w kwocie 760 zł miesięcznie.

Tak ustalony stan faktyczny doprowadził Sąd pierwszej instancji do 
przekonania, że u powoda doszło do wyrządzenia szkody, albowiem nie 
tylko, że nie usunięto mu kamieni nerkowych podczas zabiegu litotrypsji 
nefroskopowej metodą PCNL, to dodatkowo wskutek przecięcia frag-
mentu jelita grubego na odcinku okrężnicy doszło do  rozprzestrzenienia 
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się bakterii kałowych wewnątrz organizmu i ostatecznie do powstania 
ropniaków płuca prawego, którego fragment został usunięty po dekor-
tykacji płuca prawego podczas operacji torakochirurgicznej. Powód zo-
stał przez to narażony na długotrwałe cierpienia i dolegliwości bólowe, 
tak ze strony układu pokarmowego, jak i układu oddechowego, a tak-
że na konieczność przeprowadzenia dalszych zabiegów operacyjnych. 
Wszystkie te zabiegi powodowały niepotrzebne cierpienia fi zyczne 
i psychiczne, które nie miałyby miejsca, gdyby zabieg przeprowadzo-
no z dołożeniem najwyższej staranności, jaka w tym przypadku była 
możliwa przy obecnie stosowanych metodach leczenia tego typu scho-
rzenia, jakie występowało u powoda. Zawinienie lekarza w tym wypad-
ku, zdaniem Sądu, nie ulega wątpliwości, gdyż zabieg u powoda został 
wykonany mało starannie, mimo że na obecnym etapie rozwoju wiedzy 
medycznej należy on do standardowo wykonywanych i nieskompliko-
wanych, obciążonych dużym ryzykiem wystąpienia powikłań, zwłasz-
cza, że był to zabieg planowy, po wcześniejszym zdiagnozowaniu do-
legliwości. Wszystkie powikłania, jakie wystąpiły u powoda, związane 
były z uszkodzeniem narządu sąsiadującego, tj. okrężnicy i pozosta-
wały w adekwatnym związku przyczynowo-skutkowym. W niniejszej 
sprawie powód wyraził zgodę na zabieg, ale jak wynikało z jego wiary-
godnych stwierdzeń, nie był do końca poinformowany o tak daleko idą-
cych skutkach zabiegu, na które z całą pewnością nie wyraziłby zgody. 
Zdaniem Sądu pierwszej instancji powód godził się na typowe i normal-
ne skutki zabiegu, a nie obejmował swoją świadomością możliwości 
uszkodzenia innego organu, w szczególności jelita i ostatecznie płuca 
prawego. Wobec powyższego powód może dochodzić naprawienia wy-
rządzonej mu szkody poprzez żądanie zasądzenia zadośćuczynienia za 
doznaną krzywdę na zasadzie art. 445 § 1 k.c.

Określając wysokość zadośćuczynienia Sąd Okręgowy wziął pod 
uwagę stopień i czas trwania cierpień fi zycznych i psychicznych, 
w szczególności dolegliwości bólowe tak po pierwszym zabiegu, jak 
i po kolejnych, kiedy usuwano skutki naruszenia jelita, konieczność od-
żywiania pozajelitowego, zakładanie nowych drenów na brzuchu oraz 
do opłucnej, co jest uciążliwe i bolesne. Uwzględnił też konieczność 
przeprowadzenia kolejnej, skomplikowanej operacji torakochirurgicz-
nej w szpitalu w K., co było dodatkowym obciążeniem dla i tak już 
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dotychczas osłabionego organizmu powoda, a także długość pobytu 
w szpitalu, który wynosił ok. dwóch miesięcy. Pewne znaczenie dla 
ostatecznego wymiaru zadośćuczynienia ma i ten fakt, że w ranie po-
operacyjnej wytworzyła się przepuklina, która mimo leczenia w od-
dziale Chirurgii Plastycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycz-
nego w K. nadal występuje i powoduje dolegliwości w wykonywaniu 
codziennych czynności i wymaga noszenia pasa. Sąd wspomniał także, 
że powodowi pozostawiono kamień, który miał być usunięty, powód 
nie chciał się poddać kolejnej operacji, jaką mu zaproponowano, co nie 
budzi zdziwienia. Uszczerbek na zdrowiu powoda ma charakter trwały, 
jest znaczny i oceniony został przez biegłych na 45%. W tym stanie 
rzeczy wymiar zadośćuczynienia też musiał być adekwatny do rozmia-
ru szkody. Sąd miał na uwadze, że powód w dacie wyrządzeniu mu 
szkody liczył lat 50 i posiadał już wcześniej schorzenia urologiczne, jak 
i też związane z kręgosłupem; ma nieco ograniczoną wydolność odde-
chową, jak i też z pewnością ma dolegliwości bólowe z uwagi na kilka 
operacji, jakim był poddawany, dlatego też przy wymiarze zadośćuczy-
nienia uwzględniono i ten fakt, że nie ma możliwości podejmowania 
pracy i pozostaje w II. grupie inwalidzkiej. Tym samym zmniejszyły 
się perspektywy na przyszłość w zakresie ewentualnej aktywności za-
wodowej, także w zawodzie budowlanym wyuczonym przez powoda. 
Z drugiej jednak strony, zważywszy na wiek powoda, jego aktywność 
na tym polu nie utrzymywałaby się zbyt długo ze względu chociażby 
na dolegliwości ze strony kręgosłupa i nawracające stany kamicy ner-
kowej. W tym stanie rzeczy Sąd Okręgowy uznał wysokość zadość-
uczynienia w kwocie 150.000 zł za utrzymaną w rozsądnych granicach 
i adekwatną do wskazanych przesłanek. Odsetki od tej kwoty Sąd zasą-
dził od dnia wydania orzeczenia, powołując się na utrwaloną już linię 
orzecznictwa.

Sąd Okręgowy uwzględnił nadto żądanie przyznania renty wyrów-
nawczej do kwoty 440 zł miesięcznie, mając na względzie dotychczaso-
we dochody powoda, uzyskiwane w kwocie 1.200 zł miesięcznie oraz 
pobieraną obecnie rentę w kwocie 759 zł. Świadczenie to zasądzono za 
okres od czerwca 2004 r. do września 2006 r., kiedy to powód dokonał 
w toku postępowania rozszerzenia pozwu o te właśnie należności. Daje 
to łącznie kwotę 11.440 zł. (…). Uwzględniono natomiast, że powód 



156

Mirosław Nesterowicz

Prawo i Medycyna 1/2010 (38, vol. 12)

musiał odbywać co 3 miesiące przejazdy na konsultacje lekarskie do 
K. po wykonanej operacji płuca i przyznano z tego tytułu łączną kwotę 
500 zł jako rekompensującą koszty przejazdów. W konsekwencji za-
sądzono z tytułu utraconych zarobków i kosztów przejazdów kwotę 
11.940 zł, a ponadto na bieżąco do chwili zgłoszenia roszczenia w tym 
przedmiocie rentę wyrównawczą.

