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Maciej Syska

Deliktowa odpowiedzialność zakładu opieki zdrowotnej 
za szkodę wyrządzoną przez lekarza jako podwładnego 
a�czynności podejmowane w�ramach „prywatnej 
praktyki lekarskiej”

Wstęp

Ze względu na różnorodność form prawnych w jakich zorganizo-
wane może być leczenie oraz stosownie do okoliczności faktycznych, 
zakład opieki zdrowotnej (z.o.z.) może ponosić odpowiedzialność od-
szkodowawczą ze względu na niedozwolony czyn własny w rozumie-
niu art. 415 k.c. lub też odpowiedzialność za czyny osób, którym po-
wierza wykonywanie czynności leczniczych (429 lub 430 k.c., czy też 
art. 120 k.p.). Przedmiotem szczególnego zainteresowania niniejszego 
opracowania jest odpowiedzialność z.o.z. za lekarza jako podwładnego 
na podstawie art. 430 k.c., który w praktyce zdaje się być najczęściej 
powoływaną podstawą prawną odpowiedzialności deliktowej z.o.z. 
za szkody powstałe w związku z leczeniem1.

Jednym z bardziej istotnych i aktualnych nadal problemów na grun-
cie stosowania art. 430 k.c. wydaje się być kwestia wykładni przesłanki 
wyrządzenia szkody przez podwładnego przy wykonywaniu powierzo-
nej mu czynności2. Ma ona o tyle istotne znaczenie, że to wykładnia 
właśnie tej przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej często de-
cyduje o tym, czy poszkodowany pacjent może kierować swoje rosz-
czenia jedynie wobec lekarza, czy także wobec z.o.z., zwiększając tym 
samym prawdopodobieństwo ich zaspokojenia.

1 M. Bączyk, Odpowiedzialność deliktowa lekarza i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za szkodę wyrzą-
dzoną przy leczeniu – w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego, Przegląd Sądowy, lipiec-sierpień 2010 r., str. 10.

2 Wyróżnienie moje – M.S.
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Aktualność powyższej kwestii w praktyce stosowania prawa po-
twierdzona jest choćby ciekawym wyrokiem Sądu Najwyższego z dn. 
11 października 2007 r., sygn. IV CSK 174/07, w którym SN stwierdził, 
że publiczny zakład opieki zdrowotnej nie był biernie legitymowany 
w sprawie o zadośćuczynienie pieniężne z tytułu zabiegu lecznicze-
go wykonanego na terenie tego z.o.z. i przez lekarza w nim zatrud-
nionego, gdyż zabieg ten został wykonany w wyniku decyzji i starań 
podjętych przez lekarza w ramach „indywidualnej praktyki lekarskiej” 
a nie w ramach relacji kontraktowej z z.o.z.3. Pomimo aprobaty, z jaką 
wyrok ten spotkał się w dotychczasowym piśmiennictwie, niektóre tezy 
w nim wyrażone mogą budzić wątpliwości i zasługują na dalszą anali-
zę4. Zasadne wydaje się zatem przedstawienie poszczególnych przesła-
nek odpowiedzialności zwierzchnika za podwładnego na gruncie art. 
430 k.c., ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rozgraniczenia 
czynności wykonywanych przez lekarzy w ramach prywatnej praktyki 
lekarskiej i nie mających związku ze stosunkiem umownym łączącym 
lekarza i z.o.z. od czynności podejmowanych w ramach takiego stosun-
ku umownego.

Uzasadnienie odpowiedzialności zwierzchnika 
za podwładnego na zasadzie ryzyka

Analizę poszczególnych przesłanek odpowiedzialności zwierzchni-
ka poprzedzić należy krótkim przedstawieniem motywów uzasadnia-
jących przyjmowanie przez ustawodawcę zaostrzonej odpowiedzial-
ności zwierzchnika za podwładnego, jaką jest, przewidziana w art. 
430 k.c., odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za szkodę wyrządzo-
ną z winy podwładnego. Ratio legis art. 430 k.c. może mieć bowiem 
istotne znaczenie w procesie wykładni poszczególnych przesłanek 
odpowiedzialności. W literaturze wskazuje się na różnorodne motywy 

