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Status samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej a komercyjne usługi medyczne

1. Uwagi wstępne
Status samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej a komercyjne usługi medyczne to fundamentalny problem z zakresu instytucjonalnej analizy systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Analiza ta dotyczy bowiem świadczeniodawców stanowiących podstawę publicznej
ochrony zdrowia oraz istoty ich działania.
W ramach statusu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wyłania się kwestia świadczenia komercyjnych usług medycznych. Jest to kwestia ograniczenia udziału samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej do rynku organizowania świadczeń opieki
zdrowotnej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego albo
dopuszczenia takich zakładów do rynku wolnych usług medycznych.
Rozstrzygnięcie tej kwestii rzutuje na efektywność oraz wyniki ﬁnansowe samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

2. Kluczowe pytania
Czy status samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
wyklucza świadczenie komercyjnych usług medycznych, w tym usług
ﬁnansowanych bezpośrednio przez pacjentów? Czy zdolność samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej kontraktowania
usług medycznych podlega istotnym ograniczeniom w porównaniu ze
zdolnością kontraktowania spółki kapitałowej, prowadzącej niepubliczny zakład opieki zdrowotnej? Czy istotą samodzielnego publicznego
Prawo i Medycyna 2/2010 (39, vol. 12)
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zakładu opieki zdrowotnej jest wyłączenie z wolnego rynku usług medycznych, a przez to ograniczenie źródeł ﬁnansowania działalności?
Czy przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej w spółkę kapitałową oznacza rozszerzenie zdolności kontraktowania usług medycznych o usługi komercyjne? Czy przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki
można uzasadniać tym, iż spółka inaczej, niż samodzielny publiczny
zakład opieki zdrowotnej, będzie mogła świadczyć usługi medyczne?
Odpowiedzi na wskazane wyżej pytania rzutują na charakter oraz
funkcjonowanie sytemu opieki zdrowotnej w Polsce. Odpowiedzi na
wskazane pytania weryﬁkują próby przekształcenia samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki, uzasadniane ratowaniem szpitali. Czy przekształcenia w spółki to systemowe rozwiązanie
ratujące szpitale korzystne dla pacjentów i zapewniające gospodarność
w opiece zdrowotnej? A może przekształcenia szpitali w spółki rodzą
zagrożenia dla bytu szpitali, dostępności udzielanych przez nie świadczeń zdrowotnych? Czy efektywność i gospodarność w opiece zdrowotnej zależy od zasad ﬁnansowania świadczeniodawców oraz kontroli
ich działalności, a nie od przekształcenia samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej w spółki?

3. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
jako zakładowa osoba prawna
Zakładowa osoba prawna to osoba prawna, utworzona przez założyciela (podmiot założycielski) i wyposażona przez niego w odpowiednie mienie. Zakładowa osoba prawna nie jest oparta na członkostwie.
Pod tym względem zakładowa osoba prawna różni się od korporacyjnej
osoby prawnej.
Właściwością zakładowej osoby prawnej jest to, że założyciel znajduje się na zewnątrz niej. W związku z tym zakładowa osoba prawna
pozostaje z założycielem (podmiotem założycielskim) w ustawowo
określonych stosunkach prawnych.
W jednoosobowej spółce powiatu, województwa czy Skarbu Państwa organ administracji samorządowej bądź administracji rządowej
6
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jest umiejscowiony w strukturze organów spółki, funkcjonując jako
walne zgromadzenie (zgromadzenie wspólników). Organ administracji
samorządowej bądź administracji rządowej staje się najwyższym i najważniejszym organem spółki, uprawiony jest bowiem do podejmowania strategicznych decyzji w sprawach ﬁnansowych i kapitałowych1,
a także obsady stanowisk w radzie nadzorczej oraz zarządzie spółki.

4. Cel działalności samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej
W uchwale z dnia 11 maja 2005 r. III CZP 11/05 Sąd Najwyższy
stwierdził, że motywem działalności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nie jest osiąganie zysku, lecz zaspokajanie
potrzeb ludności w dziedzinie zdrowia.2 Oznacza to, że samodzielny
publiczny zakład opieki zdrowotnej tworzony jest w celu świadczenia
na rzecz ludności świadczeń opieki zdrowotnej o charakterze niekomercyjnym.
Ze względu na cel samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w postaci zaspokajania potrzeb ludności w dziedzinie zdrowia
podmiot założycielski powinien zapewnić szeroki dostęp do danej placówki opieki zdrowotnej.3

5. Zakładowa osoba prawna a zadania publiczne
w ochronie zdrowia
Forma samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz
niekomercyjny cel utworzenia i działania takiego zakładu są dostosowane
1
Tak trafnie charakteryzuje jednoosobowa spółkę Skarbu Państwa D. Kostecka , Komercjalizacja przedsiębiorstwa państwowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego , Wrocław 2006, s.168–170
2
Biuletyn Sądu Najwyższego 2005, nr 5, poz. 6
3
Warto powołać tu wyrok WSA w Szczecinie z dnia 29 listopada 2006 r., II S.A./Sz 523/06 o następującej
treści: „Uchwała o likwidacji szpitala to indywidualny akt normatywny z zakresu administracji publicznej.
Mieszkaniec powiatu ma prawo do korzystania z opieki zdrowotnej zapewnionej przez powiat, a zatem likwidacja jednostki organizacyjnej powiatu jaką jest samodzielny publiczny szpital powiatowy godzi w jego interes
prawny rozumiany jako prawo dostępu do placówek opieki zdrowotnej”.
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dla realizacji zadań publicznych w ochronie zdrowia. Zakładowa osoba
prawna jest prowadzona i nadzorowana przez odpowiednie władze samorządowe lub władze administracji państwowej. W pierwszej sytuacji
chodzi o organy jednostek samorządu terytorialnego, a w drugiej przez
Ministra Zdrowia, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Administracji
i Spraw Wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości.
Szczególne znaczenie ma forma zakładów opieki zdrowotnej działających w zakresie resortu obrony narodowej, resortu administracji
i spraw wewnętrznych oraz resortu sprawiedliwości. Szczegółowe zasady, zakres i tryb udzielania świadczeń, a także organizacji zarządzania i kontroli publicznych zakładów opieki zdrowotnej w wymienionych resortach określają w drodze rozporządzeń ministrowie kierujący
danym resortem (art. 69 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej).
Forma spółki prawa handlowego nie jest dostosowana do dziedzin
użyteczności publicznej, w których istotne są efekty rzeczowe, podczas
gdy w spółce podstawową kategorią efektywnościową jest rentowność.4
Komercyjny status spółki oraz zagrożenie upadłością koliduje z realizacją zadań użyteczności publicznej.

6. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
jako zależna osoba prawna
Konstrukcja samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
ma typowy kształt zależnej osoby prawnej5. Chodzi tu o zależność od
czynników zewnętrznych w postaci struktury organizacyjnej jednostki
samorządu terytorialnego lub właściwego ministra i jego struktury administracyjnej. Zależność samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej nie sprowadza się tylko do zależności od założycielskiej
osoby prawnej (jednostki samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa).
Zależność samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej od
4
U. Kalina-Prasznic, Sektor publiczny w gospodarce, [w:] Regulowana gospodarka rynkowa, Kraków
2006, s. 47–48
5
Szerzej na temat typowego kształtu zależnej osoby prawnej A. Klein, Ewolucja instytucji osobowości
prawnej [w:] Tendencje rozwoju prawa cywilnego, zbiór studiów pod redakcją E. Łętowskiej, Ossolineum
1983, s.13

8
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podmiotu założycielskiego nie jest bowiem tylko zależnością o charakterze cywilnoprawnym, ale także zależnością administracyjnoprawną.
Jest to istotna różnica w porównaniu z zależnością spółki kapitałowej utworzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego bądź Skarb
Państwa.
Charakter prawny samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jako zależnej osoby prawnej wyraża się w następujących kompetencjach (prawach) podmiotu założycielskiego: 1) prawie tworzenia,
łączenia oraz likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, 2) nadzorze nad samodzielnym publicznym zakładem
opieki zdrowotnej, 3) prawie zatrudnienia kierownika samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej (na podstawie powołania, umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej).6

7. Podporządkowanie organom rządowym
lub samorządowym
Ustrojową cechą samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej jest ich podporządkowanie organom rządowym lub organom
samorządowym.
Okoliczność, iż w odniesieniu do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej organami tworzącymi i nadzorującymi są
organy administracji rządowej (minister zdrowia, minister obrony narodowej) lub jednostki samorządu terytorialnego, stwarza gwarancję
i zabezpieczenie, że zakłady te będą mogły realizować cele, dla których
je utworzono. Tak w ten sposób zabezpiecza się możliwość realizowania zadań publicznych, o których mowa w art. 68 Konstytucji7.

6
W zakresie zatrudnienia kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej podmiot założycielski tego zakładu posiada odcinkowa zdolność prawną. Szerzej Z. Kubot, Status pracowniczy kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (w druku).
7
Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 27 czerwca 2000 r., sygn. akt K 20/99, OTK 2000, nr 5,
poz. 140
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8. Samodzielność samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej
Kwaliﬁkacja samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jako zależnej osoby prawnej nie wyklucza przyznania temu zakładowi szerokiego zakresu samodzielności. Samodzielność wiąże się
tu z osobowością prawną samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej.
Zakres samodzielności samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej zależy od dopuszczalnych prawnie form ingerencji podmiotu założycielskiego w działalność samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, a także od zależności kierownika tego zakładu
od podmiotu założycielskiego. W praktyce zależy też od przestrzegania
kompetencji przez organ założycielski.
Przyznanie samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej osobowości prawnej, a przy tym użycie wyrazu „samodzielny”
w oznaczeniu tego podmiotu, wskazują na to, że zakład ten ma prowadzić samodzielnie swoją działalność, przy ograniczeniach wyraźnie
przewidzianych w przepisach prawa.
Komercyjne usługi medyczne publicznych szpitali należy rozpatrywać w aspekcie samodzielności publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
Czy świadczenie komercyjnych usług medycznych zostało wyłączone
z zakresu samodzielności działań samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej czy też zawarte jest w ustawowych uprawnieniach
tego zakładu jako osoby prawnej?

9. Komercyjne usługi medyczne w aspekcie przekształcenia
publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych
w formie jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego
w samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
Przekształcenie publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych w formie jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego
w samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oznacza, że kon10
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traktowanie komercyjnych usług medycznych przez publiczne szpitale jest kwestią z zakresu zdolności kontraktowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jako osoby prawnej. Zasadą jest
„pełna zdolność prawna osób prawnych. Jakiegokolwiek ograniczenia
tej zdolności są wyjątkiem i muszą wynikać ze szczególnej podstawy
prawnej”8.
Nie ma przepisów ustawowych wyłączających zdolność samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do zawierania z pacjentami umów o udzielanie świadczenia zdrowotnego.
Ze względu na to, że organy osoby prawnej są jej integralną częścią i działają za osobę prawną, za zakres umocowania organów osoby
prawnej do działania odpowiada zdolność prawna tej osoby. Zdolność
prawna osoby prawnej determinuje możliwość działania osoby prawnej
i wyznacza najszersze granice uprawnień organów9 .
Kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
jest uprawniony w ramach zdolności prawnej tego zakładu do zawierania z pacjentami umów o udzielanie odpłatnych usług medycznych.
Przekształcenie publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych w formie jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego spowodowało dopuszczalność świadczenia przez publiczne szpitale komercyjnych usług szpitalnych.
Prawo świadczenia komercyjnych usług medycznych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej stanowi element zdolności prawnej tych podmiotów.
Zdolność kontraktowania samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej w zakresie świadczeń zdrowotnych, jako zdolność prawna
przyznawana ustawą, nie ulega ograniczeniu w taki sposób iż zawarcie
umowy z NFZ wyklucza zawieranie umów udzielanie świadczeń zdrowotnych z innymi podmiotami. Zdolność kontraktowania świadczeń
8

A. Kidyba, Dyrektor jako organ przedsiębiorstwa państwowego, Warszawa 1993, s. 53. S. Grzybowski
zaznacza, ze tradycyjna koncepcja osobowości zakłada w zasadzie pełną i nieograniczona zdolność prawną nie
tylko osoby ﬁzycznej, ale i prawnej. Zakres zdolności osoby prawnej jest w zasadzie równie nieograniczony
jak zakres zdolności prawnej osób ﬁzycznych. Od tej zasady istnieją jednak pewne wyjątki: System prawa
cywilnego. Ossolineum 1974, s. 35. Jest to powszechne ujęcie zdolności prawnej osoby prawnej. Por. m.in.:
J. Frąckowiak, Osoby prawne [w:] System prawa prywatnego, Tom I , Prawo cywilne. Część ogólna. Pod.
red. M. Saﬁana, Warszawa 2007, s. 1029, E. Łętowska , Podstawy prawa cywilnego, Warszawa 1994, s. 78
9
A. Kidyba, j.w., s. 53
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zdrowotnych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
nie może być tylko odcinkową zdolnością.10

10. Komercyjne usługi medyczne a swoboda umów
Komercyjne usługi medyczne samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej należy poddać analizie w aspekcie swobody umów.
Swoboda umów jest standardem europejskiego prawa prywatnego11
i znajduje oparcie w przepisach Konstytucji RP. Z art. 31 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wynika, że nikomu nie można zakazywać zawarcia umowy,
zmuszać do wyboru kontrahenta ani postanowień umowy, o ile przepisy nie stanowią inaczej12.
Zawieranie umów o komercyjne usługi medyczne należy do sfery regulacji prawa prywatnego. Swoboda umów przejawia się przede
wszystkim w zawieraniu umów nienazwanych13, a do takich należą
umowy o udzielanie świadczenia zdrowotnego14.
Prawo prywatne wytycza granice wolności w tym m.in. sensie, że
czyniąc ze swobody zachowań autonomicznych podmiotów zasadę
określa zarazem granice ingerencji czynnika publicznego, władczego
w tę sferę swobody według mechanizmu „zasada – wyjątek”. Zgodnie
z istotą przyjętej regulacji ingerencja ta nie może być dowolna (arbitralna), wymaga racjonalnego uzasadnia, musi znajdować wyraźne oparcie
w przepisie prawa.15

10
Z. Kubot, Komercyjne usługi medyczne szpitali, Klemar Wydawnictwo specjalistyczne, Wrocław, październik 2009, s. 5
11
Akcentuje to P. Machnikowski, swoboda umów według art. 353 1 k.c. Konstrukcja prawna, Warszawa
2005, s. 14–17
12
Zaznaczył to Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 23 kwietnia 2003 r., SK 24/02,
OTK-A-2003, nr 4, poz. 33
13
P. Machnikowski, j.w. , s. 12–13
14
Por. Z. Kubot, Komercyjne usługi medyczne szpitali, Klemar, Wrocław listopad 2009, s. 38–39
15
Z. Saﬁan, Pojęcie i systematyka prawa prywatnego [w:] System prawa prywatnego. Prawo cywilne
– część ogólna, t.1
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11. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
aspekcie jednostek non-proﬁt oraz jednostek
osiągających zysk
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nie mają w piśmiennictwie jednoznacznej kwaliﬁkacji. W niektórych wypowiedziach
zakłady te traktowane są jako jednostki non-proﬁt. W uzasadnieniu
tej kwaliﬁkacji wskazuje się, że samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nie są nastawione na generowanie zysku, który nie jest
miarą ich osiągnięć16 . Istotne jest wypracowanie innych niż zysk mierników działalności publicznego zakładu opieki zdrowotnej i jego poszczególnych komórek organizacyjnych17.
Uwagę zwraca stanowisko, w którym podkreśla się, że działalność
publicznych zakładów opieki zdrowotnej nie jest nastawiona na zysk,
a na efektywne wykorzystanie zasobów będących w ich dyspozycji,
utrzymując przy tym, iż publiczne zakłady opieki zdrowotnej bez
względu na swoją kondycję ﬁnansową mają konstytucyjny obowiązek
udzielania pomocy każdemu obywatelowi, którego życie jest zagrożone, bez możliwości żądania od pacjenta zapłaty za udzielone świadczenia zdrowotne, nawet wówczas gdy wyczerpał limit świadczeń określony w kontrakcie z NFZ18.
Wyrażono też stanowisko, że samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nie muszą być podmiotami określonymi jako non-proﬁt.
Podstawowa zasada racjonalnego gospodarowania, jaką podmioty te
powinny stosować, zakłada maksymalizowanie liczby usług przy określonym poziomie zasobów, dzięki czemu mogą wykorzystywać efekt
skali – obniżać jednostkowe koszty stałe funkcjonowania podmiotu
i generować zyski19 .
16
B. Zaleska, A. Wallis, Rachunkowość zakładu opieki zdrowotnej, Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii
i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej, s. 218–219
17
Tamże, s.
18
M. Hass-Symotiuk, Pojęcie i typologia ZOZ [w:] Rachunkowość i sprawozdawczość ﬁnansowa zakładów opieki zdrowotnej, Praca zbiorowa pod. red. M. Has-Symotiuk, Gdańsk 2008, s. 24; szerzej Z. Kubot,
Kwaliﬁkacje ponadlimitowych świadczeń zdrowotnych (artykuł przygotowany do druku)
19
M. Durbajło-Mrowiec, Wyznaczniki wartości zakładu opieki zdrowotnej, wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 50
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Ustawodawca nie określił samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej jako podmioty nie mające na celu osiągania zysku.
Oznacza to więc, że w założeniu ustawodawcy samodzielne publiczne
zakłady opieki zdrowotnej nie są wyłącznie organizacjami non-proﬁt.
Status samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
w aspekcie ich celów działania jest szczególny. Samodzielne publiczne
zakłady opieki zdrowotnej są tworzone w celu zaspokajania potrzeb
ludności w dziedzinie zdrowia. Osiąganie tego celu nie wyklucza możliwości generowania zysków.
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może uzyskiwać zysk,
a więc świadczeń udzielonych w ramach powszechnego ubezpieczenia społecznego, a także z komercyjnych usług medycznych udzielanych poza systemem świadczeń opieki zdrowotnej ﬁnansowanych ze środków publicznych.
Cel utworzenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jakim jest zaspokajanie potrzeb ludności w dziedzinie zdrowia,
a także kryteria nadzoru organów publicznych (struktur administracyjnych) oznacza, że samodzielne zakłady opieki zdrowotnej nie są w swojej podstawowej działalności podmiotami komercyjnymi.
Komercyjne usługi medyczne publicznych zakładów opieki zdrowotnej stanowią dodatkową sferę działalności tych zakładów i nie
zmieniają natury ich działalności w zakresie podstawowej sfery, czyli w sferze świadczeń opieki zdrowotnej ﬁnansowanych ze środków
publicznych. Usługi medyczne samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej nie zmieniają więc tych zakładów w ich podstawowej działalności w podmioty komercyjne.

12. Zasady udzielania komercyjnych usług medycznych
w aspekcie nadzoru nad samodzielnym publicznym
zakładem opieki zdrowotnej
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej podlega nadzorowi podmiotu, który utworzył ten zakład. Szczegółowe zasady sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki
zdrowotnej określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru
14
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nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad
jednostkami transportu sanitarnego (zwane dalej jako „rozporządzenie
w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru). W rozporządzeniu tym podmiot, który utworzył samodzielny publiczny zakład
opieki zdrowotnej, zwany jest „podmiotem sprawującym nadzór”.
Według § 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nadzór obejmuje kontrolę i ocenę działalności jednostki
organizacyjnej oraz pracę jej kierownika, w szczególności w zakresie:
1) realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych
świadczeń,
2) prawidłowości gospodarowania mieniem,
3) gospodarki ﬁnansowej.
Nadzór nad realizacją zadań statutowych, dostępnością i poziomem
udzielanych świadczeń dokonywany jest poprzez kontrolę i ocenę
w szczególności:
1) zgodności zakresu i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych
lub usług z zakresem i rodzajem świadczeń lub usług przewidzianych
w statucie, z uwzględnieniem:
a) liczby udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług oraz okresu
oczekiwania na świadczenia lub usługi,
b) liczby pracowników udzielających poszczególnych świadczeń
zdrowotnych lub usług oraz ich kwaliﬁkacji,
c) zgodności udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług z przyjętymi standardami postępowania i procedurami medycznymi określonymi odrębnymi przepisami,
2) wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny oraz techniczny, a także w specjalistyczne środki transportu sanitarnego, wykorzystywane do
udzielania świadczeń zdrowotnych lub usług, odpowiednio do zakresu
i rodzaju świadczeń przewidzianych w statucie, oraz spełniania przez
nie wymagań określonych odrębnymi przepisami (§ 2 rozporządzenia
w sprawie szczegółowych zasad nadzoru).
Nadzór nad prawidłowością gospodarowania mieniem dokonywany
jest poprzez kontrolę i ocenę w szczególności:
1) wykorzystania aparatury i sprzętu medycznego,
2) wniosku dotyczącego zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury
i sprzętu medycznego,
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3) wniosku dotyczącego zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego albo wniesienia tego majątku do spółek lub fundacji (§ 3
rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad nadzoru).
Nadzór nad gospodarką ﬁnansową dokonywany jest poprzez kontrolę i ocenę jej legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.
W ramach kontroli gospodarki ﬁnansowej podmiot sprawujący nadzór analizuje:
1) kwartalne sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku ﬁnansowym jednostki organizacyjnej,
2) roczny plan rzeczowo-ﬁnansowy jednostki organizacyjnej,
3) roczne sprawozdanie rzeczowo-ﬁnansowe jednostki organizacyjnej,
4) roczne sprawozdanie z działalności jednostki organizacyjnej.
2. Jeżeli podmiot sprawujący nadzór uzna, na podstawie sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, iż zagrożona jest płynność ﬁnansowa podmiotu, może żądać przekazywania comiesięcznych sprawozdań
o przychodach, kosztach lub wyniku ﬁnansowym (§ 6 rozporządzenia
w sprawie szczegółowych zasad nadzoru).
Podmiot sprawujący nadzór przeprowadza kontrole okresowe
i sprawdzające. Kontrole okresowe są podejmowane co najmniej raz
w roku celem dokonania okresowej oceny działalności jednostki organizacyjnej w zakresie określonym w § 1 rozporządzenia w sprawie
szczegółowych zasad sprawowania nadzoru. Kontrole sprawdzające są
prowadzone w celu zbadania czy usunięto nieprawidłowości ujawnione
w toku kontroli okresowych (§ 7 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru).
Przytoczone przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru wskazują, iż kontroli i ocenie podlega udzielnie świadczeń zdrowotnych, a więc także komercyjnych świadczeń
zdrowotnych.
Realizacja zadań statutowych samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej może polegać nie tylko na udzielaniu świadczeń
zdrowotnych ﬁnansowanych ze środków publicznych, ale także świadczeń komercyjnych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o zakładach opieki
zdrowotnej zakład opieki zdrowotnej jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych, utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.
16
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13. Komercyjne usługi medyczne samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nadzorem
administracyjnym założyciela władzy publicznej
W ramach nadzoru podmiotu założycielskiego nad samodzielnym
publicznym zakładem opieki zdrowotnej kontrola i ocena może obejmować liczbę udzielanych świadczeń zdrowotnych, zakres usług niekomercyjnych, jak też zasady udzielania usług komercyjnych20.
Nadzór nad prawidłowością gospodarowania mieniem dokonywany
przez kontrolę i ocenę wykorzystania aparatury i sprzętu medycznego powinien uwzględniać wykorzystanie aparatury i sprzętu medycznego w zakresie
świadczeń opieki zdrowotnej ﬁnansowanych ze środków publicznych. Niepełne wykorzystanie aparatury i sprzętu medycznego w zakresie udzielania
takich świadczeń uzasadnia świadczenie komercyjnych usług medycznych.
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej jako jednostka nie
nastawiona na generowania zysku, nie powinien być deﬁcytowy. Aby
tak było, musi efektywnie świadczyć usługi medyczne, optymalnie wykorzystywać zasoby będące w jego dyspozycji oraz uzyskiwać nadwyżkę ﬁnansową, którą powinien wykorzystywać na cele rozwojowe21.
Ze względu na to, że nadzór nad gospodarką ﬁnansową dokonywany
jest poprzez kontrolę i ocenę jej legalności, gospodarności, celowości
i rzetelności wskazane jest poddanie kontroli i ocenie podmiotu założycielskiego co do zasad ﬁnansowania działalności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z opłat pacjentów uiszczanych na
podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
Kontrola i ocena organu założycielskiego sfery usług komercyjnych
powinna zabezpieczać pacjentów publicznych szpitali przed postępowaniem niezgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, w tym
zwłaszcza przed naruszeniem przepisów określających prawa pacjenta
jako świadczeniobiorcy określone przepisami ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej ﬁnansowanych ze środków publicznych.
20
Z. Kubot, Niekomercyjne oraz komercyjne usługi zakładów opieki zdrowotnej, Klemar, październik
Wrocław 2009, s. 6–36
21
B. Zaleska, A. Wallis, Rachunkowość zakładu opieki zdrowotnej, Zeszyty Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej
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14. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej jako
świadczeniodawca ubezpieczenia zdrowotnego
W systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, będącego
częścią zabezpieczenia społecznego, samodzielny publiczny zakład
opieki zdrowotnej jest świadczeniodawcą ubezpieczenia zdrowotnego22. Jest podmiotem prawa zabezpieczenia społecznego, które ustanawia wspólnoty ryzyka niezdrowia, ich organizację oraz określa prawa
i obowiązki podmiotów, w tym uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej i obowiązki w zakresie ﬁnansowania tych świadczeń, a także
sankcje w razie naruszenia obowiązków.
W zakresie świadczeń opieki zdrowotnej ﬁnansowanych ze środków
publicznych samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej łączy
z pacjentem pozaumowny stosunek zobowiązaniowy. Jest to stosunek
opieki zdrowotnej kształtowany przepisami powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego jako części zabezpieczenia społecznego.23
W zakresie świadczeń komercyjnych – stosunek cywilnoprawny,
kształtowany umową zawartą pomiędzy samodzielnym publicznym
zakładem opieki zdrowotnej a pacjentem. Jest to umowa nienazwana,
a więc umowa stwarzająca stronom szeroką swobodę kształtowania jej
treści.

15. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej jako
usługodawca na wolnym rynku usług medycznych
Wolny rynek charakteryzuje się brakiem pośrednictwa tzw. osoby
trzeciej pomiędzy pacjentem a dostarczycielem usługi. Pacjent decyduje o nabyciu konkretnego świadczenia medycznego24.

22
J. Jończyk, Charakter stosunków ubezpieczenia społecznego. Aktualne problemy prawa medycznego,
VI Ogólnopolskie Forum Prawniczo-Medyczne, Warszawa 11–12 grudnia 2003 r., s. 13
23
J.Jończyk, Stosunek opieki zdrowotnej, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2007 nr 3, s. 2–4
24
W. Tarnowiecki, Polityka społeczna, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej szkoły Humanistycznej, Gdańsk,
2008, s. 95
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Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej udzielając komercyjnych usług medycznych jest w tym zakresie usługodawcą w obrocie
cywilnoprawnym.25
Wolny rynek usług medycznych jest innym rodzajem rynku niż rynek instytucjonalnego odbiorcy jakim jest NFZ, czy inaczej mówiąc,
innego organizowania świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.26
Komercyjne usługi medyczne publicznych szpitali ze względu na
status tego zakładu oraz nadzór podmiotu założycielskiego różnią się
od komercyjnych usług medycznych udzielanych przez niepubliczne
zakłady opieki zdrowotnej, zwłaszcza prywatne szpitale. W tych ostatnich wykonywanie zawodu medycznego staje się narzędziem komercyjnego celu. Sam fakt zatrudnienia w interesie pracodawcy będącego
przedsiębiorcą i dążącego do zysku tworzy systemowe uzależnienie
ochrony zdrowia od komercyjnego celu27.

16. Utrata korzyści samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej
Interpretacja, zgodnie z którą publiczny zakład opieki zdrowotnej,
który zawarł z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej, nie ma prawa pobierania od osób ubezpieczonych opłat za świadczenia zdrowotne28, prowadzi do utraty korzyści przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej, obejmujących opłaty
od usług za świadczenia zdrowotne poza system świadczeń ﬁnansowanych ze środków publicznych.

25
Szerzej Z. Kubot, Podmiotowość „świadczeniodawcy” w opiece zdrowotnej [w:] Problemy kodyﬁkacji
prawa pracy. Wybrane zagadnienia zabezpieczenia społecznego, Referaty na XVI Zjazd Katedr oraz Zakładów
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Gdańsk, 19–21 września 2007 r. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu
Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 132–160
26
Pojęcie takie użyte jest m.in. w Decyzji z dnia 25.09.2003 r. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów Delegatura we Wrocławiu RWR 57-S-4/02/EK
27
J. Jończyk, Aspekty prywatyzcji szpitali, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2008, nr 7
28
Takie stanowisko wyraził Minister zdrowia w piśmie z dnia 13 września 2006 r., MZ-UZ-745-62722/IC/06 adresowanym do Starosty Powiatu Zgorzeleckiego
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Utracone korzyści publicznych szpitali to m.in. korzyści ze świadczenia usług medycznych jakie szpitale te mogłyby udzielać zagranicznym pacjentom. Rynek usług medycznych świadczonych zagranicznym pacjentom staje się przez to wyłącznie rynkiem prywatnych klinik
i innych niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.29
Utratę korzyści przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej nie można odnosić do niedopuszczalnych form ﬁnansowania tych zakładów
przez pacjentów. Do takich form należy m.in. wykupienie przez pacjentów „cegiełki” jako zapłaty za wykonanie badania poza kolejnością30.

17. Prowadzenie publicznych zakładów opieki zdrowotnej
przez władze publiczne jako wykonywanie publicznych
zadań ochrony zdrowia
Organ założycielski samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej uprawniony i zobowiązany jest już z samej swej natury do
wykonywania określonych zadań w zapewnieniu ochrony zdrowia. Organy samorządu terytorialnego obowiązane są do zapewnienia ochrony zdrowia mieszkańcom danej społeczności lokalnej. Zapewnienie
ochrony zdrowia mieszkańcom danej społeczności wyraża się m.in.
w pełnieniu funkcji organizatorskich jako organ założycielski samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Organ założycielski
wyposażony został w konkretne instrumenty umożliwiające kontrolę
działalności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej31.
„Organy samorządów terytorialnych muszą zadbać nie tylko o to,
aby ﬁgurować jako organy założycielskie samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej, ale także o to, by zakłady te miały faktyczną (w tym ﬁnansową) zdolność do wykonywania swoich ustawowych i statutowych zadań w zakresie ochrony zdrowia. Kompetencje
organu założycielskiego są wystarczające, by zorganizować odpowied29
Por. A. Woźniak, Wycieczki do Polski na tańsze leczenie. Usługi medyczne. Prywatne kliniki liczą na
setki tysięcy zagranicznych pacjentów, rzeczpospolita z dnia 25 marca 2010 r.
30
Taki sposób ﬁnansowania publicznego zakładu opieki zdrowotnej trafnie zakwestionował Minister
Zdrowia w piśmie wymienionym w przypisie 22.
31
Uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12.10.2004 r., K 31/02.

20

Prawo i Medycyna 2/2010 (39, vol. 12)

Status samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej a komercyjne usługi…

nią i sprawną sieć publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Jest to
ich obowiązek, od którego nie mogą się uwolnić ani przez likwidację
publicznych zakładów opieki zdrowotnej ani pośrednio przez fałszywą
prywatyzację, mianowicie przez tworzenie spółek prawa handlowego,
które z kolei powołują odrębne jednostki organizacyjne i nazywają je
niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej”32.
Władze publiczne (państwowe, samorządowe) ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie szerokiego dostępu do świadczeń zdrowotnych ﬁnansowanych ze środków publicznych.
Nałożony na władze publiczne obowiązek zapewnienia każdemu prawa do ochrony zdrowia oraz równego, szerokiego dostępu do
świadczeń opieki zdrowotnej wykonywany jest przez prowadzenie
publicznych zakładów opieki zdrowotnej33. Prowadzenie to następuje
w ramach kompetencji organizatorskich i właścicielskich organu założycielskiego przysługujących wobec publicznego zakładu opieki zdrowotnej i jego kierownika.
Przekształcenie publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę
kapitałową pozbawia organy samorządowe oraz organy administracji
rządowej prowadzenia takiego zakładu, przez co ogranicza zapewnianie prawa do ochrony zdrowia oraz równego, szerokiego dostępu do
świadczeń opieki zdrowotnej.

18. Wnioski, oceny, rekomendacje
1. Status samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
jako zakładowej zależnej osoby prawnej jest statusem dostosowanym
do realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia.34
32
J. Jończyk, Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie szpitalnych długów (K 31/02),
„Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2005, nr 3
33
J.Jończyk, Transformacja ubezpieczeń społecznych i ochrony zdrowia [w:] Konstytucyjne problemy
prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, pod redakcją H. Szurgacza, Referaty na XV Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Wrocław 1–2czerwca 2005 r. , Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wrocław 2005 r., s. 116
34
Warto tu przytoczyć następujące stanowisko J. Jończyka:” Prywatyzacja szpitali nie powinna być łączona z zadłużaniem, bo szpitale w formie SPZOZ w większości stosują się do wymagań gospodarności, a zadłużenie niektórych szpitali ma różne przyczyny. Nie można zatem wywodzić, że formuła SPZOZ jest wadliwa i powinna być odrzucona. „Przekształcenie szpitala w spółkę prawa handlowego samo przez się nie daje gwarancji
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2. Konstrukcja zakładowej, zależnej osoby prawnej zapewnia szeroki zakres samodzielności, przy podporządkowaniu władzy publicznej zabezpieczającym szeroki dostęp mieszkańców wspólnoty lokalnej
oraz obywateli do korzystania ze świadczeń zdrowotnych.
3. Przekształcenie samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej w spółki kapitałowe powoduje unicestwienie niekomercyjnego świadczeniodawcy utworzonego w celu zaspokajania potrzeb ludności w dziedzinie zdrowia.
4. Status samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
jako niekomercyjnego świadczeniodawcy w zakresie świadczeń opieki
zdrowotnej ﬁnansowanych ze środków publicznych (świadczeń objętych umową z NFZ oraz świadczeń udzielanych w warunkach przymusu ustawowego) nie zmienia się w sytuacji świadczenia poza tymi
usługami komercyjnych usług medycznych.
5. Komercyjne usługi medyczne stanowią dodatkową sferę działalności publicznego szpitala dopuszczalną wyłącznie poza udzielaniem
świadczeń opieki zdrowotnej ﬁnansowanej ze środków publicznych.
6. Mylne jest uzasadnianie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową tym, że spółka,
inaczej niż samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, może
świadczyć komercyjne usługi medyczne.
7. Komercyjne usługi medyczne publicznych szpitali stanowią alternatywną wobec komercyjnych usług niepublicznych szpitali formę uzyskiwania świadczeń zdrowotnych. Pacjenci będą mogli wybierać między
publicznym a niepublicznym usługodawcą świadczeń zdrowotnych.
8. Status samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
jako zakładowej, zależnej osoby prawnej obejmuje szczególny (specjalny) nadzór podmiotu założycielskiego. Kryteria nadzoru związane
są z istotą działalności statutowej samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej, tj. udzielaniem świadczeń zdrowotnych . Nadzór ma
zapewniać szeroką dostępność świadczeń zdrowotnych oraz gospodarność w ich udzielaniu.
prawidłowego funkcjonowania ochrony zdrowia, może natomiast wywołać nowe i większe niż dotąd problemy
wynikające z nieuchronnej w komercyjnej działalności selekcji ryzyka, podziału pacjentów według ich sytuacji
materialnej, trudności w zaspokajaniu potrzeb ludności w razie upadłości szpitala, itd.” (J. Jończyk, Aspekty
prywatyzacji szpitala, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2008, nr 7, s. 2–3)
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9. Zapłata bezpośrednia za konkretną usługę jest najbardziej korzystna dla podmiotu świadczącego usługi zdrowotne35. Odpłatne usługi
medyczne mogą zwiększać bieżącą efektywność samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i korzystnie wpływać na wynik
ﬁnansowy. Zapłata bezpośrednia jest znacznie korzystniejszą formą ﬁnansowania podmiotów świadczących usługi medyczne niż ﬁnansowanie przez towarzystwa ubezpieczeniowe36 .
10. Pacjenci, którzy nie mogą skorzystać ze świadczeń opieki ﬁnansowanych ze środków publicznych ze względu na wyczerpanie limitu
określonego w umowie świadczeniodawcy z NFZ, będą mieli nie tylko
możliwość oczekiwania na udzielanie świadczenia opieki zdrowotnej
według listy oczekujących, ale także uzyskania odpłatnego świadczenia zdrowotnego na podstawie umowy cywilnoprawnej.
11. Na gruncie obowiązującego stanu prawnego stanowisko wykluczające udzielanie przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej komercyjnych usług medycznych utrzymuje stan utraconych
korzyści po stronie tych zakładów. Stan taki nie może być akceptowany
przez kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ani podmioty założycielskie takich zakładów.
12. Kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jako organ osoby prawnej ma ustawowy obowiązek wyrażania jej
interesów. Dopuszczalność świadczenia usług komercyjnych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej implikuje aktywność
kierownika tychże w zakresie uzyskiwania przychodów z usług komercyjnych.
13. Odrzucić należy stanowisko, zgodnie z którym „na razie szpitale
publiczne mogą podpisywać umowy tylko z NFZ lub ﬁrmami ubezpieczeniowymi. Jeżeli natomiast szpitale będą sprzedawać zabiegi komuś innemu, np. osobie prywatnej, grożą im za to poważne sankcje,

35
J.J. Fedorowski, Zasady płatności za usługi medyczne w wolnorynkowej opiece zdrowotnej [w:] Ekonomika medycyny. Kompendium dla lekarzy i studentów medycyny, pod red. J.J. Fedorowskiego, Warszawa 2002.
36
J.E. Stiglitz podnosi, że „usiłowania towarzystw ubezpieczeniowych zmierzające do poprawy struktury
ubezpieczonych nazywa się czasem „zbieraniem śmietanki”. Co istotne, tego typu działania mogą podnieść
zyski ﬁrm ubezpieczeniowych bardziej niż poprawa efektywności świadczenia usług”, Ekonomia sektora publicznego, Warszawa 2004, s. 380
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w tym wykreślenie z rejestru placówek ochrony zdrowia. A to oznacza
zamknięcie”37.
14. Dyrektorzy samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej powinni opracować zasady udzielania odpłatnych świadczeń
zdrowotnych, a organy założycielskie powinny dokonać oceny tych
zasad w ramach nadzoru, a także kontrolować działalność publicznego zakładu opieki zdrowotnej tak aby udzielanie komercyjnych usług
medycznych nie ograniczało w jakikolwiek sposób prawa świadczeniobiorców do świadczeń opieki zdrowotnej ﬁnansowanych ze środków
publicznych.
15. Zasady udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych powinny
zostać ocenione w różnych aspektach. Wyjściowe znaczenie ma ocena w aspekcie świadczeń opieki zdrowotnej ﬁnansowanych ze środków publicznych. Chodzi o dopuszczalność udzielania komercyjnych
świadczeń zdrowotnych wyłącznie poza świadczeniami opieki zdrowotnej ﬁnansowanymi ze środków publicznych.
16. Istotnym aspektem oceny zasad udzielania odpłatnych świadczeń
zdrowotnych jest wysokość cen za świadczenia zdrowotne oraz zasady
kształtowania tych cen. Co do wysokości cen chodzi o to, aby nie były
nadmiernie wysokie, zwłaszcza nadmiernie wysokie względem kosztów udzielania danego rodzaju świadczenia.
17. Przekształcenie samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej w spółki kapitałowe powoduje zasadniczą zmianę statusu
świadczeniodawcy w opiece zdrowotnej: zamiast osoby zakładowej
użytkującej nieruchomości samorządu terytorialnego bądź Skarbu Państwa, w celu prowadzenia działalności o charakterze niekomercyjnym
pojawia się korporacyjna osoba prawna, która przejęła na własność
mienie publiczne dla wykorzystania go na cele komercyjne. Jest to
zmiana systemu publicznej ochrony zdrowia na system komercyjnej
opieki zdrowotnej.