Apelację od wyroku Sądu Okręgowego wniósł powód zaskarżając 
go w zakresie odsetek od kwoty zasądzonego zadośćuczynienia (kwo-
ty 15.265 zł). Powód zarzucił naruszenie prawa materialnego, w tym 
w szczególności naruszenie art. 363 § 2 k.p.c. w związku z art. 455 k.c. 
poprzez niewłaściwe wskazanie terminu, od którego powodowi należą 
się odsetki ustawowe w ramach zasądzonego na jego rzecz zadośćuczy-
nienia, a tym samym doszło do niczym nieuzasadnionego ogranicze-
nia należnych powodowi kwot pieniężnych, pomimo iż pozwany miał 
możliwość zawarcia ugody już na pierwszej rozprawie, ponieważ zda-
wał sobie sprawę z charakteru i następstw uszkodzenia jatrogennego; 
naruszenie prawa procesowego, w tym w szczególności art. 233 § 1 
k.p.c. poprzez przekroczenie przez sąd pierwszej instancji granic swo-
bodnej oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego w zakresie 
wyżej wskazanym.

Wskazując na powyższe powód wnosił o zmianę zaskarżonego wy-
roku poprzez zasądzenie odsetek ustawowych od kwoty 150.000 zł od 
dnia rozszerzenia pozwu, tj. 4 września 2006 r., a nie – jak zasądzono, 
od dnia wyrokowania, tj. 25 czerwca 2007 r. 

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:
Apelacja powoda jest pozbawiona uzasadnionych podstaw. (…).
Apelacja zarzuca, iż odsetki za opóźnienie w zapłacie kwoty zadość-

uczynienia powinny być zasądzone od dnia 4 września 2006 r., tj. od 
daty rozszerzenia żądania pozwu, bowiem po zgłoszeniu roszczenia 
przez powoda strona pozwana mogła zawrzeć ugodę. 

Stanowisko to nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach 
kodeksu cywilnego. Podstawę prawną roszczeń odszkodowawczych, 
w tym także roszczeń o zadośćuczynienie (art. 445 § 1 k.c.) stanowi 
przepis art. 363 § 2 k.c. (…).
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Jak wynika z uzasadnienia Sądu Okręgowego, wysokość kwoty na-
leżnego powodowi zadośćuczynienia została ustalona na dzień wyroko-
wania. Sąd uwzględnił bowiem nie tylko stopień krzywd, jakich doznał 
powód do daty wniesienia pozwu, czy też rozszerzenia powództwa, ale 
miał na uwadze także trwające do chwili obecnej następstwa zdarzenia, 
a także to, że nie dadzą się one usunąć w przyszłości. Sąd pierwszej 
instancji wyraźnie wskazał, że na wysokość zadośćuczynienia miał 
wpływ i fakt, że w ranie pooperacyjnej wytworzyła się przepuklina, 
która mimo leczenia w oddziale Chirurgii Plastycznej Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego w K. nadal występuje i powoduje dolegliwo-
ści w wykonywaniu codziennych czynności i wymaga noszenia pasa. 
Sąd wspomniał także, że powodowi pozostawiono kamień, który miał 
być usunięty, powód nie chciał się poddać kolejnej operacji jaką mu 
zaproponowano, a uszczerbek na zdrowiu powoda ma charakter trwały, 
nie ma on możliwości podejmowania pracy i pozostaje w II. grupie 
inwalidzkiej, co zmniejsza jego perspektywy na przyszłość w zakresie 
ewentualnej aktywności zawodowej.

Skoro zatem odsetki mają charakter waloryzacyjny, a dochodzona 
kwota zadośćuczynienia jest zasądzona według reguł z art. 363 § 2 k.c., 
istnieje wręcz podstawa do zasądzenia odsetek dopiero od daty wyro-
kowania, a nie od daty wcześniejszej.

Mając powyższe na uwadze Sąd Apelacyjny oddalił apelację powo-
da jako bezzasadną. 

GLOSA

1. Odpowiedzialność lekarza za wyrządzone pacjentowi szkody 
opiera się na zasadzie winy. Jeśli lekarz jest zatrudniony w szpitalu na 
umowie o pracę, to za jego winę jako podwładnego odpowiada szpital 
(art. 430 k.c.). Bez winy lekarza nie ma jego odpowiedzialności (cy-
wilnej czy pracowniczej), wystarczy jednak każdy stopień winy, na-
wet wina najlżejsza (culpa levissima). Poglądy, że lekarz powinien od-
powiadać tylko za winę ciężką (faute lourde), aby nie krępowała go 
obawa nadmiernej odpowiedzialności, reprezentowane zwłaszcza we 
Francji w XIX w. i początkach XX w. przez koła lekarskie, zostały 
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odrzucone. Sąd Kasacyjny w orzeczeniu z 29 XI 1920 r. (D.P. 1924. 
I. 203) stwierdził, że przepisy kodeksu cywilnego o odpowiedzialno-
ści za wyrządzoną szkodę mają zastosowanie do każdego stopnia winy 
jakiegokolwiek człowieka, który niezależnie od tego, jaka byłaby jego 
sytuacja lub zawód, spowodował szkodę drugiemu, i nie istnieje żaden 
wyjątek na korzyść lekarza1. W Belgii Sąd Apelacyjny w Liège w wy-
roku z 26 III 1991 r. powiedział, że lekarz odpowiada nawet za winę 
najlżejszą, którą należy ocenić porównując jego postępowanie z postę-
powaniem lekarza normalnie kompetentnego, uważnego i ostrożnego 
w tych samych okolicznościach2. 

Aby można mówić o winie lekarza w znaczeniu subiektywnym trze-
ba określić jego obowiązki, wynikające z istoty zawodu, reguł i stan-
dardów postępowania przy danych procedurach medycznych i danych 
okolicznościach, z przepisów prawnych, zasad etycznych, umowy z pa-
cjentem itp. Naruszenie tych obowiązków stanowi winę3. Jeśli nawet 
występuje wina lekka, nie może to prowadzić do złagodzenia odpowie-
dzialności, gdyż jej skutki mogą być poważne dla życia lub zdrowia 
pacjenta4. Dlatego trafnie Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z 9 III 
2001 r. (I ACa 124/01) orzekł, że: „Od lekarzy wymaga się staranności 
wyższej niż przeciętna z uwagi na przedmiot ich zabiegów, którym jest 
człowiek i skutki, które są często nieodwracalne”5.

W doktrynie wielu państw niezmierzoną liczbę prac poświęcono 
winie lekarza coraz bardziej ją rozszerzając z uwagi na rosnące wy-
magania wobec lekarzy, postępujące specjalizacje, doskonalszą apara-
turę diagnostyczną. Ciągle jednak na plan pierwszy wysuwają się prze-
słanki o charakterze podmiotowym uznając za winę niewiedzę lekarza 
(z uwagi na obowiązek dokształcania się wynikający z kodeksów etyki 
lekarskiej), nieostrożność w postępowaniu, niedbalstwo, niezręczność, 
nieuwagę. Podobnie w orzecznictwie.

1 Por. M. Nesterowicz, Kontraktowa i deliktowa odpowiedzialność lekarza za zabieg leczniczy, Warsza-
wa–Poznań 1972, s. 92 i n.