3 Wyrok Sądu Najwyższego z dn. 11 października 2007 r., sygn. IV CSK 174/07, LEX nr 438145, 
4 Por. glosy aprobujące do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 11 października 2007 r., sygn. IV CSK 174/07: 

K. Bączyk Rozwadowska, Glosa do wyroku z dnia 11 października 2007 r. (IV CSK 174/07), Przegląd Sądowy, 
wrzesień 2008, str. 119–128 oraz M. Nesterowicz, Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 11 X 2007 
r., IV CSK 174/07, Prawo i Medycyna, nr 4/2010, str. 136–144.
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w tym zakresie. Za A. Rembielińskim5 i A. Szpunarem6 można tu wy-
mienić tzw. ryzyko zwierzchnictwa, a więc zwiększoną odpowiedzial-
ność wynikającą z autorytetu zwierzchnika oraz jego kompetencji do 
wydawania podwładnemu wiążących poleceń, oraz motyw osiągania 
przez zwierzchnika zysków z posługiwania się podwładnymi. Wskaza-
ni wyżej autorzy wskazują również na teorię przedstawicielstwa oraz 
względy organizacyjne, a także na element zwiększonego ryzyka dla 
otoczenia, który może wynikać z powierzenia czynności podwładnym. 
Stwierdzają jednak, że w zakresie ratio legis art. 430 k.c. trudno wska-
zać na jeden dominujący motyw, a jeśli już, to należałoby w tym zakre-
sie wyróżnić ryzyko autorytetu.

Moim zdaniem, wśród motywów uzasadniających odpowiedzial-
ność zwierzchnika na zasadzie ryzyka należałoby również wymienić 
ochronę interesów osób poszkodowanych7. Stanowi ona niejako drugą 
stronę medalu wyżej wskazanych celów ustawodawcy, realizowanych 
poprzez wprowadzenie zasady ryzyka. Wprowadzając art. 430 k.c. 
ustawodawca efektywnie poszerzył ochronę poszkodowanego poprzez 
możliwość poszukiwania zaspokojenia także u zwierzchnika. Wydaje 
się, że nie może to pozostać zupełnie bez znaczenia dla interpretacji 
przesłanek odpowiedzialności na gruncie art. 430 k.c. oraz przy roz-
strzyganiu o tej odpowiedzialności w konkretnym stanie faktycznym. 
W szczególności, uważam, że w pewnych przypadkach należy chronić 
zaufanie poszkodowanego, co do tego, że podwładny działał w zakre-
sie powierzonych mu czynności. Wówczas taka okoliczność mogłaby 
uzasadniać odpowiedzialność zwierzchnika8. Niektórzy autorzy, jak 
się wydaje, widzą w takiej „świadomości” poszkodowanego kryterium 

5 A. Rembieliński, Odpowiedzialność cywilna za szkodę wyrządzoną przez podwładnego, Łódź 1969, str. 
95–110. 

6 A. Szpunar, Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez podwładnego, str. 469 i n. [w:] A. Mączyń-
ski, M. Pazdan, A. Szpunar, Rozprawy z polskiego i europejskiego prawa prywatnego, Księ ga pamią tkowa 
ofi arowana profesorowi Jó zefowi Ską pskiemu Kraków 1994.

7 Tzw. teoria gwarancji – na temat motywu gwarancyjnego P. Machnikowski [w:] A. Olejniczak (red.), 
System Prawa Prywatnego, Prawo Zobowiązań – część ogólna, t. 6, str. 431; także A. Rembieliński, Odpowie-
dzialność…, str. 95 i n. Krytycznie wobec tego czynnika jako uzasadniającego odpowiedzialność na zasadzie 
ryzyka w zakresie art. 430 k.c. m.in. A. Rembieliński, Odpowiedzialność…, str. 100; na rolę tego motywu w pro-
cesie wykładni wskazuje także A. Olejniczak, Komentarz do art. 430 Kodeksu cywilnego [w:] A. Kidyba (red.), 
Z. Gawlik, A. Janiak i inni, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania – część ogólna, LEX 2010.