37
Stanowisko wyrażone przez wiceministra zdrowia Jakuba Szulca przytoczone w artykule A. Kurowskiej, A. Stabryły, Szpitale chcą leczyć za pieniądze, Rzeczpospolita z dnia 6 stycznia 2010 r.
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Roszczenia odszkodowawcze rodzin poszkodowanych
pacjentów po nowelizacji kodeksu cywilnego
(art. 446 § 4)

I. Ustawa z dnia 30 V 2008 r. dodała do kodeksu cywilnego nowy
art. 446 § 4, który stanowi, że sąd może przyznać najbliższym członkom
rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.1 Zmiana, która weszła w życie z dniem 3 VIII
2008 r., jest realizacją zgłaszanego od lat postulatu uzupełnienia zapisu
§ 3 art. 446 k.c. o przyznanie wskazanym w nim osobom, obok roszczeń
dotyczących szkód majątkowych (tj. jednorazowego odszkodowania
z tytułu znacznego pogorszenia ich sytuacji życiowej), także możliwości
domagania się kompensacji krzywdy zaistniałej w następstwie śmierci.2
W nowym stanie prawnym zakres szkód, których naprawienia mogą domagać się tzw. pośrednio poszkodowani, jest więc stosunkowo szeroki, co
niewątpliwie polepsza sytuację prawną tych podmiotów, lecz jednocześnie wiąże się z dodatkowym (i – jak się wydaje – znacznym) obciążeniem
ﬁnansowym dla sprawcy lub osoby odpowiedzialnej za jego działania.3
Po nowelizacji zbędne staje się dokonywanie szerokiej interpretacji
art. 446 § 3 k.c. i – niejednokrotnie wywołujące zastrzeżenia – uwzględnianie elementów szkody niemajątkowej w ramach odszkodowania zasądzanego z tytułu istotnego pogorszenia sytuacji życiowej.4 Nie jest
1
Dz. U. z 2008 r., Nr 116, poz. 731. Rozwiązanie to, znane prawu polskiemu, stanowi powrót do myśli
legislacyjnej wyrażonej w art. 166 k.z. z 1933 r. Na ten temat zob. R. Longchamp de Berier Zobowiązania,
Poznań 1948, s. 299. Por. M. Wałachowska Zadośćuczynienie pieniężne za doznana krzywdę, Toruń 2007,
s. 197–198
2
Por. A. Cisek [w:] Kodeks cywilny. Komentarz,, red. E. Gniewek, Warszawa 2008, s. 801
3
Niwelować to mogą oczywiście ubezpieczenia OC.
4
Pomimo powszechnie głoszonego w literaturze poglądu, iż art. 446 § 3 k.c. ma na celu naprawienie wyłącznie szkody majątkowej, przy wyznaczaniu wysokości jednorazowego odszkodowania sądy niejednokrotnie
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także konieczne tworzenie (na potrzeby kompensacji krzywdy najbliższych członków rodziny zmarłego) nowej kategorii dobra osobistego
w postaci więzi rodziców z dzieckiem i uzyskiwanie ochrony prawnej
na podstawie art. 445 k.c. bądź art. 448 k.c. w związku z art. 23 i 24
k.c. (jak to czasem czyniły sądy w okresie przed nowelizacją).5 W nowym stanie prawnym osoba najbliższa zmarłemu – jako pośrednio poszkodowana – ma bowiem własne, samodzielne roszczenie do sprawcy,
niezależne od innych roszczeń przewidzianych w kodeksie cywilnym
(np. o rentę z art. 446 § 2 lub odszkodowanie jednorazowe przewidziane w art. 446 § 3) i w zakresie określonym przez przesłanki wskazane
w art. 446 § 4 k.c.6
II. Podstawę roszczeń o naprawienie krzywdy stanowi śmierć
bezpośrednio poszkodowanego (pacjenta), wynikająca ze zdarzenia,
z którym prawo łączy odpowiedzialność ex delicto określonej osoby
(lekarza bądź szpitala). W zakresie pozostałych przesłanek należy odwołać się do ogólnych przepisów o odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych, gdyż art. 446 § 4 k.c. – podobnie jak pozostałe
przepisy kodeksu cywilnego dotyczące zadośćuczynienia (tj. art. 445
k.c. i art. 448 k.c.) – nie wprowadza żadnych odrębnych przesłanek
kompensacji krzywdy.7 Poszkodowany będzie więc musiał wykazać
szkodę niemajątkową (fakt jej zaistnienia oraz rozmiary) oraz związek przyczynowy między śmiercią pacjenta (bezpośrednio poszkodowanego) a doznaną krzywdą. Zasądzenie zadośćuczynienia nie zostało
natomiast uzależnione od wykazania, że w konkretnym przypadku za
naprawieniem krzywdy przemawiają zasady współżycia społecznego
(względy słuszności).8 Przyjęcie tego rodzaju dodatkowej przesłanki
uwzględniały także okoliczności istotne z punktu widzenia zadośćuczynienia. Zob. np. wyrok SN z 15 X 2002 r.
(II CKN 985/00), niepubl.; wyrok SN z 20 I 2004 r. (III CK 360/02), niepubl. oraz wyrok SN z 9 III 2007 r.
(V CSK 459/06); niepubl. Po nowelizacji praktyka ta staje się niedopuszczalna, gdyż zastosowanie art. 446 § 3
k.c. ograniczone zostaje jedynie do uszczerbków o charakterze majątkowym.
5
Zob. wyrok SA w Gdańsku z 23 IX 2005 r. (I ACa 554/05), Palestra 2006, nr 9–10, s. 308 z glosą M. Wałachowskiej, PS 2007, nr 1, s. 135 i n. oraz M. Kowalskiego, Palestra 2006, nr 9–10, s. 308 i n.
6
A. Śmieja [w:] System Prawa Prywatnego. Tom 6. Prawo zobowiązań – część ogólna, red. A. Olejniczak,
Warszawa 2009, s. 737
7
Por. A. Cisek, op. cit., s. 802
8
Limitowanie prawa do zadośćuczynienia „szczególnymi okolicznościami” i „względami słuszności”
uznano w uzasadnieniu projektu za bezzasadne. Stwierdzono bowiem, że z uwagi na wąski krąg uprawnionych
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(ostatecznie odrzuconej przez Komisję Kodyﬁkacyjną) – w powiązaniu z uznaniowym charakterem i zasadą fakultatywności zadośćuczynienia – mogłoby doprowadzić do zawężenia zakresu kompensacji do
szczególnie dotkliwych (poważnych) i ciężkich postaci uszczerbków
niemajątkowych spowodowanych utratą członka najbliższej rodziny,
niezależnie od faktu, że zawinione spowodowanie śmierci człowieka,
co do zasady, wywołuje moralną dezaprobatę i godzi w powszechnie
przyjmowane poczucie słuszności i sprawiedliwości.
Przepis art. 446 § 4 k.c. wymaga, by – jak wspomniano – do śmierci
bezpośrednio poszkodowanego doszło w następstwie czynu niedozwolonego (deliktu) sprawcy szkody. W sferze szkód wyrządzonych przy
leczeniu będzie to np. zawiniony błąd lekarza, wynikłe z braku staranności pozostawienie ciała obcego w organizmie chorego po przeprowadzonej operacji, spóźnione podjęcie interwencji medycznej, nieuzasadniona odmowa udzielenia przez szpital pomocy, naruszająca art. 7
ustawy o z.o.z. Dla oceny roszczeń osoby pośrednio poszkodowanej
nie ma jednak znaczenia okoliczność czy śmierć pacjenta nastąpiła
natychmiast czy w określonym czasie (nawet bardziej odległym) po
wystąpieniu zdarzenia sprawczego.9 Konieczne jest jedynie ustalenie
przez poszkodowanego tego, że sprawca szkody (lekarz, inny członek
personelu medycznego, ewentualnie szpital jako osoba prawna) ponosi
za śmierć chorego odpowiedzialność według przepisów kodeksu cywilnego o czynach niedozwolonych. Roszczenie o zadośćuczynienie
uzasadnia natomiast każda z podstaw odpowiedzialności deliktowej,
dopuszczalna w sferze szkód wyrządzonych przy leczeniu, tj. zarówno
art. 415 k.c. (przewidujący odpowiedzialność lekarza lub zakładu opieki
zdrowotnej za winę własną, organizacyjną), art. 430 k.c. (jako podstawa
odpowiedzialności zaostrzonej, tzw. zastępczej – szpitala za zawinione
działania zatrudnionego w nim personelu medycznego), art. 429 k.c.
(przewidujący odpowiedzialność za winę w wyborze lekarza czy personelu medycznego), jak również – przynajmniej teoretycznie w razie
z art. 446 § 4 k.c., podstawy naprawienia krzywdy występować będą w zasadzie w większości przypadków.
Zob. Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny i innych ustaw, druk sejmowy nr 81
9
Por. G. Bieniek [w:] Komentarz do Kodeksu Cywilnego. Księga III. Tom I, red. G. Bieniek, Warszawa
2008, s. 610–611
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zgodnego z prawem działania zakładu opieki zdrowotnej jako organu
władzy publicznej – art. 4172 k.c. (konstruujący odpowiedzialność na
zasadach słuszności i znajdujący zastosowanie m. in. w razie szkód doznanych w następstwie obowiązkowych szczepień ochronnych).10
Dowodzenie, że śmierć bezpośrednio poszkodowanego nastąpiła
wskutek deliktu sprawcy zazwyczaj wymagać będzie wykazania winy
tego podmiotu, najczęściej w postaci zwykłego niedbalstwa (braku należytej staranności w działaniu). Z tej przyczyny na aprobatę zasługuje
rozwiązanie polegające na przyjęciu, iż nowy przepis art. 446 § 4 k.c.
nie uzależnia możliwości wystąpienia z roszczeniem o zadośćuczynienie od wykazania winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa sprawcy
szkody.11 Wina umyślna w postępowaniu lekarza bądź z.o.z. zdarza się
bowiem niezmiernie rzadko, wręcz sporadycznie (w razie umyślnego
zaniechania); stosunkowo nieczęste są także przypadki, w których do
śmierci pacjenta dochodzi w następstwie rażącego niedbalstwa tych
podmiotów (tj. daleko idącego, poważnego odstępstwa od wymaganego standardu działania, jakim jest np. użycie niesterylnych narzędzi
chirurgicznych).12
Według poglądów przyjętych w judykaturze i piśmiennictwie, krzywda (szkoda niemajątkowa) wyraża się w (z natury rzeczy niewymiernych pieniężnie, a więc trudnych do wyrażenia in valuta) negatywnych
odczuciach poszkodowanego. W procesach lekarskich, uruchamianych
z powództwa poszkodowanych pacjentów, będą to najczęściej: ból ﬁzyczny i cierpienia psychiczne spowodowane uszkodzeniem ciała lub
wywołaniem rozstroju zdrowia, zakłócenie spokoju duchowego, stres
i depresja, poczucie osamotnienia w przypadku izolacji od osób bliskich, niepewność co do skuteczności dalszego leczenia lub rehabilitacji, załamanie nerwowe, poczucie wyłączenia z „normalnego” życia,
jakie wiodą osoby zdrowe, itd.13 Krzywda doznana przez osoby pośred10
Na ten temat zob. K. Bączyk-Rozwadowska Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przy leczeniu, Toruń 2008, s. 185 i n.
11
Okoliczność ta może mieć jednak wpływ na rozmiar krzywdy, a tym samym – decydować o wysokości
zadośćuczynienia (o czym w dalszym toku rozważań).
12
Zob. orzeczenie SA we Wrocławiu z 28 IV 1998 r. (I ACa 308/98), PiM 2002, nr 12, s. 46; wyrok SN z 8
IV 1959 r. (III CR 762/58), PiP 1961, nr 2, s. 343 oraz wyrok SN z 17.II.1967 r. (I CR 435/66), OSN 1967, z. 10,
poz. 177. Więcej na ten temat zob. M. Nesterowicz Prawo medyczne, Toruń 2007 (wyd. VIII), s. 68
13
Por. B. Janiszewska Zadośćuczynienie za krzywdę w sprawach medycznych, PiM 2005, nr 2, s. 98
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nio poszkodowane polegać natomiast będzie na ujemnych przeżyciach
przede wszystkim (a może nawet wyłącznie) w sferze psychicznej. Negatywne doznania wywołane utratą najbliższego członka rodziny mogą
przyjmować postać bólu i cierpienia psychicznego, wstrząsu nerwowego, rozchwiania emocjonalnego, poczucia żalu i beznadziejności, osamotnienia, utraty sensu dalszego życia, itp.14 Z analizy wyroków, jakie
zapadały na podstawie art. 446 § 3 k.c. i – pomimo wyraźnego brzmienia tego przepisu – obejmowały także kompensację krzywdy, wynika
– że szkoda moralna pośrednio poszkodowanych może także wyrażać
się w poczuciu bezradności, utraty pomocy i wsparcia w sprawach życia codziennego, poczuciu zawiedzionych nadziei po śmierci dziecka
prowadzącym do znacznego osłabienia aktywności życiowej i motywacji do przezwyciężania trudności dnia codziennego, a także w uczuciu
zawodu i osamotnienia po utracie osoby najbliższej15. Przyjmuje się
jednak, że krzywda, o której mowa w art. 446 § 4 k.c., niekoniecznie
musi polegać na wywołaniu rozstroju zdrowia; nie jest zatem konieczne, by przyjmowała postać medycznie stwierdzalnej choroby (np. zespołu nerwicowo-depresyjnego, innych zaburzeń psychiatrycznych).16
Ocena krzywdy, tj. faktu jej zaistnienia oraz rozmiarów, jest sprawą
indywidualną i wymagającą wzięcia pod uwagę całokształtu okoliczności konkretnego przypadku. Cierpienia psychiczne odczuwane z powodu utraty osoby bliskiej powinny jednak być rzeczywiste i tej natury, by
zasługiwały na uwzględnienie według przyjętych przez sąd kryteriów
oceny (o których w dalszym toku rozważań).17 Poszkodowany bowiem,
kierując się odczuciami subiektywnymi, zazwyczaj wyolbrzymia doznany uszczerbek moralny.18
Niezależnie od krzywdy, dla uruchomienia roszczeń z art. 446 § 4
k.c. niezbędne staje się wykazanie, że między śmiercią bezpośrednio
14

Por. M. Wałachowska Wynagrodzenie szkód poniesionych na skutek doznania wstrząsu psychicznego
spowodowanego śmiercią osoby bliskiej, PS 2004, nr 7–8, s. 46
15
Zob. wyrok SN z 8 V 1969 r. (II CR 114/69), OSN 1970, z. 7–8, poz. 129 oraz wyrok SN z 30 VI 2004 r.
(IV CK 445/03), niepubl.
16
Tak trafnie M. Wałachowska w referacie wygłoszonym podczas XII Forum Prawniczo-Medycznego
w Warszawie (10–11 XII 2009 r.)
17
Por. M. Nesterowicz [w:] Kodeks cywilny z komentarzem. Tom I, Warszawa 1989, red. J. Winiarz, s. 452.
Odmiennie S. Garlicki Odpowiedzialność cywilna za nieszczęśliwe wypadki, Warszawa 1971, s. 472 i n. Zdaniem
autora, nawet sam ból wywołany utratą osoby najbliższej może uzasadniać przyznanie zadośćuczynienia.
18
Por. A. Szpunar Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową, Bydgoszcz 1999, s. 182
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poszkodowanego a krzywdą doznaną przez najbliższego członka jego
rodziny istnieje adekwatny związek przyczynowy w rozumieniu art. 361
§ 1 k.c.19 Oznacza to, że uszczerbek w postaci ujemnych przeżyć psychicznych powinien stanowić normalne, tj. typowe i dające się przewidzieć (według zasad doświadczenia życiowego, prawideł natury bądź
wiedzy specjalistycznej w danej dziedzinie) następstwo śmierci pacjenta.
Doświadczenie życiowe uczy, a nauki medyczne w wielu przypadkach
potwierdzają fakt, iż utrata osoby najbliższej stanowi dla pozostających
przy życiu członków najbliższej rodziny ogromny wstrząs i zazwyczaj
wiąże się z cierpieniami psychicznymi znacznych rozmiarów, przybierającymi niejednokrotnie postać określonego schorzenia psychiatrycznego. Niewykluczone jest zatem to, że sądy – podobnie jak w procesach
lekarskich, w których zasądzane są odszkodowania i zadośćuczynienia
na rzecz pacjentów bezpośrednio poszkodowanych w związku z leczeniem – także na gruncie art. 446 § 4 k.c. uznawać będą za wystarczające
wykazanie wysokiego stopnia prawdopodobieństwa, nie obciążając powoda wymogiem wykazywania absolutnej pewności związku przyczynowego bądź też poprzestaną wyłącznie na stwierdzeniu conditio sine
qua non, bez konieczności ustalania normalności następstw zdarzenia
sprawczego.20 Wzgląd na konieczność zapewnienia pośrednio poszkodowanym daleko idącej ochrony prawnej może także doprowadzić do
przyjmowania przez sądy istnienia cierpień psychicznych po utracie
osoby najbliższej bez konieczności przeprowadzenia dowodu, a jedynie na podstawie bliskiej więzi powoda ze zmarłym i istnienia między
tymi osobami szczególnego stosunku przywiązania (co dotyczyć będzie
w szczególności rodziców i dzieci oraz współmałżonków).
III. Art. 446 § 4 k.c. nie określa kręgu pośrednio poszkodowanych,
uprawnionych do wystąpienia z roszczeniem o zadośćuczynienie. Usta19

W pierwszej kolejności poszkodowany jednak będzie musiał wykazać istnienie związku przyczynowego
między uszkodzeniem ciała (rozstrojem zdrowia) wynikającym z wadliwie przeprowadzonego leczenia a śmiercią pacjenta (bezpośrednio poszkodowanego). Dopiero bowiem ustalenie odpowiedzialności deliktowej sprawcy (lekarza bądź szpitala) pozwoli na wspomnianą analizę powiązań kauzalnych między śmiercią bezpośrednio
poszkodowanego a krzywdą doznaną przez najbliższego członka rodziny. W przypadku szkód doznanych przez
pośrednio poszkodowanych konstrukcja kauzalności ma bowiem charakter złożony. Por A. Śmieja op. cit.,
s. 722 (przypis 1002)
20
Ibidem.
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wodawca nie wyliczył tych osób ani przykładowo, ani w sposób wyczerpujący (np. na wzór regulacji zawartej m. in. w art. 4 ustawy z 6 XI
2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta21). Posłużono się
natomiast tą samą elastyczną formułą, która występuje w art. 446 § 3
k.c., tj. pojęciem członków najbliższej rodziny zmarłego. W pełni aktualne w odniesieniu do beneﬁcjentów roszczenia o zadośćuczynienie
pozostaną więc poglądy doktryny i orzecznictwa przyjęte na gruncie
art. 446 § 3 k.c., a także – w określonym zakresie – rozwiązania wypracowane pod rządem dawnego prawa, tj. art. 166 k.z., który w zbliżony sposób zakreślał krąg uprawnionych do domagania się naprawienia
krzywdy.
Użyte w art. 446 § 3 i 4 k.c. pojęcie rodziny ujmowane jest w piśmiennictwie i judykaturze (podobnie jak pod rządem art. 166 k.z.) stosunkowo szeroko i obejmuje nie tylko małżonków i ich wspólne dzieci,
ewentualnie dzieci jednego z małżonków (tworzących rodzinę sensu
stricto, w znaczeniu prawnym), ale również inne osoby spokrewnione
ze zmarłym, tj. jego rodzeństwo (w tym także przyrodnie), dalszych
zstępnych i wstępnych oraz powinowatych, a także – macochę (ojczyma), pasierbicę (pasierba) oraz dziecko pozostające pod pieczą rodziny
zastępczej (rodzina sensu largo).22 Za osobę najbliższą, uprawnioną do
odszkodowania z art. 446 § 3 k.c. (i tym samym – w obecnym stanie prawnym – zadośćuczynienia z § 4), Sąd Najwyższy uznał m. in.
wnuczkę zmarłego, będącą dzieckiem pozamałżeńskim, od urodzenia
wychowywaną wyłącznie przez dziadków, pomimo iż matka żyła i była
zdolna do alimentacji córki.23 W ocenie Sądu, najbliższym członkiem
rodziny może być także babka w stosunku do swojego wnuka, który
przez okres kilku lat dobrowolnie i stale dostarczał jej środków utrzymania (i czyniłby to nadal, gdyby nie doszło do jego nagłej śmierci).24
Status osoby najbliższej orzecznictwo nadaje także macosze (a konsekwentnie także – ojczymowi) w sytuacji, gdy za przyznaniem tej
osobie roszczeń o naprawienie krzywdy przemawiają in casu oceniane
21

Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 417
A. Szpunar Wynagrodzenie szkody wynikłe wskutek śmierci osoby bliskiej, Bydgoszcz 2003, s. 156. Por.
M. Safjan [w:] Komentarz do kodeksu cywilnego. Tom I, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2005, s. 1295
23
Wyrok SN z 5 VIII 1970 r. (II CR 313/70), OSN 1971, z. 3, poz. 56
24
Wyrok SN z 17 IX 1974 r. (II CR 446/73), niepubl.
22
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pozytywnie (w świetle zasad współżycia społecznego) stosunki łączące tę osobę z pasierbem, zwłaszcza zaś fakt wychowywania dziecka
(pasierba) i sprawowania nad nim osobistej pieczy od najmłodszych
lat.25 W nowym stanie prawnym aktualność wydaje się zachowywać
także pogląd wyrażony w judykaturze na gruncie art. 166 k.z., w myśl
którego osobą uprawnioną do zadośćuczynienia może być także dalszy
krewny (ciotka, a konsekwentnie – wuj), pozostający na utrzymaniu
zmarłego i prowadzący mu gospodarstwo domowe.26
O tym jednak, kto jest najbliższym członkiem rodziny w rozumieniu
art. 446 § 4 k.c. każdorazowo decyduje faktyczny układ stosunków pomiędzy określonymi osobami, a nie formalna kolejność pokrewieństwa,
wynikająca w szczególności z przepisów k.r.o.27, ewentualnie z istnienia powinowactwa. Ustalenie osoby uprawnionej w danym przypadku
do dochodzenia roszczeń o zadośćuczynienie należy do sądu orzekającego, który po wnikliwej analizie okoliczności stanu faktycznego ustala, czy istniała silna i pozytywna więź emocjonalna między powodem
a zmarłym.28 Brak tej więzi, nawet w obrębie najbliższej rodziny (sensu
stricto), uzasadnia oddalenie powództwa o zadośćuczynienie (np. w stosunku do małżonka pozostającego ze zmarłym w faktycznej separacji).
Mając na uwadze nikły charakter wspomnianej więzi Sąd Najwyższy
(we wspomnianym już wyroku z dnia 31 V 1938 r.) słusznie odmówił
ochrony prawnej rodzeństwu zmarłego, opowiadając się jednocześnie
za zasądzeniem zadośćuczynienia z art. 166 k.z. na rzecz ciotki, która
pozostawała na wyłącznym utrzymaniu zmarłego i prowadziła z nim
wspólne gospodarstwo domowe.
Na gruncie obowiązującego prawa niejasna pozostaje natomiast
kwestia dopuszczalności wystąpienia z roszczeniem z art. 446 § 4 k.c.
przez osobę, która pozostawała ze zmarłym w związku nieformalnym
(konkubinacie), a konsekwentnie także przez dzieci z takiego związku
25

Wyrok SN z 10 XII 1969 r. (III PRN 77/69), OSN 1970, z. 9, poz. 160. Za dodatkowy argument przemawiający za uznaniem macochy za członka najbliższej rodziny sąd uznał istnienie między tą osobą a pasierbem
obowiązku alimentacyjnego, określonego w art. 144 § 2 k.r.o. Por. wyrok SN z 18 XI 1961 r. (II CR 325/61),
OSN 1963, poz. 32
26
Orzeczenie SN z 31 V 1938 r., Zb. Orz. SN 1939, poz. 100
27
Tak wspomniany już wyrok SN z 5 VIII 1970 r..
28
Wyrok SN z 10 XII 1969 r. (III PRN 77/69), OSN 1970, z. 9, poz. 160
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(w razie śmierci partnera matki lub ojca).29 Skala zjawiska jest bowiem coraz szersza i ma doniosłe znaczenie praktyczne. Przeobrażenia ustrojowe, gospodarcze i kulturowych, do jakich doszło w ciągu
ostatnich lat spowodowały, że pożycie quasi-małżeńskie utrwaliło się
w systemie ocen i norm moralnych społeczeństwa i przestało być postrzegane jako sytuacja wyjątkowa, odbiegająca od normy czy przyjętego standardu.30
Art. 446 § 4 k.c. w dosłownym brzmieniu (poddany wykładni literalnej) rzeczywiście nie daje podstaw do zasądzenia zadośćuczynienia na rzecz konkubenta (konkubiny), gdyż osoby te nie mieszczą się
w ramach najszerzej nawet ujmowanej rodziny w znaczeniu prawnym
(sensu stricto). Wydaje się jednak, że faktyczny układ stosunków między określonymi osobami, będący – jak już wspomniano – czynnikiem
decydującym o uwzględnieniu roszczeń, przy jednoczesnym szerokim
ujmowaniu rodziny (wykraczającym poza ramy tego pojęcia w znaczeniu prawnym), może dawać podstawy do uwzględnienia roszczenia
z art. 446 § 4 k.c., o ile jednocześnie uda się wykazać, że w konkretnym przypadku związek nieformalny miał charakter poważny i trwały
(utrwalony), tj. że partnerzy przez dłuższy czas funkcjonowali na identycznych zasadach jak małżeństwo, choć w świetle reguł przedstawionych w art. 1 k.r.o. małżeństwa nie stanowili. Kwestią najistotniejszą
i jednocześnie decydującą o zaliczeniu do grona uprawnionych będzie
więc ustalenie istnienia zarówno utrwalonej (a więc przynajmniej, jak
można przyjąć, kilkuletniej) więzi o charakterze uczuciowo-emocjonalnym, jak i powiązań ekonomicznych (wyrażających się w szczególności we wspólnym prowadzeniu gospodarstwa domowego, utrzymywaniu dzieci, itp.).
Judykatura, przy pełnym poparciu ze strony piśmiennictwa31, uznała
kobietę i mężczyznę, którzy nie zawarli związku małżeńskiego, za osoby bliskie, uprawnione do renty fakultatywnej przewidzianej w art. 446
29
Pod rządem art. 166 k.z. doktryna i orzecznictwo w sposób wyraźny wyłączały konkubentów (a także
narzeczonych oraz dzieci pozamałżeńskie) z grona osób uprawnionych do zadośćuczynienia. Z. Radwański
Zadośćuczynienie pieniężne za szkodę niemajątkową. Rozwój i funkcja społeczna., Poznań 1956, s. 130. Por.
orzeczenie SN z 18 V 1937, Przegląd Prawa i Administracji 1938, s. 306
30
Por. wyrok SN z 13 IV 2005 r. (IV CK 648/04), Prawo Asekuracyjne 2005, nr 4, s. 67 i n.
31
Zob. A Szpunar Wynagrodzenie…, s. 117
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§ 2 k.c.32 Natomiast w wyroku z dnia 13 IV 2005 r. (IV CK 648/04)33
Sąd Najwyższy stwierdził, że konkubenci i dzieci jednego z nich z poprzedniego związku de facto tworzą rodzinę, a tym samym powinni
zostać uznani za najbliższych jej członków (w rozumieniu art. 446 §
3 k.c.). W ocenie Sądu, najbliższym członkiem rodziny niekoniecznie
musi być krewny. O bliskości nie decydują bowiem wyłącznie więzy
pokrewieństwa, lecz – jak wskazano w uzasadnieniu – faktyczny układ
stosunków łączących powoda ze zmarłym, a więc istniejące między
tymi osobami poczucie bliskości i wspólności, więź uczuciowo-emocjonalna oraz ścisła wspólność gospodarcza.34
Niezależnie od stanowiska judykatury (i ewentualnej dalszej ewolucji jej poglądów), za włączeniem osób pozostających w związkach
nieformalnych do kręgu uprawnionych do domagania się zadośćuczynienia z art. 446 § 4 k.c. przemawiają względy prawno-porównawcze.
Roszczenie o naprawienie krzywdy doznanej w następstwie śmierci
osoby najbliższej przyznaje się konkubentom w orzecznictwie wielu
państw, m. n. angielskim oraz francuskim.35 Poza tym bezzasadne wydaje się odmawianie konkubentom ochrony prawnej na gruncie art. 446
§ 4 k.c., podyktowane zastrzeżeniami natury moralnej czy światopoglądowej. Jak już bowiem wspomniano, zastosowanie tego przepisu nie
wymaga wykazania, że za naprawieniem krzywdy przemawiają in casu
względy słuszności (zasady współżycia społecznego).
Bardziej dyskusyjna (i budząca znacznie więcej kontrowersji) pozostaje sprawa przyznania roszczeń z art. 446 § 4 k.c. w ramach związków osób tej samej płci. Niektórzy przedstawiciele piśmiennictwa postulują jednolite potraktowanie związków osób jednakowej i odmiennej
płci i – przy przyjętej szerokiej formule rodziny – przyznanie roszczeń
o zadośćuczynienie w ramach obu kategorii, bez dokonywania rozróż-

32
Wyrok SN z 2 XII 1970 r. (II CR 541/70), OSPiKA 1972, z. 3, poz. 52. Przyznanie tego rodzaju świadczenia uzależniono jednak od wykazania, że jego zasądzenie nie utrudni realizacji roszczeń osób uprawnionych
do o renty obligatoryjnej (np. formalnego małżonka).
33
Prawo Asekuracyjne 2005, nr 4, s. 67 i n.
34
W literaturze wyrażono jednak także pogląd przeciwny, odmawiający konkubinie statusu najbliższego
członka rodziny. Zob. M. Orlicki Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2005 r. (IV CK 648/04),
Prawo Asekuracyjne 2005, nr 4, s. 67 i n.
35
A. Szpunar Zadośćuczynienie…, s. 49
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nienia.36 Inni autorzy zalecają wstrzymanie się z dokonaniem oceny do
czasu pojawiania się uregulowań dotyczących statusu prawnego takich
związków.37 Nie jest jednak pewne, czy (i ewentualnie w jakim czasie) tego rodzaju rozwiązania w ogóle zostaną przyjęte38, pomimo iż
od lat funkcjonują w innych krajach europejskich w rozmaitej formie
i różnorodnym zakresie.39 Do tego czasu kwestię przyznania roszczeń
z art. 446 § 4 k.c. w ramach związków osób tej samej płci w będzie
musiało – w razie potrzeby – rozstrzygnąć orzecznictwo.
IV. Art. 446 § 4 k.c. stanowi wprawdzie w kodeksie cywilnym jurydyczne novum, lecz dla jego zastosowania w praktyce, na tle konkretnych stanów faktycznych, przydatne będą wypracowane już i ugruntowane w doktrynie zasady dotyczące krzywdy i zadośćuczynienia oraz
bogaty dorobek judykatury na tle art. 445 k.c., art. 448 k.c., a także
– w pewnym stopniu – art. 446 § 3 k.c. Odwołanie się do tych zasad
wymaga jednak uwzględnienia specyﬁki zdarzenia sprawczego (jakim
jest śmierć bezpośrednio poszkodowanego), szczególnego charakteru
krzywdy (polegającej na cierpieniach psychicznych co do zasady znacznych rozmiarów) oraz wyjątkowego kręgu podmiotów uprawnionych
do wystąpienia z roszczeniem (osób pośrednio poszkodowanych).
Celem zadośćuczynienia jest wynagrodzenie – za pomocą niedoskonałego w tym względzie środka, jakim jest pieniądz – doznanych przez
poszkodowanego cierpień psychicznych, ułatwienie przezwyciężenia
ujemnych przeżyć, przywrócenie (przynajmniej w części) równowagi,
36
Tak M. Wałachowska w referacie wygłoszonym podczas XII Forum Prawniczo-Medycznego w Warszawie (10–11 XII 2009 r.). Por. A. Daszewski Od stosownego odszkodowania do zadośćuczynienia pieniężnego za
krzywdę dla najbliższych członków rodziny zmarłego, Prawo Asekuracyjne 2008, nr 4, s. 20
37
Tak A. Śmieja, op. cit., s. 737
38
Próby wprowadzenia tego typu uregulowań podejmowano w Polsce dwukrotnie – w projekcie SLD
regulującym konkubinat, dotyczący także osób tej samej płci oraz w przyjętym przez Senat w 2004 r. projekcie
ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich. Z przyczyn politycznych żaden z projektów nie został jednak
przyjęty. A. Daszewski op. cit., s. 22
39
Parlament Europejski w 1994 r. zalecił państwom członkowskim Unii eliminację przeszkód w legalizacji stałych związków homoseksualnych. W tym zakresie nie obowiązuje jednak żadna dyrektywa, w związku
z czym państwa członkowskie regulują te kwestie w prawie krajowym w różnorodny sposób. Małżeństwa osób
tej samej płci dopuszczalne są w ustawodawstwie holenderskim, belgijskim oraz hiszpańskim. Ustawy o zarejestrowanych związkach partnerskich, tj. usankcjonowanych prawem związkach cywilnych osób dowolnej płci
uchwalone zostały m. in. we Francji (tzw. PACS), krajach skandynawskich (Danii, Szwecji, Norwegii, Islandii
i Finlandii), a także w Niemczech, Luksemburgu, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. A. Daszewski op. cit., s. 22
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która została zachwiana popełnieniem przez sprawcę (lekarza, szpital)
czynu niedozwolonego skutkującego śmiercią najbliższego członka
rodziny (pacjenta).40 Odmiennie niż odszkodowanie za szkodę majątkową (w tym także wynikającą z istotnego pogorszenia sytuacji życiowej), której rozmiary co do zasady da się mniej lub bardziej precyzyjnie
ustalić, zadośćuczynienie – z uwagi na niewymierny charakter krzywdy
– stanowić może jedynie przybliżony ekwiwalent za doznany uszczerbek niemajątkowy.
Użyta w art. 446 § 4 k.c. formuła „sąd może (…) przyznać” daje wyraz zasadzie fakultatywności zadośćuczynienia. Oznacza to, że decyzja
w kwestii naprawienia krzywdy ostatecznie pozostawiona jest ocenie
sądu, który może, lecz nie ma obowiązku zasądzenia zadośćuczynienia, nawet jeśli zaistnieje krzywda i jednocześnie spełnione zostaną pozostałe przesłanki odpowiedzialności pozwanego. Sąd dysponuje więc
swobodą w określaniu, czy powództwo o zadośćuczynienie zasługuje
na uwzględnienie. Swoboda ta, zwana prawem sędziowskim, nie oznacza jednak dowolności, gdyż zarówno przyznanie odpowiedniej sumy
tytułem kompensacji krzywdy, jak i jej odmowa powinny zostać w treści wyroku obiektywnie uzasadnione.41 Ukształtowana w przedstawiony sposób fakultatywność zadośćuczynienia umożliwiać ma rozstrzygnięcia najbardziej adekwatne do okoliczności konkretnego przypadku.
Art. 446 § 4 k.c. stanowi jednocześnie, że naprawienie krzywdy
powinno nastąpić przez przyznanie poszkodowanemu „odpowiedniej
sumy”, nie wskazując na jakiekolwiek dalsze kryteria ustalania wysokości zadośćuczynienia. Oceny w tym zakresie dokonuje sąd w granicach
przyznanej mu swobody sędziowskiej, biorąc pod uwagę okoliczności
konkretnego przypadku i kierując się charakterem oraz kompensacyjnym co do zasady celem instytucji zadośćuczynienia. Pomimo niemożności ścisłego ustalenia wysokości uszczerbku istotne jest to, by sędzia
każdorazowo opierał swoje rozstrzygnięcie na obiektywnych (bądź
przynajmniej zobiektywizowanych) i sprawdzalnych kryteriach, a nie
kierował się wyłącznie subiektywnymi odczuciami poszkodowanego,
40

Por. A. Szpunar Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową, Bydgoszcz 1999, s. 78
Zgodnie z poglądem utrwalonym w judykaturze, podstawę odmowy przyznania zadośćuczynienia może
stanowić jedynie znikomy rozmiar krzywdy. Zob. wyrok SN z 23 I 1974 r., OSPiKA 1975, poz. 171
41
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który – jak już wspomniano – może (i zazwyczaj będzie) wyolbrzymiać
doznaną krzywdę (art. 322 k.p.c. nie znajduje zastosowania.42
Prawidłowe wyznaczenie wysokości kwoty przyznawanej tytułem
zadośćuczynienia powinno być uzależnione od wszelkich okoliczności
danego przypadku i uwzględniać całokształt stanu faktycznego konkretnej sprawy. Podstawowe i pierwszorzędne znaczenie (z uwagi na
przyjętą w prawie cywilnym – jako pierwszoplanową – kompensacyjną
funkcję zadośćuczynienia) ma zawsze rozmiar doznanej krzywdy. Ten
zaś uzależniony jest od wielu rozmaitych czynników, składających się
na dalsze kryteria oceny, równie istotne dla prawidłowego rozstrzygnięcia, lecz mające charakter zrelatywizowany i niejednakową wagę
(ciężar gatunkowy). Ze względu bowiem na konkretne okoliczności
sprawy, ten sam zakres ujemnych doznań poszkodowanego może być
zasadniczo różny i zależeć od takich kwestii, jak m. in. wiek, stopień
indywidualnej wrażliwości psychicznej, ogólna sytuacja życiowa poszkodowanego.43
Rozmiar krzywdy doznanej przez poszkodowanego powinien wpływać na wysokość zadośćuczynienia w ten (oczywisty – jak się wydaje)
sposób, że im większa jest krzywda, tym wyższe świadczenie pieniężne
należy zasądzić tytułem jej naprawienia. Uszczerbek moralny znacznych rozmiarów uzasadnia dalej idące obciążenie sprawcy (osoby odpowiedzialnej za jego działania) i zapewnienie poszkodowanemu większej ilości środków pieniężnych niezbędnych dla złagodzenia cierpień
psychicznych wywołanych śmiercią osoby najbliższej. Jakiekolwiek
uogólnienia w tym względzie są wprawdzie niepożądane, jednakże
należy przypuszczać, że poważniejsza – i tym samym uzasadniająca
przyznanie wyższego zadośćuczynienia – może być krzywda, która in
casu przyjmuje postać medycznie stwierdzalnej choroby, np. zespołu
nerwicowego bądź depresji (pomimo iż okoliczność ta nie jest – jak
już wspomniano – przesłanką konieczną dla wystąpienia z roszczeniem
z art. 446 § 4 k.c.).

42
Zgodnie z poglądem utrwalonym w judykaturze i piśmiennictwie, w sprawach o naprawienie krzywdy
wyłączone jest zastosowanie art. 322 k.p.c. Zob. wyrok SN z 18 XI 2004 r. (I CK 219/04), Lex nr 146356 oraz
B. Janiszewska Zadośćuczynienie…, s. 102
43
A. Szpunar Zadośćuczynienie…, s. 183
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Zgodnie z poglądem wyrażonym w judykaturze i piśmiennictwie,
przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia niedopuszczalne jest dokonywanie uniﬁkacji w postaci zasądzania zbliżonych kwot w podobnych
stanach faktycznych.44 Sąd Najwyższy w wielu wyrokach podkreślał,
że sumy pieniężne zasądzone w innych sprawach nie mają charakteru
wiążącego, lecz mogą jedynie stanowić wskazówkę dla sądu rozpoznającego konkretny przypadek wyrządzenia krzywdy.45 Orzecznictwo
i doktryna opowiedziały się także wyraźnie przeciwko posługiwaniu
się sztywnym schematem i stosowaniu przeciętnych kwot i stawek za
każdy procent uszczerbku na zdrowiu, uznając tego rodzaju praktykę za
niedopuszczalne uproszczenie.46
Podstawy odmowy zasądzenia zadośćuczynienia nie może stanowić
okoliczność, iż poszkodowany, z uwagi na wiek lub stan ﬁzyczny (cielesny) bądź psychiczny, nie jest w stanie odczuć krzywdy, prawidłowo ocenić jej rozmiaru ani sytuacji, w jakiej się znalazł po doznanym
uszczerbku. W orzecznictwie (na gruncie art. 446 § 3 k.c.) wyrażono
pogląd, iż małe dziecko – ze względu na swój wiek – nie może odczuć
szkody moralnej doznanej w związku ze śmiercią matki w takim stopniu, w jakim normalnie odczuwa je osoba dorosła po stracie członka
najbliższej rodziny. Podkreślono jednak, że fakt utraty osoby najbliższej w okresie wczesnego dzieciństwa, a także okoliczność, że doznana
krzywda niewątpliwie będzie z upływem czasu narastać (w miarę rozwoju umysłowego i uświadamiania sobie przez dziecko swojego sieroctwa), uzasadniają zasądzenie na jego rzecz stosownego zadośćuczynienia pieniężnego.47 Rozwiązania te dotyczą także dziecka poczętego,
lecz nienarodzonego w chwili śmierci ojca lub matki. W wyroku z dnia

44
M. Nesterowicz Prawo …, s. 71. Odmienny pogląd przedstawił A. Szpunar Zadośćuczynienie…, s. 186–
187. Por. S. Piekarek Ustalanie wysokości zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę, NP 1972, nr 12, s. 1643
45
Tak m. in. orzeczenie SN z 13 IX 2007 r. (III CSK 109/07), niepubl.
46
A. Szpunar Zadośćuczynienie…, s. 182; tenże Glosa do orzeczenia SN z dnia 16 XII 1967 r. (II CR
379/67), NP 1969, nr 3, s. 480. Zob. także M. Nesterowicz Prawo…, s. 71. Autor podkreśla, że standaryzacja
szkód i zadośćuczynienia (stosowana na szeroką skalę w wielu krajach Unii Europejskiej) ma jedynie służyć
(odmiennie niż w ubezpieczeniach NNW) ułatwieniu orzekania w konkretnych sprawach. Por. orzeczenie SA
w Katowicach z 18 II 1998 r. (I ACa 715/97), OSA 1999, z. 2, poz. 7 oraz wyrok SN z 28 VI 2005 r. (I CK
7/05), niepubl.
47
Tak wyrok SN z 2 IX 1960 r. (III CR 173/60), OSN 1962, z. 1, poz. 14. Por. wyrok SN z 29 III 1966 r.
(II CR 59/66), niepubl.
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4 IV 1966 r.48 Sąd Najwyższy stwierdził, że w stosunku do nasciturusa
należy stosować analogiczne kryteria oceny rozmiaru krzywdy, jakie
przyjęto wobec pozostałych dzieci zmarłego, które w dniu śmierci ojca
były w wieku przedszkolnym; ich sytuacja z reguły jest bowiem jednakowa, a doznana krzywda – dotkliwa. Dziecko poczęte natomiast, pod
warunkiem, że narodzi się żywe, powinno być w świetle prawa traktowane na równi z narodzonym, jeśli sfery ich uprawnień pokrywają się
(nasciturus pro iam nato habetur quotiens de commodis eius agitur).
W stosunku do małych dzieci, a także osób, które z powodu stanu
ﬁzycznego bądź psychicznego nie mogą odczuć doznanej krzywdy, sąd
co do zasady dokonuje oceny jej rozmiaru w sposób zobiektywizowany.
W uzasadnieniach wyroków, w których zasądzane są zadośćuczynienia,
podkreśla się, że jeżeli z powodu daleko idącej subiektywności rozmiar
ujemnych przeżyć powoda okaże się in casu trudny do ustalenia, możliwe staje się przyjęcie, iż przeżycia te mają określoną wysokość na podstawie całokształtu okoliczności sprawy.49 Jedynie bowiem tego rodzaju
obiektywizacja oceny pozwala na prawidłowe wyznaczenie wysokości
zadośćuczynienia, stosownie do rozmiarów doznanej krzywdy.50
Na wysokość zadośćuczynienia wywierać może wpływ także stopień cierpień psychicznych, ich nasilenie oraz czas trwania ujemnych
następstw zdarzenia sprawczego. W doktrynie i orzecznictwie wskazuje się, że w szczególności trwały i nieodwracalny charakter krzywdy uzasadniać będzie zasądzenie wyższej kwoty na rzecz poszkodowanego.51 Sąd Najwyższy, analizując sprawy pacjentów doznających
szkód doznanych w związku z leczeniem (tj. bezpośrednio poszkodowanych), wyraźnie jednak opowiedział się za dopuszczalnością kompensacji krzywdy o charakterze przemijającym, tzn. takiej, która nie
48
OSPiKA 1966, poz. 279. Wyrok ten zapadł wprawdzie na gruncie dawnego prawa (art. 166 k.z.), lecz
– jak się wskazuje w piśmiennictwie – nadal zachowuje aktualność. M. Wałachowska w referacie wygłoszonym
podczas XII Forum Prawniczo-Medycznego w Warszawie (10–11 XII 2009 r.)
49
Zob. wyrok SA w Poznaniu z 8 II 2006 r. (I ACa 1131/05), LEX nr 194522 . Sąd uznał, że rozmiar
ﬁzycznych oraz psychicznych cierpień małoletniego dziecka (11 lat w chwili orzekania) trudno było ocenić ze
względu na subiektywność tego rodzaju odczuć, lecz wzięcie pod uwagę rodzaju rozpoznanej choroby (ciężkiej postaci porażenia mózgowego, stanowiącego następstwo wadliwie przeprowadzonego porodu) pozwoliło
uznać go za bardzo wysoki, uzasadniający zasądzenie zadośćuczynienia w kwocie 300 000 zł.
50
Por. M. Safjan [w:] Komentarz do kodeksu cywilnego. Tom I, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2005,
s. 1436–1437
51
M. Nesterowicz Prawo…, s. 67–68
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istnieje w chwili dochodzenia roszczeń.52 Reguła ta, obecnie utrwalona
w piśmiennictwie i judykaturze53, powinna – jak się wydaje – odnosić
się także do osób pośrednio poszkodowanych. W przeciwnym bowiem
przypadku zasięg zastosowania art. 446 § 4 k.c. mógłby ulec istotnemu ograniczeniu. Krzywda wywołana śmiercią najbliższego członka
rodziny, co do zasady (i według reguł doświadczenia życiowego), ma
charakter przemijający i po określonym czasie, bliższym lub bardziej
odległym, ustaje (chyba że in casu przyjmie postać poważniejszej i bardziej trwałej choroby psychicznej).
Niezależnie od kryterium rozmiaru krzywdy, dla ustalenia wysokości zadośćuczynienia istotne staje się także wzięcie pod uwagę rodzaju (istoty) i intensywności więzi łączących poszkodowanego ze zmarłym. Wydaje się, że im silniejsza jest ta więź, tym większe rozmiary
przybiera krzywda, jaka pojawia się po utracie osoby najbliższej, co
z kolei uzasadnia zasądzenie odpowiednio wyższego zadośćuczynienia.54 Można zatem przypuszczać, że pozycję uprzywilejowaną w zakresie dochodzenia roszczeń na podstawie art. 446 § 4 k.c. będzie miał
współmałżonek zmarłego, jego dzieci oraz rodzice, gdyż więź łącząca
te osoby – w prawidłowo funkcjonującej rodzinie – co do zasady jest
najsilniejsza. Na tego rodzaju cechę tej więzi wskazuje orzecznictwo
uznając ją za niezwykle cenną i szczególną, nacechowaną silnym zabarwieniem emocjonalnym i tym samym stanowiącą najwyższą formę
powiązań uczuciowych między ludźmi.55
Okolicznością uwzględnianą przez sądy przy ustalaniu wysokości
zadośćuczynienia jest także wiek poszkodowanego. Krzywda bowiem
zazwyczaj przybiera większe rozmiary w razie, gdy doznaje jej osoba
młoda, zwłaszcza zaś dziecko, które – jak się wskazuje w orzecznictwie
– dopiero rozpoczyna życie, a od najmłodszych lat pozbawione zostaje
opieki, osobistej troski i pomocy jednego z rodziców.56 Śmierć rodzica
52

Tak wyrok SN z 20 III 2002 r. (V CKN 909/00), PS 2003, nr 4, s. 141 z glosą Kingi Bączyk
Zob. wyrok SN z 14 X 2005 r. (III CK 99/05), OSN 2006, z. 7–8, poz. 137 z glosą K. Bączyk-Rozwadowskiej, PS 2008, nr 5, s. 156 i n. Por. M. Nesterowicz Zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę w procesach
lekarskich, PiP 2005, nr 3, s. 6
54
Por. A. Szpunar Wynagrodzenie szkody wynikłej wskutek śmierci osoby bliskiej, Bydgoszcz 2000, s. 161
55
Tak powołany już (w przypisie 4) wyrok SA w Gdańsku z 23 IX 2005 r. (I ACa 554/05)
56
Por. wyrok SN z 19 X 1961 r., OSPiKA 1962, poz. 155 oraz wyrok SN z 4 IV 1968 r., OSN 1969,
poz. 37
53
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(zwłaszcza zaś matki) w młodym wieku, co do zasady, oznacza również
mniej dotkliwą dla osoby dorosłej utratę wsparcia, rodzi poczucie osamotnienia wobec trudności życiowych, które napotyka dziecko m. in.
w okresie dorastania. Sam zaś fakt sieroctwa może niejednokrotnie powodować poczucie niższej wartości wobec rówieśników.57
Wysokość zadośćuczynienia kształtować się będzie także w zależności od tego, jaki wpływ miały doznane cierpienia psychiczne na ogólną
sytuację poszkodowanego, jego życie osobiste (np. w razie utraty jedynego dziecka przez rodziców niezdolnych do prokreacji z uwagi na
wiek lub z przyczyn zdrowotnych) i zawodowe (np. konieczność niekorzystnego ograniczenia planów zawodowych, rezygnacja z awansu).
W takich przypadkach szczególnego znaczenia nabiera przyjmowana
w orzecznictwie reguła, w myśl której zakres rekompensaty pieniężnej
powinien uwzględniać nie tylko bezpośrednie skutki zdarzenia wyrządzającego krzywdę, ale także psychiczny stosunek pokrzywdzonego do
poniesionych uszczerbków.58 Za przyznaniem wyższej kwoty tytułem
zadośćuczynienia nie powinna jednak – jak się podkreśla – przemawiać
okoliczność, iż poszkodowany, z uwagi na indywidualną, daleko idącą
wrażliwość (dostrzegalną już przed zdarzeniem sprawczym i mającą
charakter anormalny) – wyjątkowo intensywnie doświadcza negatywnych przeżyć psychicznych.59
Na wysokość zadośćuczynienia może mieć wpływ także stopień
winy sprawcy oraz jego zachowanie się po wyrządzeniu krzywdy.
Suma należna tytułem rekompensaty szkody niemajątkowej ustalana
jest bowiem na podstawie ostatecznego rozmiaru uszczerbku, który
uzależniony jest również od tego, w jaki sposób doszło do powstania
krzywdy i jak poszkodowany został potraktowany po jej wyrządzeniu.60
Poczucie krzywdy może zwiększać w szczególności obojętna (bierna)
postawa osoby odpowiedzialnej, wyrażająca się np. w braku otoczenia członków najbliższej rodziny zmarłego należytą opieką i pomocą
(np. psychologa) bądź w niepodjęciu żadnych działań zmierzających do
57
58
59
60