2 Recueil Général de Jurisprudence…, 1991, s. 132.
3 Por. B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Wina lekarza i zakładu opieki zdrowotnej jako przesłanka odpo-

wiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy leczeniu, PiM 1/1999, s. 123 i n.
4 Por. M. Sośniak, Cywilna odpowiedzialność lekarza, wyd. III, Warszawa 1989, s. 130.
5 Przegląd Sądowy 10/2002, s. 130, z glosą M. Nesterowicza.
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We Francji jako winę uznają sądy niezręczność i nieuwagę leka-
rza (zwłaszcza chirurga, np. przebicie przełyku, moczowodu, macicy, 
przecięcie nerwu, tętnicy udowej), skutkiem czego zostaje pacjentowi 
wyrządzona szkoda (orzecz. Sądu Kasacyjnego z 7 I 1997 r., D. 1997.
J.189; z 5 VII 1978 r., Bull. civ. I, nr 259; z 27 X 1970 r., Bull. civ. I, 
nr 283)6. Podobne stanowisko zajmuje polskie orzecznictwo. W wyroku 
z 19 I 1971 r. (II CR 421/71) Sąd Najwyższy uznał, że pomyłka lekarza, 
który w czasie operacji uszkodził inny organ pacjenta, nie może tego 
pacjenta obciążać. W innym orzeczeniu Sąd Najwyższy przyjął winę 
lekarza, gdy podczas operacyjnego usunięcia pęcherzyka żółciowego 
w Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej doszło do niezamierzone-
go przecięcia przewodu wątrobowego wspólnego. Następstwem tego 
była żółciowa marskość wątroby i inne poważne schorzenia pacjenta 
(orzecz. SN z 29 IX 2000 r., V CKN 527/2000, OSN 3/2001, poz. 42). 
Z kolei w wyroku z 29 X 2003 r. (III CK 34/02)7 Sąd Najwyższy powie-
dział, że lekarz powinien przeprowadzać zabiegi operacyjne zgodnie 
ze sztuką lekarską i najwyższą starannością wymaganą od profesjona-
listy. Zgoda pacjenta na zabieg operacyjny nie obejmuje komplikacji 
powstałych wskutek pomyłki lekarza. 

Niezręczność czy nieuwaga lekarza nie może być traktowana jako 
ryzyko zabiegu ponoszone przez pacjenta. Tworzą one winę wtedy, gdy 
przyjmowany jako wzorzec lekarz zręczny, sumienny i uważny, w da-
nych okolicznościach by ich nie popełnił. Umyślność (wina umyślna) 
w postępowaniu lekarza zachodzi rzadko. Polega ona bądź na działaniu 
rozmyślnym, sprzecznym z obowiązkiem, bądź na rozmyślnym zanie-
chaniu (niepodjęciu działania nakazanego w danym przypadku przez 
przepis prawny lub umowę).

Niedbalstwo polega na niedołożeniu wysokiej miary wiedzy i sta-
ranności. W celu wyjaśnienia tego pojęcia przyjmuje się w prawie cy-
wilnym miernik obiektywny i abstrakcyjny, polegający na porówna-
niu postępowania sprawcy szkody z pewnym wzorcem postępowania, 
uniezależnionym od indywidualnych właściwości sprawcy, lecz przy 
uwzględnieniu pewnych elementów konkretnych, zewnętrznych, 

6 Por. G. Mémeteau, Cours de droit médical, Bordeaux 2006, s. 417 i n., 424 i n.
7 OSP 4/2005, poz. 54, z glosą E. Bagińskiej.



160

Mirosław Nesterowicz

Prawo i Medycyna 1/2010 (38, vol. 12)

 dotyczących okoliczności danego przypadku (jak zwłaszcza miejsca 
i czasu dokonania zabiegu, nagłości zabiegu). Aby ocenić postępowa-
nie sprawcy szkody trzeba abstrakcyjny wzorzec postępowania umieś-
cić w tych właśnie konkretnych warunkach. W „procesach lekarskich” 
sądy badają obowiązki lekarza, a następnie ustalają czy dołożył on 
staranności, jakiej można wymagać od lekarza w danych warunkach; 
stawiają sobie pewien abstrakcyjny wzorzec postępowania porównując 
z nim postępowanie danego lekarza. Jeśli jego zachowanie odbiega od 
tego wzorca, można mu przypisać winę. 

W glosowanej sprawie sąd kontynuuje tę linię orzecznictwa przyj-
mując trafnie, że zgoda pacjenta nie obejmuje możliwości uszkodzenia 
innego organu, a winą lekarza jest niedołożenie należytej staranności, 
co mogło temu zapobiec. Powodowi nie tylko nie usunięto kamieni 
nerkowych ustaloną metodą litotrypsji nefroskopowej (PCNL), na co 
wyraził zgodę, lecz przecięty został narząd sąsiadujący – jelito grube na 
odcinku okrężnicy. Można twierdzić, że lekarz nie wykazał tu ani kwa-
lifi kacji ani ostrożności, czego skutkiem były powikłania powodujące 
długotrwałe cierpienia i dolegliwości bólowe, wymagające dalszych 
zabiegów operacyjnych. O możliwości takich komplikacji i powikłań 
powód nie był uprzedzony, bo nie powinny się zdarzyć, gdyby lekarz 
działał lege artis. Takiego ryzyka zabiegu pacjent nie obejmował swoją 
zgodą, obciąża więc ono lekarza8. W dniu przyjęcia do szpitala podpisał 
wprawdzie pismo o zgodzie na zabieg operacyjny, lecz zawierało ono 
jedynie ogólnikową wzmiankę o tym, że zabieg rodzi pewne ryzyko, 
lecz nie wskazywało konkretnych powikłań. Przecięcie narządu nie 
było nieuniknione ani nie wynikało z jakiejś anomalii anatomicznej, co 
w szczególnych okolicznościach mogłoby lekarza usprawiedliwić9. 

Jak powiedział Sąd Okręgowy w uzasadnieniu wyroku „nie stwier-
dzono, aby zachodziły jakieś nieprawidłowe bądź odmienne od prze-
ciętnie występujących warunki anatomiczne względnie inne szczegól-
ne właściwości organizmu powoda, które powodowałyby, że ryzyko 
uszkodzenia innego sąsiedniego organu byłoby większe. Co więcej, 
znamiennym jest, że poprzednio wykonywane u powoda zabiegi 