8 Wątpliwości w tym zakresie sygnalizuje jednak A. Szpunar, Odpowiedzialność za szkodę…, str. 475; 
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przesądzające o odpowiedzialności z.o.z. za działania lekarzy przyjmu-
jących w z.o.z. swoich „prywatnych pacjentów”9. Nie podzielam tego 
stanowiska, choć jeśli pacjent pozostaje w uzasadnionym okolicznoś-
ciami mylnym przekonaniu, że leczenie, któremu się poddaje, wyko-
nywane jest w ramach działalności z.o.z., to taka okoliczność stanowi 
istotny argument na rzecz przypisania odpowiedzialności również z.o.z. 
Nie jest natomiast kryterium decydującym ani podstawowym, o czym 
w dalszej części opracowania.

Lekarz jako podwładny zakładu opieki zdrowotnej

Po zmianach art. 417–4202 k.c. lekarz wykonujący działalność w pub-
licznym z.o.z. nie jest już traktowany jak funkcjonariusz państwowy, 
a podstawą odpowiedzialności z.o.z. za jego działania są przepisy art. 
415, 416, 429 i 430 k.c.10. Lekarz nie ma już zatem szczególnego statu-
su, lecz pozostaje pracownikiem lub kontrahentem zakładu, w którym 
wykonuje działalność. Początkowo pojawiały się wątpliwości co do 
tego, czy lekarz ze względu na charakteryzującą go istotną samodziel-
ność w procesie diagnozy i leczenia oraz wysoką specjalizację prowa-
dzonej przez niego działalności, w ogóle może pozostawać w stosunku 
podporządkowania w rozumieniu art. 430 k.c.11. Wątpliwości te zostały 
jednak usunięte poprzez powszechne przyjęcie w doktrynie i judykatu-
rze szerokiej koncepcji podporządkowania, koncentrującej się wokół 

9 Stosownie do tego poglądu, jeśli pacjent ma świadomość, że jest „prywatnym pacjentem” danego leka-
rza, to pomimo tego, że dany zabieg leczniczy przeprowadzany jest w z.o.z. i z użyciem jego sprzętu, odpowie-
dzialność z.o.z. nie powstaje. Por. np.: M. Nesterowicz, Odpowiedzialnośc cywilna zakładu opieki zdrowotnej 
za lekarza jako podwładnego, Państwo i Prawo, nr 9/2008, str. 12; M. Nesterowicz, Wyrok Sądu Najwyższego – 
Izba Cywilna z dnia 11 X 2007 r., IV CSK 174/07…, str. 141; Jako na istotny czynnik w zakresie ustalania od-
powiedzialności wskazuje na świadomość pacjenta co do tego, w jakiej roli występuje lekarz, także K. Bączyk-
-Rozwadowska, Glosa do wyroku z dnia 11 października 2007 r. (IV CSK 174/07)… Jednocześnie autorka ta 
podnosi, że nie w każdym przypadku świadomość ta może mieć znaczenie decydujące.

10 Por. zmiany wprowadzone Ustawą z dn. 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2004 r., nr 162, poz. 1692). Na ten temat także: M. Nesterowicz, Prawo 
medyczne, Toruń 2007, str. 362 i n.; M. Nesterowicz, Odpowiedzialność cywilna zakładu opieki zdrowotnej 
za lekarza jako podwładnego…, str. 3–15.

11 Problem ten dotyczył z resztą wielu „wolnych zawodów”, charakteryzujących się wysoką profesjo-
nalizacją i niezależnością merytoryczną. Por. A. Olejniczak, Komentarz do art. 430 k.c. [w:] A. Kidyba (red.), 
Z. Gawlik, A. Janiak i inni, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania – część ogólna, LEX 2010.
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kwestii zwierzchnictwa organizacyjnego12. Stosownie do tej koncepcji, 
dla istnienia podporządkowania w rozumieniu art. 430 k.c., wystarczy 
stwierdzenie ogólnej zależności organizacyjnej w ramach relacji mię-
dzy zwierzchnikiem a podwładnym. Nie jest ponadto konieczne, aby 
zwierzchnictwo to dotyczyło konkretnej czynności, lecz może obejmo-
wać określoną ich kategorię, wynikającą z charakteru i zakresu obo-
wiązków i zadań powierzonych podwładnemu.