Por. A. Daszewski op. cit., s. 13
Zob. powołane już (w przypisie 46) orzeczenie SA w Katowicach z 18 II 1998 r. (I ACa 717/97)
A. Śmieja op. cit., s. 704
Zob. B. Janiszewska op. cit., s. 107 oraz M. Nesterowicz Zadośćuczynienie…, s. 7
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ograniczenia dalszych, negatywnych skutków naruszeń (takich jak np.
zaoferowanie pomocy specjalisty).61
Krzywda, jakiej doznaje członek najbliższej rodziny zmarłego, niewątpliwie wydaje się większa także wówczas, gdy do śmierci bezpośrednio poszkodowanego (pacjenta) dochodzi w następstwie rażącego
niedbalstwa sprawcy (lekarza lub szpitala), ewentualnie winy umyślnej. Zasądzenie relatywnie wyższego zadośćuczynienia byłoby zatem
uzasadnione w znanych orzecznictwu przypadkach pozostawienia
kompresu gazowego w organizmie po operacji62, przetoczenia krwi
niewłaściwej grupy63, zakażenia wirusem HIV w stacji dializ z powodu
złego stanu sanitarnego i epidemiologicznego stacji, przeprowadzania
dializ na tym samym stanowisku u chorych zakażonych wirusem HIV
oraz stosowania dializatorów wielokrotnego użytku64.
Przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia sąd może także uwzględnić stan majątkowy poszkodowanego.65 Niekorzystna sytuacja ekonomiczna, a w szczególności niski poziom dochodów tej osoby w większości przypadków utrudniać będzie złagodzenie negatywnych doznań
związanych ze śmiercią członka najbliższej rodziny, zwłaszcza gdy
poszkodowany nie jest w stanie podjąć stosownych działań we własnym zakresie (np. wyjechać na dłuższy urlop), a nie dysponuje jeszcze środkami od podmiotu odpowiedzialnego za krzywdę. Z drugiej
strony jednak pozwany nie może domagać się oddalenia powództwa
lub obniżenia wysokości zadośćuczynienia powołując się na okoliczność, iż poszkodowany jest w stanie, przynajmniej prowizorycznie,
wynagrodzić sobie doznaną krzywdę z własnych środków (całkowicie
61
Tak wyrok SN z 9 I 1978 r. (IV CR 510/77), OSN 1978, z. 11, poz. 210. Por. wyrok SN z 19 VIII 1980 r.,
OSN 1981, poz. 81 oraz wyrok SA w Krakowie z 9 III 2001 r., I ACa 124/01, PS 2002, nr 10 z glosą M. Nesterowicza
62
Wyrok SN z 17.II.1967 r. (I CR 435/66), OSN 1967, z. 10, poz. 177
63
Wyrok SN z 8 IV 1959 r. (III CR 762/58), PiP 1961, nr 2, s. 343
64
Wyrok SA we Wrocławiu z 28 IV 1998 r. (I ACa 308/98), PiM 2002, nr 12, s. 146 z glosą M. Nesterowicza
65
W doktrynie i judykaturze kwestia ta nie jest jednak ujmowana jednolicie. Niektórzy autorzy postulują pominięcie tego czynnika (tak m. in. J. Jastrzębski Kilka uwag o naprawieniu szkody niemajątkowej, Palestra 2005,
nr 3–4, s. 46; por. wyrok SN z 5 X 2005 r., I PK 47/05, Monitor Prawniczy 2006, nr 4, s. 208); zdaniem innych
natomiast należy brać pod uwagę jedynie sytuację majątkową sprawcy krzywdy (tak np. Z. Radwański, A. Olejniczak Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2008, s. 263, przypis 1 oraz A. Śmieja, op. cit., s. 704). Pojawił
się również pogląd, w myśl którego sąd w ogóle nie może brać pod uwagę stanu majątkowego stron, chyba że in
casu w rachubę wchodzi zastosowanie art. 440 k.c. Tak M. Wałachowska Zadośćuczynienie…, s. 129
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lub przynajmniej w określonej części).66 Na wysokość zasądzanego zadośćuczynienia nie powinna natomiast mieć wpływu sytuacja majątkowa sprawcy krzywdy. Podnoszony często w procesach zarzut trudności
ﬁnansowych, w jakich z różnych powodów znalazł się pozwany (najczęściej szpital), nie powinna zatem stanowić podstawy do złagodzenia
odpowiedzialności tego podmiotu i zasądzenia na rzecz poszkodowanego niższej sumy pieniężnej tytułem kompensacji wyrządzonej szkody niemajątkowej.67
Każdy z najbliższych członków rodziny zmarłego może dochodzić
zadośćuczynienia we własnym zakresie. Przysługuje mu bowiem wobec
sprawcy szkody bądź też osoby za niego odpowiedzialnej własne, samodzielne i odrębne roszczenie, niezależne od roszczeń innych współuprawnionych. Jeżeli więc z żądaniem wystąpi kilka osób jednocześnie
(np. współmałżonek i dzieci zmarłego), sąd w stosunku do każdej z nich
z osobna (indywidualnie) zobowiązany jest ocenić rozmiar doznanej
krzywdy i ustalić wysokość należnego zadośćuczynienia w wysokości
odpowiedniej do poniesionej krzywdy. Niedopuszczalna jest natomiast
przyjmowana w niektórych systemach prawnych (np. w Szkocji i Anglii) praktyka polegająca na podziale ogólnej sumy zasądzonego świadczenia pomiędzy wszystkich pośrednio poszkodowanych.68
Wcześniejsze zasądzenie odpowiedniej kwoty na rzecz jednego
z uprawnionych nie powinno – jak się wydaje – być brane pod uwagę
w trakcie ustalania wysokości zadośćuczynienia przysługującego innemu członkowi najbliższej rodziny. Tym bardziej więc na wysokość
zadośćuczynienia z art. 446 § 4 k.c. nie może mieć wpływu fakt naprawienia przez podmiot odpowiedzialny uszczerbków majątkowych
doznanych przez członków najbliższej rodziny zmarłego, rekompensowanych za pomocą renty (art. 446 § 2 k.c.) oraz jednorazowego odszkodowania z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej (art. 446 § 3
k.c.) Jeżeli jednak uprawniony nabył w drodze dziedziczenia roszczenie
o zadośćuczynienie, które przysługiwało bezpośrednio poszkodowanemu (art. 445 § 1 k.c. w związku z art. 449 k.c.), okoliczność tę trzeba
66
67
68

Tak A. Szpunar Zadośćuczynienie…, s. 183
Zob. wyrok SN z 7 X 1998 r. (I CKN 418/98), niepubl.
Więcej na ten temat zob. M. Wałachowska Zadośćuczynienie…, s. 96
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uwzględnić przy ocenie roszczeń z art. 446 § 4 k.c.69 Nie powinna ona
jednak przesądzać a priori za oddaleniem powództwa o zadośćuczynienie z tytułu śmierci członka najbliższej rodziny; należałoby raczej
rozważyć wpływ zadośćuczynienia nabytego po zmarłym na rozmiar
świadczenia należnego na podstawie art. 446 § 4 k.c. i ewentualnie zasądzić kwotę odpowiednio niższą.70
Zadośćuczynienie z tytułu cierpienia związanego z utratą członka
najbliższej rodziny przyznawane jest wyłącznie w postaci świadczenia
jednorazowego, które z założenia objąć ma wszelkie elementy składające się na doznaną krzywdę, tj. zarówno cierpienia psychiczne, jak
i ewentualne ﬁzyczne następstwa zdarzenia sprawczego. W rachubę nie
wchodzi natomiast zasądzenie renty, chociażby cierpienia poszkodowanego miały charakter trwały.71 W odróżnieniu od dawnej regulacji
zawartej w art. 166 k.z., nowy art. 446 § 4 k.c. nie przewiduje natomiast
– jako alternatywy wobec zadośćuczynienia – możliwości wystąpienia
przez uprawnionego z żądaniem zasądzenia określonej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. W obecnym stanie prawnym, zgodnie
z literalną wykładnią przepisu, beneﬁcjentem świadczenia z art. 446 § 4
k.c. może być wyłącznie pośrednio poszkodowany członek najbliższej
rodziny zmarłego. Gdyby jednak dopuścić możliwość alternatywnego
zasądzenia określonej kwoty na rzecz wskazanej instytucji (jak to się
niekiedy przyjmuje na gruncie art. 445 k.c.72), doniosłość praktyczna takiego rozwiązania byłaby niewielka, wręcz znikoma. Krzywdy (a także
szkody) wyrządzone w związku z leczeniem mają charakter szczególny
(i zazwyczaj znaczny ciężar gatunkowy), ponieważ dotykają najcenniejszych dóbr (zdrowia i życia pacjenta) oraz – w przypadku pośrednio
poszkodowanych – nader wrażliwej sfery psychicznej. Poszkodowani
raczej więc skłonni będą domagać się zasądzenia zadośćuczynienia na
69
Roszczenie z art. 446 § 4 k.c. jest niedziedziczne i nie wchodzi do spadku. Brak jest bowiem przepisu
szczególnego, który (tak jak art. 445 § 3 k.c. w stosunku do regulacji zawartych w art. 445 i 448 k.c.) wprowadzałby wyjątek od ogólnej zasady niedopuszczalności dziedziczenia roszczenia o zadośćuczynienie jako
niemajątkowego i ściśle związanego z osobą uprawnionego. A. Śmieja, op. cit., s. 739
70
Ibidem. Zbliżone rozwiązanie, polegające na przyznaniu najbliższemu członkowi rodziny – spadkobiercy zmarłego dwóch roszczeń (double action: successorale et personelle) przyjęto także w judykaturze francuskiej. Więcej na ten temat zob. A. Szpunar Zadośćuczynienie…, s. 49–50; tenże Wynagrodzenie…, s. 31
71
A. Cisek op. cit., s. 798. Por. Z. Radwański, A. Olejniczak Zobowiązania – część ogólna, Warszawa
2008, s. 223
72
Tak m. in. Z. Radwański, A. Olejniczak Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2005, s. 254 i n.
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swoją rzecz, by wynagrodzić lub przynajmniej złagodzić w całości lub
części ujemne następstwa doznanej krzywdy.
IV. W procesach lekarskich żądanie wynagrodzenia krzywdy stanowi zazwyczaj zasadniczy przedmiot pozwów, niejednokrotnie o większym dla powodów znaczeniu i wysokości znacznie przekraczającej
rozmiary dochodzonej szkody majątkowej.73 Można zatem przypuszczać, że członkowie najbliższych rodzin zmarłych pacjentów chętnie
korzystać będą z uprawnień, jakie przyznaje im nowy przepis art. 446
§ 4 k.c. W razie, gdy w procesie udowodnione zostaną wymagane prawem przesłanki odpowiedzialności pozwanego, mało prawdopodobne
wydaje się oddalanie powództwa z uwagi na znikomy charakter krzywdy. Cierpienia wywołane śmiercią osoby najbliższej – jak już wspomniano – zazwyczaj przybierają znaczne rozmiary i wiążą się z dużym
wstrząsem psychicznym. Okolicznością uzasadniającą odmowę udzielenia powodowi ochrony prawnej będzie raczej przesłanka negatywna
w postaci braku silnej i pozytywnej więzi między zmarłym a występującym z żądaniem członkiem najbliższej rodziny (np. w przypadku
małżonków pozostających w separacji).
Z uwagi na istotę krzywdy, żądania osób pośrednio poszkodowanych mogą okazać się stosunkowo wysokie, niewykluczone, że nawet
wyższe niż roszczenia o zadośćuczynienie dochodzone na podstawie
art. 445 § 1 k.c.74 Uprawnieni skłonni będą „wyceniać” doznane cierpienia psychiczne na kwoty znacznych rozmiarów nie tylko z uwagi
na wspominaną już subiektywność negatywnych odczuć wywołanych
śmiercią osoby najbliższej, ale także fakt, iż zbyt niski poziom kwot
wskazanych w pozwie może – w odczuciu powodów – podważać istotę i charakter więzi uczuciowej i emocjonalnej, jaka łączyła zmarłego
z osobą dochodzącą roszczeń na podstawie art. 446 § 4 k.c.
Polskiemu prawu cywilnemu nieznane jest przyjęte w niektórych systemach prawnych (np. Wielkiej Brytanii, Austrii i Czechach)
73

Por. B. Janiszewska Zadośćuczynienie…, s. 101
Przed wejściem w życie art. 446 § 4 k.c. w środowiskach prawniczych szacowano, że roszczenia o naprawienie krzywd doznanych wskutek śmierci osoby najbliższej kształtować się będą w granicach od 20 000
do 500 000 zł, przy czym wyższe kwoty przewidywano w razie utraty życia w następstwie katastrof, niższe
natomiast w przypadkach indywidualnych (takich, jak np. wypadki drogowe). S. Śmigiel, M. Bojanowski Pół
miliona za cierpienie, Gazeta Wyborcza z 1 VIII 2008 r.
74
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rozwiązanie polegające na limitowaniu świadczeń przyznawanych
tytułem naprawienia szkody niemajątkowej doznanej w następstwie
wstrząsu psychicznego spowodowanego śmiercią osoby najbliższej.75
Analiza orzeczeń, jakie zapadają w tzw. procesach lekarskich pozwala natomiast dostrzec, że w ostatnich latach coraz wyraźniejsza staje
się tendencja do przyjmowania, jako pierwszoplanowej, kompensacyjnej funkcji zadośćuczynienia i uzależnienia wysokości zasądzanego
świadczenia przede wszystkim od rozmiaru doznanej krzywdy (według
prostej relacji – im większa krzywda tym wyższe zadośćuczynienie).76
W uzasadnieniach wyroków słusznie podkreśla się, że poszkodowany
powinien otrzymać od osoby odpowiedzialnej sumę pieniężną o tyle
w jego przypadku odpowiednią, aby za jej pomocą mógł wyeliminować
lub przynajmniej złagodzić doznaną krzywdę i odzyskać równowagę psychiczną.77 Przyjmowana dotychczas (przed przełamaniem linii
orzeczniczej) zasada łącząca wysokość zadośćuczynienia z przeciętną
stopą życiową społeczeństwa78 zyskała tym samym znaczenie drugorzędne; nadaje się jej bowiem charakter uzupełniający (tj. pomocniczy
w stosunku do kwestii zasadniczej jaką jest rozmiar krzywdy) i jedynie
w takim zakresie, by odwoływanie się niej nie prowadziło do podważenia kompensacyjnej funkcji zadośćuczynienia.
V. W nowym systemie opieki zdrowotnej systematycznie wzrasta
znaczenie umów o leczenie (w zakresie świadczeń nieobjętych refundacją z NFZ oraz nabywanych odpłatnie poza systemem powszechne75
W Wielkiej Brytanii wprowadzono ustawowy limit w kwocie 10 000 funtów, która – jak wspomniano
– ulega podziałowi, jeżeli z roszczeniem o naprawieni krzywdy występuje kilku współuprawnionych. W Luksemburgu górną granicę zadośćuczynienia stanowi kwota 20 000 euro, w Czechach – 10 000 euro, natomiast
w Austrii sąd może zasądzić sumę mieszczącą się w przedziale od 7 500 do 18 000 euro. Najniższe limity
przewiduje prawo estońskie, w którym kwotą maksymalną jest 320 euro dla każdego członka rodziny oraz
prawo litewskie, przyjmujące ogółem 500 euro jako rekompensatę dla wszystkich uprawnionych. A. Daszewski
op. cit., s. 11 (przypis 23)
76
Wyrok SN z 10 III 2006 r. (IV CSK 80/05), OSP 2007, z. 1, poz. 11 z glosą M. Nesterowicza
77
Por. wyrok SA w Poznaniu z 8 XII 2005 r. (I ACa 329/05), Lex nr 186505
78
Zasadę tę, sformułowaną po raz pierwszy w wyroku z 24 VI 1965 r. (I PR 203/65; OSPiKA 1966, z. 4,
poz. 92), SN konsekwentnie powoływał w większości orzeczeń, w których zasądzane było zadośćuczynienie za
krzywdę. Począwszy od lat 90. XX w. praktyka ta stała się jednak przedmiotem daleko idącej krytyki ze strony
doktryny. Podnoszono w szczególności, że po zmianie ustroju, w nowych warunkach społeczno-ekonomicznych przeciętna stopa życiowa nie powinna stanowić miary wysokości zadośćuczynienia za krzywdę, przede
wszystkim z uwagi na rozwarstwienie majątkowe społeczeństwa oraz zróżnicowanie pod względem osiąganych
dochodów M. Nesterowicz Zadośćuczynienie…, s. 9
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go ubezpieczenia zdrowotnego, art. 750 k.c.), których zawarcie daje
podstawy do podniesienia roszczeń odszkodowawczych ex contractu.
Z umiejscowienia art. 446 § 4 w kodeksie cywilnym wynika natomiast,
że przepis ten może mieć zastosowanie jedynie wówczas, gdy sprawca
krzywdy (lekarz bądź szpital) ponosi odpowiedzialność za śmierć pacjenta (bezpośrednio poszkodowanego) według przepisów o czynach
niedozwolonych (tj. z mocy art. 415 k.c., art. 430 k.c., art. 429 k.c.,
ewentualnie art. 4172 k.c.). Na gruncie obowiązujących przepisów brak
jest natomiast wyraźnej podstawy prawnej dającej możliwość wystąpienia z roszczeniem o naprawienie szkody niemajątkowej w kontraktowym reżimie odpowiedzialności.
W obecnym stanie prawnym domaganie się zadośćuczynienia przez
najbliższych członków rodziny zmarłego możliwe jest zatem jedynie
przy zastosowaniu konstrukcji zbiegu odpowiedzialności kontraktowej
i deliktowej (art. 443 k.c.).79 Wykonanie umowy o leczenie zawartej
między pacjentem a lekarzem (szpitalem) w sposób nienależyty, prowadzący do śmierci bezpośrednio poszkodowanego (w następstwie
wadliwie przeprowadzonego leczenia), może stanowić jednocześnie
źródło krzywdy deliktowej osób pośrednio poszkodowanych – członków najbliższej rodziny zmarłego, pozostających poza stosunkiem zobowiązaniowym. Zgodnie bowiem z poglądem ugruntowanym w piśmiennictwie i judykaturze, wyrządzenie szkody na osobie zawsze jest
czynem niedozwolonym.80

79

Por. A. Szpunar Zadośćuczynienie…, s. 79–80
Zob. orzeczenie SN z 6 II 1963 r. (II CR 96/62), OSN 1964, poz. 95. por. M. Nesterowicz [w:] Kodeks
cywilny…, s. 441
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Odpowiedzialność karna lekarza za przestępstwa
przeciwko życiu i zdrowiu w aspekcie leczenia
za pomocą nierozpowszechnionych
lub nowatorskich metod terapeutycznych

1. Wprowadzenie
Problematyka odpowiedzialności karnej lekarza za błąd w leczeniu
jest zagadnieniem znakomicie omówionym w polskiej doktrynie prawa karnego1. Tym niemniej, wobec aktualnie niezwykle dynamicznego
rozwoju światowej medycyny oraz coraz szybszego i szerszego dostępu do wiedzy i informacji, rysuje się konieczność wyjaśnienia kilku zagadnień związanych ze stosowaniem przez lekarzy najnowszych osiągnięć nauki, w aspekcie ewentualnej odpowiedzialności karnej lekarza
za przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu pacjenta. Podejmę zatem
próbę odpowiedzi na pytanie, czy jedyną formą stosowania metod nowatorskich i niepopularnych na danym obszarze jest korzystanie z nich
w ramach instytucji eksperymentu medycznego. Praktyce przychodzi
także zmierzyć się z zagadnieniem odpowiedzialności karnej lekarzy
leczących pacjentów środkami nieuznawanymi przez większą część
1
Por. M. Filar, Lekarskie prawo karne, Warszawa 2000; R. Kędziora, Odpowiedzialność karna lekarza
w związku z wykonywaniem zabiegów medycznych, Warszawa 2009; A. Liszewska, Odpowiedzialność karna
za błąd w sztuce lekarskiej, Kraków 1998; G. Rejman, Odpowiedzialność karna personelu medycznego działającego w zespole, Palestra 1983/10; G. Rejman, Odpowiedzialność karna lekarza, Warszawa 1991; J. Sawicki,
Błąd sztuki przy zabiegu leczniczym w prawie karnym w doktrynie i orzecznictwie, Warszawa 1965; M. Sośniak, Zagadnienie związku przyczynowego a dowód prima facie w procesach lekarskich, Warszawa–Wrocław
1967; E. Zielińska, Aspekty prawno karne nieterapeutycznych metod leczniczych, SI 1988, t. XVI; E. Zielińska,
Odpowiedzialność zawodowa lekarza i jej stosunek do odpowiedzialności karnej, Warszawa 2001; A. Zoll,
Brak wymaganych kwaliﬁkacji działającego podmiotu jako przesłanka odpowiedzialności za przestępstwo nieumyślne, SP 1988, z. 1–2, s. 247 i n.; A. Zoll, Odpowiedzialność karna lekarza za niepowodzenia w leczeniu,
Warszawa 1988.

48

Prawo i Medycyna 2/2010 (39, vol. 12)

Odpowiedzialność karna lekarza za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu…

środowiska lekarskiego za leki czy zabiegi lecznicze, np. przy pomocy
homeopatii albo tzw. medycyny ludowej. Wymagania stawiane przed
lekarzem odnośnie znajomości i doboru nowych i niestosowanych powszechnie metod terapeutycznych oraz zakres swobody lekarza w wyborze tychże są zawsze, bez względu na okoliczności, schorzenie pacjenta, doświadczenie i kwaliﬁkacje lekarza, takie same.
Tradycyjne metody terapeutyczne, powszechnie stosowane w Polsce w celu leczenia konkretnych schorzeń, zazwyczaj nie budzą większych kontrowersji natury prawnej – nawet jeśli terapia zakończy się
niepowodzeniem w leczeniu lub niesie z sobą pewne ryzyko dla życia
lub zdrowia pacjenta. Na potrzeby dalszych rozważań, tego rodzaju
powszechnie uznaną, choć niekiedy ryzykowną dla pacjenta metodę,
będę określać mianem „tradycyjnej metody terapeutycznej”. Z punktu
widzenia prawa karnego bardziej skomplikowaną sytuacją jest stosowanie w celach terapeutycznych metody leczenia niepraktykowanej
powszechnie na terytorium kraju (przykładowo, lecząc pacjentów przy
użyciu produktów leczniczych dopuszczonych wprawdzie do obrotu na
terytorium kraju, jednak niezgodnie z zawartą we wniosku o dopuszczenie do obrotu Charakterystyką Produktu Leczniczego2). Oczywiście
chodzi tu o stan faktyczny, w którym lekarz nie decyduje o zastosowaniu
danego leku wbrew wskazaniom producenta omyłkowo, np. w wyniku
błędnie postawionej diagnozy albo swojej niewiedzy, ale o sytuację,
w której lekarz decyduje o wyborze metody leczenia po prawidłowym
postawieniu diagnozy, kierując się jedynie dobrem pacjenta, swoją wiedzą medyczną i doświadczeniem. Ponieważ stosowanie nowoopracowanych form terapii często wiąże się z pewnym ryzykiem i może mieć
niekorzystny wpływ na organizm pacjenta, pojawia się konieczność
rozważenia, czy istnieje w takich sytuacjach możliwość pociągnięcia
lekarza do odpowiedzialności karnej za któreś z przestępstw przeciwko
życiu i zdrowiu. Metodę terapeutyczną opartą na najnowszych i jeszcze
nie rozpowszechnionych (wśród lekarzy i farmaceutów) osiągnięciach
medycyny nazywać będę w dalszych częściach tekstu „nowatorską metodą terapeutyczną”. Zaś „leczenie” podjęte w wyniku źle postawionej
diagnozy albo omyłki lub niewiedzy lekarza dotyczącej możliwości
2

W dalszych partiach tekstu określanej skrótem „ChPL”.
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prawidłowego leczenia będę określać mianem „błędu w leczeniu”. „Niepowodzeniem w leczeniu” będę określać te stany faktyczne, w których
leczenie zakończyło się dla pacjenta niekorzystnie, jednak nie w wyniku
„błędu w leczeniu”, a w wyniku ziszczenia się ryzyka niepowodzenia,
jakie towarzyszy prawidłowo wykonywanym zabiegom leczniczym.
Dalsze rozważania zostaną oparte o strukturę przestępstwa opracowaną przez A. Zolla3. Przyjęcie proponowanego przez A. Zolla modelu, w szczególności prezentowanej przez tego autora wartościującej
koncepcji bezprawności, ma niebagatelne znaczenie dla omawianej
w tym opracowaniu problematyki. W dużym uproszczeniu, w tym ujęciu czyn, aby mógł być uznany za przestępny, tj. realizujący znamiona typu opisanego w kodeksie karnym, musi zostać uprzednio uznany
za bezprawny. Zaś za bezprawny może zostać uznany tylko taki czyn,
który stanowi atak na dobro prawne poprzez naruszenie reguł postępowania z dobrem4. Kluczowym dla możliwości pociągnięcia lekarza do
odpowiedzialności karnej za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
będzie zatem rozstrzygnięcie kwestii bezprawności zachowania lekarza, a więc treści owych „reguł postępowania z dobrem” w konkretnych
sytuacjach zdarzających się w jego praktyce leczniczej. Jest to zatem
pojęcie fundamentalne dla ustalenia granicy pomiędzy „błędem w leczeniu” a prawidłowo przeprowadzonym zabiegiem leczniczym – także tym zakończonym niepowodzeniem w leczeniu.

3

Por. A. Zoll, O normie prawnej z punktu widzenia prawa karnego, KSP 1990, nr XXIII, s. 79 i n.;
A. Zoll, Problemy teoretyczne struktury przestępstwa – Podstawy regulacji w nowym polskim kodeksie karnym (w:) red. G. Wolf, Przestępczość przygraniczna., t. II: Nowy polski kodeks karny, Collegium Polonicum, Frankfurt (Oder), Słubice, Poznań 2003 r., s. 27; A. Zoll, Kodeks Karny. Część ogólna. Komentarz,
t. I, red. A. Zoll [w:] G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. Kardas, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll,
Warszawa 2007 r., s. 22 i n.).
4
Szerzej na temat zagadnienia reguł postępowania z dobrem A. Barczak-Oplustil, Reguły postępowania
z dobrem jako znamię typu czynu zabronionego, Kraków 2004, rozprawa doktorska nie publikowana.
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2. Reguły postępowania z dobrem jako kryterium
pozwalające odróżnić błąd od niepowodzenia w leczeniu.
Trudności w rekonstrukcji uniwersalnej treści reguł
postępowania z dobrem
Jak już wspomniałam, w tym opracowaniu przyjęto, że brak naruszenia przez jego sprawcę reguły postępowania z dobrem skutkuje
brakiem bezprawności, a w konsekwencji brakiem realizacji znamion
typu. Reguły postępowania z dobrem prawnym stanowią wykształcone
w społeczeństwie normy pozaprawne regulujące sposób postępowania
w konkretnej sytuacji w odniesieniu do określonego dobra prawnego.
Określają, jakie zachowania należy podjąć, a jakich zaniechać w kontaktach z danym dobrem, aby zminimalizować niebezpieczeństwo jego
naruszenia. Jednocześnie wyznaczają zakres dozwolonych zachowań
ryzykownych, określają w jakim zakresie narażenie danego dobra na niebezpieczeństwo jest akceptowane przez prawo. Zachowanie może być
zatem zgodne z regułami postępowania i mimo to powodować naruszenie konkretnego dobra w postaci wywołania skutku zabronionego przez
prawo albo narażenia danego dobra na niebezpieczeństwo wystąpienia
takiego skutku i nie być jednocześnie zachowaniem mogącym zostać
uznane za bezprawne, a tym samym realizującym znamiona typu5.
Przyjmując przełamanie reguł postępowania z dobrem prawnym
jako jednego z warunków nadania czynowi piętna bezprawności należy stwierdzić, że nie można czynić zarzutu popełnienia przestępstwa
przeciwko życiu lub zdrowiu6 osobom, które zalecają pacjentom stosowanie „metod terapeutycznych” nieposiadających jakiegokolwiek
naukowo udowodnionego, tj. pozytywnego lub negatywnego wpływu
na organizm pacjenta. Warunkiem legalności tego rodzaju „leczenia”
będzie oczywiście uprzednie ustalenie, że w wyniku podjęcia „terapii”
nie nastąpiło zaniechanie właściwego, zgodnego z regułami sztuki medycznej leczenia pacjenta. Tylko takie zachowanie jest bowiem wobec
5
A. Zoll, O normie…, s. 79–80. Por też A. Barczak-Oplustil, Reguły postępowania z dobrem jako znamię
typu czynu zabronionego, Kraków 2004, rozprawa doktorska nie publikowana.
6
Nie można bowiem wykluczyć, że tego rodzaju zachowania naruszają reguły postępowania z innym
dobrami prawnymi i stanowią realizację znamion np. przestępstwa oszustwa (art. 286 k.k.).
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dobra prawnego (życia i zdrowia pacjenta) neutralne. Przykładowo, jeśli lekarz zaleci choremu na nowotwór pacjentowi zaniechanie zgodnej
z regułami sztuki medycznej metody leczenia, np. radioterapii i w zamian zaleci przyjmowanie leków homeopatycznych, to jeśli w wyniku
zaprzestania właściwego leczenia życie pacjenta zostanie narażone na
niebezpieczeństwo, to należy stwierdzić, że doszło do naruszenia reguł
postępowania z dobrem i poddać zachowanie lekarza dalszemu prawnokarnemu wartościowaniu pod kątem odpowiedzialności za spowodowanie konkretnego skutku przez zaniechanie.
Istotną informacją, ułatwiającą rekonstrukcję reguł postępowania
z dobrem w interesującej mnie klasie sytuacji jest stwierdzenie, że dla
ustalenia czy zachowanie ocenianego podmiotu było zgodne z regułami
postępowania, należy brać pod uwagę tylko te elementy stanu faktycznego, które były rozpoznawalne dla modelowego dobrego lekarza danej
specjalności w chwili czynu. Jak zauważa A. Zoll, stanowisko mówiące,
że można w sposób stały i niezmienny wyznaczyć reguły postępowania wiążące sumiennego lekarza, jest daleko idącym, lecz koniecznym
uproszczeniem. Owe reguły mają wprawdzie charakter uniwersalny,
tym niemniej należy jeszcze raz podkreślić, że zależą od konkretnych
warunków (np. wyposażenia danego szpitala w specjalistyczne urządzenia, ilości i doświadczenia zatrudnionych w nim lekarzy). Dlatego
też słusznie w orzecznictwie przyjmuje się, że nie każdy błąd diagnostyczny jest błędem w sztuce lekarskiej powodującym odpowiedzialność karną lekarza za przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu pacjenta w związku z zabiegiem leczniczym (rozumianym w szerokim
znaczeniu pojęcia, tzn. obejmującym diagnozę, terapię i proﬁlaktykę
chorób). Ustalenie błędu w sztuce lekarskiej zależy od odpowiedzi na
pytanie, czy postępowanie lekarza w konkretnej sytuacji i z uwzględnieniem całokształtu okoliczności istniejących w chwili zabiegu (a nie
w chwili rozpatrywania sprawy przez sąd), a zwłaszcza tych danych,
którymi lekarz wówczas dysponował albo mógł i powinien dysponować, zgodne było z wymaganiami aktualnej wiedzy i nauki medycznej
oraz powszechnie przyjętej praktyki lekarskiej7. Nie można zatem brać
pod uwagę przy ocenie czy zachowano wymaganą w obrocie ostrożność
7
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A. Zoll, Odpowiedzialność…, s. 60 i n. Szerzej A. Barczak-Oplustil, Reguły…, r. I.3.1.3.
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elementów, które stały się znane później (np. nowych: leków, wyników
badań, metod terapeutycznych, które nie były jeszcze znane w dacie
podjęcia ocenianego zachowania). Oznacza to, że jeżeli w późniejszym
czasie niż oceniane zachowanie lekarza ujawniły się istotne okoliczności, których w momencie podejmowania badanego zachowania modelowy lekarz nie miał możliwości rozpoznać, to takiego zachowania
nie można ocenić jako bezprawnego. Dlatego też z całą pewnością nie
można lekarzowi zarzucić bezprawnego zachowania, jeżeli posłużył
się metodą, która w momencie dokonywania oceny zachowania lekarza
uznawana jest za niewłaściwą (szkodliwą dla zdrowia pacjenta, nieaktualną lub nieskuteczną), jeżeli w momencie zastosowania tej metody
była ona powszechnie przyjęta.
Ustalając treść reguł postępowania istotnych dla badanych kategorii
zachowań wypada zauważyć, że w medycynie występują różne szkoły medyczne odmiennie formułujące reguły postępowania w takich
samych sytuacjach. W razie wątpliwości należy stwierdzić, że poglądy wszystkich uznanych w Polsce lub zagranicą szkół medycznych są
równouprawnione, a lekarzowi nie wolno stosować jedynie tych metod,
które zostały powszechnie uznane za niewłaściwe8. Należy zatem uznać
legalność zachowania lekarza, który stosuje kontrowersyjne metody
terapeutyczne, tj. metody odrzucane przez część środowiska medycznego. Lekarz korzystający z tego rodzaju środków nie narusza reguł
postępowania z dobrem, dopóki dana terapeutyczna metoda powszechnie nie zostanie uznana za niewłaściwą. Pod pojęciem „błędu w sztuce
lekarskiej” należy zatem rozumieć postępowanie niezgodne z zasadami
wiedzy medycznej reprezentowanej przez któreś z miarodajnych kół
lekarskich. Zaś z uwagi na możliwość łatwej i szybkiej wymiany myśli we współczesnym świecie, deﬁnicję „błędu w sztuce lekarskiej”,
jako zachowania sprzecznego z „niepodlegającą dyskusji, jednomyślną
opinią lekarzy”, wypada uznać za nieaktualną. Powodem postawienia
takiej tezy są istotne różnice pojawiające się pomiędzy poszczególnymi
uznanymi „szkołami medycznymi” w zaleceniach dotyczących optymalnych metod leczenia w podobnych przypadkach. Przykładowo, jeśli
dojdzie do śmierci pacjentki w wyniku powikłań po operacji wycięcia
8

A. Zoll, Odpowiedzialność…, s. 60 i n.
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woreczka żółciowego, to nie można czynić chirurgowi zarzutu jedynie
z tego powodu, że nie założył pacjentce drenów – nawet jeżeli takie zaniechanie pozostawało w pewnym związku z jej śmiercią, jeśli pomiędzy poszczególnymi szkołami medycznymi występują różnice w kwestii konieczności zakładania drenów po tego typu operacji.

3. Stosowanie produktów leczniczych wbrew wskazaniom
producenta a odpowiedzialność lekarza za błąd
lub niepowodzenie w leczeniu
Art. 11 ust. 1 ustawy Prawo Farmaceutyczne9 określa, co należy
rozumieć pod pojęciem Charakterystyki Produktu Leczniczego. Obejmuje ona oznaczenie danego produktu leczniczego i określenie jego
właściwości, a więc m. in. dane kliniczne dotyczące wskazań i przeciwwskazań do stosowania, dawkowania i sposobu podawania pacjentom,
działań niepożądanych, specjalnych ostrzeżeń i środków ostrożności
przy stosowaniu, stosowania w czasie ciąży lub karmienia piersią, przedawkowania i sposobu postępowania przy jego wystąpieniu, interakcji
z innymi produktami leczniczymi. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo Farmaceutyczne, wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu
jest równoznaczne z zatwierdzeniem m.in. ChPL, ulotki oraz opakowań
produktu leczniczego. Produkt leczniczy, na którego wprowadzenie do
obrotu uzyskano pozwolenie, podlega wpisowi do Rejestru Produktów
Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu (art. 28 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Farmaceutyczne). Wniosek o dokonanie zmian odnośnie danych,
jakie pozwolenie dotychczas obejmowało lub dokumentów, które stanowiły podstawę jego wydania, rozpatruje minister właściwy do spraw
zdrowia (art. 31 ust. 1 ustawy Prawo Farmaceutyczne). Wniosek taki
złożyć może podmiot odpowiedzialny, czyli przedsiębiorca, który uzyskał wcześniej pozwolenie na dopuszczenie produktu do obrotu (art. 2
pkt 24 ustawy Prawo Farmaceutyczne). W związku z przytoczonymi
przepisami ustawy Prawo Farmaceutyczne powstaje pytanie: jak lekarz
powinien rozumieć art. 45 ust. 1 ustawy o wykonywaniu zawodów le9
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne, tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., nr 45, poz. 271
z późn. zm.
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karza i lekarza dentysty mówiący, że „Lekarz może ordynować te środki
farmaceutyczne i materiały medyczne, które są dopuszczone do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w odrębnych
przepisach”10? Czy w oparciu o powyżej przytoczone przepisy, zastosowanie danego produktu leczniczego w zwykłym procesie leczenia możliwe jest jedynie w zakresie, w jakim produkt ten został dopuszczony do
obrotu, czyli zgodnie ze wskazaniami wymienionymi w ChPL, będącej
przecież jednym z dokumentów, na podstawie których zostało wydane
pozwolenie? Czy zastosowanie już dopuszczonego do obrotu produktu
leczniczego w innych przypadkach niż objęte wskazaniami jego stosowania określonymi w dotychczasowym pozwoleniu – jest dopuszczalne jedynie w przypadku wystąpienia podmiotu odpowiedzialnego
o zmianę dotychczasowego pozwolenia? Czy oznacza to, że przełamanie przez lekarza wskazań zawartych w ChPL stanowi naruszenie reguł
postępowania z dobrem, tj. życiem i zdrowiem pacjenta, co oznacza
otwarcie drogi do określenia takiego zachowania bezprawnym?
Jeśli odpowiedzi na postawione powyżej pytania byłyby twierdzące,
to należałoby uznać, że lekarz zalecający swojemu pacjentowi przyjmowanie leku wbrew oznaczonym przez producenta wskazaniom jego
stosowania postępuje bezprawnie, bez względu na fakt czy obrana przez
niego metoda służy zdrowiu pacjenta11. Jedynym sposobem na legalne
stosowanie gotowych leków niezgodnie z ChPL byłoby w takim ujęciu
leczenie w ramach eksperymentu leczniczego. Takie rozwiązanie należy ocenić negatywnie. Po pierwsze dlatego, że zgodnie z ustawą pod
pojęciem eksperymentu leczniczego rozumie się wprowadzenie przez
lekarza nowych lub tylko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych, leczniczych lub proﬁlaktycznych w celu osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby leczonej (art. 21 ust. 2 ustawy
lekarskiej). Po drugie, eksperyment leczniczy może być przeprowadzony tylko wtedy, jeżeli dotychczas stosowane metody nie są skuteczne
10
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, tekst jednolity Dz. U. z 2008 r.,
nr 136, poz. 857 ze zm., określana w dalszych partiach tekstu mianem „ustawy lekarskiej”.
11
Jednocześnie zachowaniem legalnym, w takim ujęciu byłoby wystawienie przez lekarza recepty zalecającej przygotowanie aptekarzowi leku recepturowego identycznego z lekiem gotowym, gdyż leki recepturowe
i apteczne dopuszczone są do obrotu, bez konieczności uzyskania pozwolenia (por. art. 2 pkt 12 i art. 10 ustawy
Prawo Farmaceutyczne).
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lub ich skuteczność jest niewystarczająca12. Po trzecie, przeprowadzenie eksperymentu obwarowane jest m. in. wymogiem uzyskania pozytywnej opinii odpowiedniej komisji bioetycznej (art. 29 ust. 1 ustawy
lekarskiej). Tego rodzaju praktyka pozbawiłaby, w sposób zupełnie
nieracjonalny i nieuzasadniony, możliwości skutecznego, zgodnego
z aktualnym poziomem medycyny, leczenia wielu pacjentów. Takie
ujęcie spowodowałoby także, że od lekarzy nie wymagano by znajomości istotnych, nowych badań i publikacji z zakresu swojej dziedziny wiedzy, a jedynie studiowania dołączonych do leków ulotek. Taka
wykładnia przepisów ustawy Prawo Farmaceutyczne byłaby sprzeczna
z art. 68 ust. 2 Konstytucji RP gwarantującym równy dostęp obywateli
do świadczeń opieki zdrowotnej ﬁnansowanej ze środków publicznych
i art. 4 ustawy lekarskiej, zgodnie z którym „każdy lekarz ma obowiązek
wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania
i leczenia chorób i zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą
starannością”. Jak zauważa Sąd Najwyższy „na lekarzu, jak na każdym
profesjonaliście, spoczywa obowiązek kompetencji (…) Chodzi przy
tym o kompetencje rzeczywiste, merytoryczne, a nie jedynie formalne,
zaś obowiązek podnoszenia kwaliﬁkacji zawodowych oraz śledzenia
postępów nauki i techniki medycznej wynika wprost z art. 18 ustawy
o zawodzie lekarza oraz art. 55 kodeksu etyki lekarskiej”13. Zasady etyki zawodowej, do których odsyła ustawodawca w celu doprecyzowania
powinności lekarza – a zatem i dekodowania reguł postępowania z dobrem w obszarze działalności lekarza, także nie pozostawiają wątpliwości; w myśl art. 2 ust. 2 Kodeksu Etyki Lekarskiej z dnia 2 stycznia
2004 r.14, najwyższym nakazem etycznym lekarza jest dobro chorego.
Mechanizmy rynkowe, naciski społeczne i wymagania administracyjne
nie zwalniają lekarza z przestrzegania tej zasady15. Zgodnie z treścią
art. 6 Kodeksu Etyki Lekarskiej lekarz ma swobodę wyboru w zakresie
metod postępowania, które uzna za najskuteczniejsze, powinien jednak
ograniczyć czynności medyczne do rzeczywiście potrzebnych chore12
13
14
15
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Por. wyrok SA w Warszawie z dnia 31 marca 2006 r., I ACa 973/05, OSA 2008 r., z. 1, poz. 2.
Wyrok SN z dnia 13 października 2005 r., IV CK 161/05, LEX 181383.
Zob. www.nil.org.pl. W dalszych częściach tekstu określanego skrótem „KEL”.
Wyrok W SA w Łodzi z dnia 16 października 2007 r., III SA/Łd 572/06, LEX nr 462895.
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mu zgodnie z aktualnym stanem wiedzy. Należy zatem uznać, że zachowanie lekarza polegające na stosowaniu leków dopuszczonych do
obrotu na terenie kraju wbrew ChPL, jednak zgodnie z zasadami sztuki medycznej – nie narusza reguł postępowania z życiem i zdrowiem
człowieka.
Wydaje się, że także wykładnia systemowa i wnioskowanie a maiori
ad minus nakazują uznać, że lekarz nie jest „związany” charakterystyką produktu dopuszczonego do obrotu na terenie kraju. Art. 45 ust. 2
ustawy lekarskiej stanowi, że we wskazanych w ustawie przypadkach
lekarz może ordynować środki farmaceutyczne i materiały medyczne
nie dopuszczone do obrotu w Polsce lecz w innych krajach16. Co więcej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 726/2004/WE17
uregulowało w art. 83 jeszcze jeden wyjątek od zasady ordynowania
wyłącznie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu umożliwiając w określonych przypadkach dostęp do leków jeszcze przed ich
oﬁcjalnym dopuszczeniem do obrotu. Zezwala ono na podanie w określonej grupie przypadków produktu, dla którego wniosek o dopuszczenie do obrotu w procedurze centralnej dopiero jest poddawany ocenie
klinicznej.
Z drugiej strony przed nadmiernym „eksperymentowaniem na własną rękę” ze strony mniej doświadczonych lekarzy chroni art. 10 i 54
KEL . Zgodnie z treścią art. 10 KEL lekarz nie powinien wykraczać
poza swoje umiejętności zawodowe przy wykonywaniu czynności diagnostycznych, zapobiegawczych, leczniczych i orzeczniczych. Jeżeli zakres tych czynności przewyższa umiejętności lekarza, wówczas winien
on zwrócić się do bardziej kompetentnego kolegi. W myśl art. 54 KEL
w razie wątpliwości diagnostycznych i leczniczych lekarz powinien,
w miarę możliwości, zapewnić choremu konsultacje innego lekarza.
Jeśli zatem lekarz wykonuje zabieg leczniczy wykraczając poza swoje doświadczenie i pozostałe umiejętności zawodowe, mając przy tym
możliwość odesłania pacjenta do specjalisty albo konsultacji z innym,
właściwym lekarzem, to dopuszcza się naruszenia reguł postępowania
16

Por. art. 4 ustawy Prawo Farmaceutyczne.
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów
weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków.
17
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z dobrem. Jak zauważa A. Zoll, naruszeniem takiej reguły postępowania może być nie tylko zaniechanie skonsultowania się ze specjalistą
przez lekarza nieposiadającego odpowiednich kwaliﬁkacji do dokonania danego zabiegu albo też naruszenie przez lekarza „obowiązku
posiadania wątpliwości” (lekarz powinien być świadom swych ograniczonych kompetencji)18. Jednak lekarz nie dysponujący odpowiednimi kwaliﬁkacjami tylko wtedy narusza regułę postępowania, jeśli miał
realną szansę skonsultowania konkretnego przypadku ze specjalistą.
W sytuacji niezawinionego przez lekarza braku takiej możliwości jego
postępowanie ocenia się wedle standardu „modelowego i sumiennego
lekarza” specjalności, którą posiada19. Oczywiście dla stwierdzenia, że
zachowanie podjęte przez sprawcę nie narusza reguł postępowania (tzn.
jest legalne), nie wystarcza konstatacja, że posiadał on wymagane kwaliﬁkacje (był lekarzem odpowiedniej specjalizacji) i posługiwał się odpowiednimi narzędziami. Trzeba stwierdzić, iż przeprowadzane przez
niego czynności odpowiadały regułom postępowania obowiązującym
na danym obszarze, na którym „poruszał” się sprawca (w tym przypadku w medycynie), czyli regułom, których treść określa, jakie działania
powinny zostać podjęte, a jakich działań należy zaniechać, aby niebezpieczeństwo grożące lub mogące zagrozić dobru chronionemu prawem,
nie zrealizowało się w postaci przestępnego skutku20.