8 Por. M. Świderska, Zgoda pacjenta na zabieg medyczny, Toruń 2007, s. 136 i n. 
9 Por. G. Mémeteau, jw. 
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 usunięcia kamieni nerkowych były wykonane poprawnie i stąd niepo-
wikłane. Dlatego też wydaje się, że decydujące znaczenie miało do-
świadczenie operującego, jego dokładność i umiejętności zawodowe”. 
Natomiast zdaniem Sądu Apelacyjnego zabieg dokonany został mało 
starannie, mimo że należy on obecnie do standardowo wykonywanych. 
To oczywiście nie może być ryzykiem pacjenta. Szkoda powoda była 
poważna: kolejne zabiegi, będące skutkiem powikłań, konieczność 
skomplikowanej operacji torakochirurgicznej, długi pobyt w szpitalu, 
cierpienia fi zyczne i psychiczne z tym związane, trwały 45% uszczer-
bek na zdrowiu. Dlatego roszczenia powoda o odszkodowanie, rentę 
wyrównawczą i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę były zasadne. 
Szpital nie wnosił już apelacji, a jedynie powód w zakresie odsetek od 
kwoty zasądzonego zadośćuczynienia, co sąd trafnie uznał za niezasad-
ne. Skoro sąd ocenił krzywdę powoda i przyznał zadośćuczynienie na 
dzień wyrokowania, to nie było podstaw do zasądzenia odsetek od daty 
wniesienia (czy rozszerzenia) pozwu. 
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Glosa do wyroku Izby Cywilnej Sądu Najwyższego 
z dnia 9 listopada 2007 r. (sygn. akt V CSK 220/07; 
Lex nr 494157)

W sytuacji, w której zachodzi bezwzględna konieczność operacji, le-
karz powinien wyjaśnić pacjentowi jedynie cel i rodzaj operacji oraz 
zwykłe jej następstwa.

Glosowane orzeczenie Sądu Najwyższego zasługuje na uwagę, gdyż 
dotyczy problemu mającego doniosłe znaczenie praktyczne: zakresu in-
formacji udzielanych pacjentom przez lekarzy w sytuacjach klinicznych. 

Przedmiotowy wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym:
W dniu 29 października 2000 r. powód został przyjęty na Oddział 

Intensywnej Terapii i Anestezjologii z powodu silnych dolegliwości 
stenokardialnych, trwających od miesiąca. Podczas wykonywanych 
badań stwierdzono cechy świeżego zawału mięśnia sercowego ściany 
przedniej i – wobec ponownych dolegliwości bólowych w trakcie le-
czenia szpitalnego – w dniu 1 listopada 2000 r. przekazano powoda do 
innego szpitala, w którym przeprowadzono koronarografi ę serca i usta-
lono konieczność operacji pomostowania naczyń wieńcowych. Zabieg 
ten wykonano w dniu 19 lutego 2001 r., wcześniej informując powoda 
o ryzyku, które niesie za sobą planowana operacja. W szczególności 
wskazano powodowi, że pomostowanie naczyń wieńcowych jest jedy-
nym sposobem ratowania jego życia, co jest jednak obarczone ryzy-
kiem zgonu i wystąpieniem ciężkich powikłań pooperacyjnych, takich 
jak: zawał okołooperacyjny, udar mózgu, infekcje płucne i zaburzenia 
gojenia ran. Po operacji u powoda wystąpiły zaburzenia narządu wzro-
ku, których przyczyną okazała się neuropatia niedokrwienna nerwu 
wzrokowego obu oczu w przebiegu jaskry pierwotnej otwartego kąta. 
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Jak stwierdzono w toku postępowania sądowego, przeprowadzona ope-
racja przyspieszyła rozwój istniejącej i przebiegającej bezobjawowo 
jaskry i stała się przyczyną stanu zdrowia powoda, który jest obecnie 
niewidomy1.

W oparciu o powyższe ustalenia faktyczne Sąd pierwszej instancji 
uznał roszczenia powoda w opisanym powyżej zakresie za niezasadne. 
Podobnie postąpił Sąd Apelacyjny, który oddalając apelację oparł się na 
dowodzie z opinii biegłych, którzy wskazali, że: zabieg pomostowania 
naczyń wieńcowych mógł jedynie nasilić proces zaniku nerwu wzro-
kowego; w przypadku powoda nie były wskazane żadne konsultacje 
lekarskie (okulistyczne), ponieważ nie leczył się okulistycznie ani nie 
był pod stałą opieką specjalistyczną; skierowanie powoda po operacji 
do konsultacji okulistycznej nie gwarantowałoby innego stanu narządu 
wzroku, ponieważ współczesna medycyna nie zna skutecznych metod 
leczenia neuropatii nerwu wzorkowego. 

Poszkodowany wniósł kasację do Sądu Najwyższego, podnosząc, 
iż został niedostateczne poinformowany przed operacją o możliwych 
powikłaniach oraz nie przeprowadzono pełnej diagnostyki przed- i po-
operacyjnej. Sąd Najwyższy w rozpatrywanym zakresie uznał, że ka-
sacja nie zasługuje na uwzględnienie, bowiem „w sytuacji, w której 
zachodzi bezwzględna konieczność operacji, a taki przypadek nastąpił 
w niniejszym stanie faktycznym, lekarz powinien wyjaśnić pacjentowi 
jedynie cel i rodzaj operacji oraz zwykłe jej następstwa”. W orzecze-
niu tym podkreślono nawet, że: „[…] lekarz nie powinien zapoznawać 
pacjenta z powikłaniami rzadko się zdarzającymi, bowiem groziłoby 
to nadmierną informacją o ryzykach wyjątkowych powiązanych ze 
skutkami dramatycznymi, ze szkodą dla informacji o skutkach bardziej 
banalnych, lecz znacznie częstszych. Mogłoby to prowadzić do braku 
należytej oceny ryzyka i nieuzasadnionej odmowy poddania się zabie-
gowi medycznemu”.

Przedstawiona powyżej argumentacja Sądu Najwyższego zasługuje 
na rozwinięcie. Punktem wyjścia dla rozważań musi być obowiązujący 

1 W przedmiotowej sprawie był również drugi wątek – zakażenia powoda wirusem żółtaczki. Powództwo 
w tym zakresie zostało uznane przez sądy rozpatrujące tę sprawę. Z tego tytułu zasądzono na rzecz powoda 
kwotę 70.000 zł. 
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wówczas stan prawny: z jednej strony będą to więc przepisy określają-
ce prawa pacjentów, z drugiej – normy wskazujące obowiązki lekarzy.

Prawa pacjentów do informacji regulował ówcześnie art. 19 ust. 1 
pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowot-
nej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm., dalej ustawa o z.o.z.), który 
brzmiał: „Pacjent ma prawo do […] informacji o swoim stanie zdro-
wia”2. Cytowany przepis oraz inne regulacje zawarte w ustawie o za-
kładach opieki zdrowotnej nie wskazywały sposobu informowania ani 
zakresu informacji, której pacjent mógł żądać3. Zakres ten wywodzono 
jednak z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, dalej 
u.z.l.), który stanowi: „Lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi lub 
jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o jego sta-
nie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach 
diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach 
ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu”. 
Dekodowana z powołanego przepisu norma wskazuje zakres informa-
cji, która ma być pacjentowi udzielona, aby mógł on wyrazić prawnie 
wiążącą zgodę na świadczenia zdrowotne. 