Działalność leczniczą lekarz może jednak prowadzić w wielu for-
mach, zarówno indywidualnych – jako jednoosobową działalność go-
spodarczą13, jak i grupowych: spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki 
partnerskiej14, a także na podstawie umowy o pracę lub innej umowy 
cywilnoprawnej zawartej z z.o.z15. Powstaje zatem pytanie, czy każda 
forma współpracy lekarza z z.o.z. powoduje powstanie stosunku pod-
porządkowania pomiędzy tymi podmiotami, stanowiącego przesłankę 
odpowiedzialności z art. 430 k.c.

Początkowo rozważania dotyczące odpowiedzialności z.o.z. za szko-
dy wyrządzone przez lekarza „przy wykonywaniu” czynności po-
wierzonych dotyczyły sytuacji, gdy lekarza łączył z z.o.z. stosunek 
pracy. W konsekwencji problem ten koncentrował się wokół wykład-
ni art. 120 k.p.16. Wraz z rozwojem wolnego rynku oraz zmianami 

12 Na ten temat por.: A. Olejniczak, Komentarz do art. 430 k.c. [w:] A. Kidyba (red.), Z. Gawlik, A. Janiak 
i inni, Kodeks…; P. Machnikowski, [w:] System…, str. 437; A. Rzetecka-Gil, Komentarz do art. 430 k.c. [w:] 
A. Rzetecka-Gil, Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania – część ogólna, LEX/el., 2011; G. Bieniek, Ko-
mentarz do art. 430 k.c. [w:] G. Bieniek, H. Ciepła, S. Dmowski i inni, Komentarz do kodeksu cywilnego, księga 
trzecia. Zobowiązania, Warszawa 2011 (wydanie X) str. 2024. Podobnie SN w wyrokach: z dn. 26 stycznia 2011 
r., sygn. IV CSK 308/10; z dn. 12 maja 1999 r., sygn.. II CKN 325/98; z dn. 22 kwietnia 1977 r., IV CR 46/77.

13 Zmiany w zakresie form, w jakich może być prowadzona działalność lecznicza przyniosła ustawa z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r., nr 112, poz. 654). Stosownie do art. 5 ust. 2 pkt. 1) lit. a) 
tej ustawy działalność lecznicza lekarzy może być wykonywana: jako indywidualna praktyka lekarska, indywidu-
alna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, indywidu-
alna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie 
w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub indywidualna specjalistyczna 
praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem

14 Tzw. grupowa praktyka lekarska w rozumieniu art. 5 ust. 2 pkt. 1) lit. b) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 
r. o działalności leczniczej 

15 Na ten temat, na tle uchwalenia nowej ustawy o działalności leczniczej, por. także Z. Kubot, Rodzaje 
kontraktów cywilnoprawnych personelu medycznego w świetle ustawy o działalności leczniczej, Praca i Za-
bezpieczenie Społeczne, nr 8/2011, str. 16 oraz A. Dyląg, Lecznictwo: co nowego w kontraktach, Rzeczpospo-
lita z dn. 8 lipca 2011 r.

16 Przewidującego wyłączną odpowiedzialność pracodawcy za szkody wyrządzone osobom trzecim przez 
pracownika „przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych”.
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 organizacyjnymi w służbie zdrowia coraz częściej lekarze zawierają 
z z.o.z. cywilnoprawne umowy o świadczenie usług. Wątpliwe jest, 
by tego rodzaju umowy, w ich modelowym – kodeksowym kształcie, 
wynikającym z odpowiedniego stosowania przepisów k.c. o zleceniu, 
kreowały stosunek podporządkowania, nawet biorąc pod uwagę prawo 
zleceniodawcy do wydawania zleceniobiorcy wskazówek w zakresie 
sposobu wykonywania zlecenia17. Nie mniej jednak, stosunek zwierzch-
nictwa może powstać także w ramach takiego niepracowniczego stosun-
ku prawnego. Zależy to, po pierwsze od sposobu w jaki strony umownie 
ukształtowały konkretne relacje między sobą, a po drugie od stosunków 
faktycznych między nimi. Jeśli zatem z oceny całokształtu relacji wy-
nika, że zleceniodawca uprawniony jest do wydawania imperatywnych 
wskazówek (choćby tylko w zakresie organizacji usług), do nadzoru nad 
czynnościami zleceniobiorcy, do kształtowania warunków organizacyj-
nych świadczenia usług przez zleceniobiorcę, to wówczas taki stosunek 
prawny wykazuje cechy zwierzchnictwa, konieczne dla powstania od-
powiedzialności z art. 430 k.c. Wskazuje się także, że dla oceny, czy ist-
nieje między stronami stosunek zwierzchnictwa, nie ma decydującego 
znaczenia, czy zleceniodawca faktycznie korzystał ze swoich uprawnień 
nadzorczych18. Nie samo wykonywanie, lecz organizacyjna możliwość 
oddziaływania na postępowanie zleceniodawcy ma tu bowiem znaczenie.