4. Odpowiedzialność lekarza za błąd lub niepowodzenie
w leczeniu osób w okresie prekoncepcyjnym
i kobiet w okresie prenatalnym
Z uwagi na rosnące zainteresowanie problematyką ochrony płodu
ludzkiego w okresie prenatalnym, a nawet prekoncepcyjnym, należy
poświęcić kilka słów temu zagadnieniu w aspekcie stosowania przez
lekarza nowatorskich metod terapeutycznych. Pierwszym odcinkiem
czasowym interesującym z punktu widzenia ewentualnej odpowie18
Por. A. Zoll, Odpowiedzialność…, s. 58 i n.; A. Zoll, Ogólne zasady odpowiedzialności karnej w projekcie kodeksu karnego, PIP 1990, nr 1, s. 35.
19
A. Zoll, Odpowiedzialność…, s. 59.
20
A. Barczak-Oplustil, Reguły…, r. I.3.1.3.
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dzialności karnej lekarza za naruszenie życia lub zdrowia dziecka poczętego będzie okres prekoncepcyjny, tj. czas poprzedzający moment
zapłodnienia. Drugim odcinkiem czasowym – okres prenatalny – od
momentu zapłodnienia do momentu zakończenia ciąży21. Obecnie lekarzy i koncerny farmaceutyczne obowiązuje szereg szczegółowych
ograniczeń22 dotyczących stosowania metod terapeutycznych wobec
kobiet w ciąży, a nawet osób w wieku rozrodczym23. Dzięki tak jasnej
klasyﬁkacji wskazanie reguł postępowania z dobrem wyznaczających
zakres legalności stosowanych przez lekarza metod terapeutycznych
w tym obszarze nie będzie na ogół budzić większych wątpliwości.
Ze wspomnianych standardów wyprowadzana jest m.in. reguła, która
nakazuje lekarzowi, o ile to możliwe, unikania leków, które mogłyby
być szkodliwe dla płodu, nawet wówczas, gdy pacjentką jest kobieta
w wieku rozrodczym, która nie zgłasza takiej możliwości lekarzowi,
ale może być w ciąży i o tym nie wiedzieć. Oznacza to, że zachowanie
lekarza polegające na zaleceniu pacjentce kuracji mogącej być szkodliwą dla płodu, bez uprzedzenia jej o ryzyku dla płodu w razie ewentualnej ciąży, już jest naruszeniem reguł postępowania z dobrem. Może
zostać zatem ocenione jako zachowanie bezprawne, co jednak nie
przesądza o jego karalności. Zarówno na gruncie ustalania odpowiedzialności karnej za błąd w leczeniu jak i ewentualnej odpowiedzialności za stosowanie nierozpowszechnionych metod terapeutycznych,
pojawia się bowiem problem z przedmiotem czynności wykonawczej.
Nawet w razie powiązania ujemnie ocenianego skutku na życiu lub
zdrowiu dziecka poczętego albo dziecka, które już przyszło na świat,
z bezprawnym działaniem lekarza w okresie prekoncepcyjnym, wydaje
21
Badając ten drugi przedział czasowy, świadomie pomijam, jako niezwiązane bezpośrednio z przedmiotem niniejszych rozważań, pytanie do kiedy dobrem prawnie chronionym jest „dziecko poczęte”, a od kiedy
„człowiek” w rozumieniu norm prawa karnego (szerzej: uchwała SN z dnia 26 października 2006 r., I KZP
18/06, OSNKW 2006 r., z. 11, poz. 97; postanowienie SN z dnia 30 września 2008 r., IV Ka 2855/07, www.
sn.pl; podobnie wyrok SA we Wrocławiu z dnia 15 października 2008 r., II AKa 223/08, LEX nr 491192).
22
Obecnie wszystkie dostępne na rynku farmaceutycznym leki przydzielane są do poszczególnych kategorii, zależnie od ich bezpieczeństwa dla ciężarnej i płodu. (por. K. Orzechowska-Juzwenko, Farmakologia
kliniczna, Wrocław 2006).
23
Należy zauważyć, że niekiedy niesłusznie ogranicza się uwagi dotyczące leczenia osób w wieku prekoncepcyjnym jedynie do kobiet. Tymczasem nie jest wykluczone, że źle dobrana metoda terapeutyczna może
znieść lub ograniczyć zdolność płodzenia także u mężczyzny. Wydaje się zatem, że omawiane standardy powinny być odpowiednio stosowane w leczeniu wszystkich pacjentów.
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się że lekarz nie może ponieść odpowiedzialności karnej. Naruszone
zostało bowiem zdrowie człowieka, tym niemniej w momencie błędnego stosowania metody terapeutycznej „człowieka” lub „dziecka poczętego” (przedmiotu czynności wykonawczej) w rozumieniu art. 155,
156 k.k., 157, 157a k.k. „nie było”. Wydaje się, że należy opowiedzieć
się za prezentowanym w doktrynie poglądem, że lekarz, który swoim
nieumyślnym zachowaniem, w czasie gdy dziecko jeszcze nie zostało
poczęte albo nie osiągnęło zdolności do życia poza organizmem matki,
tak wpłynął na rozwój płodu, że dziecko urodziło się chore lub zachorowało po urodzeniu, nie powinien ponosić odpowiedzialności karnej
za przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu człowieka. Jak zauważa
A. Zoll, odpowiedzialność sprawcy za przestępstwo przeciwko życiu
i zdrowiu człowieka jest możliwa „jeżeli środek uruchomiony zachowaniem sprawcy oddziałuje na dziecko po jego urodzeniu (np. sprawca
przed urodzeniem dziecka przygotował pieluszki nasączone substancją
trującą, którymi nieświadoma tego stanu rzeczy matka owinęła dziecko).
Jeżeli natomiast zachowanie sprawcy oddziałuje na dziecko przed jego
urodzeniem, to czyn należy ocenić w świetle np. art. 152 (np. dziecko
po urodzeniu umiera na skutek uszkodzeń doznanych w trakcie nieudolnej próby przerwania ciąży)”24. Analogicznie sytuacja będzie wyglądać w przypadku próby ustalenia odpowiedzialności lekarza za rozstrój
zdrowia dziecka poczętego – ewentualne dalsze prawnokarne wartościowanie zachowania lekarza pod kątem realizacji znamion art. 157a
k.k. będzie możliwe dopiero po stwierdzeniu, że błędnie obrana metoda terapeutyczna była stosowana po momencie zapłodnienia. Wypada
jednak podkreślić, że nie jest to jedyna interpretacja obowiązującego
prawa. Możliwe jest zatem przyjęcie przez organ stosujący prawo poglądu przeciwnego, mówiącego że nie można utożsamiać bezprawnego zachowania stanowiącego atak na dobro prawne z ustaleniem, że
w chwili podjęcia tego zachowania istniał już skonkretyzowany przedmiot czynności wykonawczej (przedmiot bezpośredniego działania),
na którym skutek przestępny następnie się urzeczywistnił, a w chwili podjęcia bezprawnego zachowania sprawczego nie jest konieczne,
żeby istniał już przedmiot czynności wykonawczej, będący nośnikiem
24

Por. A. Zoll, Część szczególna. Komentarz, t. II, red. A. Zoll, Warszawa 2008 r., t. II, teza 12 do art. 148,

s. 240.
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danego dobra prawnego. Oznacza to, że przyjmując ten drugi pogląd
należy stwierdzić, że przedmiot czynności wykonawczej w przypadku przestępstwa materialnego musi istnieć najpóźniej w chwili ziszczenia się na nim skutku przestępnego, natomiast nie musi on istnieć
w chwili podjęcia zachowania sprawczego. Przyjmując ten pogląd nie
ma przeszkód do pociągnięcia lekarza do odpowiedzialności karnej za
nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155 k.k.) albo średniego lub
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu człowieka także w sytuacji, gdy dziecko urodziło się chore albo zmarło, w wyniku błędu w sztuce lekarskiej, jaki lekarz popełnił lecząc rodzica dziecka, jeszcze zanim dziecko
przyszło na świat albo zostało poczęte. Wydaje się jednak, że z uwagi
na zasadę in dubio pro libertate należy opowiedzieć się za pierwszym
rozwiązaniem.
W oparciu o powyższe ustalenia, można odnieść się do klasy sytuacji dotyczących lekarzy, którzy świadomie (tzn. nie w wyniku niewiedzy lub pomyłki) zdecydowali się na nowatorską terapię w stosunku do
osoby w okresie prekoncepcyjnym lub kobiety w okresie prenatalnym.
Pojawia się bowiem pytanie o odpowiedzialność lekarza za zastosowanie ryzykownej lub ryzykownej i nowatorskiej metody terapeutycznej
mającej umożliwić pacjentce poczęcie, ale stanowiącej pewne ryzyko
dla jej zdrowia i zdrowia mającego się począć dziecka. Chodzi tu zatem
o inny katalog sytuacji niż zastosowanie uznanej metody wspomaganej
prokreacji, np. zapłodnienia in vitro, zakończonej jednak, nie z powodu
błędu lekarza, niepowodzeniem w leczeniu (np. poronieniem). Czyli
o taką klasę zachowań lekarza, które są dla mającego powstać płodu ryzykowne (zapłodnienie in vitro czy inseminacja takimi zachowaniami
ryzykownym dla płodu nie są, gdyż służą jego powstaniu). Przykładowo, można wskazać lekarza stosującego wobec pacjentki starającej się
o ciążę terapię, która z jednej strony powoduje zwiększenie prawdopodobieństwa zajścia w ciążę albo tworzy dla niej możliwość naturalnego
poczęcia, ale z drugiej strony, terapia ta jest ryzykowna, gdyż może
się przyczynić do utraty ciąży lub rozstroju zdrowia dziecka poczętego
albo przedwczesnego zakończenia ciąży lub urodzenia chorego dziecka. W podanym przykładzie, jeśli zastosowana przez lekarza metoda
terapeutyczna działa na organizm kobiety w ten sposób, że z jednej
strony jej stosowanie stanowi warunek sine qua non zajścia w ciążę,
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a z drugiej, w sytuacji poczęcia w trakcie trwania terapii może wpłynąć
negatywnie na stan zdrowia płodu, to należy stwierdzić istnienie przedmiotu czynności wykonawczej. Pociągnięcie lekarza do odpowiedzialności z art. 157a § 1 k.k. jest jednak możliwe m.in. pod następującymi
warunkami:
a) nastąpił skutek w postaci poważnego rozstroju zdrowia dziecka
poczętego,
b) skutek ten można z bardzo wysokim prawdopodobieństwem powiązać z metodą terapeutyczną zastosowaną przez lekarza,
c) skutek można obiektywnie przypisać lekarzowi,
d) umyślnego zachowania lekarza.
Wydaje się, że w przypadku tego rodzaju metod leczenia, nawet jeśli
są one stosunkowo nowatorskie, a stosowane przez lekarzy leki jeszcze
nie są do końca zbadane pod kątem ich bezpieczeństwa dla płodu albo
też zbadane i niosące pewien stopień niebezpieczeństwa, jednak nie na
tyle wysoki, aby można było mówić o „dużym prawdopodobieństwie”,
lekarz nie będzie mógł ponosić odpowiedzialności karnej z art. 157a § 1
k.k., nawet w przypadku, gdy doszło do rozstroju zdrowia dziecka poczętego w wyniku zastosowanej przez lekarza terapii. Stosowanie tego
rodzaju nowatorskich i ryzykownych metod terapeutycznych należy
uznać za zgodne z regułami postępowania z dobrem, jeśli nie niesie za
sobą na tyle istotnego prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia dla
płodu, aby uznać tą metodę za przekraczającą dopuszczalny w medycynie stopień ryzyka. Nadto owo nieznaczne ryzyko dla płodu jest dodatkowo równoważone „korzyściami” (także wpływającymi przecież
na treść reguł postępowania z dobrem), jakie z dużo większym prawdopodobieństwem może przynosić obrana przez lekarza forma terapii:
płód ma możliwość powstania i prawidłowego rozwoju w łonie matki,
kobieta ma szansę uniknięcia stosowania metod leczenia niepłodności
dużo bardziej obciążających jej organizm lub dużo mniej ekonomicznych. Niewielkie ryzyko dla płodu jest zatem kompensowane przez korzyści, jakie mogą płynąć z tej formy terapii – zarówno dla płodu jak
i matki. Pozwala to stwierdzić, że tego rodzaju metoda terapeutyczna
nie powinna być uznana za bezprawną, zaś lekarz nie powinien ponosić odpowiedzialności karnej za ewentualny rozstrój zdrowia dziecka
poczętego. Wydaje się, że tego rodzaju rozwiązanie należy uznać za
62

Prawo i Medycyna 2/2010 (39, vol. 12)

Odpowiedzialność karna lekarza za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu…

prawidłowe, analogiczne uzasadnia się bowiem niebudzącą kontrowersji, pierwotną legalność innych zachowań bardzo korzystnych dla społeczeństwa pomimo znacznego ryzyka dla dóbr prawnych np. ruchu
samochodowego. Nadto nawet jeśli uznać daną metodę za niezgodną
z regułami postępowania z dobrem, w celu przypisania lekarzowi odpowiedzialności karnej z art. 157a k.k. należałoby wykazać po jego stronie przynajmniej zamiar wynikowy uszkodzenia płodu.
Nieco inna klasa sytuacji dotyczy metod terapeutycznych stosowanych wobec osób w wieku prekoncepcyjnym i kobiet w okresie prenatalnym niemających na celu przywrócenia płodności pacjentowi, ale
zachowania zdrowia pacjenta w innych jego aspektach. Lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem w wieku rozrodczym powinien zawsze
informować chorego o niekorzystnym działaniu przyjmowanego leku
w razie ewentualnej ciąży i w wywiadzie, zanim dobierze metodę terapeutyczną, ustalić czy pacjentka lub pacjent o dziecko się nie stara. Jeśli
pacjent informuje lekarza o takiej możliwości, to jest on zobowiązany
dobrać metodę najbezpieczniejszą dla zdrowia mającego powstać płodu
i przyszłego rodzica. Ustalenie, która metoda będzie „zgodna z regułami
postępowania z dobrem”, jest możliwe dzięki przywołanym już klasyﬁkacjom wszystkich funkcjonujących na rynku światowym leków. Jeśli
zaś lekarz prowadząc pacjenta zaniecha prawidłowego wywiadu albo
poinformowania pacjenta o możliwych skutkach dla płodu stosowanej metody terapeutycznej albo pomimo istnienia i dostępności terapii
o właściwościach bardziej korzystnych dla pacjenta i jego przyszłego
dziecka pozostanie przy metodzie bardziej niebezpiecznej dla zdrowia
matki, ojca lub płodu – to wówczas jego zachowanie należy określić
jako naruszające regułę postępowania z dobrem (zdrowiem człowieka
lub zdrowiem dziecka poczętego). Konstatacja ta otwiera drogę do dalszego prawnokarnego wartościowania czynu lekarza pod kątem realizacji któregoś z przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Tym niemniej
z uwagi na okoliczność, że przestępstwo z art. 157a k.k. można popełnić
jedynie umyślnie, w praktyce znaczące miejsce mogą mieć tylko te sytuacje, w których doszło do realizacji znamion któregoś z typów skierowanych przeciwko życiu lub zdrowiu potencjalnego rodzica.
W sytuacji kolizji pomiędzy zdrowiem i życiem pacjenta a zdrowiem
jego przyszłego – niepoczętego jeszcze dziecka, należy stwierdzić, że
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wyboru metody leczenia powinno się dokonywać, w oparciu o konstrukcję reguł postępowania z dobrem. Świadome pozbawienie lub
ograniczenie zdolności płodzenia pacjenta albo stworzenie ryzyka dla
jego mogącego się począć w przyszłości dziecka, w celu ratowania życia albo zdrowia w innych niż płodność aspektach, nie różni się bowiem
niczym od niebudzącej przecież kontrowersji prawnych – amputacji zajętej zakażeniem nogi w celu ratowania życia25.
Nieco inaczej ustalenie legalności świadomego ataku na zdrowie
dziecka poczętego prezentuje się w okresie prenatalnym – tu bowiem
mamy do czynienia z sytuacją kolizyjną, gdzie nie podejmuje się już
decyzji, w którym aspekcie to samo dobro (zdrowie pacjenta) należy
ratować, a w którym poświęcić. Wydaje się, że w zależności od ważkości i skali poświęcenia któregoś z kolidujących ze sobą dóbr prawnych
(życie i zdrowie człowieka-matki oraz zdrowie dziecka poczętego),
ustalenie legalności danego zabiegu leczniczego atakującego któreś
z tych dwóch dóbr, będzie się odbywać w oparciu o konstrukcję reguł
postępowania z dobrem albo kontratypu z art. 157a § 2 k.k.26

5. Umiejętności zawodowe lekarza jako czynnik wpływający
na zakres możliwości legalnego stosowania ryzykownych
lub nowatorskich metod terapeutycznych
W poprzednich akapitach odwoływałam się do ﬁgury normatywnej
„modelowego lekarza”. W dużym uproszczeniu „modelowy lekarz”
(„sumienny lekarz”, „dobry lekarz”, „rozsądny lekarz”), to w prezentowanym w tym opracowaniu ujęciu lekarz, który posiada wymaganą
w danej dziedzinie wiedzę fachową, opartą na teoretycznym przygotowaniu i niezbędnym doświadczeniu oraz wypełniający swoje obowiązki w sposób sumienny i staranny. Podobnie jak w przypadku „reguł
25
Ponieważ niniejszy artykuł dotyczy odpowiedzialności karnej lekarza za przestępstwa przeciwko życiu
i zdrowiu, świadomie pomijam problematykę inteligentnej zgody pacjenta na zabieg leczniczy, która w sytuacjach stosowania ryzykownych i dalekosiężnych w swych efektach metod leczniczych ma w praktyce znaczenie
szczególnie istotne.
26
Szerzej na temat próby ustalenia granicy pomiędzy ryzykownymi dla dobra prawnego zachowaniami
podjętymi w ramach reguł postępowania z dobrem a zachowaniami podjętymi w tamach kontratypu E. Plebanek, Materialne określenie przestępstwa, Warszawa 2009 r., s. 220 i n.
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postępowania z dobrem”, ów uniwersalny wzorzec „sumiennego specjalisty w określonej dziedzinie” jest daleko idącym uproszczeniem.
Należy bowiem zadać pytanie, czy ów wzorzec „dobrego lekarza” jest
taki sam dla ordynatora specjalistycznego oddziału znanej kliniki uniwersyteckiej i np. młodego lekarza zaraz po ukończeniu specjalizacji,
przyjmującego w osiedlowej przychodni? Czy od jednego i drugiego
należy wymagać „tyle samo”? Należy stwierdzić, że wymagany poziom
przestrzegania „bardziej restrykcyjnych” lub „bardziej łagodnych” reguł, zależy najczęściej od poziomu wiedzy posiadanej przez konkretny
podmiot podejmujący określone zachowanie, a także od konkretnej sytuacji i warunków, w jakich podejmuje swe zachowania. Staranne jest
to zachowanie, które będąc na miejscu lekarza-sprawcy podjąłby sumienny i rozsądny lekarz27. Inaczej powinien zachować się posiadający
prywatny gabinet lekarz ginekolog prowadzący pacjentkę, u której występują nieznane mu i niemożliwe do rozpoznania w warunkach ambulatoryjnych niepokojące objawy, a inaczej wybitny specjalista z zakresu
ginekologii, endokrynologii i leczenia niepłodności kliniki uniwersyteckiej. Ten pierwszy powinien np. przyznać się do swojej bezsilności i odesłać pacjentkę do specjalisty, ten drugi – próbować pacjentkę
zdiagnozować i obrać właściwą metodę terapeutyczną. Szczególną wiedzę adresata reguły postępowania (lekarza będącego specjalistą w swej
dziedzinie) należy traktować, jako element szczególny, zmieniający
sytuację typową i powodujący, iż w stosunku do tego adresata wymagana będzie konieczność zachowania innej reguły postępowania niż od
niedoświadczonego lekarza pracującego w peryferyjnej przychodni28.
Od ordynatora specjalistycznego oddziału klinicznego kliniki uniwersyteckiej wymaga się zatem więcej niż od młodego lekarza pozbawionego praktyki w leczeniu danego schorzenia. Wydaje się, że zestawiając
to twierdzenie z obowiązującym wszystkich lekarzy i pozwalającym
na rekonstrukcję licznych „reguł postępowania z dobrem” Kodeksem
Etyki Lekarskiej można wysnuć także innego rodzaju wnioski. Od wybitnego specjalisty wymaga się więcej, ale też wydaje się, że z uwagi na
jego wiedzę „wolno mu więcej” niż „zwykłemu” lekarzowi. Zgodnie
27
28

Por. A. Barczak-Oplustil, Reguły…, r. II.III.6.
Por. A. Liszewska, Odpowiedzialność karna za błąd w sztuce lekarskiej, Kraków 1998, s. 118–119.

Prawo i Medycyna 2/2010 (39, vol. 12)

65

Ewa Plebanek

z art. 10 KEL lekarz nie powinien wykraczać poza swoje umiejętności
zawodowe. Zakres umiejętności zawodowych wpływa zatem na zakres
swobody lekarza w doborze metod terapeutycznych, a przekroczenie
owego zakresu swobody powoduje naruszenie reguł postępowania
z życiem i zdrowiem pacjenta. W praktyce oznacza to, że lekarz będący
wybitnym specjalistą w swojej dziedzinie, dysponujący zapleczem naukowym i technicznym, może z większą łatwością obronić się w przypadku zarzutu naruszenia reguł postępowania w sytuacji, gdy stosował
nieprzyjęte jeszcze w danym kraju metody lecznicze. Nawet w sytuacji,
gdy z powodu terapii dojdzie do uszczerbku na zdrowiu pacjenta, to
lekarz, o ile nie złamał reguły postępowania z dobrem, tj. nie naruszył standardów wypracowanych przez renomowane ośrodki naukowe
i zastosował leczenie zgodnie z ich wskazaniami, nie popełnia błędu
w sztuce lekarskiej, nie działa bezprawnie i nie może odpowiadać karnie lub cywilnie za naruszenie zdrowia pacjenta, czy sprowadzenie dla
tego zdrowia niebezpieczeństwa. Nawet trafnie dobrana metoda leczenia może bowiem w pewnych sytuacjach skończyć się niepowodzeniem
w leczeniu, co nie jest przecież „błędem” lekarza, nie jest naruszeniem
przez lekarza „reguł postępowania z dobrem”, ale efektem specyﬁki
zajęcia, które wykonuje. Oczywiście nie jest wykluczone, że ambitny
lekarz praktykujący z dala od wielkich ośrodków akademickich, wykazujący znaczną wiedzę na temat jakiejś choroby, będąc głęboko przekonany o skuteczności nowoopracowanej i nieznanej w kraju metody
uprzedzi swych bardziej utytułowanych kolegów. Lekarz taki powinien
jednak pamiętać, że zazwyczaj nie ma możliwości weryﬁkacji swojej
pozytywnej oceny danej metody, takiej jak ma to miejsce w dużych
ośrodkach akademickich. Nie oznacza to, że lekarze będący wybitnymi
specjalistami w danej dziedzinie się nie mylą – mają oni jednak większą
możliwość weryﬁkacji swych teorii nim wypróbują je bezpośrednio na
pacjencie (lepszy dostęp do wyników badań, odpowiedniego sprzętu,
możliwość konsultacji z innymi specjalistami, bogatsze doświadczenie). Nie oznacza to także, że ta sama metoda terapeutyczna, jeśli jest
stosowana przez wybitnego specjalistę zasługuje na stwierdzenie, że
jest „zgodna z regułami postępowania z dobrem” a przez „zwykłego”
lekarza, że już z takimi regułami zgodna nie jest. Jednemu i drugiemu
nie wolno czynić zarzutu z zastosowania nowatorskiej, lecz zgodnej
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z regułami postępowania z dobrem metody (dobrej dla zdrowia pacjenta, zgodnej ze standardami światowych towarzystw medycznych). Tyle,
że lekarz stosujący nowatorskie – nieznane powszechnie metody „na
własną rękę”, powinien zachować znaczną ostrożność. Nadto winien
pamiętać, że pracuje w innych warunkach niż lekarz kliniki uniwersyteckiej i jak już wspomniano, warunki te także kształtują treść wiążących
lekarza reguł postępowania. Przykładowo podanie leku, którego skutki uboczne i działanie nie jest jeszcze do końca przewidywalne, niesie zupełnie inny pozom ryzyka dla zdrowia pacjenta znajdującego się
pod opieką oddziału szpitalnego kliniki uniwersyteckiej, a inny poziom
ryzyka dla zdrowia pacjenta, która samodzielnie zażywa lek w domu,
z dala od fachowej opieki medycznej – dlatego obydwa te zachowania
mogą być z punktu widzenia zachowania reguł postępowania z dobrem,
ocenione odmiennie. Wydaje się, że m.in. w oparciu o art. 10 KEL można sformułować po prostu także regułę mówiącą „lekarzu, niech twa
ambicja nie przysłania ci dobra pacjenta, bądź rozważny i mierz zamiar
podług sił, nie siły na zamiary”.
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Prawnokarne środki ochrony przed przemocą
przysługujące lekarzowi w związku z wykonywaniem
zawodu – zagadnienia podstawowe

Przeprowadzone niedawno wśród lekarzy przez Naczelną Izbę Lekarską badania pokazały, że przeszło 40% z nich spotkało się w swojej praktyce zawodowej z przypadkami agresji ze strony pacjentów
lub osób im towarzyszących, skierowanych przeciwko nim samym.1
W szczegółowych badaniach prowadzonych na terenie Bydgoszczy odsetek ten sięgnął 60%.2
Akty agresji przybierają różną postać. Najłagodniejsza polega na
zniewagach słownych skierowanych do lekarza, poprzez używanie
słów powszechnie uznanych za obelżywe. Pojawiają się również insynuacje dotyczące kompetencji lekarza, jego fachowości, sposobu życia
rzutującego na zdolność do wykonywania zawodu oraz sugestie przyjmowania korzyści majątkowych w zamian za podejmowanie decyzji
przychylnych dla pacjentów, zwłaszcza, jeśli chodzi o dostęp do deﬁcytowych świadczeń medycznych. W tej kategorii zachowań agresywnych mieszczą się również groźby kierowane pod adresem medyków
ze strony pacjentów, w szczególności opiewające na pobicie, zakażenie
HIV, spowodowanie zwolnienia z pracy czy złożenie zawiadomienia
o popełnieniu przez lekarza przestępstwa. Bardziej krewcy pacjenci lub
członkowie ich rodzin posuwają się do rękoczynów, czy to sprowokowanych niewłaściwym – ich zdaniem – sposobem czy tempem udzielania świadczenia medycznego czy po prostu wynikających z nieumoty1
Podaję za: M. Koton-Czarnecka, T. P. Terlikowski, Uwaga! Biją Lekarzy, Wprost, nr 17/2009, s. 1, dostępne pod: http://www.wprost.pl/ar/158958/Uwaga-Bija-lekarzy/?I=1372
2
Podaję za: J. Podgórska, Agresja wobec lekarzy. Nawrzucać doktorowi, Polityka z 28 lipca 2009 r., dostępne pod: http://www.polityka.pl/spoleczenstwo/artykuly/297806,1,agesja-wobec-lekarzy.read
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wowanej niczym agresji. Dochodzi zatem do popychania, szturchania,
przyduszania, opluwania lekarzy. W skrajnych przypadkach taka agresja kończy się konkretnymi obrażeniami ciała zaatakowanego lekarza.
Osobną kategorię zachowań stanowią wreszcie inwektywy czy zarzuty
stawiane lekarzom całkowicie anonimowo na portalach poświęconych
wymianie informacji między pacjentami czy przy okazji komentowania
bieżących wydarzeń życia społecznego, których bohaterem jest akurat
lekarz.
Przeważająca część powyższych agresywnych zachować względem
lekarzy może być ścigana na gruncie odpowiednich przepisów kodeksu
karnego. Na wstępie należy jednak podkreślić, iż przedmiotem rozważań będą jedynie kwestie ściśle prawnokarne, związane z możliwością
stosowania przepisów kodeksu karnego. Poza zakresem pozostaną zatem w szczególności takie zagadnienia, jak prawo odmowy pomocy
pacjentowi agresywnemu czy prawo wezwania na pomoc funkcjonariuszy policji.
Zachowania polegające na popychaniu, szturchaniu, opluwaniu, kopaniu, przyduszaniu3, szarpaniu lekarza, mieszczą się w zakresie penalizacji art. 217 § 1 k.k. Obejmuje on sankcją uderzenie człowieka
lub naruszenie jego nietykalności cielesnej w inny sposób. Uderzeniem jest każde gwałtowne działanie skierowane na ciało człowieka,
zatem zadanie ciosu, kopnięcie, szarpanie.4 Uderzenie może być dokonane dowolną częścią ciała, również np. głową, a także narzędziem,
np. kijem.5 Nie jest konieczne spowodowanie bólu u oﬁary6, jednak
w razie jego spowodowania nadal właściwa jest kwaliﬁkacja z art. 217
§ 1 k.k.7 Wspomniane wcześniej oplucie lekarza czy oblanie go jakąś
substancją, będzie mieściło się w znamieniu „innego naruszenia nietykalności cielesnej”.8 Takim innym naruszeniem będzie również lekkie
3
Oczywiście, jeżeli sprawcy nie można przypisać odpowiedzialności za sprowadzenia zagrożenia dla życia lekarza (art. 160 k.k.), o usiłowaniu zabójstwa nawet nie wspominając.
4
A. Marek, Komentarz do kodeksu karnego. Część szczególna, Warszawa 2000, s. 184.
5
J. Wojciechowski, w: Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 117–221, pod red. A. Wąska,
Warszawa 2004, s. 1137.
6
M. Mozgawa, w: Kodeks karny. Praktyczny komentarz, pod red. M. Mozgawy, Zakamycze 2006,
s. 420.
7
M. Kalitowski, w: Kodeks karny. Komentarz, pod red. O. Górniok, Warszawa 2004, s. 653.
8
A. Marek, Komentarz…, s. 184.
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spoliczkowanie lekarza, zrzucenie jego nakrycia głowy9, podstawienie
mu nogi10, ukłucie go, uszczypnięcie,11 rzucanie w lekarza przedmiotami,
rozpylenie gazu w jego gabinecie.12 Należy zauważyć, iż naruszeniem
nietykalności cielesnej będą również niektóre przejawy molestowania
seksualnego, w postaci głaskania, obejmowania, dotykania13, którym
może być poddana np. lekarka ze strony pacjenta na sali czy przebywająca z nim sam na sam w gabinecie.14 Kwaliﬁkacja z art. 217 k.k. będzie
właściwa również wówczas, gdy zachowanie sprawcy spowodowało
u lekarza nieznaczne obrażenia, w postaci zadrapań, obrzęków, zasinienia.15 Należy też zauważyć, że przytrzymanie16 lekarza w gabinecie,
próba ﬁzycznego uniemożliwienia opuszczenia pomieszczenia, choćby
w celu wymuszenia wypisania recepty czy skierowania, również będzie
mieściła się w zakresie penalizacji art. 217 § 1 k.k.17 Jeśli jednak skutki
są dalej idące i przybierają postać naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, choćby na okres nie przekraczający siedmiu
dni, właściwa jest wówczas kwaliﬁkacja z art. 157 § 2 k.k. W art. 217
§ 2 k.k. przewidziano jednocześnie prawo sądu orzekającego do odstąpienia od wymierzenia kary, jeżeli naruszenie nietykalności cielesnej
zostało wywołane wyzywającym zachowaniem późniejszej oﬁary albo
gdy oﬁara odpowiedziała również naruszeniem nietykalności cielesnej.
O ile pierwsza sytuacja wydaje się mało prawdopodobna w praktyce
lekarskiej, o tyle przy drugiej należy pamiętać, iż w razie wdania się
przez lekarza w szarpaninę z pacjentem powstaje ryzyko, że sąd pacjenta skarze, jednak nie wymierzy mu kary za jego czyn.
9

L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2008, s. 276.
A. Zoll, w: Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 117–277 Kodeksu karnego, pod
red. A. Zolla, Zakamycze 1999, s. 672.
11
O. Górniok, w: Kodeks karny. Komentarz. Tom II, O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S. M. Przyjemski,
Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, Gdańsk 2005, s. 247.
12
J. Wojciechowski, w: Kodeks…, s. 1137.
13
J. Wojciechowski, w: Kodeks…, s. 1137.
14
Trudno wyobrazić sobie w Polsce przypadek molestowania lekarki przez pacjentkę czy lekarza przez
pacjenta albo pacjentki.
15
A. Marek, Komentarz…, s. 184.
16
A. Zoll, w: Kodeks…, s. 672.
17
Przy czym pamiętać należy o wchodzącym wówczas w grę potencjalnie zbiegu z typami rodzajowymi
ujętymi w art. 189 § 1 k.k. (pozbawienie człowieka wolności) oraz 191 § 1 k.k., jeżeli takie przetrzymanie miało
na celu zmuszenie lekarza do określonego działania, zaniechania lub znoszenia.
10
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Należy zauważyć, iż przestępstwo z art. 217 k.k. jest przestępstwem
ściganym z oskarżenia prywatnego (art. 217 § 3 k.k.). Oznacza to, że
sam lekarz musi wystąpić do sądu karnego z prywatnym aktem oskarżenia przeciwko sprawcy naruszenia jego nietykalności cielesnej (art. 485
– 499 k.p.k.). Prokurator może w takiej sprawie wszcząć postępowanie z urzędu albo przystąpić do już toczącego się postępowania, jeżeli
uzna, że wymaga tego interes społeczny (art. 60 § 1 k.p.k.). Nie ma jednak takiego obowiązku i to on decyduje, czy wszczęcie postępowania
lub przystąpienie do niego jest faktycznie konieczne ze względu na ów
interes społeczny. Wydaje się, że w sprawach z art. 217 k.k., gdzie pokrzywdzonym jest lekarz, powinno się upatrywać interesu społecznego
w objęciu ściganiem z urzędu. Przemawia za tym choćby szczególny
charakter zawodu lekarza i społeczna misja, jaką on pełni, działając
właśnie na rzecz interesu całego społeczeństwa.
Jeżeli zachowanie sprawcy napaści doprowadziło u lekarza do naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju jego zdrowia na okres nie
przekraczający 7 dni (tzw. lekki uszczerbek na zdrowiu), właściwa jest
wówczas kwaliﬁkacja z art. 157 § 2 k.k. Również to przestępstwo ścigane jest w trybie prywatnoskargowym. Natomiast spowodowanie u lekarza średniego albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 157 § 1 oraz
art. 156 k.k.) stanowi już czyn ścigany przez prokuratora z urzędu.
Należy wyraźnie podkreślić, że dla pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sprawcy agresji, której oﬁarą jest lekarz, nie jest konieczne nastąpienie średniego uszczerbku na zdrowiu. Od momentu stwierdzenia
takiego uszczerbku zmienia się tryb ścigania przestępstwa, natomiast
zarówno spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu, jak i samo
naruszenie nietykalności cielesnej, stanowią oczywiście przestępstwa,
tyle, że ścigane w trybie prywatnoskargowym przez samego lekarza
przed sądem karnym. Nie jest zatem tak, że gdy brak jest skutków agresji, pozostaje tylko droga pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnej.
Średni uszczerbek na zdrowiu oznacza naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia na okres powyżej 7 dni (art. 157 § 1 k.k.).
Ciężki uszczerbek na zdrowiu to pozbawienie wzroku, słuchu, mowy,
zdolności płodzenia, spowodowanie innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej
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niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia
lub zniekształcenia ciała (art. 156 § 1 k.k.).
Innym rodzajem agresji wobec lekarza jest grożenie mu popełnieniem przestępstwa na jego szkodę. Zdarza się, że pacjenci grożą lekarzom pobiciem, zniesławieniem lub znieważaniem np. na łamach prasy
czy w audycji telewizyjnej, a także na forum portalu internetowego czy
np. zakażeniem HIV. Zachowania takie wypełniają znamiona typu rodzajowego z art. 190 § 1 k.k.18 W przepisie tym spenalizowano grożenie
innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby
najbliższej, jeśli tylko groźba wzbudziła w pokrzywdzonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona. Należy na wstępie już podkreślić, iż
jest to przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, jednak na wniosek pokrzywdzonego (art. 190 § 2 k.k.). Zatem do podjęcia aktywności przez organy ścigania konieczny, ale i wystarczający jest wniosek
pokrzywdzonego o ściganie sprawcy tego przestępstwa. Po złożeniu
wniosku dalsze postępowanie toczy się z urzędu.
Dla bytu przestępstwa niezbędne jest, by sprawca groził lekarzowi
popełnieniem przestępstwa. W wymienionym powyżej przykładowym
katalogu gróźb chodzić będzie o grożenie popełnieniem na szkodę lekarza przestępstw z art. 156–159, 161, 212 i 216 k.k. Będzie stanowiło
przestępstwo z art. 190 § 1 k.k. również grożenie lekarzowi złożeniem
zawiadomienia o popełnieniu przez niego przestępstwa, jeżeli sprawca
wie, że jego oskarżenie będzie fałszywe (art. 234 k.k.). Karalne jest
grożenie popełnieniem przestępstwa nie tylko na szkodę samego lekarza, lecz również na szkodę osoby mu najbliższej, którą jest jego małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub
stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca z lekarzem we wspólnym pożyciu (por.
art. 115 § 11 k.k.).
Dla bytu przestępstwa z art. 190 § 1 k.k. nie jest istotny rzeczywisty zamiar spełnienia groźby przez sprawcę19 ani faktyczna, obiektyw-

18
Mało prawdopodobne wydaje się skonfrontowanie lekarza w związku z wykonywanym zawodem z zachowaniem polegającym na stosowaniu wobec niego przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia go do
określonego działania, zaniechania lub znoszenia (art. 191 § 1 k.k.).
19
A. Marek, Komentarz…, s. 129.
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na możliwość jej realizacji.20 Groźba może być wyrażona w dowolny
sposób, słowem, pismem, gestem (np. poprzez okazanie niebezpiecznego narzędzia i pokazanie, jaki zostanie zrobiony z niego użytek21),
lub w innej formie uzewnętrzniającej w sposób niewątpliwy groźbę.22
Sformułowanie przepisu, zgodnie z którym groźba musi wzbudzić
w pokrzywdzonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona oznacza,
iż dokonywana jest podwójna subiektywno-obiektywna ocena sformułowanej groźby. Z jednej strony bowiem niezbędne jest, by groźba
faktycznie wywołała u oﬁary przekonanie o tym, że zostanie zrealizowana. Z drugiej zaś niezbędna jest obiektywizacja wrażenia odniesionego przez pokrzywdzonego, skoro jego obawa ma być „uzasadniona”. Oznacza to ocenę realności spełnienia groźby z punktu widzenia
zdrowego rozsądku.23 Wzorcem jest wówczas przeciętny człowiek
o podobnych cechach osobowości, psychiki, intelektu i umysłowości.
Obawa pokrzywdzonego będzie „uzasadniona”, jeśli również w takim
wzorcowym obywatelu znajdującym się w analogicznej sytuacji groźba
wzbudziłaby obawę i uznałby on ją za realną.24 Takie ujęcie pozwala na
nieobjęcie zakresem penalizacji zachowań podjętych dla żartu, w celu
ośmieszenia osoby naiwnej lub łatwowiernej.25 Jeśli zatem ze względu
na okoliczności, osobę sprawcy i sposób jego działania (treść i formę
domniemanej groźby26) rozsądny, normalnie wrażliwy obserwator nie
może potraktować jego groźby poważnie, brak jest realizacji znamion
przestępstwa.27 Istotne jest, że osoby, przeciw którym wypowiadane są
groźby, muszą być jednoznacznie określone.28
Trzecim wreszcie rodzajem przemocy, która może spotkać lekarza
w związku z wykonywanym zawodem jest przemoc, a niekiedy nawet
terror słowny. Lekarze spotykają się często z agresją ze strony pacjentów
20

O. Górniok, w: Kodeks…, s. 186, 188.
A. Zoll, w: Kodeks…, s. 464.
22
Wyrok SN z 24.08.1987 r., I KR 225/87, OSNKW 1988, nr 3–4, poz. 21.
23
A. Marek, Komentarz…, s. 130.
24
M. Filar, w: Kodeks karny. Komentarz, pod red. O. Górniok, Warszawa 2004, s. 576.
25
A. Marek, Komentarz…, s. 130. Odmiennie (subiektywne przekonanie jako wystarczające) O. Górniok,
w: Kodeks…, s. 188.
26
J. Wojciechowska, w: Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 117–221, pod red. A. Wąska,
Warszawa 2004, s. 694.
27
A. Marek, Komentarz…, s. 130; A. Zoll, w: Kodeks…, s. 465.
28
O. Górniok, w: Kodeks…, s. 186.
21
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lub osób im towarzyszących, przybierającą postać obelg, lżenia, wyzywania, podważania fachowości, aktualnej kondycji psychoﬁzycznej,
sugestii dotyczących oczekiwania lub przyjmowania korzyści w zamian za świadczenia medyczne, itd. Zachowania te wypełniać mogą
znamiona przestępstw ujętych w art. 212 i 216 k.k., ściganych przez
samego lekarza w drodze prywatnego aktu oskarżenia wnoszonego do
sądu karnego (por. art. 212 § 4 i 216 § 5 k.k.).
Znieważenie (art. 216 § 1 k.k.) w szczególności polega na użyciu
słów wulgarnie określających pokrzywdzonego, epitetów, wyzwisk,
słów powszechnie uznanych za obraźliwe lub poniżające.29 Może też
przybrać postać wizerunku lub pisma – obraźliwego rysunku, listu,
a także obraźliwego gestu.30 Znieważeniem mogą być również niektóre
formy molestowania seksualnego, takie jak nieprzyzwoite propozycje,
gesty, znaki, miny oraz wszelkie epitety wyrażające lekceważenie i pogardę dla osoby traktowanej jako obiekt seksualny.31
Zniewaga musi być dokonana w obecności osoby znieważanej albo
choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, by zniewaga do pokrzywdzonego dotarła (art. 216 § 1 k.k.). Dokonanie zniewagi za pomocą środków masowego komunikowania zagrożone jest
jednocześnie surowszą karą (art. 216 § 2 k.k.).
Z przestępstwem zniesławienia lekarza będziemy mieli z kolei do
czynienia wówczas, gdy pacjent lub inna osoba pomówi lekarza o takie
jego postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć go w opinii
publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla wykonywania
zawodu lekarza (lub zajmowania określonego stanowiska, np. ordynatora oddziału, dyrektora szpitala lub prowadzenia określonego rodzaju
działalności). Pomawianie oznacza rozgłaszanie lub podnoszenie określonych zarzutów względem lekarza.32 Z podnoszeniem zarzutów będziemy mieli do czynienia wówczas, gdy sprawca we własnym imieniu
będzie formułował zarzuty względem lekarza. Bez znaczenia będzie
jednocześnie czy sformułowane zarzuty oparł na własnych doświadczeniach czy spostrzeżeniach czy też opiera się na doświadczeniach
29
30
31
32
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innych pacjentów. Natomiast z rozgłaszaniem zarzutów będziemy mieli do czynienia wtedy, gdy sprawca będzie tylko powtarzał zasłyszane
zarzuty, natomiast nie on będzie ich autorem.33 Pomówienie może być
dokonane zarówno słownie, pisemnie, jak i za pomocą np. satyrycznego rysunku.34
Istotą przestępstwa zniesławienia jest kształtowanie w społeczeństwie ujemnej, poniżającej opinii o lekarzu, a nie jedynie niwelowanie
dobrej opinii o nim35. Zniesławienie opiera się na pomówieniu lekarza
o określone postępowanie lub właściwości. Właściwościami są cechy
charakteru i umysłu przejawiające się w konkretnych czynach lub całokształcie działalności danej osoby.36 Właściwościami tymi może być
lenistwo, arogancja, obcesowość, niedbałość, niestaranność w pracy,
nieuwaga, alkoholizm, niekompetencja, dewiacja seksualna.37 Natomiast zarzut dotyczący postępowania może przykładowo opiewać na
popełnienie przez niego przestępstwa, w szczególności polegającego na
spowodowaniu śmierci pacjenta, jego uszczerbku na zdrowiu, przyjmowaniu korzyści majątkowych, przystępowaniu do wykonywania obowiązków pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, itd.38 Może
też polegać na zarzuceniu utrzymywania kontaktów ze światem przestępczym39 czy kierowaniu się własnym interesem materialnym, a nie
interesem pacjenta. Może wreszcie opierać się o zarzut opryskliwego
traktowania pacjentów, nieutrzymywania zasad higieny w pracy, mobbingowania podwładnych. Uogólniając chodzić będzie o postępowanie
lub właściwości sprzeczne z prawem, zasadami etycznymi związanymi
z danym zawodem, stanowiskiem lub działalnością, moralnością, o brak
kompetencji, zdolności ﬁzycznych, zdrowotnych, osobowościowych,
intelektualnych, wiedzy, koniecznych do wykonywania zawodu, zajmowania stanowiska, prowadzenia działalności.40 Trzeba jednak wyraźnie
33