Redakcja art. 31 ust. 1 u.z.l. przesądza, że pacjenta nie trzeba po-
informować o wszystkich możliwych następstwach leczenia, ale jedy-
nie o tych „dających się przewidzieć”. W doktrynie prawa przyjęto, 
że sformułowanie to obejmuje następstwa normalne, typowe, zwykłe, 
prawdopodobne, takie, z którymi w konkretnym przypadku należy się 
liczyć4. Oznacza to, jak pisze M. Nesterowicz, że: „Lekarz nie ma na-
tomiast obowiązku informowania pacjenta o jakichś nadzwyczajnych, 
nieprzewidywalnych i mało prawdopodobnych skutkach”5. Również 
J. Bujny (z powołaniem się na B. Lewaszkiewicz-Petrykowską) uważa, 
że: „[…] nie ma potrzeby obciążać pacjenta wszystkimi szczegółami 

2 Przepis ten został uchylony przez ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm.). Należy jednak podkreślić, że pomimo zmiany jednostki 
redakcyjnej oraz aktu prawnego regulującego te zagadnienia, treść normy prawnej wywodzonej z art. 19 ust. 1 
pkt 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz z art. 9 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta jest taka sama.

3 Por. M. Dercz, T. Rek, Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. Komentarz, Warszawa 2007, s. 125.
4 Tak M. Nesterowicz, Prawo medyczne, Toruń 2005, s. 127.
5 M. Nesterowicz, Prawo medyczne, Toruń 2005, s. 128.
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technicznymi metody leczenia lub zapoznawać go z anormalnymi lub 
wyjątkowymi komplikacjami, jakie zna medycyna”6. 

W doktrynie prawa medycznego, pomimo że nie znajduje to uzasad-
nienia w treści obowiązujących przepisów, dokonuje się jeszcze roz-
różnienia zakresu informacji udzielnej pacjentowi w zależności od celu 
przeprowadzenia danej interwencji medycznej7. Rozróżnia się zakres 
informacji, którą lekarz jest zobowiązany udzielić w przypadku czynno-
ści leczniczych i nieleczniczych8 oraz podkreśla się, że „im mniej dany 
zabieg jest niezbędny dla ratowania życia lub zapobieżenia powstaniu 
niepełnosprawności, tym bardziej szczegółowa powinna być informa-
cja”9. Także M. Nesterowicz zauważa, że o wiele dalej niż w przypadku 
zabiegów ratujących życie: „[…] idzie obowiązek informowania, jeżeli 
lekarz dokonuje eksperymentu badawczego lub klinicznego, zabiegu 
z dziedziny chirurgii estetycznej (kosmetycznej) czy zabiegów nie-
leczniczych. Obowiązany jest wówczas dokładnie i szczegółowo po-
informować pacjenta o ryzyku zabiegu i wszelkich mniej lub bardziej 
możliwych skutkach i powikłaniach”10. Innymi słowy, przygotowując 
pacjenta do zabiegu ratującego życie, lekarz musi pamiętać o obowiąz-
ku „oględności wypowiedzi”11. W moim przekonaniu oznacza to, że 
lekarz musi udzielić takiej informacji, która nie doprowadzi pacjenta do 
bezpodstawnej (wynikającej z przekonania o nadmiernym ryzyku) od-
mowy poddania się operacji. Jest to więc równoznaczne z tym, iż lekarz 
nie powinien informować pacjenta o wszystkich możliwych skutkach 

6 J. Bujny, Prawa pacjenta. Między autonomią a paternalizmem, Warszawa 2007, s. 143. Niemniej, w dok-
trynie zgodnie podkreśla się również, że lekarz powinien informować pacjenta o ryzyku nietypowym, jeżeli 
prawdopodobieństwo wystąpienia danego następstwa zabiegu jest w konkretnym przypadku wysokie, a samo 
następstwo jest poważne; zob. M. Świderska, Zgoda pacjenta na zabieg medyczny, Toruń 2007, s. 140; por. 
także: M. Safjan, Prawo i medycyna, Warszawa 1998, s. 70; T. Dukiet-Nagórska, Autonomia pacjenta a polskie 
prawo karne, Warszawa 2008, s. 36.

7 Zob. np. J. Bujny, Zakres lekarskiego obowiązku informowania pacjenta, „Anestezjologia i ratownictwo” 
2009, nr 3, s. 228 oraz wskazana tam literatura.

8 P. Daniluk, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 29 września 2005 r., „Palestra” 2007, 
nr 5–6, s. 321.

9 M. Kapko, [w:] Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, red. E. Zielińska, Warszawa 
2008, s. 457–459.

10 M. Nesterowicz, op. cit., s. 129. Krytyczne stanowisko wobec tego poglądu przedstawia T. Dukiet-Na-
górska, która jednak zwraca uwagę na problem braku wiedzy pacjenta wobec skomplikowanej materii, o której 
ma podjąć decyzję; zob. T. Dukiet-Nagórska, Autonomia…, s. 32, 36–37.

11 M. Świderska, op. cit., s. 142. Pogląd ten, choć z pewnymi zastrzeżeniami, zdaje się również przyjmo-
wać M. Safjan, por. M. Safjan, op. cit., s. 71.
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i powikłaniach, w szczególności jeżeli mają one charakter incydental-
ny. W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że w niemieckiej doktrynie 
prawa sformułowano stanowisko, w myśl którego nadmiar informacji 
jest równie niepożądany jak jej niedobór, a odpowiedzialność lekarza 
jest w obu wypadkach taka sama12. 

Reasumując, mogą zaistnieć dwie, swoiste okoliczności egzonera-
cyjne dla lekarza, wykluczające poinformowanie o pewnym niekorzyst-
nym następstwie operacji: po pierwsze, niepoinformowanie pacjenta 
o pewnym następstwie wybranej metody leczniczej (diagnostycznej) 
może wynikać z tego, iż nie dało się go przewidzieć; po drugie, brak 
informacji o pewnym następstwie może wynikać z tego, iż występo-
wało ono tak niezmiernie rzadko, że poinformowanie o nim mogłoby 
prowadzić do wzbudzenia nieuzasadnionej obawy u pacjenta i – w kon-
sekwencji – do odmowy poddania się zabiegowi ratującemu życie.

Zaprezentowane wyżej stanowisko koresponduje z utrwalonym 
orzecznictwem Sądu Najwyższego, który jednoznacznie wskazywał, 
że nie jest wymagane pouczenie o wszelkich w ogóle możliwych skut-
kach danego zabiegu, w szczególności zaś lekarz nie musi informować 
o komplikacjach, które zdarzają się niezmiernie rzadko13 – udzielanie 
pacjentowi tego typu informacji może bowiem wpłynąć ujemnie na 
psychikę chorego, co prowadzi „do bezpodstawnej odmowy wyrażenia 
zgody na dokonanie zabiegu albo do zwiększenia ryzyka operacji”14. 
W orzecznictwie Sądu Najwyższego zróżnicowano również zakres in-
formacji udzielanych w zabiegach: mających jedynie cel estetyczny, 
mających na celu poprawę zdrowia oraz ratujących życie. Obowiązek 

12 Stanowisku temu dają wyraz E. Deutsch i A. Spickhoff, którzy wskazują, iż należy wyjść z założenia, że: 
„[…] nadmiernie poinformowany pacjent nie jest w stanie takiej informacji przetworzyć i z tego powodu należy 
go traktować identycznie, jak gdyby nie został on w ogóle uświadomiony. Informowanie w nadmiarze nie jest 
żadnym uświadamianiem i lekarz odpowiada za nie tak samo jak za niedostatek informacji” (tłumaczenie włas-
ne). E. Deutsch, A. Spickhoff, Medizinrecht, Berlin 2008, s. 205. W polskiej doktrynie prawa na problem ten 
zwracają uwagę m.in.: M. Nesterowicz, op. cit., s. 123 oraz M. Świderska, op. cit., s. 129.