W kontekście odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez pod-
władnego został także wyrażony pogląd, że umowa o dzieło nie stwarza 
między kontrahentami stosunku podporządkowania19. Choć co do zasa-
dy jest to pogląd trafny, to jednak w istniejących realiach rynkowych 
można wyobrazić sobie sytuację, gdy przyjmujący zamówienie będzie 
wykonywał dzieło w ramach struktur organizacyjnych zamawiającego, 
przy użyciu narzędzi i innych środków udostępnionych przez zama-
wiającego i na zasadach przez niego określonych. W konkretnych oko-
licznościach faktycznych jest zatem możliwe, że także w stosunkach 

17 Takie uprawnienie wynika z art. 737 k.c. Na ten temat: K. Kopaczyńska-Pieczniak, Komentarz do 
art. 737 k.c. [w:] A. Kidyba (red.), Z. Gawlik, A. Janiak i inni, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowią-
zania – część szczególna, LEX 2010.

18 A. Szpunar, Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez podwładnego, str. 468 [w:] A. Mączyński, 
M. Pazdan, A. Szpunar, Rozprawy…

19 A. Szpunar, Odpowiedzialność za szkodę…, str. 469.



Prawo i Medycyna 4/2011 (45, vol. 13) 11

Deliktowa odpowiedzialność zakładu opieki zdrowotnej za szkodę wyrządzoną…

przyjmującego zamówienie z zamawiającym istnieć będzie element 
podporządkowania.

Dodatkowo, nowa ustawa o działalności leczniczej20 ustanawia 
szczególne wymogi co do udzielania zamówień na świadczenia zdro-
wotne w niektórych podmiotach leczniczych. Dotyczy to w szczegól-
ności treści umów o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne 
zawieranych przez podmioty spełniające przesłanki określone ustawą 
prawo zamówień publicznych21 z przyjmującymi zamówienie na takie 
świadczenia w wyniku konkursu ofert22. Stosownie do art. 27 ustawy 
o działalności leczniczej tego typu umowa powinna określać m. in. 
miejsce, dni, godziny udzielania świadczeń, obowiązek przyjmujące-
go zamówienie poddania się kontroli zamawiającego, tryb przekazy-
wania informacji o realizacji zlecenia itp. Takie ukształtowanie relacji 
z.o.z. z lekarzem wskazuje na istnienie elementu podporządkowania, 
co najmniej w aspekcie organizacyjnym. Co więcej, może nawet rodzić 
ryzyko uznania takiej umowy nie za umowę o świadczenie usług w ro-
zumieniu art. 750 k.c., lecz za umowę o pracę przewidzianą kodeksem 
pracy23. Tym samym nie powinno budzić wątpliwości, że mamy tu do 
czynienia ze spełnieniem przesłanki podporządkowania z art. 430 k.c. 
W niektórych stanach faktycznych, odpowiedzialność z art. 430 k.c. 
może co najwyżej doznać ograniczenia ze względu na treść art. 120 k.p. 
Działoby się tak, gdyby tego rodzaju umowa została uznana za kreującą 
stosunek pracy w rozumieniu art. 22 k.p.24 Wówczas zobowiązanym 
do naprawienia szkody wobec osoby trzeciej byłby wyłącznie z.o.z. A 
do rozliczeń pomiędzy z.o.z. a lekarzem zastosowanie miałyby dalsze 
przepisy k.p.25.