A. Zoll, w: Kodeks…, s. 644.
A. Zoll, w: Kodeks…, s. 644.
35
W. Kulesza, Zniesławienie i zniewaga, Warszawa 1984, s. 35.
36
O. Górniok, w: Kodeks…, s. 238.
37
A. Marek, Komentarz…, s. 175.
38
Ograniczając się jedynie do tych aspektów zniesławienia, które są ściśle związane z wykonywaniem
zawodu lekarza.
39
A. Marek, Komentarz…, s. 175.
40
M. Kalitowski, w: Kodeks…, s. 646.
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podkreślić, że w kontekście zawodu lekarza zniesławiające będą tylko te
zarzuty, których podniesienie odnośnie do osoby wykonującej ten właśnie zawód może poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania koniecznego dla wykonywania tego zawodu. Ocena zniesławiającej treści musi być bowiem zawsze dokonywana z uwzględnieniem
wymagań lub oczekiwań społecznych związanych z danym zawodem.41
Musi być dokonywana z uwzględnieniem obiektywnej zdatności do poniżenia lub narażenia na utratę zaufania. Nie wystarczy zatem subiektywne przekonanie domniemanego pokrzywdzonego o zniesławiającym
charakterze enuncjacji.42 Należy wyraźnie podkreślić, że dla dokonania
przestępstwa nie jest konieczne faktyczne poniżenie w opinii publicznej
lub spowodowanie utraty zaufania. Wystarczy, że enuncjacja sprawcy
jest obiektywnie w stanie wywołać takie skutki, niezależnie od tego czy
one w rzeczywistości zaistniały czy nie.43 Surowsza odpowiedzialność
przewidziana jest wówczas, gdy sprawca dokonuje zniesławienia za pomocą środków masowego komunikowania, do których należy zaliczyć
prasę, radio, telewizję, internet. Przestępstwa zniesławienia może w ten
sposób dokonać również osoba udzielająca wywiadu np. w telewizji44,
jak również oczywiście dziennikarz.
Istotne jest także, że brak jest przestępstwa zniesławienia, a zatem
możliwości szukania skutecznej ochrony prawnokarnej, w przypadkach
opisanych w art. 213 k.k. Po pierwsze, nie stanowi przestępstwa zniesławienia niepubliczne pomówienie lekarza o takie postępowanie lub
właściwości, które mogą poniżyć go w opinii publicznej lub narazić na
utratę zaufania, jeżeli sformułowany wobec niego zarzut jest prawdziwy. Po drugie, brak jest zniesławienia wówczas, gdy zarzut ów stawiany
jest co prawda publicznie45, lecz jest prawdziwy i dotyczy postępowania
osoby pełniącej funkcję publiczną lub jego postawienie służy obronie
41

A. Marek, Komentarz…, s. 175.
M. Kalitowski, w: Kodeks…, s. 646.
43
A. Zoll, w: Kodeks…, s. 647.
44
A. Zoll, w: Kodeks…, s. 647.
45
Czyli wówczas, gdy ze względu na miejsce działania lub okoliczności i sposób działania sprawcy jego
zachowanie jest lub może być dostrzegalne dla bliżej nieokreślonej liczby osób (M. Mozgawa, w: Kodeks…,
s. 415). Chodzi zatem o postawienie zarzutu podczas zgromadzenia, na ulicy, w ogólnie dostępnym pomieszczeniu, z wykorzystaniem środków masowego przekazu, o ile wypowiedź mogła dotrzeć do nieoznaczonej
liczby osób (M. Kalitowski, w: Kodeks…, s. 648–649).
42
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społecznie uzasadnionego interesu. Należy już w tym miejscu zauważyć,
iż nie stanowi zatem przestępstwa postawienie publicznie prawdziwego
zarzutu lekarzowi zatrudnionemu w placówce służby zdrowia, która dysponuje środkami publicznymi46, czyli przede wszystkim pochodzącymi
z NFZ lub Ministerstwa Zdrowia. Zawsze zatem, ilekroć lekarz zatrudniony jest w jednostce dysponującej środkami publicznymi, legalne będzie postawienie mu prawdziwego zarzutu, choćby całkiem błahego, jak
choćby opiewającego na niemyciu rąk przed badaniem, zwracanie się
opryskliwie do pacjentów czy personelu czy spóźnianie się do pracy albo
wychodzenie za wcześnie. Zachowania takie, jeśli rzeczywiście mają
miejsce, mogą być zatem legalnie opisane choćby w prasie. Po ostatniej
nowelizacji art. 213 k.k. ustawodawca ograniczył zakres ochrony przysługującej osobie pełniącej funkcję publiczną. Nie stanowi już przestępstwa
publiczne pomówienie jej o dowolne postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania, jeśli tylko pomawiający mówi prawdę. Jedynym ograniczeniem jest to dotyczące możliwości dowodzenia prawdziwości stawianego zarzutu. Jeśli
bowiem zarzut dotyczy życia prywatnego lub rodzinnego osoby pełniącej
funkcję publiczną, ów dowód prawdy może być przeprowadzony tylko
wówczas, gdy zarzut ma zapobiec niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia człowieka albo demoralizacji małoletniego (art. 213 § 2 ust. 2 k.k.).
Życie prywatne to ta jego strefa, która obejmuje wyłącznie sprawy osobiste, niezwiązane z pracą zawodową, np. hobby, sposób spędzania wolnego czasu, życie intymne, życie towarzyskie.47
Druga przesłanka uchylająca przestępność zniesławienia, a mianowicie postawienie zarzutu służącego ochronie społecznie uzasadnionego
interesu, wymaga stwierdzenia zaistnienia trzech elementów. Po pierwsze, musi istnieć zagrożenie dobra społecznego szkodą ze strony adresata zarzutu. Po drugie, osoba stawiająca zarzut musi działać w celu
ochrony dobra społecznego. Po trzecie, treść podniesionego zarzutu jest
tego rodzaju, że jej ujawnienie może istotnie zapobiec naruszeniu zagrożonego dobra.48 Należy zauważyć, iż społecznie uzasadniony interes
zarzutu będzie występował w szczególności w razie krytyki jednostki,
46
47
48

Por. deﬁnicję osoby pełniącej funkcję publiczną, art. 115 § 19 k.k.
M. Kalitowski, w: Kodeks…, s. 650.
W. Kulesza, Zniesławienie…, s. 71–72.
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której działalność ma społeczne znaczenie.49 Za taką działalność należy uznać wykonywanie przez lekarza jego zawodu. Nawet zatem, jeśli
lekarz nie jest zatrudniony w jednostce dysponującej środkami publicznymi, lecz utrzymującej się wyłącznie ze środków prywatnych, i tak
jego działalność może być oceniania z uwzględnieniem węższego zakresu ochrony, wynikającego z art. 213 § 2 k.k.
Istotne trudności mogą wystąpić w przypadku zniesławienia i zniewagi dokonanej za pomocą internetu – na stronie, forum, blogu. W takim
wypadku należy zgłosić się do usługodawcy (operatora portalu, strony)
i zażądać w oparciu o art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną50 uniemożliwienia dostępu do treści naruszających prawo. Aby
operator mógł tego dokonać musi on otrzymać urzędowe zawiadomienie o naruszeniu albo uzyskać „wiarygodną wiadomość” o naruszeniu
prawa. Ocena wiarygodności wiadomości pozostawiona jest przy tym
swobodnej ocenie usługodawcy. Jeśli nie uniemożliwi on dostępu do
bezprawnych treści, sam może stać się adresatem powództwa cywilnego
o odszkodowanie za powstałe naruszenie praw lekarza. Brak jest możliwości dochodzenia swoich praw bezpośrednio od osoby, która umieściła
zniesławiającą lub znieważającą treść. Takie rozwiązanie jest niezgodne
z niedawnym orzeczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
w sprawie K. U. przeciwko Finlandii51, w którym Trybunał orzekł, że
brak krajowych mechanizmów prawnych pozwalających pociągnąć do
odpowiedzialności bezpośredniego naruszyciela narusza gwarantowane
w art. 8 Konwencji prawo do ochrony życia prywatnego.
Jeśli dane usługodawcy nie są dostępne bezpośrednio na stronie internetowej, można szukać ochrony na podstawie Ustawy o ochronie
danych osobowych52 występując z wnioskiem do NASK (Naukowa
Akademicka Sieć Komputerowa), administrującego domeną pl. Zgodnie z art. 29 ust. 2 dane osobowe mogą być udostępnione na pisemny, umotywowany wniosek, jeżeli w sposób wiarygodny uzasadniona zostanie potrzeba ich posiadania, a ich udostępnienie nie naruszy
praw i wolności osób, których dane dotyczą. Art. 30 cytowanej ustawy
49
50
51
52
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A. Zoll, w: Kodeks…, s. 657.
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r., Dz.U. 2002, nr 144, poz. 1204, z późn. zm.
Nr aplikacji 2872/02.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 101, poz. 926.
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zawiera zamknięty katalog okoliczności, w których administrator danych zobowiązany jest odmówić udostępnienia danych osobowych.53
W przypadku nieuzasadnionej odmowy dopuszczalna wydaje się skarga do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w trybie
art. 18 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ochronie danych osobowych.54 Jeśli strona
nie jest administrowana przez podmiot krajowy (np. domena rodzajowa najwyższego stopnia. com) i brak jest na niej danych usługodawcy,
praktycznie nie ma możliwości uzyskania ochrony.
Należy przy tym zauważyć, że jeśli lekarz zdecyduje się na wniesienie
prywatnego aktu oskarżenia do sądu karnego, nie uzyska od policji pomocy w ustaleniu tożsamości internauty, który go zniesławił lub znieważył.
Wystąpienie o ujawnienie tych danych do usługodawcy (administratora
domeny) leży wyłącznie w gestii prokuratora. Jeśli zatem prokurator nie
obejmie popełnionego na szkodę lekarza przestępstwa ściganiem z urzędu, ani lekarz ani policja nie mają prawnokarnych instrumentów pozwalających skłonić wspomniane podmioty do ujawnienia danych internauty.
Pozostaje wówczas jedynie opisana powyżej procedura, oparta o ustawę
o ochronie danych osobowych, która nie gwarantuje jednak wcale uzyskania danych niezbędnych do wniesienia prywatnego aktu oskarżenia.
Na zakończenie wypada zauważyć, że w pewnym zakresie zasadniczo
inne są zasady ochrony przed przemocą tych lekarzy, którzy wykonują
czynności w ramach świadczeń pomocy doraźnej55 lub w przypadkach
opisanych w art. 30 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty56.
Przysługuje im bowiem ochrona prawna należna funkcjonariuszowi
publicznemu (por. art. 44 wspomnianej ustawy). Na gruncie prawa kar53

Administrator odmawia, jeśli ujawnienie danych spowodowałoby:
1) ujawnienie wiadomości stanowiących tajemnicę państwową,
2) zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi, mienia lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,
3) zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub ﬁnansowego państwa,
4) istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.
54
Podobny charakter miała decyzja GIODO o sygnaturze GI-DEC-DS-51/04, dotycząca odmowy udostępnienia danych osobowych redaktora naczelnego oraz dziennikarzy przez wydawcę w celu dochodzenia przez
skarżącego praw przed sądem, w której GIODO nakazał wydawcy udostępnienie skarżącemu żądanych przez
niego danych osobowych redaktora naczelnego oraz dziennikarzy.
55
Którą można zdeﬁniować odwołując się do art. 3 pkt. 2, 4 i 7 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.), por. K. Sakowski, w: Ustawa
o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, pod red. E. Zielińskiej, Warszawa 2008, s. 622–623.
56
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r., tekst jednolity: Dz. U. 2008, nr 136, poz. 857.
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nego oznacza to, że są oni objęci ochroną z innych przepisów kodeksu
karnego, zaś ściganie sprawcy przestępstwa odbywa się zawsze z urzędu. Zastosowanie mają wówczas te typy rodzajowe, w których chroniony jest funkcjonariusz publiczny, czyli w omawianym zakresie art. 222
k.k., dotyczący naruszenia nietykalności cielesnej oraz art. 226 k.k., dotyczący znieważenia (ale nie zniesławienia). Szczególna ochrona przysługuje oczywiście tylko w razie zamachu mającego miejsce podczas
lub w związku z pełnieniem obowiązków przez lekarza. Odnosząc się
do podniesionego po raz kolejny57 postulatu uznania każdego lekarza
za funkcjonariusza publicznego58, z czym wiązałaby się ochrona opisana powyżej, należy zauważyć, iż status taki wiąże się nie tylko z korzyściami, ale i z niebezpieczeństwami dla lekarzy. W takim wypadku
bowiem każdy lekarz podlegałby choćby odpowiedzialności z art. 231
k.k. Przepis ten penalizuje przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie
obowiązków, stanowiące działanie na szkodę interesu publicznego lub
prywatnego. Zatem każde wyjście przez lekarza poza przyznane mu
uprawnienia lub zaniechanie dopełnienia obowiązków, jeśli tylko było
jednocześnie działaniem na szkodę pacjenta, podlegałoby odpowiedzialności z tego przepisu, nawet, jeśli brak byłoby odpowiedzialności
za przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu. Trzeba też podkreślić, że
w art. 231 § 3 k.k. zawarto wariant nieumyślny tego przestępstwa. Odpowiedzialności podlegałby zatem również ten lekarz, który nie chcąc
popełnić tego przestępstwa, popełniłby je jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, chociaż możliwość popełnienia owego przestępstwa przewidywał albo mógł przewidzieć. Lekarz podlegałby również w szczególności odpowiedzialności
z art. 271 k.k., penalizującego poświadczenie przez funkcjonariusza
publicznego w dokumencie nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne czy surowszej odpowiedzialności za naruszenie tajemnicy lekarskiej (z art. 266 § 2 k.k., a nie z § 1).
57
Wszyscy lekarze funkcjonariuszami publicznymi – sposób na agresję pacjentów, dostępne pod: http://
www.rynekzdrowia.pl/Prawo/Wszyscy-lekarze-funkcjonariuszami-publicznymi-sposob-na-agresje-pacjentow,3755,2,2.html
58
Obecnie lekarz może posiadać status funkcjonariusza publicznego, jeżeli mieści się w jednej z grup
wymienionych w art. 115 § 13 k.k., nie posiada go natomiast ani każdy lekarz z tytułu wykonywanego zawodu,
ani lekarze objęci jedynie ochroną należną funkcjonariuszowi publicznemu.
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Projekt ustawy o testamencie biologicznym
w prawie włoskim

Kontekst podjęcia prac nad projektem ustawy
Gdy w styczniu 1992 roku dwudziestodwuletnia wówczas Włoszka
uległa wypadkowi samochodowemu, w wyniku którego wpadła w stan
wegetatywny, nikt nie przypuszczał, że jej dalsze losy staną się przyczynkiem do debaty, która podzieliła nie tylko Włochów, lecz i cały
współczesny świat. Mowa o Eluanie Englaro, której ojciec – Beppino
Englaro po 15 latach pozostawania córki w stanie podtrzymywania życia przez sztuczne odżywianie uzyskał orzeczenie Sądu Najwyższego1
który, odmiennie niż sąd I instancji w Lecco2 oraz II instancji w Mediolanie3, umożliwił odłączenie sondy pokarmowej.
Sąd I instancji w pierwszej kolejności uznał, iż powództwo jest
niedopuszczalne z powodu niewłaściwej reprezentacji wnioskodawczyni, gdyż w kwestiach praw fundamentalnych wnioskodawca powinien występować osobiście. Taka interpretacja i brak normy stanowiącej o dopuszczalności takiej reprezentacji, zdaniem Sądu w Lecco, są
całkowicie zgodne z założeniami konstytucji, która w normie 2 oraz
32 obejmuje ochroną zdrowie ludzkie gwarantując dodatkowo bezpłatną opiekę zdrowotną oraz ustanawiając zasadę braku obowiązku
przeprowadzania konkretnego leczenia, chyba, że jest ono wymagane
przez ustawę, która jednak w żadnym razie nie godzi w ludzką godność. Warto w tym miejscu zauważyć, że art. 32 konstytucji włoskiej
1
Suprema Corta di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza 16.10.2007, no 21748. Dostępne na stronie:
http://www.bioetiche.eu/Cass.%20Civ.%2021748-07.pdf.
2
Orzeczenie Sądu w Lecco z dnia 2 lutego 2006 roku, za: ibidem.
3
Orzeczenie Sądu w Mediolanie z dnia 16 grudnia 2006 roku, za: ibidem.
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interpretowany jest również jako wyrażający prawo jednostki nie tylko
do poddania się leczeniu, ale także do żądania jego zaprzestania, nawet
jeżeli taka decyzja pacjenta spowoduje pogorszenie się stanu jego zdrowia, czego następstwem będzie śmierć4.
Sąd II instancji przeprowadził jednak odmienną analizę nie przychylając się do argumentacji Sądu w Lecco i uznając, iż powództwo
jest dopuszczalne. W konsekwencji Sąd w Mediolanie przeprowadził
analizę merytoryczną zagadnienia. Wprawdzie sąd uznał – odmiennie
od swojego dotychczasowego stanowiska – iż zarówno prawo do życia,
jak i prawo do godności – są uprawnieniami o analogicznej wartości,
jednak jednoznacznie opowiedział się przeciwko obejmowaniu przez
to pierwsze „prawa do śmierci”. W tym zakresie odwołał się do orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 29 kwietnia
2002 r. Pretty v. the United Kingdom5, który nie dopatrzył się sprzeczności w stanowisku prawa angielskiego, iż pomoc w popełnieniu samobójstwa jest uznawana za przestępstwo6 z zagwarantowaną Konwencją
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, sporządzoną
w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku zasadą ochrony godności ludzkiej, prawa do prywatności oraz zakazem dyskryminacji. Dodatkowo
warto wskazać, iż w postępowaniach ojciec chorej występował jako
jej opiekun, gdyż w 1996 roku Eluana została pozbawiona zdolności
do czynności prawnych7. W latach 1999 oraz 2005 Beppino Englaro
wnosił pozwy o umożliwienie przez sąd zaprzestania sztucznego odżywiania córki, jednak w obu wypadkach nie uzyskał orzeczenia, które byłoby zgodne z wnioskiem. Argumentacja dotyczyła po pierwsze
tego, iż w przypadku praw fundamentalnych, jakim bez wątpienia jest
prawo do życia, interesy wnioskodawcy nie powinny być reprezentowane przez jej przedstawiciela ustawowego wraz z opiekunem ad litem8 oraz po drugie – który to argument był szczególnie uwypuklany
4

M. Urbaniak, Prawo do ochrony zdrowia w Konstytucji Republiki Włoskiej, Prawo i Medycyna 2009,
z. 1, s. 50.
5
Skarga nr 2346/02.
6
2 § 1 ustawy z roku 1961 Suicide Act.
7
Orzeczenie Sądu w Lecco z dnia 19 grudnia 1996 roku, dostępne: http://www.corriere.it/Media/
Foto/2008/07/09/eluana_low.pdf
8
Który został powołany mocą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2005 roku, za: Suprema Corta di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza 16.10.2007…
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przez sąd II instancji – w przypadku konﬂiktu pomiędzy prawem do
godności i do samostanowienia a prawem do życia, temu ostatniemu
należy przyznać priorytet9.
Wyłom od tej linii orzeczniczej uczynił dopiero rewolucyjny w tym
zakresie wyrok Sądu Najwyższego z 16 października 2007 roku. Ustosunkowując się do wniosku opiekuna prawnego Eluany, Sąd najpierw
odwołał się do swoich wcześniejszych orzeczeń dotyczących „zgody
udzielonej po uzyskaniu wymaganych informacji10” wskazując, że zawiera ona w sobie także prawo do odmowy prowadzenia dalszego leczenia, nawet wówczas, gdy w konsekwencji nastąpi pogorszenie stanu
chorego lub jego śmierć. W takim wypadku zgody nie należy jednak
utożsamiać z eutanazją, lecz uznawać, iż jest ona jedynie wyrazem
woli chorego11.
W analizowanej sprawie nie sposób nie znaleźć wpływu, choć nie
zostało to wprost wskazane, postępowania, jakie toczyło się w związku ze sprawą Piergiorgio Welby, która zapoczątkowała we Włoszech
dyskusję na temat testamentu życia. Piergiorgio Welby – znany polityk
– po zdiagnozowaniu zaniku mięśni rozpoczął sądową batalię o możliwość odłączenia go od aparatury sztucznie podtrzymującej funkcje
życiowe. Różnica pomiędzy tym stanem faktycznym a historią Eluany
polegała jednak na tym, iż Welby był w stanie świadomie wyrazić swoją wolę – co zresztą robił często, wnioski swoje kierując m.in. do prezydenta i papieża – z czym nie mamy do czynienia w sprawie Englaro.
Pomimo odmowy odłączenia polityka, zmarł on niedługo po wydaniu
negatywnego dla niego orzeczenia przez Trybunał w Rzymie12. Pomógł
mu bowiem dr Mario Riccio – anestezjolog, który zgodził się odłączyć chorego od respiratora w obecności rodziny i przyjaciół. W celu
oceny jego postępowania została powołana specjalna komisja lekarska,
która po zbadaniu stanu faktycznego uznała, iż lekarz działał zgodnie
z kodeksem etyki lekarskiej oraz zasadami sztuki, w związku z czym
9

G. Gientili, The Italian Court of Cassation Deﬁnes the Boundaries of the Right to Die of an Unconscious
Patient (Italian Court of Cassation – First Civil Division, Decision n. 21748, October 16, 2007), Palomar, Osservatorio di Dirito Constituzionale, styczeń 2008.
10
Dalej jako: „poinformowana zgoda”.
11
Tak m.in.: włoski Sąd Najwyższy, III Wydział Cywilny w orzeczeniu z dnia 14 marca 2006 r., nr 5444.
12
Orzeczenie Trybunału w Rzymie z dnia 16 grudnia 2006 r., w którym Trybunał uznał pozew za niedopuszczalny z powodu braku odpowiedniego ustawodawstwa.
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odstąpiono od przedstawienia mu zarzutów. Uznano wówczas, iż prawo
odmowy dalszego leczenia znajduje swoje źródło we włoskiej Konstytucji i tym samym podejrzany odłączając chorego nie robił nic innego,
jak tylko wykonywał swój obowiązek lekarski wynikający z prawa oraz
ustawy zasadniczej.
Sąd Najwyższy rozpatrując wniosek opiekuna Eluany powołał się
na art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i godności jednostki
ludzkiej w dziedzinie zastosowania biologii i medycyny13, orzeczenie
wydane przez Sąd Najwyższy stanu New Jersey w sprawie Quinlan14,
wyrok Bundesgerichtshof z dnia 17 marca 2003 r.15 oraz orzeczenie
House of Lords w Bland Case16. Sprawa Quinlan dotyczyła powództwa, jakie wytoczyli opiekunowie prawni Karen Ann Quinlan zwracając się do sądu o zgodę na odłączenie córki od respiratora. Chora
przebywała od wielu lat w śpiączce, a jakiekolwiek leczenie nie przynosiło poprawy jej stanu. Wówczas, gdy zwrócili się do lekarzy z pisemnym wnioskiem o odłączenie Karen od respiratora, zapewniając, iż
nie wytoczą żadnego powództwa o dokonanie tej czynności – lekarze
powołując się na złożoną przysięgę odmówili. Tym samym powstała
konieczność uzyskania wyroku sądowego tyczącego się tej kwestii.
13
Zatytułowany „Ochrona osób niezdolnych do wyrażenia zgody”, zgodnie z którym:
1. Z zastrzeżeniem artykułów 17 i 20, interwencja medyczna może być dokonana wobec osoby, która nie
ma zdolności do wyrażenia zgody tylko wtedy, gdy jest to dla niej bezpośrednio korzystne.
2. W stosunku do małoletniego, nie posiadającego, zgodnie z obowiązującym prawem, zdolności do wyrażenia zgody na interwencję medyczną, interwencja taka może być przeprowadzona za zgodą jego przedstawiciela ustawowego, odpowiedniej władzy albo innej osoby lub instytucji ustanowionych w tym celu na
mocy przepisów prawa. Stanowisko małoletniego jest uwzględnione jako czynnik, którego znaczenie wzrasta
w zależności od wieku i stopnia dojrzałości.
3. Jeżeli zgodnie z obowiązującym prawem, osoba dorosła nie posiada zdolności do wyrażenia zgody na
interwencję z powodu zakłóceń czynności psychicznych, choroby albo innych podobnych powodów, interwencja medyczna może być przeprowadzona za zgodą jej przedstawiciela ustawowego, odpowiedniej władzy albo
innej osoby lub instytucji ustanowionych w tym celu na mocy przepisów prawa. Osoba poddana interwencji
medycznej powinna, o ile jest to możliwe, uczestniczyć w podejmowaniu decyzji.
4. Przedstawiciel ustawowy, odpowiednie władze albo inna osoba lub instytucja, wymienione w ustępach
2 i 3, powinny w tych samych okolicznościach co osoba zainteresowana otrzymać informacje, o których mowa
w artykule 5.
5. Zgoda, o której mowa w ustępach 2 i 3, może być w każdym czasie wycofana dla dobra osoby poddanej
interwencji.
Tłumaczenie za: Prawo i Medycyna 1999, z. 3, s. 142.
14
108 NJ 394; 529 A 2d 434 (NJ 1987).
15
BGHZ 154, 205.; za: J. Stemplewitz, Report – Bundesgerichtshof-Zivilsachen (Federal Court of JusticePrivate Law) 2003 [w:] Miller/Zumbansen (red.) Annual of German and European Law 2004, s. 357.
16
Airedale NHS Trust v Bland [1993] 1 All ER 821 HL.
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Sąd Najwyższy stanu New Jersey jednogłośnie prawo takie przyznał,
wywodząc je z konstytucyjnego prawa pacjenta do prywatności, które
w sytuacji braku świadomości chorego winno być strzeżone przez jego
prawnych opiekunów. W efekcie sąd opowiedział się za obowiązkiem
honorowania decyzji opiekunów Karen i za brakiem jakiejkolwiek odpowiedzialności lekarzy za odłączenie aparatury w sytuacji, gdy szpitalny komitet etyki uzna, iż szanse na poprawę kondycji pacjenta są
znikome. Z kolei powołując się na źródła niemieckie, Sąd Najwyższy
w Rzymie przywołał postępowanie zakończone wyrokiem z dnia 17
marca 2003 r., które dotyczyło zagadnienia dopuszczalności postępowania sądowego w kwestii zgody na zaprzestanie podawania pacjentowi środków sztucznie przedłużających mu życie w sytuacji, gdy chory
sporządził tzw. „testament życia”, w którym jasno wyraził wolę zaprzestania leczenia w sytuacji choroby terminalnej lub nieodwracalnego
uszkodzenia swojego mózgu lub organów. Bundesgerichtshof w pierwszej kolejności wskazał, iż jakakolwiek ingerencja za pomocą urządzeń
podtrzymujących (w analizowanym stanie faktycznym chodziło o żywienie pozajelitowe) stanowi wkroczenie w integralność cielesną pacjenta. Tym samym – wymaga zgody bądź samego pacjenta bądź jego
opiekuna. Po drugie – w sytuacji wyrażenia przez chorego jego woli
w tzw. „testamencie życia” rolą opiekuna jest jedynie wykonanie decyzji bezpośrednio zainteresowanego. Odwołując się przy tym do doktryn
prawa karnego sąd wskazał, że w razie pozostawienia przez chorego
testamentu życia jego decyzja w zakresie dalszego leczenia jest najważniejsza i musi być respektowana. Opowiadając się jednoznacznie za
dopuszczalnością powództwa w takich sprawach sąd wskazał, iż postępowania takie służą ochronie takich fundamentalnych praw jednostki
jak jej prawo do godności i samostanowienia, jak również zwalniają
opiekuna prawnego z wyłącznej odpowiedzialności moralnej z tytułu
podjętej decyzji. Ostatnie z powołanych orzeczeń – wydane w sprawie
Bland – stanowi natomiast przykład pierwszego orzeczenia wydanego
w angielskim porządku prawnym, mocą którego sąd wyraził zgodę na
zaprzestanie terapii podtrzymującej życie pacjenta.
W efekcie powołania orzecznictwa zarówno zapadłego na kontynencie europejskim, jak i też w Stanach Zjednoczonych, Sąd Najwyższy Republiki Włoskiej nawiązał do światowej doktryny dążącej do
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zapewnienia realizacji woli osoby aktualnie będącej w stanie wegetatywnym w przedmiocie zakończenia terapii sztucznie podtrzymującej
jej funkcje życiowe. W analizowanym orzeczeniu jasno wskazano, z powołaniem się na zasady etyki lekarskiej17 i przeciwstawiając się tym samym stanowisku Sądu II instancji, iż podtrzymywanie życia, uznawane
jako prawo samo w sobie, może przybrać formę leczenia uporczywego.
W efekcie Sąd, ponaglając krajowego legislatora, aby kwestię tą objął regulacją prawną uznał, iż orzeczenie sądowe umożliwiające przerwanie terapii podtrzymującej (w formie sztucznego żywienia sondą
pokarmową lub odmiennej) może być wydane jedynie w razie łącznego spełnienia dwóch wymogów: pierwszy polega na ustaleniu, iż stan
wegetatywny pacjenta, w świetle jasnych wskazań medycznych, jest
nieodwracalny i nieuleczalny. W zakresie tej przesłanki dodatkowo wymagane jest wykazanie braku możliwości, zgodnie z międzynarodowymi standardami lekarskimi, przywrócenia pacjentowi jakiejkolwiek
świadomości. Po drugie, niezbędne jest jasne, konkretne i przekonujące
udowodnienie, iż żądanie znajduje potwierdzenie w woli pacjenta, wywiedzionej z analizy jego życia przed wypadkiem, jego przekonań oraz
przyjętej koncepcji ludzkiej godności. Sąd zwrócił uwagę na doświadczenie Eluany związane z wypadkiem, jakiemu uległ jej przyjaciel, który w jego efekcie wpadł w śpiączkę. Odwiedzając go w szpitalu jasno
wyraziła swoją wolę podzielenia losu drugiej z oﬁar wypadku, która
zginęła na miejscu, raczej niż bycie sztucznie podtrzymywaną na życiu
i zależną od opieki innych.
W efekcie – Sąd Najwyższy Republiki Włoskiej przychylił się do
wniosku i wyraził zgodę na odłączenie pacjentki od aparatury sztucznie
podtrzymującej jej funkcje życiowe.
Powyższy wyrok został poddany krytyce przez tę część społeczeństwa, która opowiada się za bezwzględnym prawem do ochrony życia
i uznaje zgodę na odłączenie od aparatury sztucznie podtrzymującej
funkcje życiowe za legalne umożliwienie eutanazji. W celu uniemożliwienia wykonania orzeczenia, rząd włoski, na wniosek premiera Silvio Berlusconiego oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej – Maurizio
17

Art. 14 włoskiego kodeksu etyki lekarskiej stanowi o obowiązku lekarza powstrzymania się z uporczywym leczeniem, od którego nie można oczekiwać korzyści dla zdrowia pacjenta lub/i poprawienia jakości jego
życia.
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Sacconi – wydał dekret z mocą ustawy18, który uniemożliwiał osobom
innym, niż sam chory, podjęcie decyzji o zaprzestaniu ich żywienia19.
Nie został on jednak podpisany przez prezydenta Włoch – Giorgio Napolitano20, w efekcie czego nie wszedł on w życie.
Chcąc zapobiec wykonaniu orzeczenia, minister Sacconi wydał następnie dekret zakazujący publicznym ośrodkom zdrowia podejmowania działań polegających na odłączeniu odżywania21. W odpowiedzi na
to Beppino Englaro zdecydował się przenieść córkę do prywatnej placówki, gdzie Eluana 9 lutego 2009 roku zmarła.
Na bazie powyższego stanu faktycznego zostały podjęte prace legislacyjne nad ustawą, która regulowałaby kwestię testamentu życia,
nazywanego przez Włochów „testamentem biologicznym” 22. Dopiero bowiem historia walki Beppino Englaro o prawo do godnej śmierci
córki uzmysłowiła mieszkańcom Półwyspu Apenińskiego konieczność
objęcia tej materii jednoznaczną regulacją23. Znając kierunek postulowanych zmian Włosi rozpoczęli zamieszczanie swoich rozrządzeń dotyczących leczenia w sieci Internet, umieszczając je na powszechnie
dostępnej witrynie YouTube24. W ten sposób, odwołując się do założeń
wskazanych w orzeczeniu Sądu Najwyższego, jasno wyrażają swoje
stanowisko odnośnie uporczywej terapii. Dodatkowo, działając w sferze nieobjętej regulacją prawną, autorzy takich deklaracji mają nadzieję, iż będą one wywoływały skutek prawny nawet w sytuacji uchwalenia ustawy, której jednym z głównych założeń jest pozostawienie
18
„Decreto-legge” jest przedmiotem regulacji art. 77 Konstytucji Republiki Włoch oraz ustawy 400/88,
umożliwiającym rządowi ustanawianie takiego prowizorycznego środka prawnego w sytuacjach nadzwyczajnych, w których istnieje nagląca potrzeba. Wchodzi on w życie natychmiast po podpisaniu przez Prezydenta
i publikacji w dzienniku urzędowym. Traci on swoją moc w razie nie uchwalenia w trakcie 60 dni w normalnej
drodze ustawodawczej ustawy.
19
http://governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=41872.
20
Co spotkało się z dodatkową krytyką, gdyż historycznie podpis Prezydenta pod dekretem z mocy ustawy
był traktowany jedynie w kategoriach formalnych.
21
Eluana, pronto il decreto del governo Beppino: „Contro di lei violenza inaudita”, La Repubblica z dnia
5 lutego 2009 roku.
22
Projekt wraz ze zmianami wprowadzanymi w toku prac legislacyjnych jest dostępny na stronie Izby
Deputowanych: http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/trovaschedacamera_wai.asp?PDL=2350
23
D. V. Amato, Il silenzio della legge e il testamento della Vita, dostępne na stronie: http://www.fondazioneveronesi.it/allegati/12_Vincenti.pdf.
24
Patrz m.in.: testamento biologico do Carlo Miccio, dostępne na stronie: http://www.youtube.com/
watch?v=caEY5q8Xjk0; Alberto Galanti: testamento biologico, dostępne na stronie: http://www.youtube.com/
watch?v=OHWAev45Khg.
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ostatecznej decyzji związanej z ewentualnym odłączeniem pacjenta od
aparatury w rękach lekarzy.
Poniżej, na bazie poczynionych obserwacji, zostaną przybliżone założenia ustawy, która tyczy się omawianej kwestii i która obecnie jest
na etapie procesu legislacyjnego toczącego się w Izbie Deputowanych.

Projekt ustawy o związku terapeutycznym, poinformowanej
zgodzie oraz wcześniejszej deklaracji leczenia
W projekcie ustawy uregulowana została instytucja wcześniejszej
deklaracji leczenia. Stanowi ona instrument, dzięki któremu wyrazić
można wytyczne dotyczące terapii na wypadek utraty w przyszłości
zdolności rozumienia i wyrażania woli. Ograniczenia odnoszące się
do treści deklaracji wynikają z norm prawnych oraz zasad deontologii
medycznej. Dokonanie tego aktu wyłącza możliwość ingerencji przez
jakąkolwiek osobę, za wyjątkiem powiernika, którego jednocześnie
można ustanowić, w proces leczenia składającego deklarację.
Ze względu na wagę zaleceń sformułowanych we wcześniejszej deklaracji leczenia, zarówno procedura jej składania, wymogi formalne,
jak i mechanizm uzyskiwania przez nią skuteczności, zostały poddane
szczegółowej regulacji.
Po wejściu ustawy w życie w deklaracji zamieścić można będzie
wytyczne dotyczące podjęcia leczenia lub woli jego zaniechania, pod
warunkiem ich zgodności z obowiązującą regulacją prawną i założeniami kodeksu etyki medycznej (art. 3 ust. 2). Przy ocenie zgodności
deklaracji z prawem uwzględnieniu podlegać będą w szczególności
postanowienia art. 57525, 57926 i 58027 włoskiego kodeksu karnego28,
gdyż w tekście projektu wyraźnie zaznaczono, że treść deklaracji nie
może pozostawać z nimi w sprzeczności (ust. 4). Zalecenia zawarte
w deklaracji będą mogły dotyczyć rezygnacji z jakiejkolwiek formy
25

Norma stanowiąca o odpowiedzialności za zabójstwo i nakładająca na sprawcę śmierć człowieka odpowiedzialność karną nie mniejszą, niż 21 lat.
26
Zabójstwo zezwalającego/ przyzwalającego.
27
Namowa lub pomoc w samobójstwie.
28
Codice penale (Testo coordinato ed aggiornato del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398).
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lub niektórych szczególnych form leczenia ze względu na ich nieproporcjonalny lub eksperymentalny charakter (art. 3 ust. 3). Autorzy projektu, powołując się na postanowienia Konwencji ONZ o prawach osób
niepełnosprawnych29, opowiedzieli się za uznaniem sztucznego żywienia i nawadniania za formy wsparcia ﬁzjologicznego, mające służyć
złagodzeniu cierpienia w końcowej fazie życia (art. 3 ust. 5). Wyklucza to możliwość skutecznego sformułowania w deklaracji dyspozycji
dotyczących zaprzestania sztucznego karmienia i pojenia, co zostało
podkreślone w tekście projektu.
Zalecenia sformułowane we wcześniejszej deklaracji leczenia wywierać mają skutek w przypadku znalezienia się podmiotu, który ją
sporządził w stanie wegetatywnym, wyłączającym możliwość zrozumienia informacji na temat opieki zdrowotnej, a tym samym zdolność
podejmowania decyzji dotyczących tej kwestii (art. 3 ust. 6). Stan kliniczny osoby, która złożyła deklarację podlegać ma weryﬁkacji przez
zespół medyczny o ustalonym w tekście projektu składzie, tak by zapobiec ewentualnemu naruszeniu autonomii autora deklaracji.
Uprawnionym do sporządzenia deklaracji leczenia ma być wyłącznie osoba pełnoletnia, w pełni zdolna do zrozumienia i wyrażenia woli,
kompleksowo i rzetelnie poinformowana o swoim stanie kliniczno-medycznym (art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 1). Zrealizowanie tego wymogu ma
zapewnić obligatoryjny udział lekarza internisty przy składaniu deklaracji, który powinien również ją podpisać, a następnie przechowywać.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że w przypadku wcześniejszej deklaracji leczenia zachowana ma być generalna zasada dotycząca wyrażania zgody na zabiegi medyczne po uzyskaniu przez pacjenta informacji
spełniającej ustawowo określone wymogi. Tym samym również formułowaniu deklaracji przez zdrową osobę, na wypadek popadnięcia
w śpiączkę, stan nieprzytomności lub wegetatywny wskutek wyjątkowych okoliczności, nieposiadających podłoża endogennego (na przykład w wyniku wypadku samochodowego, postrzału z broni palnej itp.)
towarzyszyć będzie obowiązek informacyjny. Uzyskanie wiadomości o stanie kliniczno-medycznym, mimo że niezbędne, będzie wówczas stanowiło wymóg o charakterze wyłącznie proceduralnym – rola
29

Konwencja podpisana w Nowym Jorku w dnia 13 grudnia 2006 roku.
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informacji będzie z natury rzeczy inna, niż informacji udzielanej pacjentowi przez lekarza bezpośrednio przed zapytaniem o zgodę na podjęcie konkretnego zabiegu medycznego (stąd mówi się o innym stopniu
„poinformowania” zgody lub sprzeciwu30). Deklaracja powinna zostać
sporządzona w formie pisemnej z datą pewną. Podobnie jak w prawie
polskim, w przypadku spisania jej treści pismem maszynowym, niezbędne będzie opatrzenie jej własnoręcznym podpisem. Szczególnego
znaczenia nabiera wymóg, by oświadczenie zawarte w deklaracji składane było w pełni swobodnie i nie było obarczone jakąkolwiek wadą.
Moment, w którym wcześniejsza deklaracja leczenia traci skuteczność uzależniony jest w tekście projektu od stanu podmiotu, który ją
złożył. Co do zasady, ma ona zachowywać ważność przez pięć lat, chyba
że przed upływem tego okresu osoba, która ją złożyła, utraci zdolność
do sporządzenia deklaracji. Może być to spowodowane przyczynami
natury prawnej bądź faktycznej. Autorzy projektu przewidują możliwość wielokrotnego ponawiania wcześniejszej deklaracji leczenia, po
tym, jak utraci ona skuteczność, o ile osoba, która ją złożyła, zachowa
zdolność do sporządzenia deklaracji (art. 4 ust. 3). Możliwe ma być
także odwołanie lub zmiana deklaracji, przy zachowaniu tych samych
wymogów (art. 4 ust. 4). Od momentu uzyskania przez wcześniejszą
deklarację leczenia znaczenia z klinicznego punktu widzenia ma być
ona przechowywana w dokumentacji medycznej (art. 4 ust. 5). Oznacza
to, że od chwili stwierdzonego w opisany poniżej sposób popadnięcia
osoby, która złożyła deklarację, w stan wegetatywny wyłączający możliwość podejmowania decyzji z uwagi na utratę zdolności rozumienia
informacji i ich konsekwencji, deklaracja powinna zostać złożona przez
lekarza medycyny ogólnej do dokumentacji medycznej pacjenta.
Wskazania sformułowane we wcześniejszej deklaracji leczenia,
zgodnie z art. 4 ust. 6 projektu, nie mają mieć zastosowania w przypadkach, gdy osoba, która złożyła deklarację, znajdzie się w sytuacji
bezpośredniego zagrożenia życia. Regulacja ta pozostaje w ścisłym
związku z art. 7 ust. 2 zd. 1 projektu, według którego lekarz nie może
brać pod uwagę życzeń mogących spowodować śmierć pacjenta ani
dyspozycji sprzecznych z prawem lub etyką lekarską. Wskazania mają
30
M. Śliwka, Testament życia oraz zaniechanie uporczywej terapii w projekcie ustawy bioetycznej (uwagi
prawnoporównawcze), Prawo i Medycyna 2009, z. 2, s. 31.
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być poddawane ocenie lekarza, po wysłuchaniu powiernika, dokonywanej w świetle jego najlepszej wiedzy i przekonań, zgodnie z zasadą
nienaruszalności życia ludzkiego, ochrony zdrowia, stosownie do zasad ostrożności, rozwagi i proporcjonalności. Oznacza to, że zalecenia
sformułowane w deklaracji będą mogły dotyczyć wyłącznie wyboru
jednej z kilku uzasadnionych z medycznego punktu widzenia metod
leczenia oraz zawierać wytyczne dotyczące zabiegów pielęgnacyjnych. Tym samym, założeniem autorów projektu wydaje się być wyeliminowanie – w miejsce dotychczasowej możliwości, wynikającej
z autonomii jednostki – dopuszczalności formułowania zaleceń dotyczących niestosowania uporczywej terapii i sztucznego podtrzymywania przy życiu.
Projekt ustawy przewiduje możliwość ustanowienia powiernika, będącego jedyną osobą umocowaną do współpracy z lekarzem i kontroli wykonywania zaleceń sformułowanych we wcześniejszej deklaracji
leczenia. Powiernika można będzie ustanowić tylko we wcześniejszej
deklaracji leczenia. Będzie mogła nim być jedynie osoba pełnoletnia,
zdolna do rozumienia i wyrażania woli, która zaakceptuje powołanie
umieszczając swój podpis na deklaracji (art. 6 ust. 1). Powiernik podpisując deklarację będzie stawał się jedynym podmiotem upoważnionym do współpracy z lekarzem, zobowiązanym do działania wyłącznie w interesie pacjenta i kierowania się jedynie słusznymi intencjami
wyrażonymi przez niego we wcześniejszej deklaracji leczenia (art. 6
ust. 2). Zadaniem powiernika – w ramach współpracy z lekarzem – ma
być monitorowanie tego czy pacjent ma najlepszą opiekę paliatywną.
Powinien on również dążyć do tego, by zapobiec stosowaniu terapii
sprzecznej z wolą pacjenta, jak również powstaniu jakichkolwiek zaniedbań terapeutycznych (art. 6 ust. 3). Ma on się zajmować również
baczną weryﬁkacją tego czy w stosunku do pacjenta nie zachodzą sytuacje uregulowane w art. 575, 579 i 580 włoskiego kodeksu karnego
(art. 6 ust. 4). Projekt przewiduje dopuszczalność zrzeczenia się przez
powiernika tej roli. Do osiągnięcia tego skutku niezbędne będzie zachowanie formy pisemnej oświadczenia woli oraz poinformowanie osoby,
która złożyła wcześniejszą deklarację leczenia lub – gdy nie będzie ona
zdolna do rozumienia i wyrażania woli – lekarza odpowiedzialnego za
jej leczenie (art. 6 ust. 5).
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Wola wyrażona we wcześniejszej deklaracji leczenia ma być obligatoryjnie brana pod uwagę przez lekarza prowadzącego leczenie,
który po wysłuchaniu powiernika ma odnotowywać w dokumentacji
medycznej powody, ze względu na które się z nią zgadza lub nie (art. 7
ust. 1). W przypadku rozbieżności zdań lekarza i powiernika sprawa ma
być przekazywana pod ocenę zespołu medycznego, złożonego z lekarza medycyny sądowej, anestezjologa i neurologa, dokonywaną po wysłuchaniu opinii lekarza prowadzącego i specjalisty z zakresu patologii.
Lekarze ci wyznaczani mają być przez dyrekcję danego lokalnego szpitala lub ośrodka zdrowia (art. 7 ust. 3).
Jeżeli powiernik nie zostanie ustanowiony, w przypadku braku zgody osób mających takie samo prawo do wyrażania zgody na leczenie, decyzja ma być wydawana przez sędziego sądu opiekuńczego na
podstawie opinii kolegium medycznego, o którym mowa w art. 7 lub
– w pilnych przypadkach – w oparciu o opinię lekarza prowadzącego
(art. 8 ust. 1). Upoważnienie sądowe będzie także wymagane w przypadku zaniechania udzielenia przez podmioty do tego legitymowane
zgody na leczenie (art. 8 ust. 2). W sytuacjach, o których mowa w ust. 1
i 2, lekarz będzie zobowiązany do natychmiastowego poinformowania
prokuratora (art. 8 ust. 3).
Projekt ustawy zakłada ustanowienie rejestru wcześniejszych deklaracji leczenia, archiwizowanych w jednolitym krajowym systemie. Dostęp do danych zawartych w archiwum posiadać ma Ministerstwo Pracy, Zdrowia i Polityki Społecznej (art. 9 ust. 1). Minister Pracy, Zdrowia
i Polityki Społecznej w rozporządzeniu, które ma zostać wydane w terminie stu dwudziestu dni od daty wejścia w życie projektowanej ustawy, po konsultacji z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, określi
wymogi techniczne i procedurę dostępu, przechowywania i uzyskiwania informacji z rejestru. Rozporządzenie ma również doprecyzowywać formę i terminy, w których zainteresowane osoby będą mogły wypełnić wcześniejszą deklarację leczenia w obecności lekarza medycyny
ogólnej, jak również procedurę rejestrowania jej w lokalnych zakładach leczniczych, a także tryb przechowywania wcześniejszych deklaracji leczenia przez te zakłady oraz wymogi dotyczące elektronicznej
transmisji danych do rejestru (art. 9 ust. 2). Wcześniejsza deklaracja
leczenia, jej kopie, tryby, świadectwa i jakiekolwiek inne dokumenty,
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zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, nie będą podlegały
obowiązkowi rejestracji i będą zwolnione z opłaty skarbowej i wszelkich podatków (art. 9 ust. 3).