13 Wyroki SN z: 28 sierpnia 1972 r., sygn. akt II CR 296/72 (wyrok wydany w składzie 3 sędziów); 
28 sierpnia 1973 r., sygn. akt I CR 441/73 (wyrok wydany w składzie 3 sędziów); 1 kwietnia 2004 r., sygn. akt 
II CK 134/03 (wyrok wydany w składzie 3 sędziów); 26 kwietnia 2007 r., sygn. akt II CSK 2/07 (wyrok wydany 
w składzie 3 sędziów).

14 Wyrok SN z 1 kwietnia 2004 r., sygn. akt II CK 134/03 (wyrok wydany w składzie 3 sędziów); zob. także 
wyrok SN z: 11 stycznia 1974 r., sygn. akt II CR 732/73 oraz 26 kwietnia 2007 r., sygn. akt II CSK 2/07 (wyrok 
wydany w składzie 3 sędziów). 
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udzielania informacji jest najszerszy w zabiegach estetycznych, zaś 
najwęższy w zabiegach ratujących życie15.

W glosowanym wyroku słusznie zatem Sąd Najwyższy zwrócił uwa-
gę, iż operacja była konieczna dla ratowania życia pacjenta, co w świetle 
obowiązującego stanu prawnego oznaczało, że obowiązek informacyj-
ny lekarzy obejmował tylko zwykłe, typowe, najczęstsze powikłania16. 
Niemniej takie stanowisko Sądu Najwyższego nie zawsze jest podzie-
lane przez inne składy orzekające tego sądu. W wyroku z dnia 23 listo-
pada 2007 r. (sygn. akt IV CSK 240/07, wyrok wydany w składzie 3 sę-
dziów) Sąd Najwyższy skierował sprawę do ponownego rozpoznania, 
gdyż: „Sąd Apelacyjny nie poczynił ustaleń umożliwiających ocenę czy 
odmowa wyrażenia zgody na hospitalizację była poprzedzona uświado-
mieniem skarżącemu ewentualnych konsekwencji zdrowotnych takiej 
decyzji. Nie chodzi przy tym […] o brak zdolności do świadomego 
powzięcia decyzji i wyrażenia woli, lecz o pełną świadomość [pod-
kreślenie – R.T.] ewentualnych skutków zdrowotnych odmowy udania 
się do szpitala”. Biorąc pod uwagę rozbieżność tego judykatu (który, co 
warto odnotować, został wydany niecałe dwa tygodnie po glosowanym 
wyroku) z zaprezentowaną linią orzeczniczą, można przypuszczać, że 
Sąd Najwyższy będzie modyfi kował dotychczasowe stanowisko, roz-
szerzając obowiązek informacyjny lekarzy. W opinii autora niniejszej 
glosy taka zmiana nie byłaby trafna. Z tego względu argumentację 
prawną zawartą w glosowanym wyroku należy wesprzeć argumentami 
funkcjonalnymi:

a) Każdy może zareagować odmiennie na takie samo leczenie. Dys-
ponujący jedynie wiedzą statystyczną oraz doświadczeniem osobistym 
lekarz nie jest w stanie przedstawić wszystkich możliwych powikłań 

15 Wyroki Sądu Najwyższego z: 28 sierpnia 1972 r., sygn. akt II CR 296/72 (wyrok wydany w składzie 
3 sędziów); 14 listopada 1972 r., sygn. akt I CR 463/72; 28 sierpnia 1973 r., sygn. akt I CR 441/73 (wyrok 
wydany w składzie 3 sędziów); 11 stycznia 1974 r., sygn. akt II CR 732/73; 7 marca 1974 r., sygn. akt I CR 
43/74; 5 września 1980 r., sygn. akt II CR 280/80; 1 kwietnia 2004 r., sygn. akt II CK 134/03 (wyrok wydany 
w składzie 3 sędziów).

16 Przesądziwszy, iż obowiązek informacyjny lekarza w świetle reguł prawa cywilnego został wypełnio-
ny prawidłowo, nie będę rozważał problematyki spełnienia wymagań koniecznych dla zgody, wynikających 
z art. 192 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.), gdyż, jak wskazuje 
się w doktrynie prawa karnego, „wymagania dla zgody prawnokarnej są zasadniczo mniejsze niż dla zgody cy-
wilistycznej”; tak: Z. Jędrzejewski, Zgoda dysponenta dobrem a struktura przestępstwa, „Prokuratura i Prawo” 
2008, nr 5, s. 44 i cytowana tam literatura.
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konkretnego zabiegu operacyjnego. Należy także dodać, że na część 
powstałych powikłań ma wpływ nie tylko sam zabieg, ale również 
zachowanie pacjenta czy nieprawidłowe wykonywanie obowiązków 
przez pomocniczy personel medyczny17. Wobec powyższego, wymaga-
nie od lekarza przedstawienia wszystkich możliwych konsekwencji da-
nej metody diagnostycznej lub leczniczej wprowadzałoby wymaganie 
niemożliwe do zrealizowania18. Tego rodzaju norma prawna musiałaby 
zostać uznana za niezgodną z wyrażoną w art. 2 Konstytucji zasadą 
demokratycznego państwa prawnego, z której można wywieść zakaz 
nakładania na adresatów obowiązków niemożliwych do spełnienia (im-
possibilium nulla obligatio est)19;

b) Utrata wzroku nie jest skutkiem operacji, lecz nieleczonej cho-
roby, której objawy zabieg jedynie spotęgował. Choroba ta nie była 
ani pacjentowi ani lekarzom znana. Poszkodowany twierdzi, że leka-
rze z oddziału, na którym się znalazł, mieli obowiązek skierowania go 
na konsultacje okulistyczne. Przyjęcie tego stanowiska skutkowałoby 
jednak zmianą zakresu obowiązków lekarza, określonych w art. 4 u.z.l. 
w części nakazującej wykonywanie zawodu zgodne ze wskazaniami ak-
tualnej wiedzy medycznej. Z aktualnej wiedzy medycznej wynika lekar-
ski obowiązek wykonania wszystkich potrzebnych badań i konsultacji, 
które są związane z danym zabiegiem (in casu było to oznaczenie grupy 
krwi, określenie czasów krzepnięcia itd.). Obowiązek ten nie jest jednak 
tożsamy z obowiązkiem całkowitego zdiagnozowania pacjenta, to zna-
czy określenia jego wszystkich chorób i dolegliwości. Przyjęcie stano-
wiska poszkodowanego miałoby również inne istotne skutki: wydłuży-
łoby czas oczekiwania na operację (czego efektem mogłaby być nawet 
śmierć pacjenta) oraz zwiększyłoby w sposób zasadniczy koszty wszel-

17 Por. wyrok Izby Wojskowej Sądu Najwyższego z 3 sierpnia 2006 r. (sygn. akt WA 23/06, wydany w skła-
dzie 3 sędziów), w którym potwierdzone zostało naruszenie reguł postępowania medycznego odnośnie do spo-
sobu sprawowania opieki medycznej nad chorym w bezpośrednim okresie pooperacyjnym przez pielęgniarkę, 
w wyniku zaniedbań której zmarł pacjent (wskutek pooperacyjnego zatrzymania krążenia) po stosunkowo pro-
stym zabiegu dokonanym w znieczuleniu ogólnym.