W konsekwencji, wydaje się, że spotykane coraz częściej w obrocie 
przypadki „lekarzy-kontraktorów”, w znakomitej większości spełniają 

20 Ustawa z dn. 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., nr 112, poz. 654).
21 Ustawa z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.).
22 Dotyczy to w szczególności tzw. umów kontraktowych zawieranych przez publiczne z.o.z. z lekarzami 

lub pielęgniarkami.
23 Na ten temat także A. Dyląg, Lecznictwo…; Na temat nowych przepisów ustawy o działalności leczni-

czej, odnoszących się do kontraktów cywilnoprawnych zawieranych z personelem leczniczym por. w szczegól-
ności: Z. Kubot, Rodzaje kontraktów cywilnoprawnych…

24 Na temat ryzyka uznania tego rodzaju umów za umowy pozorne, ukrywające zatrudnienie: Z. Kubot, 
Rodzaje kontraktów cywilnoprawnych…, str. 20.

25 Art. 120–122 k.p.
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wskazane wcześniej kryteria podporządkowania26. Wyraźnie daje się tu 
bowiem zaobserwować organizacyjna zależność świadczących usługi 
od z.o.z., przejawiająca się m.in. w funkcjonowaniu przez tych pierw-
szych w oparciu o zasady organizacyjne narzucone przez z.o.z., z uży-
ciem udostępnianych przez zleceniodawcę środków organizacyjnych, 
lokalowych, administracyjnych oraz wyrobów medycznych i produk-
tów leczniczych organizowanych przez z.o.z., na zasadach określanych 
przez zleceniodawcę. Ponadto, tacy lekarze funkcjonują często w struk-
turach i zespołach, w których daje się wskazać nie tylko na podległość 
organizacyjną (która może obejmować także obowiązki informacyjne, 
raportowanie, obowiązki porządkowe itp.), ale nawet merytoryczną, 
w zakresie działalności diagnostycznej i terapeutycznej, realizowaną 
np. poprzez kompetencję ordynatora do korygowania decyzji leczni-
czych lekarzy. W świetle powyższego, należy raczej podejrzewać, 
że znakomita większość relacji lekarzy-kontraktorów z z.o.z. spełnia 
w tym zakresie analizowaną przesłankę warunkującą powstanie odpo-
wiedzialności z art. 430 k.c. Możliwość kwalifi kowania tego rodzaju 
stosunków jako charakteryzujących się podległością została z resztą 
potwierdzona przez Sąd Najwyższy27. A ocena powinna być dokony-
wana w odniesieniu do okoliczności konkretnej sprawy, z uwzględnie-
niem szerokiego rozumienia zwierzchnictwa na gruncie art. 430 k.c.

Czynności powierzone

Ze względu na ograniczone ramy opracowania, należy tylko krótko 
odnieść się do sposobu określenia zakresu czynności powierzonych. 
Takie powierzenie nie musi odnosić się do konkretnej, indywidualnie 
oznaczonej czynności28. Może obejmować kategorię czynności lub cały 

26 To samo dotyczy np. funkcjonującego na rynku modelu współpracy prawników z kancelariami prawnymi.
27 Wyrok SN z dn 26 stycznia 2011 r., sygn. IV CSK 308/10 (LEX nr 738127), w którym SN stwierdził, że 

„niepubliczny zakład opieki zdrowotnej może na podstawie art. 430 k.c. ponosić odpowiedzialność za szkodę 
wyrządzoną z winy lekarza prowadzącego indywidualną praktykę lekarską, która powstała przy wykonywaniu 
czynności na podstawie łączącej ich umowy o świadczenie usług medycznych”.

28 A. Rzetecka-Gil, Komentarz do art. 430 k.c…; wyrok SN z dn. 22 kwietnia 1977 r., sygn. IV CR 46/77, 
niepubl, sentencja dostępna w systemie Lexpolonica, nr 319681; wyrok Sądu Najwyższego z dn. 25 listopada 
2005 r., sygn. V CK 396/05, Prawo Bankowe, nr 11/2006, str. 16.
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ich zespół, określony rodzajowo. Nie wydaje się zatem konieczne bez-
pośrednie, enumeratywne wskazywanie czynności podejmowanych 
przez lekarza w akcie ich powierzenia, gdyż mogą one wynikać z za-
kresu obowiązków, opisu zajmowanego stanowiska czy nawet z samego 
jego charakteru i specyfi ki i na tej podstawie dają się zrekonstruować. 
Czynności powierzone mogą zatem zostać wskazane wprost w akcie 
powierzenia (najczęściej w umowie z z.o.z.29) albo też pośrednio.