Wnioski dotyczące projektowanej regulacji
Dla oceny roli, jaką będą mogły pełnić wcześniejsze deklaracje leczenia w razie uchwalenia i wejścia w życie projektowanej ustawy, kluczową rolę odgrywa zakres czynności, do których deklaracje te będą
mogły się odnosić oraz ich skuteczność. Na pierwszy plan wysuwa się
w tym kontekście regulacja, zgodnie z którą wskazania sformułowane we wcześniejszej deklaracji leczenia nie mają mieć zastosowania
w przypadkach, gdy osoba, która złożyła deklarację znajdzie się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia (zgodnie z art. 4 ust. 6 projektu). Z przepisem tym koresponduje treść art. 7 ust. 2 projektu, zakazującego lekarzowi stosowania się do wskazań mogących spowodować
śmierć pacjenta. Wskazania pacjenta mają być poddawane ocenie lekarza – mimo wcześniejszej procedury informacyjnej i sprawdzającej czy
dana osoba jest zdolna do złożenia deklaracji leczenia – co pozbawia je
bezwzględnej skuteczności. Obowiązek wysłuchania powiernika, mającego pełnić rolę kontrolną co do przestrzegania woli pacjenta, nabiera
znaczenia wyłącznie wymogu proceduralnego, nie odgrywającego roli
merytorycznej w procesie podejmowania decyzji. Jeśli zwrócić uwagę
na fakt, że ocena lekarza ma być dokonywana w szczególności zgodnie
z jego własnymi przekonaniami, z zasadą nienaruszalności życia ludzkiego i stosownie do zasad ostrożności, projektowaną regulację ocenić
można jako stanowiącą wyraz paternalistycznego podejścia do jednostki. Potwierdza to także czasowe ograniczenie skuteczności wcześniejszej deklaracji leczenia, wprowadzone obok generalnej zasady, iż deklaracja ta może zostać zmieniona lub odwołana. Postanowienia projektu
prowadzą w istocie do wyłączenia możliwości podejmowania decyzji
dotyczących odłączenia od aparatury podtrzymującej życie bądź zaprzestania stosowania terapii utrzymujących pacjenta przy życiu, co
jest zgodne z założeniami politycznymi, przyświecającymi rozpoczęciu
prac nad projektem. Przy uwzględnieniu, że autorzy projektu eliminują
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możliwość decydowania o zaprzestaniu sztucznego żywienia i pojenia,
w zasadzie we wcześniejszej deklaracji leczenia będą mogły zostać
sformułowane sugestie dotyczące wyboru jednej z kilku uzasadnionych
medycznie metod terapii oraz wskazania związane z zabiegami pielęgnacyjnymi. Tym samym, założeniem autorów projektu wydaje się być
wyeliminowanie – w miejsce dotychczasowej możliwości, wynikającej
z autonomii jednostki – dopuszczalności formułowania zaleceń dotyczących niestosowania uporczywej terapii i sztucznego podtrzymywania przy życiu. Jako zachowawcze i sprzeczne ze współczesnymi tendencjami ocenić należy także wyłączenie sztucznego żywienia i pojenia
z zakresu procedur medycznych, o których podjęciu lub zaniechaniu
w przyszłości pacjent może podjąć decyzję31. Powoduje to, że nie można będzie postawić znaku równości między wcześniejszą deklaracją leczenia a testamentem życia (określanym przez Włochów mianem testamentu biologicznego), jaki sporządzić można obecnie. Testament życia
może zawierać zalecenia dotyczące zaniechania reanimacji, niestosowania lub zaprzestania stosowania uporczywej terapii i tym podobne,
a nie jedynie preferencje dotyczące jednej z możliwych form leczenia
czy pielęgnacji. W tym ujęciu, wcześniejsza deklaracja leczenia będzie
mogła odnosić się jedynie do wycinka problematyki, która może być
potencjalnie objęta testamentem biologicznym. Tendencja do zawężania dopuszczalnej treści i zakresu zastosowania testamentów życia jest
widoczna w prowadzonych ostatnio pracach nad projektami ustaw – nie
tylko we Włoszech, ale także w Polsce, choć w pracach nad polskim
projektem ustawy bioetycznej ograniczenie dopuszczalności stosowania testamentów życia wiązało się z ograniczeniem ich zastosowania
wyłącznie do stanów terminalnych. Należy w pełni przychylić się do
krytycznej oceny takiego podejścia32. W związku z powyższym, wejście
w życie projektowanej ustawy włoskiej będzie skutkowało ograniczeniem prawnie wiążącej treści oświadczeń pro futuro, których dopuszczalność składania wynika obecnie z zasady autonomii jednostki.

31
Zobacz: M. Śliwka, op. cit., s. 36; N. Pawłowska, M. Syska, Testament życia, Monitor Prawniczy 2009,
nr 9, s. 488.
32
M. Śliwka, op. cit., s. 27 i nast.
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Umowa o macierzyństwo zastępcze
w prawie izraelskim

1. Uwagi wstępne
Tematem niniejszego opracowania jest problematyka surogacji (pundekaut) w prawie izraelskim. Ponieważ charakteryzowane zjawisko ma
międzynarodowy wymiar, poniżej zostaną przedstawione ogólne cechy
macierzyństwa zastępczego z ukierunkowaniem rozważań na kontekst
religijny, co jest w Izraelu szczególnie ważne oraz aspekt prawny tej
instytucji.
Istotą umowy o macierzyństwo zastępcze (surrogate motherhood
agreement) jest porozumienie zawierane jeszcze przed poczęciem, pomiędzy matką zastępczą (surrogate mother) a rodzicami socjologicznymi (intended parents/ commissioning couple), dotyczące donoszenia
przez nią ciąży i urodzenia dziecka, a następnie oddanie go zamawiającym1. W piśmiennictwie często porównuje się taki układ do umowy
najmu2 (womb leasing/ womb for rent) lub do umowy o świadczenie
usługi, za którą uznaje się ciążę3.
Macierzyństwo zastępcze stanowi kombinację różnych technik
sztucznego poczęcia4. W literaturze wyróżnia się macierzyństwo zastępcze „tradycyjne” – matka zastępcza będąca jednocześnie matką genetyczną zostaje zapłodniona nasieniem dawcy i „gestacyjne” – matce
zastępczej zostaje wszczepiony do macicy embrion utworzony z gamet
1

Por. M. Safjan, Prawo wobec ingerencji w naturę ludzkiej prokreacji, Warszawa 1990, s. 135.
M. Wałachowska, Macierzyństwo zastępcze w systemie common law, PiP 2003, z. 8, s. 98.
3
M. Działyńska, Problematyka prawna macierzyństwa zastępczego [w:] Wspomagana prokreacja ludzka.
Zagadnienia legislacyjne, Poznań 1996, s. 116.
4
M. Nesterowicz, Prawo medyczne, Toruń 2007, s. 257; M. Safjan, op. cit., s. 135; P.F. Silva-Ruiz, Macierzyństwo zastępcze– przegląd prawno porównawczy, RPEiS 1991, nr 10–12, s. 123.
2
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rodziców socjologicznych (wówczas matką genetyczną jest zamawiająca kobieta) oraz „gestacyjne z donacją jaja” – dawczynią komórki
jajowej jest anonimowa inna kobieta5. Spotykany jest również podział
na zastępczość „czystą” („pełną”) oraz „częściową” („niepełną”)6.
Konieczność wprowadzenia w Polsce unormowania zagadnień
związanych z prokreacją medycznie wspomaganą nie budzi wątpliwości i jest szeroko postulowana zarówno przez przedstawicieli doktryny
prawa jak i innych środowisk naukowych7. Odwołanie do ponadsystemowych wartości pozaprawnych oraz klauzul generalnych takich jak
zasady współżycia społecznego (art. 58§2 k.c.), swoboda umów czy
poszanowanie godności osoby ludzkiej nie rozwiązuje problemu. Ponieważ wciąż toczy się debata wokół treści ustawy bioetycznej, kwestię
regulacji prawnej macierzyństwa zastępczego należy uznać za otwartą.
W związku z powyższym, warto bliżej przyjrzeć się izraelskiej ustawie z 7 marca 1996r. Tamtejsi juryści wypracowali kompromis pomiędzy świecką częścią społeczeństwa a ortodoksyjnymi żydami. Izrael jako
pierwszy kraj wprowadził tak kompleksową regulację w całości poświęconą tematyce surogacji i poddał procedury z nią związane pełnej kontroli ze strony państwa. Omawiany poniżej akt prawny uznawany jest za
jedno z najbardziej postępowych i modelowych rozwiązań na świecie8.

2. Kontekst religijny
Rozważając kwestie związane z poczęciem istoty ludzkiej, warto
sięgnąć ad fontes. Źródeł surogacji możemy doszukiwać się już w Księdze Rodzaju, gdzie odnajdujemy dwie przypowieści odnoszące się do
5
M. Fras, D. Abłażewicz, Reżim prawny macierzyństwa zastępczego na tle porównawczym [w:] Problemy
Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, vol. VI, A.D. MMVIII, s. 35–36
na: http://www.europeistyka.uj.edu.pl/upload/119_cc97_031-068_fras.pdf
6
Zob. T. Rucki, Medyczne uwarunkowania wspomaganego rozrodu [w:] T. Smyczyński (red.), Wspomagana prokreacja ludzka. Zagadnienia legislacyjne, Poznań 1996, s. 60; P. Singer, D. Wells, Dzieci z probówki.
Etyka i praktyka sztucznej prokreacji, Warszawa 1988, s. 122.
7
Zob. M. Nesterowicz, Prokreacja medycznie wspomagana i inżynieria genetyczna – konieczność regulacji prawnych, Prawo i Medycyna 2006, nr 2, s. 5–17; M. Safjan , Prawo wobec wyzwań współczesnej medycyny,
Prawo i Medycyna 1999, nr 1, s. 5–15.
8
Zob. A. Benshushan, J.G. Schenker, Legitimizing surrogacy in Israel, Human Reproduction 1997, v.12,
no.8, s.1832 i n.
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macierzyństwa zastępczego. Pierwsza z nich, o Abramie i jego żonie
Saraj, która nie mogąc doczekać się potomka nakazała mężowi, by zbliżył się do jej niewolnicy imieniem Hagar. Ta urodziła dla swej Pani syna
imieniem Isamel9. Kolejny biblijny przypadek to historia Racheli i Jakuba. Rachela, nie mogąc zajść w ciążę, nakazała mężowi, by współżył
z jej służebnicą Bilhą, która urodziła im dwóch synów. Jakub poślubił
także starszą siostrę Racheli Leę. Gdy Lea utraciła zdolność rodzenia,
podsunęła Jakubowi swą służącą Zilpę, którą ten pojął za żonę i która
wydała na świat dwóch synów10.
Macierzyństwo zastępcze funkcjonowało więc wśród starożytnych
Hebrajczyków w szerokim wymiarze11. Stary Testament jest od wieków fundamentem wiary i źródłem wartości zarówno dla chrześcijan
jak i dla żydów. Biblia wyznacza kanon zasad, na których różne społeczeństwa od lat budowały swe systemy prawne. Sam wyraz „prawo”
– po hebrajsku „tora”, oznacza nie tylko pojedynczą ustawę czy wskazówkę, ale także prawo pojmowane jako zasady porządku prawno-moralnego. Treść Tory, czyli pierwszych pięciu ksiąg Starego Testamentu,
w których opisane są przypadki macierzyństwa zastępczego, można
więc pojmować jako swoisty zbiór przepisów prawnych12. Zatem nie
bez znaczenia dla współczesnych rozważań jest fakt, że prawo Starego
Testamentu uznawało instytucję macierzyństwa zastępczego. Zarówno
chrześcijan jak i żydów obowiązuje ten sam starotestamentowy nakaz
„wypełniania ziemi” (pru urvu) oraz posiadania dziecka (mitzvah). Jednakże dla wyznawców judaizmu słowa Boga skierowane do pierwszych
ludzi „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się”( Be fruitful and multiply)13 są
priorytetowym przykazaniem14.
Kwestia macierzyństwa pojawia się także w drugiej bardzo ważnej
dla Żydów księdze, a mianowicie w Talmudzie, który uznawany jest
9

Księga Rodzaju 16, 1–16.
Księga Rodzaju 29, 23–35; 30, 1–24.
11
Zob. P. Singer, D. Wells, Dzieci z probówki. Etyka i praktyka sztucznej prokreacji, Warszawa 1988,
s. 119–120.
12
M. Wojciechowski, Zasady społeczne Starego Testamentu, Przegląd Katolicki 1988, nr 9, s. 2.
13
Księga Rodzaju 1, 28.
14
Zob. Symposium on Religious Law: Roman Catholic, Islamic and Jewish Treatment of Familial Issues, Including Education, Abortion, In Vitro Fertilization, Prenuptial Agreements, Contraception and Marital
Fraud, Loyola International and Comparative Law Journal 1993, v. 16, no.1, s. 9–106.
10
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za corpus iuris narodu żydowskiego, a więc za encyklopedię prawa
cywilnego, karnego, kościelnego i międzynarodowego. Przede wszystkim jest to źródło prawa ludzkiego i Boskiego15. Należy podkreślić, że
zgodnie z Talmudem małżeństwo pojmowane jest jako obowiązek religijny, a wszelka prokreacja jest dozwolona tylko pomiędzy małżonkami. Jednakże według judaizmu, macierzyństwo to nie tylko obowiązek,
ale i uprawnienie kobiety, a Talmud wprost zezwala na antykoncepcję16.
Zgodnie z jedną z naczelnych zasad judaizmu wyznanie matki staje
się wyznaniem dziecka17. W świetle prawa żydowskiego matką dziecka będzie więc kobieta, która je urodziła. Judaistyczne prawo religijne
nie jest jednak tożsame z prawem cywilnym obowiązującym obywateli Izraela. Halacha – prawo żydowskie, składa się z prawa biblijnego, talmudycznego oraz późniejszych kodyﬁkacji (Szulchan Aruch)
i responsów rabinicznych (pisemnych odpowiedzi uczonych), a także
z tradycji lokalnych. Halacha dotyczy przepisów kultowo-liturgicznych, pokarmowych oraz różnych innych aspektów życia codziennego
obowiązujących ortodoksyjnych żydów18. Natomiast Izrael jest oﬁcjalnie uznawany za kraj świecki, proklamujący rozdział władzy od wpływów religijnych. W związku z brakiem spisanej konstytucji w sensie
jednego aktu normatywnego, zasady funkcjonowania państwa zostały unormowane poprzez tzw. akty konstytucyjne, zwane też ustawami
zasadniczymi (Fundamental Law), regulujące poszczególne dziedziny
życia codziennego19.
Należy jednak zaznaczyć, że problem macierzyństwa w kontekście
surogacji odnosi się wyłącznie do wyznawców judaizmu. Chrześcijaństwo oraz islam zabraniają bowiem zawierania umów o macierzyństwo
zastępcze20.

15

Talmud, przeł. I. Kramstück, Warszawa 1869, s. 13.
M. Maroń, Wypełniając nakaz Boga. Kilka uwag o macierzyństwie w tradycji żydowskiej, Historica, nr 2,
Rzeszów 2008, s. 10.
17
A. Benshushan, J.G. Schenker, op. cit., s.1832.
18
Zob. Halacha na: http://www.mideastweb.org/Middle-East-Encyclopedia/halacha.htm
19
Zob. K. Chaczko, System polityczny Izraela, s. 5 na: http://www.psz.pl/index2.php?option=com_
content&do_pdf=1&id=5638
20
A. Benshushan, J.G. Schenker, op. cit., s. 1832.
16
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3. Kontekst historyczny
Historia izraelskiej regulacji umowy o macierzyństwo zastępcze jest
jednocześnie historią reformy izraelskiego prawa oraz przemian światopoglądowych i kulturowych zachodzących w tym społeczeństwie na
przełomie ostatnich dziesięcioleci.
Do 1996 r. zawieranie umów o „wynajem łona” było w Izraelu oﬁcjalnie zakazane. Rozporządzenie wydane przez Ministra Zdrowia
w 1987 r.21 o państwowym systemie opieki zdrowotnej zawierało bezwzględny zakaz surogacji na terytorium Izraela. Dla lekarza dokonującego zabiegu przewidziana była odpowiedzialność dyscyplinarna
oraz karna. Ponadto, Minister Zdrowia w przypadku złamania zakazu
mógł pozbawić lekarza prawa do wykonywania zawodu22. Inne techniki sztucznego zapłodnienia były dozwolone. Ze względu na stosunki
gospodarcze i polityczne jakie Izrael utrzymywał w rządem amerykańskim, Stany Zjednoczone Ameryki stały się od połowy lat 80-tych
XX w. „mekką” dla izraelskich par chcących skorzystać z usług matek
zastępczych. Ponieważ wykonywanie zabiegów sztucznego zapłodnienia na terytorium Izraela było znacznie tańsze, wiele osób decydowało
się na świadczenia proponowane przez kliniki w kraju. Zatajając ten
proceder, embriony wysyłano za ocean w specjalnych kontenerach.
Koszty można było w ten sposób zredukować nawet o połowę23.
Formuła obecnie obowiązującej ustawy jest konsekwencją dwóch
spraw rozpatrywanych przez izraelski Sąd Najwyższy w Jerozolimie
(zostaną one omówione w dalszej części opracowania) oraz efektem
raportu przedstawionego przez tzw. Komisję Aloniego. Ta dziesięcioosobowa interdyscyplinarna komisja rządowa rozpoczęła swą działalność w 1991r. Grupa składała się z reprezentantów różnych dziedzin:
przedstawicieli rabinatu, środowisk prawniczych i feministycznych,
pracowników opieki społecznej i urzędu adopcyjnego, psychologa, socjologa, etyka, ﬁlozofa oraz lekarza specjalisty w dziedzinie ginekologii i położnictwa. Na czele komisji stanął emerytowany sędzia Sądu
21
22
23

The Public Health (In Vitro Fertilization) Regulations, 5747-1987.
D.K. Weisberg, The Birth of Surrogacy in Israel, University Press of Florida 2005, s. 57–58.
Ibidem, s. 33–54.
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Najwyższego Shaul Aloni. Celem komisji było dokładne zbadanie
społecznych, etycznych, socjologicznych, religijnych oraz prawnych
aspektów zapłodnienia in vitro ze szczególnym uwzględnieniem tematyki macierzyństwa zastępczego24. Ostateczne sprawozdanie zostało
zawarte w obszernym raporcie liczącym 135 stron (Aloni Commission
Report). Efektem trzyletnich prac grupy były rekomendacje przekazane
Ministerstwu Zdrowia dotyczące zapłodnienia in vitro i problemu surogacji w Izraelu25.
Okres prohibicji w latach 1987–1996 dowiódł, że pomimo formalnego zakazu macierzyństwa zastępczego, proceder ten przeniesiono za
granicę. W związku z zaistniałym chaosem, w grudniu 1995 r. Rada Ministrów przekazała projekt ustawy dotyczącej surogacji do Knesetu26.

4. Regulacja prawna
4.1. Założenia ogólne. Instytucje. Procedura
7 marca 1996 r. izraelski parlament (Kneset) przyjął ustawę zatytułowaną Approval of Agreement and Status of Newborn27. Ustawa dopuszcza jedynie zawieranie umów o tzw. „gestacyjne” macierzyństwo
zastępcze. Akt prawny składa się z czterech rozdziałów i dwudziestu
jeden artykułów28.
Pierwszy rozdział to katalog deﬁnicji legalnych (§1) takich jak: birth
mother – matka zastępcza; intended parents – rodzice socjologiczni;
surrogate motherhood agrement – umowa o macierzyństwo zastępcze.
24
State of Israel, Ministry of Justice, Report of the Public – Professional Commission in the Matter of In-Vitro Fertilization, Supplemetn A [w:] Aloni Report, s. 109.
25
Zob. D.K. Weisberg, op.cit., s. 93–116; zob. także komisje powołane w celu zbadania problemu macierzyństwa zastępczego w innych krajach np. Komisja Mary Warnock w Wielkiej Brytanii z 1982 r., komisja pod
przewodnictwem prof. Louisa Wallera w Australii (Victoria) z 1982r.
26
J. Siegel-Iztkovich, Ministerial Panel Okays Surrogacy Bill, Jerusalem Post, November 20, 1995, s. 3.
27
Approval of Agreement and Status of Newborn, 5756-1996 (w skrócie: Surrogate Motherhood Agreements Law lub Embryo Carrying Agreements Law); w języku hebrajskim: Chok Heskemim L’nesiat Ubarim
(w skrócie: Chock Birut Malachtit).
28
Tekst ustawy przełożył z j. hebrajskiego na j. angielski: A. Greenﬁeld [w:] D.K. Weisberg, op. cit.,
s. 219–228.
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W kolejnych rozdziałach zawarto szereg wymogów niezbędnych
dla skutecznego zawarcia i wykonania umowy. Umowa musi być zawarta w formie pisemnej i zatwierdzona przez Komisję Aprobującą
jako zgodna z prawem. Strony muszą być pełnoletnimi obywatelami
Izraela. Matka zastępcza powinna być niezamężna (kobieta samotna,
rozwiedziona lub wdowa). Wyjątkowo, za zgodą komisji, możliwe jest
zawarcie umowy z mężatką. Ponadto, matka zastępcza nie może być
spokrewniona z żadnym z rodziców socjologicznych29 i musi wyznawać tę samą religię co zamawiająca para. Jednakże w sytuacji, gdy obie
strony umowy nie są żydami, komisja, po uzyskaniu pozytywnej opinii
duchownego będącego jej członkiem (religious personality), może wyrazić zgodę na odstępstwo od tej zasady (§2).
Komisja Aprobująca (Approvals Comittee) tworzona jest z siedmiu
członków powoływanych przez Ministra Zdrowia. W jej skład wchodzi: dwóch lekarzy specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, lekarz specjalista
w dziedzinie psychologii klinicznej, pracownik opieki społecznej, reprezentant narodu posiadający wykształcenie prawnicze, powoływany
po konsultacji z Ministrem Sprawiedliwości oraz duchowny powoływany stosownie do wyznania stron umowy po konsultacji z Ministrem
Wyznań Religijnych (rabin, ksiądz lub muzułmański kadi). Posiedzenia
komisji wymagają obecności co najmniej 5 członków, co stanowi quorum. Obrady odbywają się „przy drzwiach zamkniętych”, a decyzje są
podejmowane zwykłą większością głosów (§3).
Strony muszą przedłożyć Komisji Aprobującej wniosek wraz z dokumentacją obejmującą umowę oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że matka socjologiczna nie jest zdolna do samodzielnego zajścia
i donoszenia ciąży lub że ciąża może stanowić poważne zagrożenie dla
jej zdrowia. Ponadto, wymagana jest opinia psychologa, a na rodzicach
socjologicznych ciąży obowiązek dostarczenia zaświadczenia o uzyskaniu odpowiedniego przeszkolenia oraz wykazanie innych predyspozycji do sprawowania pieczy nad dzieckiem. Jeżeli strony zawarły
umowę przez pośrednika (agencję), do dokumentacji należy załączyć
szczegółowe dane wskazujące na tę okoliczność. Komisja bada wniosek
29
Jako matka, córka, siostra, ciotka lub kuzynka, z wyłączeniem stosunków prawnorodzinnych nawiązanych w wyniku adopcji.
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oraz przedstawione materiały pod względem ich zgodności z prawem
oraz wiarygodności (§4).
Strony zobowiązane są spełnić szereg dodatkowych wymagań postawionych przez ustawodawcę. Umowa nie może być zawarta pod wpływem przymusu, a strony muszą rozumieć jej doniosłość i treść oraz
konsekwencje prawne wynikające z zawartego porozumienia. Ponadto,
umowa nie może zawierać postanowień naruszających prawa dziecka.
Po zatwierdzeniu wniosku strony podpisują ją ponownie w obecności
członków Komisji Aprobującej. Wszelkie zmiany umowy w przyszłości także wymagają zgody komisji. W przypadku istotnej zmiany faktów, warunków lub okoliczności, na których oparto decyzję, komisja,
do chwili implantacji embrionu do organizmu matki zastępczej, może
cofnąć zgodę (§5).
Ustawa normuje również kwestie ﬁnansowe. Umowa powinna regulować miesięczny ekwiwalent wypłacany matce zastępczej, który pokrywa
rzeczywiste wydatki związane z ciążą, takie jak opieka prawna, ubezpieczenie, rekompensata za doznane cierpienie i ograniczenie aktywności
życiowej oraz utracone dochody i czasową utratę możliwości zarobkowania, a także inne stosowne do okoliczności wynagrodzenie (§6).
W akcie prawnym wymieniono również szereg przesłanek oraz krąg
podmiotów, których działania są w określonych sytuacjach penalizowane (§19). Osoby dokonujące zabiegu sztucznego zapłodnienia, przekazujące dziecko z naruszeniem przepisów niniejszej ustawy, wykonujące umowę o macierzyństwo zastępcze zawartą bez zgody Komisji
Aprobującej lub z naruszeniem warunków przez nią ustalonych, podlegają karze do roku pozbawienia wolności. Takiej samej karze podlegają
strony lub osoby działające w ich imieniu, jeżeli w związku z zawarciem
umowy oferują, dają, wykazują chęć przyjęcia lub przyjmują jakiekolwiek wynagrodzenie w gotówce lub innej formie. Rozpowszechnianie
dokumentów lub informacji ujawnianych w trakcie posiedzeń Komisji
Aprobującej, a także innych danych pozwalających na ustalenie tożsamości stron lub dziecka oraz treści samej umowy lub innej dokumentacji objętej tajemnicą bez zgody sądu, również zagrożone jest karą do
roku pozbawienia wolności. Ponadto, osoba oddająca lub przyjmująca
dziecko pod nieobecność pracownika opieki społecznej lub wbrew zarządzeniu sądu, także podlega karze do roku pozbawienia wolności.
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Surogacja jest dostępna jedynie dla małżeństw lub innych heteroseksualnych związków. Homoseksualiści oraz pary homoseksualne nie
mogą być rodzicami socjologicznymi30. Wykonanie umowy następuje
poprzez zapłodnienie in vitro komórki jajowej dawczyni i implantację
embrionu do macicy matki zastępczej. Zabieg powinien być dokonany
w klinice oznaczonej w umowie (§7). Najważniejszym postanowieniem ustawy jest jednak przepis dotyczący samej techniki sztucznego
zapłodnienia. Zalegalizowano bowiem jedynie donację komórek jajowych z jednoczesnym zastrzeżeniem, że dawczynią gamet nie może
być matka zastępcza. Wykorzystanie nasienia innego mężczyzny niż
ojciec socjologiczny jest zabronione. W izraelskim prawie obowiązuje
bezwzględny zakaz tzw. „tradycyjnego” macierzyństwa zastępczego.
Ponadto, „zamawiająca” kobieta dostarczająca komórkę jajową musi
być w określonym wieku: 22 – 45 lat, natomiast gdy do zapłodnienia
in vitro wykorzystano komórkę jajową innej kobiety: 22 – 51 lat. Surogatką może być kobieta w wieku 22 – 40 lat posiadająca przynajmniej
jedno własne dziecko (lecz nie więcej niż pięcioro). Matka zastępcza
może świadczyć swą usługę tylko raz, a w przypadku zawarcia umowy
z tą samą parą, maksymalnie dwa razy31.
4.2. Filiacja
Efektem legalizacji umów o macierzyństwo zastępcze jest wyróżnienie w prawie izraelskim trzech rodzajów macierzyństwa: macierzyństwa
biologicznego (genetycznego), macierzyństwa zastępczego oraz macierzyństwa socjologicznego. Matką biologiczną i genetyczną dziecka jest
dawczyni komórki jajowej. Matką zastępczą jest ta, której rolą jest donoszenie ciąży i urodzenie dziecka. Matką socjologiczną, a więc matką
w sensie prawnym jest kobieta, której przyznano władzę rodzicielską
nad dzieckiem32. Sąd może orzekać o powierzeniu opieki nad dzieckiem także innym osobom, jednakże więzy biologiczne są niezmienne.
30
Na ten temat zob. M. Yasur-Beit Or, Precedent: Lesbian surrogacy approved, Israeli News, July 9, 2006
na: http://www.glbtjews.org/article.php3?id_article=250
31
D.K. Weisberg, op. cit., s.196–198; E. Teman, The Last Outpost of the Nuclear Family: A cultural Critique of Israeli Surrogacy Policy, s. 5 [w:] D. Birenbaum-Carmeli ,Y. Carmeli (red.), Kin, Gene, Community:
Reproductive Technology among Jewish Israelis, Oxford: Berghahn Books 2010.
32
E. Teman, ibid., s. 11.
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Izraelski prawodawca formułując w powyżej opisany sposób przepisy
ustawy dotyczące macierzyństwa, wprowadził regułę sprzeczną z Halachą. Według judaizmu, żydem jest tylko osoba zrodzona z kobiety żydówki, a wyznanie dziedziczy się po matce. Tak więc pochodzenie dziecka determinuje ciąża i fakt jego urodzenia33. Zgodnie z terminologią
przyjętą w izraelskiej literaturze, w przypadku umowy o macierzyństwo
zastępcze matkę socjologiczną określa się jako matkę biologiczną dziecka (biological mother) lub po prostu matkę. Natomiast w §1 omawianej
ustawy, prawodawca deﬁniuje pojęcie „matka zastępcza” (birth mother)
jako „kobieta mająca zajść w ciążę i urodzić dziecko”34. Wśród przedstawicieli doktryny nie ma zgodności co do tego, której z kobiet przyznać
status matki. Część autorów wskazuje, że matką dziecka jest kobieta,
która je urodziła, a więc w przypadku umowy o tzw. „gestacyjne” macierzyństwo zastępcze jest nią matka zastępcza (gestational surrogate)35.
Większość opowiada się jednak za uznaniem, że matką dziecka jest matka genetyczna (genetic mother)36. W piśmiennictwie odnajdujemy również kompromisowy pogląd, iż zarówno matka zastępcza (birth mother)
jak i matka socjologiczna (intended mother) połączone są z dzieckiem
więzami, które zgodnie z kryteriami izraelskiego prawa cywilnego i żydowskiego prawa religijnego upoważniają je do pretendowania do roli
matki (mother)37. Natomiast rolą sądu powinno być powierzenie opieki
nad niemowlęciem ojcu oraz stosownie do okoliczności i z uwzględnieniem dobra dziecka, jednej z dwóch matek38.
Ponieważ w świetle omawianej regulacji jedyną prawnie dopuszczalną techniką sztucznego poczęcia jest zapłodnienie in vitro z wyko33

A.L. Mackler, Surrogate Parenting, EH 1:3 1997c, s. 553.
D.A. Frenkel, Surrogate Motherhood. Legal regulation of surrogate motherhood in Israel, Westlaw,
Medicine and Law 2001, v. 20, no. 605, s. 3.
35
Zob. C. Shalev, Birth Power: The Case for Surrogacy, New Haven: Yale University Press. 1989, s. 98;
E. Bick, Ovum Donations: A Rabbinic Conceptual Model [w:] E. Feldman, J. Wowolewsky (red.) Jewish Law
and the New Reproductive Technologies, Ktav Publishing House 1997, s. 83.
36
Zob. Y. Ariel, Artiﬁcial Insemination and Surrogacy [w:] M. Halperin, Y. Primer (red.) Collection
of Essays: Medical Ethics and Jewish Law 1996, s. 171.
37
E. Teman, op. cit., s. 11; D.J. Bleich, In Vitro Fertilization: Questions of Maternal Identity and Conversation, in Jewish Law and New Reproductive Technologies [w:] E. Feldman, J. Wowolewsky (red.) Jewish Law
and the New Reproductive Technologies, Ktav Publishing House 1997, s. 46; P. Laufer-Ukeles, Gestation: work
for hire or the essence of motherhood? A comparative legal analysis, Westlaw, Duke Journal of Gender Law and
Policy, Summer 2002, v. 9, no. 91, s. 22.
38
D.J. Bleich, ibid., s. 166.
34
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rzystaniem nasienia męża pary „zamawiającej”, kwestia ojcostwa nie
budzi wątpliwości. Ojcem dziecka jest bowiem dawca gamet z wszelkimi wynikającymi z tego faktu konsekwencjami prawnymi39.
Celem izraelskiego prawodawcy było skonstruowanie przepisów
ustawy z 1996r. tak, aby dziecko urodzone w wyniku zawarcia umowy
o macierzyństwo zastępcze nie uzyskało statusu dziecka pozamałżeńskiego. Zgodnie z prawem cywilnym oraz prawem religijnym Izraela,
mianem bękarta (mamzer) określa się dziecko zrodzone z nieformalnego związku pomiędzy zamężną kobietę a mężczyzną nie będącym jej
mężem40. Regulacje prawne dotyczące dziecka (§8) nie określają wprost
jaki jest jego status prawny po narodzinach. Niezwłocznie po porodzie,
jednakże nie później niż w ciągu 24 godzin, rodzice socjologiczni lub
matka zastępcza powinni poinformować o tym fakcie pracownika opieki społecznej (§9). Przekazanie dziecka odbywa się w jego obecności.
Pracownik opieki społecznej jest jedynym prawnym opiekunem dziecka do chwili wydania przez sąd orzeczenia o władzy rodzicielskiej
(§10). Ustalenie pochodzenia dziecka następuje poprzez złożenie przez
rodziców socjologicznych (w ciągu siedmiu dni od narodzin) wniosku
do sądu o wydanie stosownego orzeczenia (parentage order). Sąd przyznaje władzę rodzicielską rodzicom socjologicznym automatycznie,
chyba że ze sprawozdania przedstawionego przez pracownika opieki
społecznej wynika, że takie orzeczenie byłoby sprzeczne z dobrem
dziecka (§11). Procedura odbywa się z pominięciem adopcji (§12)41.
Matka zastępcza ma prawo odstąpić od umowy i zachować opiekę
nad dzieckiem, jeżeli nie godzi to w jego dobro (§13). W takiej sytuacji
sąd powinien wstrzymać się z wydaniem orzeczenia do chwili uzyskania
sprawozdania. Zamysłem izraelskiego ustawodawcy było przyznanie
prymatu więzom genetycznym oraz ograniczenie roli matki zastępczej
jedynie do okresu ciąży42. Po wydaniu orzeczenia o przyznaniu władzy
rodzicielskiej rodzicom socjologicznym, wyrażenie zgody przez sąd
na odstąpienie przez surogatkę od umowy jest niedopuszczalne. Jeżeli
39

D.A. Frenkel, op. cit., s. 5.
M. Elon, The Principles of Jewish Law, Jerusalem: Keter Publishing 1975, s. 435; N. Zohar, Alternatives
in Jewish Bioethics, State University of New York Press 1997, s. 78–80.
41
Por. błędnie: A. Benshushan, J.G. Schenker, op. cit., s. 1833.
42
P. Laufer-Ukeles, op. cit., s. 3.
40
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matka zastępcza nie zostanie ustanowiona prawnym opiekunem dziecka, a także nie zapadnie orzeczenie o przyznaniu władzy rodzicielskiej
rodzicom socjologicznym, sąd zobowiązany jest wydać stosowne zarządzenie określające sytuację prawną dziecka (§14). W przypadku odstąpienia od umowy przez matkę zastępczą lub nie przyznania władzy
rodzicielskiej żadnej ze stron, sąd może zasądzić zwrot kosztów poniesionych w związku z zawarciem umowy (§15). Orzeczenie o przyznaniu władzy rodzicielskiej jest wprowadzane do stosownego rejestru
i odnotowywane w aktach prowadzonych przez kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego. Natomiast przepisy dotyczące adopcji43 stosuje się
mutatis mutandis, a więc z uwzględnieniem ich specyﬁki (§16).
4.3. Nowelizacje
W związku z praktycznym zastosowaniem przepisów ustawy z 1996r.,
coraz częściej zaznaczano konieczność wprowadzenia pewnych zmian
w prawie44. Pod wpływem postulatów doktryny postanowiono m. in.,
że w umowie należy ustalić maksymalną liczbę prób transferu zarodka
do macicy matki zastępczej (nie więcej niż siedem), a także okres czasu, przez który będą dokonywane próby (nie dłużej niż osiem miesięcy). W umowie należy również oznaczyć ilość embrionów, które matka
zastępcza ma „nosić” w trakcie ciąży45. Ponadto, wprowadzono pewne
ustalenia dotyczące odpłatności umowy. Standardowe wynagrodzenie
dla izraelskich surogatek waha się pomiędzy $13,500 a $25,000 oscylując w granicach $20,000 za wykonaną usługę. Ostateczny szacowany
koszt wykonania umowy oraz środki przeznaczone na ewentualne odszkodowanie powinny być przechowywane przez wyznaczoną w tym
celu instytucję lub osobę. Wynagrodzenie wypłacane jest okresowo
w kwocie nieprzewyższającej sumy oznaczonej w umowie46.
W literaturze wskazuje się jednak na pewne braki legislacyjne.
Po pierwsze, mocno krytykowana jest zbyt mało szczegółowa regulacja
43

The Adoption of Children Law, 5741-1981.
Zob. E.Teman, op. cit., s. 10; zob. R. Schutz, Surrogacy in Israel: An Analysis of the Law and Practice
[w:] R. Cook, S.D. Sclater (red.), Surrogate Motherhood: International Perspectives, Oxford: Hart Publishing
Co. 2003, s. 38–49.
45
R. Schutz, ibid., s. 38–40.
46
D.K. Weisberg, op. cit., s. 31.
44

106

Prawo i Medycyna 2/2010 (39, vol. 12)

Umowa o macierzyństwo zastępcze w prawie izraelskim

dotycząca zgody matki zastępczej. Trudno ocenić jeszcze przed implantacją embrionu czy oświadczenie woli wyrażane przez nią w umowie
jest w rzeczywistości zgodą (consent). Ze względu na zmiany psychoﬁzyczne zachodzące w organizmie kobiety w okresie ciąży i połogu
postuluje się, że właściwa zgoda powinna być wyrażona dopiero po
rozwiązaniu47. Po wtóre, ze względu na brak limitów ﬁnansowych, istnieje obawa wykorzystywania kobiet znajdujących się w trudniej sytuacji ﬁnansowej. Ponadto, brak regulacji kwestii związanych ze statusem
prawnym dziecka w przypadku śmierci lub rozwodu „zamawiających”
w czasie ciąży może powodować trudności w ustaleniu, której ze stron
przyznać władzę rodzicielską. Krytyce poddano również zbyt lakoniczne uregulowania dotyczące statusu prawnego embrionu. Należy
podkreślić, że ustawa zakazuje tzw. altruistycznego macierzyństwa zastępczego. Jest to novum wśród rozwiązań światowych, które spotkało się z dezaprobatą przedstawicieli izraelskiej judykatury. Zamysłem
ustawodawcy było bowiem wykluczenie z grona rodziców socjologicznych, już na etapie zawierania umowy, par o niepewnym statusie materialnym. Ponieważ adopcja za wynagrodzeniem oraz handel dziećmi
są w Izraelu zakazane, wskazuje się, że legalizacja jedynie odpłatnego
macierzyństwa zastępczego jest przejawem braku konsekwencji państwa w regulowaniu podstawowych instytucji prawa rodzinnego48.