18 Por. np. art. 94 oraz art. 387 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, 
poz. 93 ze zm.).

19 Por. np. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 marca 2007 r., sygn. akt K 8/07; por także wyroki Na-
czelnego Sądu Administracyjnego z: 20 stycznia 2000 r., sygn. akt V SA 1301/99 oraz 20 lipca 2000 r., sygn. 
akt V SA 2546/99.
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kich  zabiegów (konieczność przeprowadzania za każdym razem kilku 
konsultacji: okulistycznej, dentystycznej, czy pulmonologicznej)20;

c) Pacjent został poinformowany o tym, że jest to jedyny sposób ra-
towania jego życia, który jest związany z różnymi rodzajami powikłań 
(w tym udar, zawał) oraz o największym z możliwych ryzyk – śmierci. 
Mimo tych informacji pacjent wyraził zgodę na operację, należy zatem 
założyć, że i poinformowany o ryzyku utraty wzroku również zgodził-
by się na tę operację. Przyjęcie stanowiska odmiennego skutkowałoby 
możliwością podważenia ważności zgód innych pacjentów na zabiegi 
medyczne poprzez wskazanie, że nie uwzględniono pewnego – rzad-
kiego, aczkolwiek możliwego – powikłania. 

W związku z powyższym stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone 
w tej sprawie zasługuje na aprobatę nie tylko z powodów prawnych, ale 
również z racji praktycznych.

20 Oczywiście należy zaznaczyć, że tego rodzaju procedura postępowania jest prawnie dopuszczalna, nie-
mniej to sam ustawodawca musiałby zaingerować i uchwalić akt normatywny, który nakazywałby lekarzom 
całościowe diagnozowanie pacjenta przed jakimkolwiek zabiegiem.
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Recenzja książki Marcina Śliwki „Prawa pacjenta 
w prawie polskim na tle prawnoporównawczym”

Książka Marcina Śliwki „Prawa pacjenta w prawie polskim na tle 
prawnoporównawczym” (373 stron), opublikowana przez Wydawni-
ctwo Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa „Dom Or-
ganizatora” w Toruniu, stanowi zmodyfi kowaną wersję pracy doktor-
skiej, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Mirosława Nesterowicza.

Potrzeba regulacji prawnej stosunku lekarz–pacjent wynikała w prze-
szłości zawsze z konieczności ochrony podstawowych praw osobistych 
człowieka. Prawo medyczne należy do dziedziny, która rozwinęła się 
w relatywnie krótkim czasie, w szczególności pod naporem różnych do-
świadczeń historycznych, które miały miejsce w XX wieku. Dziś pra-
wo do ochrony zdrowia jest jednym z najważniejszych praw człowieka. 
Znalazło ono wyraz zarówno w konstytucjach wielu państw, jak i licz-
nych dokumentach międzynarodowych. Wynikające stąd poszczególne 
prawa pacjenta dr Marcin Śliwka w swojej rozprawie wszechstronnie 
omówił, rozpoczynając od prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, a na 
prawach pacjenta w stanie terminalnym kończąc. Praca dotyczy pra-
wa polskiego, ale napisana jest na bardzo szerokim tle porównawczym 
(prawo obce i międzynarodowe). Jako lekarz z ponad 60-letnim do-
świadczeniem w pracy na pograniczu prawa i medycyny, chciałbym 
podkreślić walory książki, skierowanej nie tylko do prawników, ale 
również do lekarzy, którym bliska jest problematyka prawno-etyczna.

Już w pierwszym rozdziale książki autor omawia charakter i źródła 
praw pacjenta, odwołując się do szeregu prawnych dokumentów mię-
dzynarodowych i krajowych, zebranych w Karcie Praw Pacjenta, ogło-
szonej przez MZiOS. Autor ustosunkował się przy tym do przypad-
ków, w których określone normy prawne (np. o izbach lekarskich) są 
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sprzeczne z normami prezentowanymi w innych aktach rangi ustawo-
wej. Proces rozwoju poszczególnych norm nie został jeszcze w Polsce 
ukończony, dlatego cenne są rozważania autora książki na temat legal-
ności limitowania dostępu pacjenta do środków zdrowotnych.

Fundamentalne prawo pacjenta do wyrażania zgody lub sprzeciwu 
na interwencję lekarską jest przedmiotem dyskusji zawartej w 3. roz-
dziale książki. Autor przedstawił argumenty przemawiające za zakwa-
lifi kowaniem zgody pacjenta do katalogu oświadczeń woli i krytycznie 
odniósł się do przepisów regulujących tzw. zgodę łączną, np. u małolet-
nich, a także podniósł potrzebę ostatecznego ustalenia kryteriów, który-
mi powinno się kierować w przypadku konieczności uzyskania zgody 
zastępczej (pacjent nieprzytomny). Oba te zagadnienia (pacjent mało-
letni, pacjent niezdolny do samodzielnego podjęcia decyzji) zostały od-
rębnie omówione w rozdziałach: 5. i 6. Nie pominięto też zagadnienia 
udzielania pacjentowi informacji o ryzyku i skutkach, we właściwym 
zakresie i we właściwej formie (rozdział 4.).

Rozdział 7. poświęcił autor powszechnie akceptowanej regule – za-
chowaniu tajemnicy lekarskiej. Podkreślił, że regulacje zawarte w usta-
wie o zawodzie lekarza i o zakładach opieki zdrowotnej są w istocie 
zgodne z prawem międzynarodowym, chociaż i tu zwrócił uwagę na 
pewne nieścisłości (np. udzielanie informacji rodzinom pacjenta nie-
przytomnego, ujawnienie tajemnicy w trakcie działalności naukowej 
lub dydaktycznej).