Szkoda przy wykonywaniu czynności powierzonych

O ile wydaje się, że przedstawione pokrótce wyżej zagadnie-
nia zwierzchnictwa nie budzą większych kontrowersji w doktrynie 
i orzecznictwie, to już kwestia oceny, czy konkretna szkoda została wy-
rządzona przy wykonywaniu powierzonych czynności, pozostaje trud-
niejsza. Przez wzgląd na konieczność wytyczenia granic odpowiedzial-
ności zwierzchnika, wskazuje się na rozróżnienie szkody powstałej 
„przy wykonywaniu” i „przy okazji” wykonywania powierzonej czyn-
ności30. Problematyczne pozostaje jednak kryterium, za pomocą które-
go takie rozgraniczenie miałoby być dokonywane. W piśmiennictwie31 
i orzecznictwie32 wskazywano, że podstawowym kryterium jest w tym 
zakresie „cel działania sprawcy” lub związek przyczynowy między 
powierzeniem czynności a zdarzeniem szkodzącym. A zatem, według 
tego kryterium, nie można uznać, że szkoda została wyrządzona „przy 
wykonywaniu” czynności powierzonych, gdy podwładny wyrządzając 
osobie trzeciej szkodę, działał w innym celu, niż ten, który wynikał-
by z powierzenia mu czynności przez zwierzchnika33. Ten – najszerzej 
przyjęty – podział był jednak poddawany w wątpliwość choćby przez 

29 Przy czym pamiętać należy, że źródłem zwierzchnictwa nie musi być stosunek prawny. Może się zda-
rzyć, że podporządkowanie wynikać będzie wyłącznie ze stosunków faktycznych.

30 R. Longchamps de Berier, Zobowiązania, Poznań 1948, str. 258; krytycznie na temat kryteriów takiego 
rozróżnienia A. Szpunar, Odpowiedzialność za szkodę…, str. 474–475;

31 G. Bieniek, Komentarz do art. 430 k.c.,,,; A. Rzetecka-Gil, Komentarz do art. 430 k.c….; A. Szpunar, 
Odpowiedzialność za szkodę…, str. 475–476;

32 Uchwała pełnego składu Izby Cywilnej SN z dn. 15 lutego 1971 r., sygn. III CZP 33/70; orzeczenie SN 
z dn. 9 grudnia 1958 r.; orzeczenie SN z 13 lutego 1960 r., sygn. I CR 929/59, OSN nr 3/1961.

33 A więc podwładny działał w tzw. celu osobistym.



Prawo i Medycyna 4/2011 (45, vol. 13)14

Maciej Syska

J.  Kosika czy A. Szpunara, ze względu na nieostrość i praktyczne trud-
ności w kwalifi kowaniu poszczególnych przypadków działań szkodzą-
cych34.

Konsekwencje tej nieostrości daje się zaobserwować również 
w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Jak już wskazano, z jednej stro-
ny SN stoi na stanowisku, że istotny dla powstania odpowiedzialności 
zwierzchnika na gruncie art. 430 k.c. jest wewnętrzny związek przyczy-
nowy, a kryterium powinien być cel działania sprawcy, z drugiej zaś, 
zgodnie z orzecznictwem odpowiedzialność zwierzchnika powstaje np. 
w przypadku działania w celu osobistym, gdy wykonywanie czynności 
służbowej umożliwiło podwładnemu wyrządzenie szkody35, samowoli 
podwładnego36, przekroczenia umocowania przez przyjmującego zle-
cenie37 czy nawet przestępstwa38. Tymczasem większość wskazanych 
powyżej przypadków nie powodowałaby powstania odpowiedzialności 
zwierzchnika zgodnie z art. 430 k.c., gdyby konsekwentnie przyjmo-
wać cel działania sprawcy jako kryterium powstania szkody przy wy-
konywaniu czynności powierzonych. 

W świetle powyższego można, moim zdaniem, stwierdzić, że kry-
terium celu działania podwładnego nie jest ani użyteczne dla oceny, 
czy działanie nastąpiło przy wykonywaniu czynności powierzonych ani 
nie zapewnia należytej ochrony poszkodowanym. Jego stosowanie mu-
siałoby prowadzić do ograniczenia obszaru zastosowania art. 430 k.c. 
i stałoby w sprzeczności z celem tej normy prawnej.