5. Orzecznictwo w sprawach surogacji
Najsłynniejsza w Izraelu sprawa (Nachmani case) dotycząca surogacji częściowo toczyła się jeszcze przed uchwaleniem ustawy z 1996r.
Małżonkowie Ruthi i Danny Nachmani przez kilka lat bezskutecznie
starali się o dziecko. W 1987 r. wykryto u Ruthi nowotwór i usunięto jej
macicę pozostawiając jednocześnie zdrowe jajniki. Wówczas para zdecydowała się na macierzyństwo zastępcze. Rozporządzenie z 1987 r.
zabraniało implantacji embrionu do organizmu innej kobiety niż przyszła matka dziecka. Ze względu na nieprecyzyjne sformułowanie
47
48

D.A. Frenkel, op. cit., s. 3.
Ibidem, s. 3–4.
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przepisów trudno było ustalić czy jest to zakaz generalny odnoszący
się także do implantacji embrionu matce zastępczej w innym kraju
czy obowiązuje on jedynie na terytorium Izraela. Redukcja kosztów
była możliwa dzięki wykonaniu zabiegu w kraju i wysłaniu embrionów do USA. W związku z powyższym, 4 marca 1991 r. adwokat pary
Eli Zohar złożył do Sądu Najwyższego pozew przeciwko Ministerstwu
Zdrowia49. Małżonkowie argumentowali, że nie ustanowiono wprost
zakazu zawierania umów o macierzyństwo zastępcze przez obywateli
Izraela za granicą. Wskazywano również na przekroczenie uprawnień
przez Ministra Zdrowia, który nie posiada kompetencji do regulowania
kwestii związanych z ludzką prokreacji w drodze rozporządzenia50. Ministerstwo, pod naciskiem prokuratury oraz opinii publicznej, wydało
zgodę na sztuczne zapłodnienie w Izraelu pod warunkiem, że transfer
zarodka do organizmu matki zastępczej odbędzie się w innym kraju.
Małżonkowie podpisali więc zgodę na zabieg. Jednakże, jeszcze przed
przesłaniem zarodków do Stanów Zjednoczonych, para rozstała się.
Ponieważ rozporządzenie z 1987 r. zakazywało implantacji embrionu
w przypadku, gdy para (dawcy) rozwiodą się lub jeden z małżonków
umrze, klinika w której dokonano zabiegu, odmówiła Ruthi wydania
zamrożonych zarodków51.
W 1992 r. Ruthi Nachmani wystąpiła do sądu okręgowego w Haiﬁe o wyrażenie zgody na wykorzystanie embrionów52. Sędzia Hanoch
Ariel uznał, że zgoda męża stała się nieodwołalna w chwili gdy wdrożono procedury związane z zapłodnieniem in vitro. Danny Nachamani
zaskarżył wyrok do Sądu Najwyższego53. Po roku zapadło orzeczenie
zakazujące szpitalowi wydawania zamrożonych zarodków. Adwokat
Ruthi złożył więc wniosek do przewodniczącego Sądu Najwyższego
Meira Shamgara, który przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia
w powiększonym składzie jedenastu sędziów54. Sąd rozważał dwie kwe49

Nachmani v. Minister of Health, H.C.J. 1237/91.
Zob. §33 i §165(c) National Health Ordinance – 1940 [w:] Nachmani v. Minister of Health, H.C.J.
1237/91, 9 (2.4.)
51
K.H. Winsdor, Note, Disposition of Cryopreserved Preembryos after Divorce, Iowa Law Review 2003,
v.88, no.4, s.1003.
52
R. Nachmani v. D. Nachmani and Assuta Hospital, H.D.C. 599/92.
53
R. Nachmani v. D. Nachmani and Others, C.A 5587/93.
54
R. Nachamni v. D. Nachmani, F.H. 2401/95.
50
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stie: ważność zgody Danny’ego oraz jej konieczność na każdym etapie
procedury zapłodnienia in vitro. 12 września 1996 r. zapadł precedensowy wyrok, którym uchylono wcześniejszy zakaz. Sędziowie stwierdzili, że nie można swobodnie zmieniać wyrażonego już oświadczenia
woli w przypadku, gdy doszło do połączenia gamet. Zgoda wyrażona
przez oboje małżonków na wykorzystanie zamrożonych embrionów
w celu ich implantacji do organizmu matki zastępczej była szczególnego rodzaju umową. Natomiast brak konsekwencji co do wyrażonego
w niej oświadczenia woli o chęci bycia ojcem dziecka nie może podlegać ochronie prawnej. Ważąc prawo do bycia matką z prawem do niebycia ojcem, Sąd Najwyższy dał prymat temu pierwszemu. Ponieważ
w międzyczasie zaczęły obowiązywać przepisy ustawy z 1996 r., Ruthi, po uzyskaniu zgody Komisji Aprobującej, znalazła chętną surogatkę. Jednakże po kilu nieudanych próbach transferu zarodka do macicy
matki zastępczej okazało się, że zamrożone embriony, ze względu na
upływ czasu, uległy częściowej destrukcji i nie mogły zostać skutecznie zaimplantowane. Sprawa małżonków Nachmani stanowiła przełom
na drodze ku legalizacji macierzyństwa zastępczego w Izraelu55.
W kolejnej precedensowej sprawie (Zabro case) małżonkowie Michal
i Sholomo Zabro również wystąpili przeciwko Ministerstwu Zdrowia56.
U Michal Zabro zdiagnozowano tzw. zespół Rokitańskiego charakteryzujący się wrodzonym brakiem pochwy i macicy. Koszty surogacji za
granicą były dla pary zbyt wysokie. Adwokat małżonków Amon Ben
Dror sporządził więc oﬁcjalną petycję z prośbą o uchylenie przepisów
rozporządzenia z 1987 r. stanowiących formalną przeszkodę w zawieraniu umów o macierzyństwo zastępcze, mimo, iż słowo surogacja nie
zostało użyte w samym akacie prawnym. Do postępowania przyłączyły
się także inne pary. Łącznie Ben Dror, działając z ramienia małżonków
Zabro, reprezentował interesy pięćdziesięciu izraelskich małżeństw. 16
listopada 1994 r. złożono pozew do Sądu Najwyższego. Żądano uznania aktu prawnego za nieważny, a jego postanowień za nieobowiązujące
obywateli Izraela. Wyrokiem z dnia 1 stycznia 1995 r. Sąd Najwyższy
oﬁcjalnie uchylił zakaz zawierania umów o macierzyństwo zastępcze,
55
Zob. S. Almog, From the Supreme Court of Israel, Law Versus Justice?, Justice 1996, no.11, s. 35–39;
D.K. Weisberg, op. cit., s. 72–92.
56
Zabro v. Minister of Health, H.C.J. 5087/94.
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dając jednocześnie Ministerstwu Zdrowia pięć i pół miesiąca na opracowanie nowej regulacji57.
Kolejny wyrok w sprawie dotyczącej macierzyństwa zastępczego
(The case of single woman) zapadł w 2002 r. Sąd Najwyższy rozpatrywał
wniosek samotnej kobiety o wyrażenie zgody na skorzystanie przez nią
z usług matki zastępczej58. Kilka lat wcześniej kobiecie usunięto macicę zajętą nowotworem. Jednakże przed operacją powódka poddała się
zabiegowi zapłodnienia in vitro polegającemu na połączeniu jej komórki jajowej z nasieniem anonimowego dawcy. Utworzony w ten sposób
embrion zamrożono. Ustawa z 1996 r. nie zezwala osobom samotnym na
korzystanie z usług matek zastępczych. Sędziowie jednogłośnie odrzucili
wniosek zaznaczając jednocześnie, że nie jest kompetencją sądu ingerowanie w przepisy powszechnie obowiązujące. Sprawę postanowiono
przekazać Ministrowi Zdrowia, który powołał nawet specjalną grupę
w celu opracowania zmian w prawie. Jednakże 11 listopada 2005 r. komisja parlamentarna ds. równego statusu kobiet i mężczyzn odbyła posiedzenie poświęcone dziesięcioleciu obowiązywania ustawy. Wniosek
„samotnej kobiety” odrzucono, a krąg osób, które mogą zawierać umowy
o macierzyństwo zastępcze, dotychczas nie został poszerzony59.

6. Podsumowanie
Izrael jest obecnie państwem laickim i światopoglądowo liberalnym,
łączącym tradycję z nowoczesnością. Omawiany akt prawny to novum
na skalę międzynarodową. Teoria potwierdzona ponad dziesięcioletnią
praktyką dowiodła, że tak innowacyjne uregulowanie surogacji zyskało
aprobatę społeczeństwa oraz przedstawicieli doktryny prawa i innych
środowisk naukowych60. Ponadto, naród ten zdziesiątkowany przez ho57

Zob. D.K. Weisberg, op. cit., s. 117–132.
Anonymous v. The Committee for the Approval of Embryo Carrying Agreements, I.S.C. 2458/01.
59
E. Teman, op. cit., s. 7–8.
60
Zob. C. Shalev, Birth Power: The Case for Surrogacy, New Haven, Conn.: Yale University Press, 1989,
s. 164 i n.; K. Forest, D. MacPhee, Surrogate Mothers’ Grief Experiences and Social Support Networks [w:]
L. Andrews, Beyond Doctrinal Boundaries: A Legal Framework for Surrogate Motherhood, Virginia Law Review, v. 81, no. 8, 1995 , s. 2352; E.N. Dorff, Surrogate Motherhood: Rabbis across the denominational spectrum question the morality of surrogacy, but some believe that these concerns can be allayed na: http://www.
myjewishlearning.com/beliefs/Issues/Bioethics/Fertility_Technology/Surrogacy.shtml
58
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lokaust i wojny drugiej połowy XX w. przykłada ogromną wagę do
przyrostu demograﬁcznego61. W związku ze znacznym wzrostem nacisku na prokreację w społeczeństwie żydowskim, wskazuje się, że
XXI w. będzie epoką ekspansji nowych technik sztucznego zapłodnienia. W piśmiennictwie to zjawisko uznano nawet za nową ideologię
społeczną zwaną pronatalizmem (pro-natal ideology)62. Zmiany kulturowe i etniczne, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci w tym kraju, przyczyniły się do uwolnienia izraelskiego prawa
cywilnego od wpływów prawa religijnego.
Rozważając kwestię regulacji prawnej macierzyństwa zastępczego
w sytuacji, gdy zjawisko to stało się także w Polsce niekwestionowanym faktem, warto sięgnąć do dorobku innych państw. Niewątpliwie
nie jesteśmy gotowi na tak modernistyczne rozwiązania jakie wprowadzono w Izraelu. Niemniej jednak brak regulacji prawnej stwarza stan
niepewności i arbitralności, co powinno skłonić polskiego ustawodawcę do „przyspieszenia” prac nad ustawą bioetyczną.

61
Naziści eksterminowali 67 % tj. ok 6 mln Żydów; zob. D. Shapiro, Israel: Triumph of the Spirit, New
York: Friedman Publishing Co. 1997, s. 46; B. Swirski, M.P. Saﬁr, Living in a Jewish State: National, Ethic and
Religious Implantations, In Calling the Equality Buff: Women in Israel, N.Y. Pergamon Press 1991, s. 12 i n.
62
Pronatalizm: kierunek w działaniach społecznych propagujący rozrodczość; zob. E. Waldman, Cultural
priorities revealed: The development and regulation of assisted reproduction in the United States and Israel,
Westlaw, Journal of Law and Medicine, Winter 2006, v. 16, no. 65, s. 5–6.
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Status zawodu ratownika medycznego –
uwagi de lege lata oraz de lege ferenda

I. Uwagi ogólne
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie aspektów prawnych
związanych ze statusem oraz wykonywaniem zawodu przez ratownika medycznego. W artykule zostanie również poruszona problematyka
związana z zakresem medycznych czynności ratunkowych, które mogą
być podejmowane samodzielnie lub pod nadzorem lekarza systemu
przez ratownika medycznego.
Z uwagi na fakt, iż ratownicy medyczni stanowią sporą grupę zawodową udzielającą świadczeń zdrowotnych, w niniejszym artykule
zostaną również przedstawione aspekty prawne w zakresie odpowiedzialności zawodowej tej grupy zawodowej.

II. Status oraz zasady wykonywania zawodu
przez ratownika medycznego
Coraz więcej osób wykonuje zawód ratownika medycznego w systemie oraz poza systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, jednakże obowiązujące regulacje prawne określające status zawodu
oraz zakres czynności należących do kompetencji zawodowej ratownika medycznego nie są odrębnie uregulowane; znajdują się w kilku
aktach normatywnych.
Podkreślić należy, iż obowiązujące regulacje w tym zakresie są również niejednoznaczne.
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Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyﬁkacji zawodów i specjalności dla
potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania1 zawód ratownika medycznego został wpisany pod pozycją 322905 jako tzw. średni personel
ochrony zdrowia, gdzieindziej niesklasyﬁkowany, natomiast pod pozycją 223908 wpisano specjalistę ratownictwa medycznego do grupy
specjalistów ochrony zdrowia (z wyjątkiem pielęgniarek i położnych),
gdzieindziej niesklasyﬁkowanych.
Klasyﬁkacja została oparta na systemie takich pojęć jak zawód, specjalność, umiejętności oraz kwaliﬁkacje zawodowe.
W załączniku do w/w rozporządzenia zawód określono jako zbiór
zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez
poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwaliﬁkacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki.
Natomiast specjalność jest wynikiem podziału pracy w ramach zawodu, zawiera część czynności o podobnym charakterze (związanych
z wykonywaną funkcją lub przedmiotem pracy), wymagających pogłębionej lub dodatkowej wiedzy i umiejętności, zdobytych w wyniku dodatkowego szkolenia lub praktyki.
Grupa ta obejmuje zawody wymagające posiadania wysokiego poziomu wiedzy zawodowej, umiejętności oraz doświadczenia w zakresie nauk technicznych, przyrodniczych, społecznych, humanistycznych
i pokrewnych.
Należy więc stwierdzić, że w w/w rozporządzeniu dokonano jednoznacznego zróżnicowania zawodu ratownika medycznego w zależności
od uzyskanego wykształcenia, co nie ma żadnego odniesienia w ustawie
z dnia 6 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
która nie różnicuje statusu zawodowego ratowników od posiadanego
przez nich wykształcenia.
Ponadto zakres uprawnień ratownika medycznego jest tożsamy, niezależnie od wykształcenia posiadanego przez osobę wykonującą zawód
ratownika medycznego.
1

Dz.U z 2004r. Nr 265, poz.2644 ze zm.
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Uważam, iż zrównanie przez ustawodawcę uprawnień ratownika medycznego niezależnie od posiadanego wykształcenia jest wątpliwe ze
względu na różnice w zakresie kształcenia absolwentów na tym kierunku2.
Myślę, iż uzasadnionym byłoby rozważenie przez ustawodawcę
określenie jednolitego systemu kształcenia na kierunku ratownik medyczny oraz stworzenie ewentualnej możliwości uzupełnienia wykształcenia przez absolwentów szkół policealnych na kierunku ratownictwo medyczne.
Wspomnieć należałoby, iż zrównanie statusu ratowników po studiach wyższych pierwszego stopnia oraz po szkołach policealnych negatywnie oceniły również medyczne środowiska naukowe, m.in. Polskie Towarzystwo Leczenia Stanów Nagłych oraz Polskie Towarzystwo
Medycyny Ratunkowej 3.
Ponadto rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyﬁkacji zawodów szkolnictwa zawodowego4 sklasyﬁkowano zawód ratownika medycznego pod pozycją
322{6}.
Natomiast z taryﬁkatora kwaliﬁkacyjnego stanowiącego załącznik
do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999r.w sprawie kwaliﬁkacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach
opieki zdrowotnej5 wynika, że w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej istnieje stanowisko ratownika medycznego.
2
Zakres programowy studiów pierwszego stopnia na kierunku ratownictwo medyczne został określony
w załączniku Nr 88 w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.07.2007r. w sprawie
standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia
i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki ( Dz
U z 2007 r. Nr 164, poz.1166), natomiast w przypadku kształcenia w policealnych szkołach medycznych zasady kształcenia określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21.01.2005r. w sprawie
podstaw programowych kształcenia w zawodach :asystentka stomatologiczna, dietetyk, higienistka stomatologiczna, opiekunka dziecięca, ortoptystyka , protetyk słuchu, ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik
elektroniki medycznej, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda,
terapeuta zajęciowy ( Dz. U Nr 26 , poz.217)
3
Stanowisko wiceprzewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w sprawie
projektu ustawy o ratownictwie medycznym z dnia 5 kwietnia 2006r. oraz stanowisko Polskiego Towarzystwa
Leczenia Stanów Nagłych w sprawie projektu ustawy o ratownictwie medycznym z dnia 30 marca 2006r, przypis 41 i 42 cyt. za S. Poździoch, P.Guła {w:] Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Wydawnictwo
Wolters Kluwer Business, Warszawa 2008r., s.76
4
Dz. U z 2007r. Nr 124, poz.860 ze zm.
5
Dz.U z 1999r. Nr 30, poz.300 ze zm.
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Art. 18 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej 6 deﬁniuje również pojęcie osoby wykonującej zawód
medyczny, przez którą należy rozumieć osobę, która na podstawie odrębnych przepisów uprawniona jest do udzielania świadczeń zdrowotnych, oraz osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwaliﬁkacji do
udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny.
Wynika z tego, iż istnieją takie zawody medyczne, wykonywanie
których regulują „odrębne przepisy”, oraz zawody medyczne, dla których nie ma takich odrębnych przepisów7.
Do grupy zawodów medycznych, których status zawodowy regulują
odrębne przepisy należy zaliczyć lekarzy (w tym lekarzy dentystów),
pielęgniarki, położne, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych oraz
felczerów. Tylko ta grupa zawodowa ma również „prawo wykonywania
zawodu” , które jest wymagane celem podjęcia pracy zawodowej.
Poza zakresem regulacji znalazły się więc pozostałe zawody medyczne8.
Pojęcie osoby wykonującej zawód medyczny należy rozumieć szeroko, na co trafnie wskazuje A. Kolasa stwierdzając, iż: „pojęcie „osoba wykonująca zawód medyczny” obejmuje zarówno zawody, których
status jest określony ustawowo (np. ustawą o zawodzie lekarza, o zawodzie pielęgniarki i położnej), jak i zawody, które na gruncie obowiązującego prawa nie znajdują takiego uregulowania. Pojęcie „wykonywanie zawodu medycznego” odnosi się do osób, które fachowo, stale
i w celach zarobkowych zajmują się wykonywaniem zajęcia mającego
związek z medycyną i które mają odpowiednie kwaliﬁkacje9”.
Tak więc pomimo, iż zawód ratownika medycznego nie został odrębnie ustawowo uregulowany, należy go jednak zaliczyć do zawodów
medycznych.
6

t.jedn.Dz.U z 2007r. Nr 14, poz.89 ze zm.
M.Dercz,T.Rek; Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. Komentarz. Wydawnictwo Wolters Kluwer
2007, s.39
8
Nieuregulowany status mają zawody asystentki dentystycznej, dietetyka, ﬁzjoterapeuty, higienistki dentystycznej, logopedy, masażysty, opiekuna medycznego, ortoptystki, protetyka słuchu, psychoterapeuty, ratownika medycznego, technika dentystycznego, technika elektroradiologa, technika farmaceutycznego, technika
ortopedy oraz terapeuty zajęciowego.
9
A.Kolasa; Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2000, nr 7–8, s. 54
7
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Zauważyć należy obowiązujący dualizm w zakresie możliwości uzyskiwania kwaliﬁkacji zawodowych uprawniających do wykonywania
zawodu ratownika medycznego określony w art. 10 pkt.4 ustawy z dnia
8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym10 z którego wynika, iż zawód ratownika medycznego może wykonywać osoba,
która ukończyła studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo
medyczne lub ukończyła publiczną szkołę policealną lub niepubliczną
szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej i posiada dyplom
potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego „ratownik medyczny”.
Zawód ratownika medycznego mogą również wykonywać osoby, które
uzyskały dyplom wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska albo państwo będące
stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (np. Norwegia,
Islandia), jeżeli dyplom ten jest uznawany w RP na mocy umowy międzynarodowej zawartej przez Polskę i dane państwo11.
Na podstawie Dyrektywy Unii Europejskiej nr 48 z dnia 21 grudnia
1988 r. w sprawie ogólnego systemu uznawania dyplomów ukończenia
studiów wyższych, przyznawanych po
ukończeniu kształcenia i szkolenia zawodowego trwających co najmniej trzy lata12, dokonano wprowadzenia uniwersalnego systemu,
który pozwolił na wzajemne uznawanie dyplomów wyższych studiów
licencjackich.
Dodatkowo przesłankami warunkującymi wykonywanie zawodu
przez ratownika medycznego jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych w świetle przepisów kodeksu cywilnego, posiadanie
stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie tego zawodu oraz wykazywanie się znajomością języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania tego zawodu.
Należy stwierdzić zasadność w/w przesłanek warunkujących wykonywanie zawodu przez ratownika medycznego, które są tożsame, jak
w przypadku innych zawodów medycznych.
10

Dz.U z 2006r. Nr 191, poz.1410 ze zm.
S. Poździoch, P.Guła {w:] Ustawa o Państwowym, op.cit.,s.72
12
Dz.Urz. WE L 019 z 24.01.1989.Uzupełnienie dyrektywy nr 48 z dnia 21 grudnia 1988r. stanowi dyrektywa Rady nr 92/51/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. w sprawie drugiego ogólnego systemu uznania kształcenia
i doskonalenia zawodowego, jako uzupełnienia dyrektywy 89/48/EWG (Dz.Urz. WE L 209 z 24.07.1992)
11
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Podkreślić należy, że w szczególności w sytuacji wykonywania
świadczeń w różnych warunkach oraz okolicznościach, uzasadnione
jest posiadanie dobrego stanu ﬁzycznego oraz psychicznego przez ratownika medycznego.
W art. 11 ust.1 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
określono, jak należy rozumieć wykonywanie zawodu przez ratownika
medycznego. Wykonywanie zawodu ratownika medycznego należy rozumieć jako wykonywanie medycznych czynności ratunkowych w formie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę przez osobę będącą
ratownikiem medycznym13.
Za zakres czynności, które określają wykonywanie zawodu przez ratownika medycznego uznano:
– zabezpieczenie osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz
podejmowaniu działań zapobiegających zwiększeniu liczby oﬁar i degradacji środowiska;
– dokonywanie oceny stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i podejmowaniu medycznych czynności ratunkowych;
– transportowanie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
– komunikowanie się z osobą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i udzielaniu jej wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej
stan nagłego zagrożenia zdrowotnego;
– organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu pierwszej pomocy,
kwaliﬁkowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych.

III. Zakres medycznych czynności ratunkowych, które mogą
być podejmowane, samodzielnie lub pod nadzorem
lekarza systemu przez ratownika medycznego
Na podstawie art. 11 ust.2 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Minister Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych,

13

. Poździoch, P. Guła {w:] Ustawa o Państwowym, op.cit., s. 79

Prawo i Medycyna 2/2010 (39, vol. 12)

117

Anna Jacek

które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego14 określił
wykaz czynności, które mogą być podejmowane samodzielnie przez
ratownika medycznego lub też pod nadzorem lekarza systemu.
Rozporządzenie określa również wykaz leków, do których podania
uprawniony jest ratownik medyczny.
Podział czynności na podejmowane samodzielnie lub też pod nadzorem lekarza systemu nastąpił w oparciu o zakres wiedzy i umiejętności
w ramach kształcenia ratownika medycznego.
Na szczególną uwagę w przypadku czynności, które może samodzielnie wykonywać ratownik medyczny zaliczyć należy procedurę
oceny stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych.
Decyzja o odstąpieniu od wykonania medycznych czynności ratunkowych w warunkach pozaszpitalnych, w szczególności jeśli chodzi
o odstąpienie od resuscytacji krążeniowo – oddechowej, stanowi złożony problem medyczny, prawny i etyczny15.
Myślę, że niezbędne byłoby rozważenie nadzoru lekarza systemu
w sytuacji podejmowania przez ratownika medycznego decyzji odstąpienia od medycznych czynności ratunkowych w warunkach pozaszpitalnych.
Podkreślić należy, iż obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia
zgonu i jego przyczyny16 nie określa uprawnień ratownika medycznego
do stwierdzania i wystawiania aktów zgonu w warunkach pozaszpitalnych. Ponadto treść w/w rozporządzenia uległa znacznej dezaktualizacji w szczególności ze względu na niedostosowanie zapisów w zakresie podmiotów uprawnionych do wystawiania aktów zgonu. Osobą
uprawnioną do wystawiania aktów zgonu jest lekarz, a w sytuacji jego
nieobecności felczer lub położna wiejska.
Obowiązujący w tym zakresie stan prawny stwarza w szczególności
problemy w sytuacji, gdy w składzie podstawowego zespołu ratownictwa medycznego znajdują się wyłącznie ratownicy medyczni.
14
Dz.U z 2007r. Nr 4, poz.33 ze zm, określane dalej w skrócie jako rozporządzenie w sprawie medycznych
czynności ratunkowych
15
S. Poździoch, P.Guła {w:] Ustawa o Państwowym, op.cit., s. 88
16
Dz. U. z 1961r. Nr 39, poz. 202
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Dokonując rozważań w zakresie medycznych czynności ratunkowych, które może podejmować ratownik medyczny samodzielnie lub
pod nadzorem lekarza systemu, należy zwrócić uwagę na deﬁnicję
medycznych czynności ratunkowych określoną w art. 3 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Za medyczne czynności ratunkowe należy rozumieć: świadczenia opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej ﬁnansowanych ze środków publicznych, udzielane przez jednostkę systemu (…) w warunkach pozaszpitalnych, w celu ratowania
osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego17.
Do jednostek systemu ratownictwa medycznego zalicza się szpitalne
oddziały ratunkowe, jak też zespoły ratownictwa medycznego ( w tym
lotnicze zespoły ratownictwa medycznego). Z literalnego brzmienia
deﬁnicji medycznych czynności ratunkowych wynika więc, że w szpitalnym oddziale ratunkowym nie powinno się wykonywać medycznych
czynności ratunkowych.
Odmienne zapisy w tej kwestii wynikają z art. 3 pkt. 8 i 33 ust.1
ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym z których brzmienia jednoznacznie wynika, iż wobec pacjenta
znajdującego się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, przebywającego w szpitalnym oddziale ratunkowym należy podjąć natychmiastowe medyczne czynności ratunkowe.
Nie powinno być więc wątpliwości związanych z zatrudnieniem ratowników medycznych w szpitalnych oddziałach ratunkowych, ponieważ z § 14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r.
w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego18 wynika, iż ratownik medyczny jest zaliczany do minimalnych zasobów kadrowych w szpitalnych oddziałach ratunkowych.
Podkreślić należy jednak, iż obowiązująca deﬁnicja medycznych
czynności ratunkowych powinna jednak zostać doprecyzowana przez
ustawodawcę.
Należałoby również zwrócić uwagę na załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie medycznych czynności ratunkowych, określający
17
18

Dz.U.z 2006 r. Nr 191, poz.1410 ze zm.
Dz.U z 2007 r. Nr 55, poz.365
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wykaz medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego pod nadzorem lekarza systemu.
Należy zaznaczyć, że ta grupa czynności ratunkowych obejmuje
w większości procedury, które z reguły nie są podejmowane w warunkach pozaszpitalnych, ale są wykonywane przede wszystkim w warunkach szpitalnych, np. w obrębie szpitalnego oddziału ratunkowego19.
Należy zauważyć, że ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym nie określa sposobu oraz formy nadzoru lekarza systemu nad zakresem wykonywanych czynności przez ratownika medycznego.
Ze względów dowodowych zlecenie przez lekarza i jego nadzór nad
przeprowadzeniem powyższych czynności ratunkowych winny posiadać pisemne potwierdzenie w dokumentacji medycznej 20.
Odrębnym nieuregulowanym problemem przez ustawodawcę
w zakresie uprawnień ratownika medycznego jest udzielanie świadczeń
w zakresie pomocy doraźnej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychiczne21
go określa, iż jedną z form pomocy doraźnej jest opieka nad osobami
z zaburzeniami psychicznymi. Należy stwierdzić, iż zarówno ustawa
o Państwowym Ratownictwie Medycznym, jak też ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, nie zawierają żadnych regulacji w zakresie
pomocy doraźnej świadczonej osobom z zaburzeniami psychicznymi
przez ratownika medycznego.
Ponadto z treści art. 21 ust.3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r.
o ochronie zdrowia psychicznego wynika, że osoba skierowana do
szpitala, w stosunku do której zastosowano przymus bezpośredni, jest
transportowana do szpitala psychiatrycznego w obecności lekarza lub
pielęgniarki. Podobnie wyglądają uprawnienia ratownika medycznego
w przypadku jego udziału w procedurze zabezpieczenia medycznego
doprowadzenia przez policję osoby psychicznie chorej w przypadku jej
niestawiennictwa na badanie psychiatryczne.
Obowiązujący w tym zakresie stan prawny powoduje niemożność
wykonania czynności w stosunku do osób z zaburzeniami psychiczny19
20
21
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S. Poździoch, P.Guła {w:] Ustawa o Państwowym, op.cit., s. 87
Tamże, s. 87
Dz.U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535 ze zm.
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mi w sytuacji, gdy w skład zespołu podstawowego wchodzą wyłącznie
ratownicy medyczni.
Dlatego też na stronach Ministerstwa Zdrowia w dniu 9 kwietnia
2010 r. opublikowano projekt zmiany ustawy o ochronie zdrowia psychicznego22, który zakłada dostosowanie zapisów w /w ustawy do regulacji w zakresie ratownictwa medycznego.
W projekcie ustawy dopuszczono możliwość stosowania środków
przymusu bezpośredniego przez ratowników medycznych. Ponadto
w art.18 ust.7 projektu w/w ustawy określono, iż przymus bezpośredni
stosuje się nie dłużej, niż przez czas niezbędny do uzyskania pomocy
lekarskiej, a w przypadku gdy jej uzyskanie jest utrudnione, na czas
niezbędny do przewiezienia osoby do zakładu psychiatrycznej opieki
zdrowotnej lub szpitala wskazanego przez dyspozytora medycznego.
Postulowane zmiany przez ustawodawcę należy uznać za słuszne
i zaaprobować w pełnym zakresie.

IV. Odpowiedzialność zawodowa ratownika medycznego
Odpowiedzialność zawodową ratowników medycznych reguluje
ustawa z dnia 18 lipca 1950r. o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia23.
Ponadto rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 1952 r.
w sprawie rozciągnięcia przepisów o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia na niektóre kategorie tych pracowników24 rozciągnięto przepisy o odpowiedzialności tzw. fachowych
pracowników służby zdrowia (czyli współcześnie osób wykonujących
zawody medyczne) na laborantów dentystycznych, laborantów medycznych, przyuczonych laborantów medycznych, dietetyczki, przyuczone
dietetyczki, masażystów (masażystki), przyuczonych masażystów oraz
kontrolerów sanitarnych.
Dokonując rozważań w zakresie odpowiedzialności zawodowej
ratowników medycznych zwrócić należy uwagę, iż w obowiązującej
22
23
24

projekt zmiany ustawy znajduje się na stronach Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl
Dz. U z 1950 r. Nr 36 , poz. 332 ze zm.
Dz. U z 1952 r. Nr 37, poz. 260
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ustawie z dnia 18 lipca 1950r. o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia użyto określenia „fachowego pracownika służby zdrowia”, co jest przede wszystkim związane z faktem,
iż regulacji w zakresie wykonywania zawodu ratownika medycznego
dokonano po raz pierwszy ustawą z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym25.
Skoro zawód ratownika medycznego jest uznawany za zawód medyczny, zakres jego odpowiedzialności zawodowej reguluje ustawa
z dnia 18 lipca 1950r. o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia.
Zgodnie z art. 3 ust.1 w/w ustawy podstawę odpowiedzialności zawodowej w przypadku ratownika medycznego stanowi naruszenie zasady etyki, godności bądź sumienności zawodowej przez działanie, zaniechanie lub zaniedbanie.
Sankcjami z tytułu stwierdzenia odpowiedzialności zawodowej
w przypadku ratownika medycznego mogą być upomnienie, nagana,
pozbawienia prawa wykonywania zawodu na czas określony, nie krótszy niż 1 roku lub na stałe.
W zakresie orzekania w sprawach o wykroczenia zawodowe zostały
uprawnione przez ustawodawcę okręgowe komisje kontroli zawodowej
funkcjonujące przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych.
Na podstawie uchylonego art. 53 ust.1 ustawy z dnia 22 marca 1990r.
o terenowych organach administracji rządowej26 określono, iż zadania
i kompetencje wojewódzkich rad narodowych zostały przejęte przez
wojewodów.
W obowiązującym stanie prawnym brak jest jednak przepisów, które regulowałyby sposób i tryb działania okręgowych komisji kontroli
zawodowej.
Ustawa o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników
służby zdrowia, pomimo wagi materii, którą reguluje, nie została dotychczas zmieniona przez ustawodawcę i do chwili obecnej, w kształcie
sprzed ponad pół wieku jest powszechnie obowiązującym prawem.27
25
26
27
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Dz.U z 2001 r. Nr 113, poz.1207 ze zm.
Dz. U z 1990 r. Nr 21, poz.123 ze zm.
S. Poździoch, P.Guła {w:] Ustawa o Państwowym, op.cit.,s.91
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W sytuacji, gdy coraz więcej osób wykonuje zawód ratownika medycznego, brak aktualnej regulacji w zakresie odpowiedzialności zawodowej tej grupy zawodowej budzi głębokie zaniepokojenie. Wspomnieć
należy, iż od kilku lat trwa dyskusja dotycząca projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych i zasadach uzyskiwania tytułu specjalisty
w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.28
W art. 56 projektu w/w ustawy określono, iż osoby wykonujące zawód medyczny podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie
przepisów o wykonywaniu zawodu medycznego.
Natomiast zasady wykonywania zawodów medycznych zostały
uregulowane w rozdziale III projektu ustawy. Do zasad wykonywania
zawodów medycznych można m.in. zaliczyć: wykonywanie zawodu
zgodnie z aktualną wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do wykonywania tego zawodu oraz z należytą starannością lub też zgodnie z poszanowaniem intymności i godności osobistej pacjenta
O odpowiedzialności zawodowej ratownika medycznego orzekać
będzie Komisja Odpowiedzialności Zawodowej działająca przy Ministrze Zdrowia.
W art. 85 ust.1 projektu ustawy przewidziano, że sankcjami za przewinienia mogą być upomnienie, nagana, kara pieniężna, zawieszenie prawa
wykonywania zawodu medycznego na okres od 6 miesięcy do 3 lat bądź
też pozbawienie prawa wykonywania danego zawodu medycznego.
Wspomnieć należy, że kara pieniężna może być wymierzana wysokości od jednokrotnego do trzykrotnego minimalnego wynagrodzenia
za pracę.

V. Uwagi de lege lata oraz de lege ferenda
Jak wynika z przedstawionych rozważań obowiązujące przepisy w zakresie statusu oraz wykonywania zawodu, jak też odpowiedzialności
28

Poprzednio projekt tej ustawy nosił tytuł ustawy o niektórych zawodach medycznych. Ustawodawca
podjął próbę określania warunków, zasad wykonywania i odpowiedzialności w zawodach medycznych, ze
względu na fakt, iż brak jest aktualnie uregulowań dotyczących ww. kwestii w Polsce. Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych i zasadach uzyskiwania tytułu specjalisty w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia znajduje się na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl
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zawodowej ratownika medycznego, nie są dostosowane do funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego.
W sytuacji, gdy coraz większa jest grupa zawodowa ratowników
medycznych, należy zwrócić uwagę na brak odrębnej regulacji określającej status zawodu ratownika medycznego, jak też obowiązujący
dualizm w zakresie uzyskiwania kwaliﬁkacji uprawniających do wykonywania zawodu.
Wątpliwości budzi również ujednolicenie uprawnień ratownika medycznego niezależnie od posiadanego wykształcenia czy też brak określenia zasad nadzoru lekarza systemu ratownictwa medycznego nad
określonym zakresem czynności ratownika medycznego.
Uwagi kieruję również w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących odpowiedzialności zawodowej ratowników medycznych, które uległy dezaktualizacji.
Jedyną możliwością jest więc zakończenie prac legislacyjnych nad
projektem ustawy o niektórych zawodach medycznych i zasadach uzyskiwania tytułu specjalisty w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w której dokonano by odrębnej regulacji
w zakresie wykonywania zawodu oraz odpowiedzialności w zawodzie
ratownika medycznego.
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Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie
z dnia 31 marca 2006 r., I ACa 973/05, LEX 252827

Zabieg medyczny wykonany bez zgody pacjenta jest czynnością bezprawną nawet wówczas, gdy wykonany jest zgodnie z zasadami wiedzy.

Uzasadnienie
Powód Stanisław B. pozwem skierowanym przeciwko Sopockiemu Towarzystwu Ubezpieczeniowemu E.H. SA z siedzibą w S. wniósł
o zasądzenie:
– kwoty 40.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 12 kwietnia
2002 r. do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia,
– renty w kwocie 4.000 zł miesięcznie poczynając od dnia 1 stycznia
2002 r. tytułem utraconych dochodów,
– renty w kwocie 200 zł miesięcznie poczynając od dnia 1 stycznia
2002 r. tytułem zwiększonych wydatków na zakup leków.
Powód dochodził roszczenia przeciwko pozwanemu jako zakładowi ubezpieczeń odpowiedzialnemu za szkody wyrządzone przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej B. w W. na podstawie umowy
ubezpieczenia OC twierdząc, że w związku z operacją zaćmy oka prawego z dnia 16 grudnia 2001 r. doznał zapalenia wnętrza gałki ocznej,
znacznego ograniczenia widzenia oraz że zastosowano wobec niego
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niedozwolone prawnie środki medyczne. Powód wskazywał jako podstawę prawną przysługujących mu roszczeń przepisy o czynach niedozwolonych i o ochronie dóbr osobistych.
Pozwany wniósł o oddalenie powództwa. Sąd Okręgowy w W. wyrokiem z dnia 14 lipca 2005 r. oddalił powództwo, obciążył nieuiszczonym wpisem sądowym Skarb Państwa.
Orzeczenie powyższe oparte zostało na następujących ustaleniach
i rozważaniach:
Powód w dniu 16 grudnia 2001 r. w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej B. w W. poddał się zabiegowi operacyjnemu usunięcia
zaćmy prawego oka metodą fakoemulsyﬁkacji ze wszczepieniem soczewki miękkiej zwijalnej wiskoelastycznej. Powodowi wszczepiono
soczewkę ALLERGAN SURGICAL Model: AR40 ør: 13,0 mm Diopter D : 22,0 ø 8: 6,0 mm (SN: 4119090107). Soczewka ta produkowana i sprzedawana przez ﬁrmę Allergan Trading International Limited
z siedzibą w Dublinie (Irlandia) nie ﬁgurowała w Urzędowym Wykazie
Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych dopuszczonych do obrotu w Polsce. Zarzut powoda, że do zabiegu użyto ponadto
przeterminowanego (po upływie terminu ważności) preparatu wiskoelastycznego Reyvisc okazał się bezpodstawny, gdyż preparat spełniał
wymagania normy producenta, a okres jego ważności został wykazany.
Zastosowana technika operacyjna, przygotowanie do zabiegu pacjenta personelu medycznego były prawidłowe, wystarczające w zapobieganiu infekcjom śródoperacyjnym. Metody sterylizacji sprzętu i pola
operacyjnego odpowiadały standardom i były zgodne z zaleceniami
Sanepidu. W powyższym zakresie Sąd oparł się na opinii biegłego
i dokumentacji medycznej. Sąd nie dał wiary twierdzeniom powoda,
że zabieg został przeprowadzony z rażącym naruszeniem wskazanych
wymogów. W dniu 20 grudnia 2001 r., tj. w czwartym dniu po zabiegu, powód zgłosił się do lekarza z powodu wystąpienia silnego bólu
oka prawego i pogorszenia się widzenia. Stwierdzono objawy zapalenia
wnętrza gałki ocznej z gęstym wysiękiem w komorze przedniej i błoną wysiękową pokrywającą implant. Stan zapalny dotyczył przedniego
i tylnego odcinka błony naczyniowej i ustąpił po leczeniu stacjonarnym w Klinice Okulistycznej II Wydziału Medycznego Akademii Medycznej w W. Powód urodzony w 1931 r. przed zabiegiem był chory
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m.in. na cukrzycę typu II. W ocenie Sądu powód nie wykazał ani nie
uprawdopodobnił w dostatecznym stopniu, aby NZOZ B. dopuścił się
uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych. W szczególności
nie zostało potwierdzone, że stan zapalny przedniego i tylnego odcinka
błony naczyniowej prawego oka powoda był normalnym następstwem
wszczepienia przedmiotowej soczewki w trakcie zabiegu usunięcia zaćmy oka prawego, zatem że istnieje adekwatny związek przyczynowy
stanowiący konieczną przesłankę odpowiedzialności odszkodowawczej pozwanego. Powód, zastąpiony przez zawodowego pełnomocnika,
nie wnosił o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego na
okoliczność prawidłowości przeprowadzenia zabiegu, który – w ocenie Sądu – pozwoliłby na pełniejszą ocenę zgromadzonego materiału.
W przedmiotowej sprawie pozwanym był zakład ubezpieczeń, który,
zgodnie z umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ponosi
odpowiedzialność jedynie za szkody na osobie lub mieniu, wynikłe
z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych, w tym również za
szkody powstałe w związku z niesieniem pierwszej pomocy. Jako podstawę rozstrzygnięcia wskazał Sąd art. 805 k.c., art. 444 § 1 i 2, art. 445
§ 1 i art. 361 § 1 k.c.
Orzeczenie powyższe zaskarżył apelacją powód. Wnosił o zmianę
wyroku przez uwzględnienie powództwa w całości ewentualnie o jego
uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania (…).
Sąd Apelacyjny zważył:
Podkreślić należy, że w obecnym procesie skierowanym przeciwko
zakładowi ubezpieczeń, z którym NZOZ B. zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, okolicznościami relewantnymi, tj.
istotnymi i związanymi z dochodzonym roszczeniem są tylko takie fakty, które dotyczą tzw. wypadku ubezpieczeniowego mającego miejsce
w okresie ubezpieczenia oraz ewentualnie fakty wyłączające odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń. Przedmiotem ubezpieczenia w myśl §
5 ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze
medycznym, stanowiącym integralną część umowy, była zaś w tym
wypadku odpowiedzialność cywilna lekarzy, farmaceutów, lub innych
osób świadczących usługi medyczne za szkody na osobie lub mieniu
wynikłe z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych, w tym
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również za szkody powstałe w związku z niesieniem pomocy medycznej przez osoby, na rzecz których zawarto ubezpieczenie (ubezpieczonego) i osoby, za których działania ubezpieczony jest odpowiedzialny
z mocy prawa. Ubezpieczyciel zobowiązany był do wypłacenia osobie
uprawnionej należnego odszkodowania ustalonego według zasad odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego. Zakres wyłączeń ochrony
ubezpieczeniowej zawarty był w § 9 i 10 wskazanych o.w.u. Obejmował on m.in. wyłączenie szkód wynikłych z nieosiągnięcia określonego
rezultatu zabiegu lub leczenia, chyba że wynika to z charakteru czynności zawodowych wykonywanych przez ubezpieczającego.
Powód dochodził roszczeń pieniężnych wyrównujących szkodę
majątkową i niemajątkową wynikającą z uszkodzenia ciała (znaczne
pogorszenie widzenia) i rozstroju zdrowia wywołanych – według jego
twierdzeń – zakażeniem śródoperacyjnym gałki ocznej nieustalonym
czynnikiem zakaźnym, wadliwie przeprowadzonym zabiegiem usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyﬁkacji ze wszczepieniem sztucznej soczewki, użyciem niedozwolonych środków medycznych.
Sąd Apelacyjny podziela stanowisko Sądu I instancji w przedmiocie niewykazania przez powoda, że w trakcie zabiegu usuwania zaćmy
nastąpiło zakażenie gałki ocznej. Zbieżność czasowa zachorowania
i zabiegu nie jest wystarczająca, gdyż proces zapalny w odniesieniu do
takiego organu przebiega bardzo szybko, a powód zgłosił się do lekarza z dolegliwościami bólowymi czwartego dnia po zabiegu. Przekonywająco zostało umotywowane ustalenie o braku zaniedbań sanitarnych
oraz o zachowaniu procedur okołooperacyjnych. Prawidłowości tego
stwierdzenia nie wzruszył skarżący w apelacji. Przyjąć zatem należy,
że proces zapalny niewiadomego pochodzenia był powikłaniem pooperacyjnym niewywołanym uchybieniami w wykonywaniu czynności zawodowych w rozumieniu umowy ubezpieczenia.
Nie można przyjąć także, że zabieg operacyjny został przeprowadzony wadliwie, w znaczeniu nieskutecznie. Nieosiągnięcie zakładanego rezultatu w postaci przywrócenia widzenia (usunięcia następstw
zaćmy, tj. zmętnienia soczewki) z przyczyn wskazanych wyżej pozbawione jest znaczenia prawnego w obecnym procesie. Powód nie wykazał ponadto, aby ostatecznie, po wyleczeniu stanu zapalnego, stan jego
widzenia był gorszy jak przed zabiegiem. W toku postępowania sądo128
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wego powód nie przeprowadził dowodu na tę – podstawową dla wykazania jego twierdzenia a zaprzeczoną przez pozwanego – okoliczność.
Protokół badania lekarskiego przeprowadzonego w toku postępowania
likwidacyjnego szkody potwierdza jedynie schorzenie oka prawego,
w tym zmiany postzapalne i zwyrodnieniowe, obniżenie ostrości wzroku w ogólności i wskazuje, że uszczerbek na zdrowiu z powodu ogólnego stanu oka wynosi 25%, z tym że z uwagi na zaćmę tylnego odcinka
i dno oka był on trudny do ustalenia. Powód w dacie zabiegu liczył
ponad 70 lat. Występowały u niego liczne choroby, w tym zaćma obu
oczu, jaskra obu oczu, cukrzyca typu II, nadciśnienie tętnicze, choroba
wieńcowa, które znacząco pogarszały ogólny stan zdrowia, zwiększały
ryzyko operacji i jej negatywnego wyniku. Samoistny proces chorobowy obu oczu był zaawansowany i postępujący, a brak inicjatywy dowodowej powoda uniemożliwił ustalenie, czy w następstwie zabiegu uległ
dalszemu pogłębieniu.
Uchybieniem Sądu Okręgowego była natomiast zbyt pobieżna
ocena okoliczności i skutków założenia powodowi protezy soczewki
niewskazanej w ówczesnych wykazach materiałów medycznych Biura Rejestracji Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych
działającego przy Instytucie Leków. Nie ma przy tym znaczenia, czy
obiektywnie materiał ten był dobry jakościowo i odpowiadał wymaganiom przypisanym takim soczewkom. Zgodnie bowiem z art. 45 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz.U. z 1997 r. Nr 28,
poz. 152) lekarz może ordynować te środki farmaceutyczne i materiały
medyczne, które są dopuszczone do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej
na zasadach określonych w odrębnych przepisach. W uzasadnionych
wypadkach lekarz może ordynować środki i materiały dopuszczone
do obrotu w innych krajach, z jednoczesnym szczegółowym uzasadnieniem w dokumentacji medycznej. Z uwagi na stwarzanie użyciem
materiałów medycznych niedopuszczonych do obrotu podwyższonego
ryzyka zabieg operacyjny z ich zastosowaniem powinien być przeprowadzony po przekazaniu pacjentowi w tym zakresie szczegółowych
informacji i po uzyskaniu kwaliﬁkowanej zgody w formie pisemnej
(art. 34 cyt. ustawy). Powinien on w związku z tym znać przedmiot
zgody, metodę leczenia, ryzyko i następstwa, zwłaszcza nieodwracalne. W doktrynie prawniczej i orzecznictwie sądowym wskazuje się, że
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znaczenie zgody polega na tym, iż nadaje ona działaniu lekarza cechę
prawnej interwencji, a pacjent akceptuje ryzyko zabiegu i przejmuje
je na siebie. Zabieg medyczny dokonany bez zgody jest czynnością
bezprawną nawet wówczas, gdy wykonany jest zgodnie z zasadami
wiedzy. Brak zgody pacjenta nie stanowi postaci błędu medycznego,
gdyż dotyczy innej płaszczyzny. W przedmiotowym wypadku wykazano, że powód nie udzielił takiej zgody oraz że lekarz operujący nie miał
wpływu na wybór soczewki, która była przygotowana przed zabiegiem
przez pracowników NZOZ. Okoliczność powyższa nie zwalnia go jednak od odpowiedzialności z uwagi na kierowniczą rolę w zespole operacyjnym (określaną w literaturze przedmiotu jako zasadę „kapitana
statku”). Zastosowanie tego materiału wskazuje jedynie na równoległą winę organizacyjną wskazanych innych pracowników. W istocie
stanowiła ona warunek dla powstania właściwej przyczyny szkody
powoda. Upatrywać jej należy w następstwach zabiegu, któremu się
poddał. Polegał on na rozdrobnieniu utradźwiękami i usunięciu tkanek naturalnej, objętej procesem chorobowym, soczewki oka prawego
i na zastąpieniu go protezą (implantem) w postaci soczewki sztucznej
wykonanej z miękkiego tworzywa. Zabieg taki w zakresie zastąpienia
jednej protezy inną można powtórzyć, usunięcie części anatomicznej
oka jest jednak nieodwracalne.
Powyższe oznacza, że wynikiem bezprawnego zabiegu stało się trwałe uszkodzenie ciała powoda, tj. szkoda na jego osobie. Zgodnie z deﬁnicją o.w.u. ubezpieczenia OC zakwaliﬁkować ją należy jako będącą
następstwem uchybień w czynnościach zawodowych, czyli działaniami
i zaniechaniami związanymi z wykonywaniem zawodu w służbie zdrowia. Z przyczyn wskazanych wyżej nie można jednoznacznie stwierdzić
czy zabieg wywołał jedynie ujemne następstwa dla integralności cielesnej skarżącego czy także pogorszył jego widzenie w prawym oku. (…).
Zważywszy na okoliczności sprawy, niewykazanie szkody majątkowej, zakres cierpień będących następstwem zabiegu i świadomości pewnego rodzaju nadużycia zaufania, jakiego dopuścił się NZOZ,
pobierający dodatkową opłatę za zapewnienie renomowanych soczewek produkcji zagranicznej, dolegliwości związane z zabiegiem i gojeniem się oka (z wyłączeniem następstw zapalenia gałki ocznej jako
wykraczającym poza normalny związek przyczynowy), za odpowied130
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nią sumę w rozumieniu art. 445 § 1 k.c. uznał Sąd Apelacyjny kwotę
20.000 zł. Jest ona wyważona i stanowi właściwą rekompensatę opisanej krzywdy.
Z tych względów w powołanym zakresie zaskarżony wyrok zmieniono w oparciu o art. 386 § 1 k.p.c. Dalej idąca apelacja, jako oparta
na nieuzasadnionych podstawach, zgodnie z art. 385 k.p.c. podlega oddaleniu.