Z prawdziwą przyjemnością czyta się wywody autora oparte na zna-
jomości prawa międzynarodowego i porównawczego. Są one zrozu-
miałe nie tylko dla prawnika, a wiele z podanych informacji w zakresie 
omawianych zagadnień może inspirować do dyskusji nad potrzebą pod-
jęcia dalszych kroków legislacyjnych związanych z prawem medycz-
nym. To stwierdzenie dotyczy wszystkich omawianych rozdziałów, ale 
w szczególny sposób rozdziału 8., w którym autor podjął się omówienia 
praw pacjenta w stanie terminalnym oraz tzw. prawa do godnej śmierci, 
a więc zagadnień ostatnio znajdujących się „w ogniu dyskusji” mię-
dzynarodowych i u nas w kraju. Autor dokonał bardzo szczegółowej 
analizy prawnoporównawczej tego zagadnienia i wysunął szereg wnio-
sków, które można by aktualnie wykorzystać przy pracach zespołów 
pracujących nad nowymi regulacjami z zakresu bioetyki.
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Poza ramami opracowania pozostały natomiast zagadnienia takie jak 
problematyka eksperymentów medycznych, transplantologii, zabiegów 
aborcyjnych i medycznie wspomaganej prokreacji, jako że autor skupił 
się nad prawami pacjenta korzystającego z podstawowych świadczeń 
opieki zdrowotnej.

Sygnalizując pojawienie się tej ze wszech miar cennej pozycji litera-
turowej z zakresu prawa medycznego, należy podkreślić z jednej strony 
jej wysoki poziom naukowy, z drugiej zaś godną uznania skrupulatność 
w przedstawianiu stanu prawnego, opartym na bogatym piśmiennictwie 
przedmiotu. Stwierdzam, że autor godnie reprezentuje swego mistrza, 
profesora Mirosława Nesterowicza, znakomitego znawcę prawa me-
dycznego.

Chciałbym jeszcze dodać, że w naszym społeczeństwie szybko rośnie 
świadomość prawna, a jednocześnie coraz częściej dochodzi do styku 
medycyny i prawa, doprowadzając do poważnych konfl iktów na tym 
polu. Omawiana książka może zatem doskonale służyć poszerzeniu wie-
dzy nie tylko prawników interesujących się prawem medycznym (co jest 
rzeczą oczywistą), ale również lekarzy. Tym ostatnim może dodatkowo 
pomóc w uniknięciu wielu problemów w ich praktyce, które wynikają 
z nieznajomości lub niezrozumienia obowiązującego ich prawa. 
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Sprostowanie 

W moim artykule Rola biegłego lekarza w kształtowaniu orzecze-
nia sądu w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie zamieszczonego 
w Prawie i Medycynie nr 4/2009 błędnie przytoczyłam treść przepisów 
art.552 k.p.c., 553 k.p.c. i art. 285 k.p.c., znowelizowanych w 2007 r. 

Z aktualnej treści art. 552 ξ1k.p.c. wynika, iż w postępowaniu 
o ubezwłasnowolnienie, jeśli według wniosku przesłankę ubezwłas-
nowolnienia stanowi choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy, 
istnieje obligatoryjny wymóg żądania przez sąd – przed zarządzeniem 
doręczenia wniosku, w wyznaczonym terminie, przedstawienia świa-
dectwa lekarskiego biegłego lekarza psychiatry o stanie psychicznym 
osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, lub opinii bie-
głego psychologa o stopniu niepełnosprawności umysłowej tej osoby. 
Jeśli przesłankę ubezwłasnowolnienia stanowi pijaństwo, sąd zażąda 
także przedstawienia zaświadczenia poradni przeciwalkoholowej, a je-
śli ubezwłasnowolnienie ma nastąpić z powodu narkomanii – zaświad-
czenia z poradni leczenia uzależnień.” Niewątpliwie wszczęcie postę-
powania przez sąd uzależnione jest od złożenia w wyznaczonym przez 
sąd terminie zaświadczenia, natomiast świadectwo lekarskie o stanie 
psychicznym lub niedorozwoju umysłowym wystawione jedynie przez 
lekarza psychiatrę, wymaga osobistego zbadania danej osoby.1 

Wezwanie wnioskodawcy do złożenia stosownego zaświadczenia 
(świadectwa) nakłada na sąd obowiązek informacji, że czyni to pod rygo-
rem odrzucenia wniosku. Wprowadzenie obowiązku uprawdopodobnie-
nia w samej treści wniosku lub poprzez dołączone do niego dokumenty 
istnienia choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego czy inne-
go rodzaju zaburzeń psychicznych, jest obowiązkiem  wnioskodawcy. 

1 M. Paszkowska, Ubezwłasnowolnienie, Jurysta nr 6/2008, s.28.
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W obecnej treści art. 552 ξ2 k.p.c. ustawodawca przyjął niemożność od-
rzucenia wniosku z powodu nieprzedstawienia żądanych zaświadczeń 
lub opinii, jeśli nie jest możliwym ich złożenie (brak zgody na poddanie 
się badaniu psychiatrycznemu przez osobę, której wniosek dotyczy).2

W postępowaniu o ubezwłasnowolnienie nadal istnieje obowiązek 
przeprowadzenia przez biegłych badania sądowo-psychiatrycznego 
uczestnika postępowania. Zmiany dokonane nowelizacją ustawy k.p.c. 
uwzględniły od dawna formułowane w doktrynie postulaty w zakresie 
rozszerzenia kategorii podmiotów uprawnionych do dokonywania ba-
dań sądowo-psychiatrycznych uczestnika postępowania, poprzez przy-
znanie uprawnień w tym zakresie zespołowi biegłych składających się 
z lekarza psychiatry lub neurologa oraz psychologa. 

W świetle aktualnych rozwiązań wynikających z treści art.553 ξ1 
uprawnienie takie przysługuje zarówno biegłemu lekarzowi psychia-
trze jak i biegłemu lekarzowi neurologowi, a także psychologowi. A za-
tem osoba, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, musi być 
zbadana przez biegłego psychiatrę lub neurologa, a także psychologa. 
Poddanie badaniu przez powyższe osoby, jest koniecznym warunkiem 
ubezwłasnowolnienia. Opinia biegłego poza oceną stanu zdrowia psy-
chicznego lub zaburzeń psychicznych albo rozwoju umysłowego oso-
by, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, powinna zawierać 
umotywowaną ocenę zakresu jej zdolności do samodzielnego kierowa-
nia swoim postępowaniem i prowadzenia swoich spraw, uwzględniają-
cą postępowanie i zachowanie się tej osoby (art. 553ξ.2 k.p.c.).

W artykule błędnie zacytowałam treść art. 285 ξ1 k.p.c., którego 
prawidłowa treść brzmi: „Opinia biegłego lekarza psychiatry powinna 
zawierać uzasadnienie”. 

Natomiast zgodnie z art. 285 ξ 2 k.p.c. biegli mogą złożyć opinie 
łącznie”. W treści art. 285. ξ 3 k.p.c. określono dodatkowy termin na 
przedstawienie opinii przez biegłego „Jeżeli biegły nie może na razie 
udzielić wyczerpującej opinii, sąd wyznaczy termin dodatkowy na jej 
przedstawienie”. 

Za błędne przytoczenie treści cytowanych przepisów serdecznie 
przepraszam. 

2 A. Górski, J. Górski, Zmiany w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie, Przegląd Sądowy, 11–12/2007, 
s. 16 i n.
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Sądu Najwyższego, mającego – na przestrzeni lat – wielkie znaczenie dla rozwoju i ochrony tych praw.

Prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz

Książka dostępna 
 na portalu 

prawoimedycyna.pl. 
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