GLOSA
1. Powód twierdził, że doznał szkody w związku z operacją usunięcia zaćmy oka w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Z zakładem tym zawarł umowę o określone zabiegi lecznicze, skutkiem czego zakład za wyrządzoną szkodę będącą następstwem nienależytego
wykonania umowy powinien ponosić odpowiedzialność kontraktową.
Powód nie oparł jednak swojego żądania na podstawie kontraktowej
(art. 471–472 k.c.), lecz dochodził roszczeń (renty i zadośćuczynienia
za doznaną krzywdę) na podstawie przepisów o czynach niedozwolonych (art. 415, 430, 444, 445 k.c.). Jest to więc przykład zbiegu odpowiedzialności ex contractu z odpowiedzialnością z ex delicto, dopuszczonym przez art. 443 k.c. Orzecznictwo od dawna przyjmuje, że każda
szkoda na osobie, jeśli nawet stanowi naruszenie zobowiązania umownego, jednocześnie jest zawsze czynem niedozwolonym1. Powód skorzystał z podstawy deliktowej, gdyż według dość zgodnej opinii doktryny i stanowiska judykatury w obecnym stanie prawnym roszczenia
o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę można dochodzić
jedynie w reżimie deliktowym2.
Powód nie skierował powództwa wobec swojego kontrahenta
i sprawcy szkody – niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, lecz wobec zakładu ubezpieczeń, z którym NZOZ zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Zgodnie z art. 822 § 1 k.c. „przez
1

Por. orzecz. SN z 6 II 1963 r., 2 CR 96/62, OSN 1964, poz. 95.
Por. M. Nesterowicz, Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę ex contractu i przy zbiegu z odpowiedzialnością ex delicto, PiP 1/2007, s. 26 i n.; A. Śmieja (w:) System prawa prywatnego, Prawo zobowiązań
– część ogólna, t. 6 (red. A. Olejniczak), Warszawa 2009, s. 660.
2
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umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania
za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający lub ubezpieczony”. Jednocześnie art. 822 § 4 k.c. wprowadza roszczenie bezpośrednie (actio directa) poszkodowanego stanowiąc, że: „Uprawniony do odszkodowania
w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela”. Zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do odszkodowania
zamiast ubezpieczającego (NZOZ), odpowiada jednak tylko wtedy,
gdy istnieje odpowiedzialność ubezpieczającego i może podnosić wobec poszkodowanego wszelkie zarzuty takie, jakie służyłyby poszkodowanemu3. Ponieważ jest to ubezpieczenie dobrowolne OC, zakres
odpowiedzialności ubezpieczyciela określa także umowa i załączone
do niej ogólne warunki ubezpieczenia. Dlatego też zakład ubezpieczeń
wniósł o oddalenie powództwa i wywodził, że nie może odpowiadać za
nieosiągnięcie rezultatu leczenia zgodnie z § 9 i 10 ogólnych warunków
ubezpieczenia lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi
medyczne.
Zakład ubezpieczeń nie może jednak zwolnić się z odpowiedzialności za szkody wynikłe z winy własnej NZOZ lub winy jego pracowników, gdyż godziłoby to w istotę ubezpieczenia. Należało więc w tej
sprawie ustalić, czy zabieg operacyjny usunięcia zaćmy został dokonany nienależycie, a więc czy można zakładowi (jego pracownikom)
przypisać winę i czy na skutek tego powód doznał szkody.
Powód twierdził, że doznał szkody majątkowej (dochodził renty
z tytułu utraconych zarobków i renty z tytułu zwiększonych wydatków na kupno leków) i niemajątkowej (doznanej krzywdy) na skutek
znacznego pogorszenia widzenia. Wywołane to zostało „zakażeniem
śródoperacyjnym gałki ocznej nieustalonym czynnikiem zakaźnym,
wadliwie przeprowadzonym zabiegiem usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyﬁkacji ze wszczepieniem sztucznej soczewki, użyciem niedo3
Jak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 12 II 2004 r., V CK 187/03, Wokanda 7–8/2004, s. 15: „przesłanką
powstania obowiązku świadczenia przez ubezpieczyciela z tytułu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej (…) jest stan odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego (ubezpieczonego) za szkody wyrządzone
osobie trzeciej…”.
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zwolonych środków medycznych”. Jednak żadnej z tych okoliczności
nie udowodnił, można więc rzec, że nie wykazał ani powstania szkody
ani nie uprawdopodobnił w dostatecznym stopniu winy lekarzy, niedołożenia przez nich należytej staranności (art. 6 k.c.). Przeto Sąd Okręgowy oddalił powództwo, a Sąd Apelacyjny w tym zakresie apelację.
Sąd przyjął, że przemijający proces zapalny gałki ocznej niewiadomego
pochodzenia był powikłaniem pooperacyjnym, a stan widzenia powoda
po zabiegu nie był gorszy, jak przed zabiegiem.
2. Ważną kwestią, wyrażającą się w tezie orzeczenia, była w tej sprawie zgoda pacjenta. Lekarz zastosował bowiem protezę soczewki ocznej wszczepionej pacjentowi, niedopuszczonej do obrotu w Polsce (nie
ﬁgurowała w Urzędowym Wykazie Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych), lecz w Irlandii. Ponieważ w 2001 r. Polska nie
była jeszcze członkiem Unii Europejskiej, to fakt, iż soczewka ta była
dopuszczona do stosowania w UE, był bez znaczenia. Tylko w szczególnych okolicznościach lekarz mógł taką soczewkę zastosować. Trudno jednak powiedzieć, czy ta soczewka stwarzała podwyższone ryzyko,
być może było nawet mniejsze ryzyko jej wszczepienia niż soczewki
polskiej. Dlatego nie mogę się zgodzić z Sądem Apelacyjnym, że „nie
ma przy tym znaczenia czy obiektywnie materiał był dobry jakościowo
i odpowiadał wymaganiom przypisanym takim soczewkom”. Pacjent
wyraził zgodę na wszczepienie soczewki i pewnie nie interesowało
go, jakiej jest produkcji, a tylko jej jakość. Czy można więc twierdzić,
że doszło do bezprawnego zabiegu, czego wynikiem „stało się trwałe uszkodzenie ciała powoda”, czego przecież nie udowodniono. Jest
to jakaś sprzeczność sama w sobie. Z jednej strony Sąd Apelacyjny
twierdzi, że powód nie wykazał pogorszenia wzroku po operacji i że
„można przyjąć, że zabieg operacyjny został przeprowadzony wadliwie w znaczeniu nieskutecznie” oraz że „samoistny proces obu oczu
był zaawansowany i postępujący”, a z drugiej, że powstała szkoda na
osobie, choć „nie można jednoznacznie stwierdzić, czy zabieg wywołał
jedynie ujemne następstwa dla integralności cielesnej skarżącego, czy
także pogorszył jego widzenie w prawym oku”.
Tezę, że zabieg medyczny wykonany bez zgody pacjenta jest czynnością bezprawną nawet wówczas, gdy wykonany jest zgodnie z zasadami wiedzy, uważam za trafną. Ma miejsce wtedy naruszenie praw
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pacjenta, co uzasadnia zadośćuczynienie za doznaną krzywdę nawet,
gdy pacjent nie doznał żadnej szkody (art. 19–19a ustawy o zakładach
opieki zdrowotnej z 30 VIII 1991 r., Dz.U. Jedn. tekst z 2007 r., Nr 14,
poz. 89; art. 4 ustawy z 6 XI 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta – Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417)4. Prawo chroni bowiem także integralność cielesną człowieka i nie pozwala, poza szczególnymi okolicznościami, na interwencję medyczną bez jego zgody.
Działanie lekarza lege artis tego nie zmienia, nie może on woli chorego
zastępować swoją decyzją. Czy jednak w danym przypadku zachodziła
bezprawność, można mieć wątpliwości. Pacjent wyraził zgodę na zabieg operacyjny usunięcia zaćmy ocznej ze wszczepieniem soczewki
miękkiej. Nie zgłaszał zarzutu, że zgoda nie była „poinformowana” ani
że soczewka była gorszej jakości niż oczekiwał i stwarzała większe
ryzyko. Naruszenie prawa mogło co najwyżej polegać na tym, że zastosowano podczas operacji soczewkę wyprodukowaną w Irlandii, niedopuszczoną do obrotu w Polsce. Można przypuszczać, że soczewka
ta była wyższej jakości aniżeli soczewki polskie i inne dopuszczone do
obrotu w Polsce i bardziej bezpieczna dla pacjenta. Gdzie tu jest więc
bezprawność zabiegu medycznego?

4

Zob. orzecz. SN z 29 V 2007 r., V CSK 76/07, OSN 7–8/2008, poz. 91 – uzasadn.; M. Wałachowska (w:)
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – komentarz (red. M. Nesterowicz), Warszawa 2009,
s. 11 i n.
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Wyrok Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej
z dnia 17 maja 2007 r., III CSK 429/06, LEX 274129

W sprawach dotyczących tzw. zakażeń szpitalnych możliwe i uzasadnione jest przyjęcie niedbalstwa placówki służby zdrowia w drodze domniemania faktycznego, przy braku dowodu przeciwnego.

GLOSA
Glosowane orzeczenie porusza niezwykle ważną, a zarazem wciąż
problematyczną i kontrowersyjną z jurydycznego punktu widzenia kwestię. Dotyczy ono trudności dowodowych występujących w sprawach o naprawienie szkody wyrządzonej pacjentowi w związku z leczeniem. W tym
konkretnym przypadku powód zakażony został wirusem powodującym
wirusowe zapalenie wątroby typu C. Trudność polegała jednak na ustaleniu miejsca, w którym doszło do zakażenia, jako że powód, na przestrzeni
około 20 lat, poddawany był różnego rodzaju zabiegom medycznym, m.in.
honorowo oddawał krew w Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, przeszedł zabieg usuwania bliznowców w przychodni, leczył
zachowawczo zęby, a także poddawany był leczeniu w związku z różnymi chorobami w kilku szpitalach. Do sądu poszkodowany pozwał Wojewódzką Stację Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (będącą poprzednio jednostką budżetową Skarbu Państwa) dochodząc renty, zadośćuczynienia
pieniężnego za doznaną krzywdę oraz ustalenia odpowiedzialności strony
pozwanej za szkody mogące się ujawnić w przyszłości. Sąd Okręgowy
„(…) rozważając całokształt materiału dowodowego dostrzegł okoliczności, które wskazywały na możliwość zakażenia powoda w pierwszej kolejności podczas oddawania krwi. Stwierdził, że postępowanie dowodowe
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nie doprowadziło do jakichkolwiek ustaleń dotyczących innych miejsc
i okoliczności, w których z równym, jak w Stacji Krwiodawstwa prawdopodobieństwem, mogło dojść do zakażenia powoda przed 1994 r. Sąd
Okręgowy wskazał w szczególności, że – jak wynika to z przypadku powoda – w Stacji, mimo stwierdzenia, że wyniki badań enzymatycznych
wskazują na uszkodzenie wątroby, nadal pobierano krew od dawców, jeżeli tylko nie uzyskiwano dodatnich wyników badań przeciwciał, mimo
iż same badania antygenemii są daleko niewystarczające i w sytuacji, gdy
wyniki badań enzymatycznych wykazywały uszkodzenia wątroby, należało przeprowadzić dalej idące badania, niż tylko na obecność antygenów.
W przypadku zaniechania tych badań w Stacji pojawiały się nadal osoby
zakażone wirusem, mylnie uważane za wolne od niego. Mogło to prowadzić nie tylko do wprowadzenia do użytku w lecznictwie zakażonej krwi,
ale również zwiększało ryzyko zetknięcia się z zakażonym materiałem
zarówno przez personel stacji, jak i pozostałych krwiodawców. Oﬁarą takiego zwiększonego ryzyka zakażenia jest powód. Ten sposób postępowania z badanymi krwiodawcami powodował stan zwiększonego ryzyka
ich zakażenia i świadczył o tzw. winie organizacyjnej Skarbu Państwa
uzasadniającej jego odpowiedzialność (…)”. Jednakże Sąd Apelacyjny,
uwzględniając apelację pozwanego, zmienił wyrok i oddalił powództwo,
uznając, iż powód nie udowodnił winy pozwanego oraz tego, że fakt zakażenia nastąpił w Stacji Krwiodawstwa w związku z oddawaniem krwi.
Rozpatrując kasację powoda Sąd Najwyższy stwierdził, że „w sprawach
dotyczących tzw. zakażeń szpitalnych możliwe i uzasadnione jest przyjęcie niedbalstwa placówki służby zdrowia w drodze domniemania faktycznego, przy braku dowodu przeciwnego”, uchylił zaskarżony wyrok
i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania.
Stanowisko Sądu Najwyższego uznać należy za ustalone i doniosłe
z punktu widzenia ochrony praw pacjenta. W wielu orzeczeniach widać
pewne złagodzenie rygorów dowodowych obowiązujących w procesie
cywilnym poprzez przyjmowanie domniemań faktycznych (art. 231
k.p.c.) i wysokiego stopnia prawdopodobieństwa związku przyczynowego, zamiast jego pewności, której często nie da się osiągnąć1.
1

Por. M. Nesterowicz, Adekwatny związek przyczynowy jako przesłanka odpowiedzialności cywilnej
w świetle orzecznictwa sądowego (w:) Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, Poznań, 2005, s. 203 i n.
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Zgodnie z ogólnymi regułami rozkładu ciężaru dowodu, ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne (art. 6 k.c.). W związku z tym to pacjent, a nie lekarz czy zakład opieki zdrowotnej, obowiązany jest do udowodnienia wszystkich
przesłanek odpowiedzialności deliktowej (zdarzenia, z którym ustawa
wiąże odpowiedzialność, szkody oraz adekwatnego związku przyczynowego między zdarzeniem a szkodą). W praktyce, najmniej problemów dostarcza zwykle udowodnienie powstałej szkody, natomiast
sporne i trudne do udowodnienia są pozostałe przesłanki, tj. zawinione
zachowanie lekarza lub zakładu oraz związek przyczynowy. Szczególnie dużo wątpliwości powstaje przy ustalaniu, czy do zakażenia doszło
w szpitalu czy w innym miejscu, czy doszło do niego w tym konkretnie
szpitalu, który występuje jako strona pozwana,czy w innej placówce
służby zdrowia, z której pacjent korzystał w okresie poprzedzających
wykrycie zakażenia – tak jak w przedmiotowej sprawie.
Mając to wszystko na uwadze, sądy starają się zapewnić pacjentom w miarę realną możliwość wykazania, że szkoda powstała właśnie w wyniku działania placówki służby zdrowia. Prawidłowy rozkład
ciężaru dowodu ma tu ogromne znaczenie, zarówno dla stron postępowania, jak i dla sądu, gdyż w razie niemożności udowodnienia konkretnych faktów, to strona nim obciążona poniesie negatywne konsekwencje niewykazania istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy okoliczności.
Jest to tzw. pojęcie ciężaru dowodu w znaczeniu obiektywnym (materialnym). Ten aspekt działania regulacji wyrażonej w art. 6 k.c. nabiera
szczególnego znaczenia przy rozpoznawaniu spraw cywilnych, jako że
pozwala rozstrzygnąć każdą sprawę, nawet tę, w której napotykamy na
szczególne trudności dowodowe.
Obiektywne ujęcie ciężaru dowodu należy z kolei odróżnić od jego
subiektywnego (formalnego) znaczenia, które uregulowano w art. 232
k.p.c. Zgodnie z tym przepisem strony zobowiązane są wskazywać
dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne.
Takie znaczenie ciężaru dowodu wiąże się więc z obowiązkiem stron
do dostarczania dowodów pozwalających dokonać ustaleń faktycznych w sprawie. W tym miejscu warto dodatkowo podkreślić, że ciężar dowodu, zarówno w znaczeniu materialnym, jak i formalnym, nie
jest związany z zajmowaną w procesie pozycją strony powodowej lub
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pozwanej, oraz że ciężar wykazania jednej okoliczności spoczywa zawsze tylko na jednej stronie.
Wyjątkiem od tak określonych reguł rządzących rozkładem ciężaru dowodu są domniemania prawne (praesumptiones iuris) i faktyczne
(praesumptiones facti).
Poszczególne domniemania prawne stanowią odrębne normy prawne i znajdują swe źródło w przepisach prawa materialnego. Art. 234
k.p.c. określa zakres mocy wiążącej oraz możliwość obalenia domniemania prawnego w trakcie postępowania dowodowego. W myśl tego
przepisu domniemania ustanowione przez prawo wiążą sąd, mogą być
jednak obalone, ilekroć ustawa tego nie wyłącza. Już z pobieżnej analizy przepisu wynika, że sąd jest związany wnioskiem domniemania
prawnego dopóty, dopóki nie zostanie ono obalone przez stronę przeciwną. Przeciwnik może z kolei zakwestionować domniemanie prawne na dwa sposoby: poprzez zaprzeczenie podstawie domniemania lub
zaprzeczenie jego wnioskowi. Ciężar udowodnienia faktu będącego
podstawą domniemania spoczywa jednak nadal na stronie, która się na
nie powołuje – zgodnie z ogólną regułą wyrażoną w art. 6 k.c. Warto
w tym miejscu zaznaczyć, że udowodnienie faktu stanowiącego podstawę domniemania musi być jednoznaczne i nie może budzić wątpliwości, w przeciwnym razie korzystne dla strony skutki wywiedzione
z wniosku domniemania prawnego nie wystąpią2.
Ustawodawca nie wprowadził jednak żadnych domniemań prawnych
w zakresie odpowiedzialności zakładów opieki zdrowotnej za szkody
wyrządzone pacjentom w związku z leczeniem, wobec czego nie będą
one przedmiotem dalszych rozważań.
Domniemania faktyczne uregulowane zostały w art. 231 k.p.c.,
zgodnie z którym sąd może uznać za ustalone fakty mające istotne
znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, jeżeli wniosek taki można wyprowadzić z innych ustalonych faktów. Nie ulega więc wątpliwości, iż
w przeciwieństwie do domniemań prawnych, sąd nie jest tu związany
wnioskiem domniemania. Głównym zadaniem presumpcji faktycznej
jest uproszczenie procesu dowodzenia faktów, jest więc ona tylko, jak
twierdzą niektórzy przedstawiciele doktryny, określonym sposobem
2
B. Janiszewska, Dowodzenie w procesach lekarskich (domniemania faktyczne i reguły wnioskowania
prima facie), PiM, 2004, Nr 2, s. 108.
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wnioskowania z faktów o faktach3. Sporne jest natomiast, czy sąd
musi mieć pewność co do prawdziwości wnioskowanego faktu4 czy
wystarczy już wysoki stopień prawdopodobieństwa5. W glosowanym
orzeczeniu Sąd Najwyższy, podtrzymując ustalenia poczynione przez
Sąd Okręgowy, opowiedział się za drugą możliwością, poprzestając na
ustaleniu wysokiego prawdopodobieństwa zakażenia i uznając za wystarczające do istnienia związku przyczynowego, że ustalony on zostanie z dostateczną dozą prawdopodobieństwa.
Pogląd taki, o czym było już wspomniane powyżej, uznać należy
za słuszny, jako że podstawową funkcją domniemań faktycznych jest
ułatwienie dowodzenia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy.
Funkcja ta jest szczególnie widoczna na tle procesów lekarskich, gdzie
często bardzo trudno jest ustalić okoliczności będące podstawą dla domniemania w sposób pewny. Gdyby więc sądy, stosując presumpcję
faktyczną, musiały mieć pewność co do prawdziwości wnioskowanego
faktu, to w rzeczywistości pacjent niezwykle rzadko mógłby skorzystać
z tejże konstrukcji. Dowodzenie przez niego faktów nie byłoby w żaden
sposób ułatwione, a domniemania faktyczne nie spełniałyby swej funkcji. Szpitale czy lekarze, tak jak w przedmiotowej sprawie, zawsze powołują się bowiem na istnienie innych, konkurencyjnych przyczyn powstania szkody, co niweczyłoby oparcie ustaleń na wniosku presumpcji
faktycznej i pozbawiłoby poszkodowanego realnej możliwości obrony
w takim procesie. Wobec tego doktryna i orzecznictwo wypracowały
pewnego rodzaju „listę” okoliczności uzasadniających zastosowanie
domniemania faktycznego. Są nimi: fakt, że pacjent w czasie przyjmowania do szpitala nie był zarażony chorobą; stwierdzenie w tym samym
czasie i w tym samym szpitalu innych przypadków zakażenia; negatywne oceny sanitarno-epidemiologiczne; niezachowywanie wymagań
czystości sprzętu i personelu medycznego; „szpitalny” lub „pozaszpitalny” typ bakterii, będącej źródłem choroby; brak informacji o tym, by na
to schorzenie cierpieli wcześniej członkowie rodziny pacjenta (a wobec
tego – by zakażenie mogło nastąpić w ramach kontaktów rodzinnych);
3

Tak m.in. W. Broniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1978, s. 229.
Tak m.in. A. Zieliński (w:) System prawa prywatnego, Część ogólna, t. 2.(red. Z. Radwański), Warszawa
2002, s. 690 oraz B. Janiszewska, op. cit., s. 110.
5
Tak m.in. S. Grzybowski, System Prawa Cywilnego, t.1, Wrocław–Warszawa, 1974, s. 885.
4
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upływ czasu od pobytu w szpitalu do stwierdzenia objawów zakażenia,
odpowiadający przyjętym w medycynie okresom inkubacji choroby6.
Wymienione okoliczności, przy zastosowaniu konstrukcji domniemania faktycznego, pozwalają pacjentowi udowodnić, że do zakażenia doszło w tym konkretnym szpitalu.
Sposób wnioskowania sądu w przedmiotowej sprawie wpisuje
się także w ustaloną linię orzecznictwa. W orzeczeniu z dnia 5 lipca
1967 r., (I PR 174/67, OSN 1968, nr 2, poz.26) Sąd Najwyższy także
posłużył się określeniem przeważającego prawdopodobieństwa, natomiast w orzeczeniu z dnia 17 czerwca 1969r. (II CR 165/69, OSPiKA 1969 nr 7–8, poz.155) poprzestał na ustaleniu dostatecznej dozy
prawdopodobieństwa (oba orzeczenia powołane zostały przez Sąd Najwyższy przy argumentacji stanowiska w niniejszej sprawie). Podobnie
również orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 czerwca 2000 r.,
(V CKN 34/00, niepubl.), w którym stwierdził, iż „wykazanie znacznego prawdopodobieństwa związku przyczynowego między określonymi
działaniami szpitala a zakażeniem pozwala przyjąć, że powód spełnił
obowiązek wynikający z art. 6 k.c.; nie można bowiem stawiać przed
powodem nierealnego wymagania ścisłego wykazania momentu i drogi przedostania się infekcji do organizmu”. Z kolei Sąd Apelacyjny
w Lublinie w wyroku z dnia 24 marca 2009 r. (I ACa 12/09, niepubl.)
stwierdził, że jeżeli poszkodowany dochodząc renty uprawdopodobnił
w znacznym stopniu, że istnieje związek przyczynowy pomiędzy błędem sztuki lekarskiej a szkodą (niezdolnością do pracy), to okoliczności podważające istnienie związku przyczynowego w tym zakresie
powinien udowodnić szpital.
Konstrukcja domniemania faktycznego posłużyła także do udowodnienia winy pozwanej placówki. Według Sądu Najwyższego, Stacja
Krwiodawstwa, w której powód honorowo oddawał krew, zobowiązana
była do dołożenia należytej staranności w celu ochrony dawców przed
niebezpieczeństwem zakażenia chorobą zakaźną. Sądy obu instancji
rozpatrujące przedmiotową sprawę ustaliły jednak, iż w stacji docho6
B. Janiszewska, Praktyka sądowa w sprawach cywilnych o zakażenia szpitalne (dowodzenie przesłanek odpowiedzialności oraz roszczenia przysługujące pacjentowi) Część I. Materiały z Konferencji NaukowoSzkoleniowej „Zakażenia szpitalne – aspekty prawne, ubezpieczeniowe i ‘wizerunkowe’”, Warszawa, 26–27
lutego 2009 r., dostępne na: http://www.prawoimedycyna.pl/index.php?str=artykul&id=209
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dziło do naruszenia tego obowiązku, co stanowiło niewątpliwy czynnik zwiększenia ryzyka doznania przez powoda zakażenia wirusem
wzw. Sąd Okręgowy ustalił ponadto, że w Stacji Krwiodawstwa, mimo
stwierdzenia, iż wyniki badań enzymatycznych niektórych dawców
wskazują na uszkodzenie wątroby, nadal pobierano od nich krew, jeżeli
tylko nie uzyskano dodatnich wyników badań przeciwciał – mimo, iż
badania takie (według przeprowadzonego dowodu z opinii biegłego)
często okazują się niewystarczające. Wobec tego w Stacji pojawiały się
osoby zakażone wirusem, co z kolei zwiększało ryzyko zetknięcia się
z zakażonym materiałem, zarówno przez personel, jaki i pozostałych
krwiodawców. Niedbalstwo placówki służby zdrowia polegało więc
w tym przypadku na samym zwiększeniu ryzyka zakażeń, którego można by uniknąć, gdyby zachowane zostały wszystkie środki ostrożności:
stosowanie sprzętu jednorazowego użytku, właściwa dezynfekcja, skuteczna eliminacja dawców zakażonych wirusem itp. Powyższe ustalenia
faktyczne pozwoliły na wykazanie, że zakażenie nastąpiło w tym konkretnym miejscu z dostateczną dozą prawdopodobieństwa, co zdaniem
sądu, przy braku dowodu przeciwnego, jest spełnieniem przez pacjenta
obowiązku wynikającego z art. 6 k.c. Sąd Najwyższy trafnie stwierdził,
że: „Nie jest bowiem obecnie możliwe dokładne ustalenie, w jakich
okolicznościach powód został zakażony, a co za tym idzie, jednoznaczne i pewne stwierdzenie, w której placówce służby zdrowia, z jakich
powód korzystał do 1994 r., nastąpiło zakażenie. (…) Wymaganie od
powoda w tych okolicznościach wykazania bezpośredniego i pewnego
związku przyczynowego pomiędzy zachowaniem zwiększającym ryzyko zakażenia a zakażeniem powodowałoby trudności niedające się
w praktyce pokonać. (…) W takiej sytuacji ciężar wykazania innej, co
najmniej równie lub bardziej prawdopodobnej, przyczyny zakażenia
powoda obciążał stronę pozwaną (…)”.
Można więc stwierdzić, że domniemanie faktyczne nie powoduje
przerzucenia ciężaru dowodu na stronę przeciwną (jak np. domniemanie prawne winy w nadzorze – art. 427 oraz 431 § 1 k.c. czy winy
w wyborze – art. 429 k.c.), lecz sprawiedliwe „rozłożenie” ciężaru
dowodu na obie strony. Jeżeli pacjent uprawdopodobni okoliczności
wskazujące na winę pozwanego szpitala (czy istnienie związku przyczynowego pomiędzy szkodą a zaniedbaniem szpitala), to szpital nie
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musi udowadniać braku winy (poprzez przeprowadzenie dowodu przeciwieństwa), lecz przynajmniej uprawdopodobnić inną przyczynę powstania szkody. To wystarczy dla obalenia wniosku domniemania.
Inną konstrukcją służącą do udowadniania związku przyczynowego między zawinionym działaniem (zaniechaniem) a szkodą, jest
dowód prima facie. Zagadnienie to nie było przedmiotem rozważań
sądu w niniejszej sprawie, jednak, jako że jest zbliżone do konstrukcji domniemania faktycznego, zasługuje w tym miejscu na kilka zdań
omówienia. Samo pojęcie dowodu prima facie nie zostało dotychczas
jednoznacznie zdeﬁniowane. Nie ma również zgodności co do przedmiotu i konstrukcji tego dowodu. Nie ulega jednak wątpliwości, że tak
jak w przypadku domniemań faktycznych, tak i dowód prima facie ma
za zadanie ułatwiać proces dowodzenia przesłanek odpowiedzialności.
W przeciwieństwie jednak do presumpcji faktycznej, która to nie jest
ograniczona do określonych kategorii spraw, dowód prima facie został
ściśle powiązany z procesami lekarskimi i procesami o manko. Istotą
tej konstrukcji jest oparcie wnioskowania o zasadę doświadczenia życiowego res ipsa loquitur („rzecz mówi sama za siebie”), gdzie tak jak
w przypadku procesów lekarskich, przyczyna zakażenia jest ewidentna,
narzucająca się na „pierwszy rzut oka”7.
Najistotniejszą, i zarazem najbardziej sporną w nauce prawa, cechą
dowodu prima facie to, iż konsekwencji zmienia on rozkład ciężaru dowodu pomiędzy stronami postępowania. W razie udowodnienia przez
pacjenta prawdopodobieństwa wyrządzenia mu szkody przez placówkę służby zdrowia (co jest zresztą widoczne na „pierwszy rzut oka”),
dochodzi do zmiany zasady wyrażonej w art. 6 k.c.; w konsekwencji
to szpital musi wykazać, że szkoda powstała np. w innym miejscu
(w innej placówce służby zdrowia, w domu, podczas wizyty u stomatologa itd.) poprzez przeprowadzenie dowodu przeciwieństwa, który
polega na udowodnieniu negacji twierdzeń przeciwnika8. W praktyce
pozwany szpital będzie więc musiał potwierdzić którąś z wysuniętych
przez biegłego hipotez konkurencyjnych, by w ten sposób wykluczyć
swoją winę.
7
M. Nesterowicz, Ciężar dowodu winy w procesach lekarskich, PiP, 1968, Nr 4, s. 680; tenże, Prawo
medyczne, wyd. VIII, Toruń, 2007, s. 56.
8
L. Morawski, Ciężar dowodu – niektóre problemy dowodowe, SC, 1982, t. XXXII, s. 198.
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Zastosowanie dowodu opartego na zasadzie res ipsa loquitur ułatwia
znacznie pozycję procesową pacjenta w procesach przeciwko lekarzom
i szpitalom, budzi jednak wątpliwości z racji tego, iż przyjmuje się, że
regulacja rozkładu ciężaru dowodu zastrzeżona jest dla ustawodawcy.
Reguła ogólna znajduje się w art. 6 k.c., a odstępstwa od niej wprowadzane są za pomocą domniemań prawnych, które wiążą sąd, póki nie
zostaną obalone dowodem przeciwieństwa. Ustawodawca nie posłużył
się jednak podobną konstrukcją w kategorii spraw medycznych (brak
jest domniemań prawnych w tymże zakresie), co mogłoby wskazywać
na to, że należy tu bezwzględnie stosować zasady ogólne. Jest to więc
zasadniczy argument przemawiający, według niektórych autorów, przeciwko stosowaniu dowodu prima facie w takim ujęciu9.
Niektórzy przedstawiciele doktryny uzależniają zastosowanie dowodu
prima facie od wystąpienia dodatkowych okoliczności, tzn. dowód ten
zastosować można tylko w wypadku, gdy przeprowadzenie dowodu na
zasadach ogólnych jest dla jednej ze stron niemożliwe, z przyczyn przez tę
stronę niezawinionych oraz skorzystania z dowodu prima facie wyłącznie
przez stronę słabszą lub mniej kompetentną w danej dziedzinie10.
Dowód ten, jako res ipsa loquitur, z powodzeniem stosowany jest
w Stanach Zjednoczonych11 i Wielkiej Brytanii12, zwłaszcza w „procesach lekarskich”. W polskim systemie prawnym brak jest normatywnej
podstawy pozwalającej na stosowanie owej instytucji. W doktrynie powszechna jest jednak teza o daleko idącym podobieństwie pomiędzy
dowodem prima facie a konstrukcją domniemania faktycznego13. Podobieństwo polega na wnioskowaniu z ustalonego faktu o innym fakcie
mającym istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Odrębności występują jednak w zakresie skutków, do jakich prowadzi zastosowanie
9
B. Janiszewska, Praktyka sądowa w sprawach cywilnych o zakażenia szpitalne (dowodzenie przesłanek odpowiedzialności oraz roszczenia przysługujące pacjentowi) Część I. Materiały z Konferencji NaukowoSzkoleniowej „Zakażenia szpitalne – aspekty prawne, ubezpieczeniowe i ‘wizerunkowe’”, Warszawa, 26–27
lutego 2009 r, dostępne na: http://www.prawoimedycyna.pl/index.php?str=artykul&id=209
10
Por. L. Morawski, Ciężar dowodu – niektóre problemy dowodowe, SC, 1982, t. XXXII, s. 208 oraz
tenże, Domniemania faktyczne i reguły dowodu prima facie, SP, 1980, Nr 1-2.
11
Por. W.L. Prosser, J.W. Wade, V.E. Schwartz, Torts. Cases and Materials, Mineola, N.Y., 1976, s. 251 i n.;
W. Wadlington, J.R. Waltz, R.B. Dworkin, Law and Medicine, Mineola, N.Y., 1980, s. 609 i n.
12
Por. I. Kennedy, A. Grubb, Medical Law, London, 2002, s. 456 i n.
13
Por. M. Śliwka, Ciężar dowodu w procesach medycznych – między domniemaniami faktycznymi a dowodem prima facie, Arch. Med. Sąd. Krym. 2004, Nr 1, s. 45 i n.
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obu instytucji. Jak stwierdzono powyżej, wniosek domniemania faktycznego nie jest dla sądu wiążący i może zostać obalony dowodem
przeciwnym.
Mimo braku regulacji normatywnej dowodu prima facie, znajdujemy
bezpośrednie nawiązania do jego konstrukcji w orzeczeniach polskich
sądów. Jedynie tytułem przykładu wskazać można na orzeczenie Sądu
Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 1998 r. (I ACa 308/98),
w którym to sąd stwierdził, że „w razie zakażenia pacjenta chorobą zakaźną, pozwany szpital, chcąc się zwolnić od odpowiedzialności powinien przynajmniej wykazać, że istniało wysokie prawdopodobieństwo
innego powstania szkody. Powód udowodnił bowiem, że rozpoczynając dializy, nie był zakażony wirusami chorób zakaźnych”. Z kolei
Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 9 lutego 2000 r. (I ACa
69/00) orzekł, iż „dowodzenie konkretnego zawinienia w procesach
lekarskich łączy się z określonymi trudnościami dowodowymi co do
ścisłego i pewnego wskazania zdarzenia, w wyniku którego organizm
pacjenta został zainfekowany wirusem. Na gruncie tzw. dowodu prima
facie ustalony przez sąd zespół okoliczności faktycznych, uzasadnia
przyjęcie adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy hospitalizacją pacjenta w szpitalu i niedołożeniem tam należytej staranności
w przestrzeganiu reżimu sanitarnego, a późniejszym zachorowaniem
na żółtaczkę”14. W tym przypadku wykazanie złego stanu sanitarnego szpitala pozwoliło pacjentowi udowodnić przesłankę adekwatnego
związku przyczynowego oraz winy w doprowadzeniu do zakażenia
chorobą. To na placówce służby zdrowia spoczywać będzie teraz ciężar
wykazania, że nie ma związku między pobytem pacjenta w szpitalu,
a zakażeniem go żółtaczką. Szpital również będzie musiał wykazać,
że do zakażenia doszło w innej placówce. Jak widać, w konsekwencji zastosowania takiego wnioskowania doszło do przerzucenia ciężaru
dowodu na pozwanego. W zakresie stosowania dowodu prima facie na
gruncie prawa polskiego wypowiedział się też Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 kwietnia 2005r. (I CK 653/04, niepubl.). W uzasadnieniu
do tego orzeczenia czytamy, że „środkiem służącym do dokonywania
ustaleń faktycznych, zbliżonym do domniemania faktycznego jest do14
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wód prima facie. Dowód ten wykształcony został przez praktykę sądową, ma zastosowanie szczególnie w sprawach, w których udowodnienie okoliczności faktycznych jest niezwykle trudne (szkody mankowe,
komunikacyjne, lekarskie). Dowód prima facie dotyczy okoliczności
wskazujących na istnienie związku przyczynowo-skutkowego między
określonymi zdarzeniami. Podstawę ustalenia takiego związku stanowi
przekonanie sądu, oparte na doświadczeniu życiowym oraz wiedzy, że
w typowym przebiegu zdarzeń, które po sobie nastąpiły, związek taki
zwykle występuje. Jeśli strona, przeciwko której dowód prima facie
działa, przeprowadzi dowód, że w konkretnych okolicznościach sprawy
założony związek przyczynowo-skutkowy nie zachodzi, lub że skutek
został spowodowany inną przyczyną, to na założonej przez sąd więzi
przyczynowo-skutkowej nie będzie można konstruować podstawy faktycznej rozstrzygnięcia”.
Na dowód prima facie powołał się także Sąd Apelacyjny w Poznaniu
w wyroku z dnia 9 maja 2002 r. (ACa 221/02)15 w sprawie, w której
na skutek niepowiadomienia pacjenta i członków jego rodziny o tym,
że jest on nosicielem wirusa żółtaczki typu B, zachorowali oni na żółtaczkę i musieli być hospitalizowani. Sąd Apelacyjny orzekł: „Prima
facie stwierdzić można, że normalnym następstwem (…) uchybień personelu szpitala było narażenie powodów na codzienny kontakt z nosicielem wirusa żółtaczki bez świadomości konieczności podjęcia odpowiednich środków zapobiegających zakażeniu. Konsekwencją tego
jest zwykle powstanie szkody w postaci zakażenia się wirusem. W tej
sytuacji na pozwanego, chcącego uwolnić się od odpowiedzialności
odszkodowawczej spadał ciężar udowodnienia (art. 6 k.c.), że szkoda
jest wynikiem innych czynników lub też, że doszłoby do niej mimo zaniedbań personelu szpitala. Najprostszym dowodem, nieprzeprowadzonym jednak przez Skarb Państwa (szpital – przyp. I.A.), byłoby wykazanie, że w chwili przyjęcia na hospitalizację pacjent był już nosicielem
wirusa”.
Podsumowując powyższe rozważania należy stwierdzić, że zarówno
teza, jak i cały tok rozumowania Sądu Najwyższego w przedmiotowej
sprawie zasługują na aprobatę. Podstawę faktyczną każdego wyroku
15
M. Nesterowicz, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 9 maja 2002 r. (ACa 221/02), PiM,
2004, Nr 1, s. 116.
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powinny bowiem stanowić ustalenia sądu dokonane na podstawie przeprowadzonych dowodów. Nie zawsze jednak ustalenia te mogą być
dokonane w oparciu o dowody bezpośrednie (pewne). W przypadku
ich braku sąd może zastosować konstrukcję domniemania faktycznego i wyprowadzić wniosek o istnieniu określonego faktu na podstawie
innego udowodnionego faktu. Wnioskowanie takie, co podkreśla Sąd
Najwyższy, oparte jest na swobodnym wnioskowaniu, które tak jak
ocena dowodów, powinno odpowiadać zasadom logicznego rozumowania oraz doświadczenia życiowego16. Fakt domniemany nie wymaga
ani twierdzenia, ani dowodzenia, natomiast twierdzenia i dowodzenia
wymagają fakty składające się na podstawę faktyczną domniemania.
W niniejszej sprawie Sąd Najwyższy ustalił, iż w pozwanej Stacji
Krwiodawstwa dochodziło do zaniedbań polegających na nieprzestrzeganiu rygorów sanitarnych oraz do nieeliminowania dawców, u których
podejrzewano zakażenie wirusem wzw i na podstawie tak ustalonych
faktów wyprowadził wniosek o fakcie zakażenia powoda w tejże placówce. Konstrukcja presumpcji faktycznej zastosowana więc została
w pełni poprawnie: uprościła dowodzenie faktów, przez co spełniła
swoją funkcję, pozwalając na przyjęcie niedbalstwa placówki służby
zdrowia przy braku przeciwdowodu ze strony pozwanego, wskazującego na inną przyczynę zakażenia17.
Trudności dowodowe napotykane przez pacjentów przy udowadnianiu przesłanek odpowiedzialności lekarza czy szpitala sprawiły, że sądy
zaczęły poszukiwać nowych konstrukcji, wzmacniających pozycję poszkodowanego w takich postępowaniach. Efektem tych poszukiwań
jest coraz szerszy zakres wykorzystania instytucji domniemań faktycznych oraz dowodu prima facie. Zjawisko to należy ocenić pozytywnie,
w przeciwnym bowiem razie roszczenia poszkodowanych pacjentów
zbyt rzadko byłyby uwzględniane, a zakłady opieki zdrowotnej, które przez swoje zawinione zachowanie dopuściły do powstania szkody,
zbyt często zwalniane od odpowiedzialności.

16
Por. Wyrok SN z dnia 15 kwietnia 2005 r. (I CK 653/04) oraz wyrok SN z dnia 3 grudnia 2003 r. (I CR
297/03) MP, 2006, Nr 3, s. 147.
17
Por. Wyrok SN z dnia 30 marca 2000 r., (III CKN 811/98, niepubl.).
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naukowi proszeni są również o wskazanie uczelni macierzystej.
Redakcja nie publikuje przedruków, w związku z powyższym do
pracy należy dołączyć oświadczenie podpisane przez wszystkich Autorów, że praca nie została dotychczas wydrukowana lub skierowana do
druku w innym czasopiśmie.
Do materiałów przysyłanych do Redakcji przez doktorantów, asystentów i aplikantów powinna być dołączona rekomendacja (recenzja)
opiekuna naukowego.
Autorzy składający po raz pierwszy prace do publikacji w „Prawie
i Medycynie” proszeni są o dołączenie krótkiej informacji o sobie (Curriculum Vitae).
Redakcja nie zwraca Autorom nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany tytułów i śródtytułów.
Cytowanie fragmentów publikacji jest możliwe wyłącznie z powołaniem się na źródło. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej
reklamy.
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Jednym z najważniejszych praw człowieka jest prawo do ochrony zdrowia, zawarte w różnych dokumentach
międzynarodowych i potwierdzone w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
Z tym się wiążą ściśle prawa pacjenta jako osoby zwracającej się o świadczenia medyczne lub korzystającej
z tych świadczeń udzielanych przez lekarza, szpital, klinikę, pielęgniarkę, położną czy inne uprawnione
podmioty. (…)
W Polsce wielki postęp w dziedzinie ochrony praw pacjenta wprowadziły nowe „ustawy medyczne”,
a zwłaszcza: ustawa o zakładach opieki zdrowotnej (1991), ustawa „psychiatryczna” (1994), ustawa „transplantacyjna” (1995, 2005), ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty (1996), ustawa o zawodach
pielęgniarki i położnej (1996). Ukoronowaniem tej legislacji jest ustawa o Prawach Pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta (2008). Ustawa ta przejmuje wiele istotnych regulacji
z poprzednich ustaw (w szczególności prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych, do informacji, wyrażenia
„świadomej” zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, dostępu do dokumentacji medycznej, poszanowania intymności i godności oraz zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę w razie naruszenia praw
pacjenta) i dodaje nowe, jak prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.
(…)
Na aprobatę zasługuje powołanie instytucji Rzecznika Praw Pacjenta jako centralnego organu administracji
rządowej, przyznanie mu szerokich uprawnień w sprawach o naruszenie praw pacjenta oraz prowadzenie
postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjenta.
Niniejszy komentarz stanowi analizę przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, z
odwołaniem się do innych aktów prawnych z tym związanych oraz do orzecznictwa sądowego, a zwłaszcza
Sądu Najwyższego, mającego – na przestrzeni lat – wielkie znaczenie dla rozwoju i ochrony tych praw.
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