Użyteczność tego kryterium została również zakwestionowana 
w wyroku SN z 25 listopada 2005 r., w którym Sąd stwierdził, że w tym 
zakresie „decydującego znaczenia nie może mieć cel działania pod-

34 J. Kosik, Powierzona czynność czy powierzony zakres działania?, Nowe Prawo nr 1/1961, str. 37; 
A. Szpunar, Odpowiedzialność za szkodę…, str. 475 i n.

35 Uchwała SN z 15 lutego 1971 r., sygn.. III CZP 33/70, opubl. Orzecznictwo Sądu Najwyższego nr 
4/1972, str. 59.

36 Wyrok SN z 19 kwietnia 1961 r., sygn. II CR 937/60.
37 Wyrok z 8 kwietnia 1959 r., sygn. III CR 762/58, SN, na gruncie kodeksu zobowiązań, stwierdził w tym 

orzeczeniu, że „Świadome lub w błędzie dokonane przekroczenie granic udzielanego zlecenia nie pozbawia 
odnośnego działania charakteru, podjętego przy wykonywaniu powierzonej czynności, jeśli tylko zachowany 
został wewnętrzny związek między odnośnym działaniem a wykonywaniem czynności powierzonej w najszer-
szym tego słowa znaczeniu.”.

38 Np. Wyrok SA w Krakowie z 9 marca 2001 r., sygn. I A 124/01; wyrok SO w Bydgoszczy z 19 lipca 
1999 r., sygn. I C 1150/98.
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władnego, inny niż oczekiwania przełożonego i poszkodowanego”39. 
W uzasadnieniu, SN wyraźnie odstąpił od dokonywania analizy celu 
działania podwładnego, jako podstawowego kryterium oceny związ-
ku między zdarzeniem szkodzącym a powierzeniem czynności przez 
zwierzchnika. Zamiast tego, zaproponowano badanie, czy pomiędzy 
powierzeniem czynności przez zwierzchnika i wykonywaniem przez 
podwładnego czynności stanowiących przyczynę szkody (a więc zda-
rzeniem szkodzącym) istnieje związek funkcjonalny. 

Moim zdaniem, nie należy tego związku funkcjonalnego utożsamiać 
ze związkiem przyczynowym, a zatem nie należy tu badać, według 
teorii warunkowości, istnienia związku o charakterze sine qua non 
pomiędzy aktem powierzenia czynności i ich wykonywaniem przez 
podwładnego ani tym bardziej między aktem powierzenia a szkodą40. 
Istota związku między powierzeniem czynności przez zwierzchnika 
a zdarzeniem szkodzącym zasadza się na istnieniu funkcjonalnych 
powiązań między całokształtem okoliczności zdarzenia szkodzącego 
a aktem powierzenia wykonywania czynności na rachunek zwierzchni-
ka, przy czym przez związki funkcjonalne należałoby rozumieć obiek-
tywne powiązania organizacyjne, przedmiotowe, czasowe itp. Dla 
stwierdzenia ich istnienia konieczna jest kompleksowa analiza oko-
liczności zdarzenia, z uwzględnieniem kryteriów zaproponowanych 
przez Sąd Najwyższy41. Zdaniem SN należałoby oceniać, po pierwsze, 
czy działanie szkodzące podwładnego mieści się w ramach kategorii 
czynności powierzonych przez zwierzchnika (kryterium przedmioto-
we); po drugie, konieczne jest ustalenie kręgu podmiotów, które mogą 
być odbiorcami powierzonych usług (kryterium podmiotowe). Na ko-
lejnym etapie analizy ustaleniu podlega zakres temporalny powierze-
nia czynności i – jak należy chyba rozumieć – jego stosunek do czasu 
zaistnienia zdarzenia szkodzącego (kryterium temporalne). Następ-
nie, uwzględnić należy miejsce zdarzenia szkodzącego i jego związ-

39 Wyrok SN z dn. 25 listopada 2005 r., sygn. V CK 396/2005, LEX nr 197009.
40 Por. również A. Rzetecka-Gil, Komentarz do art. 361 k.c…; Z. Banaszczyk, Komentarz do art. 361 k.c. 

[w:] K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 723. Autorzy ci słusznie wskazują, że w przypadku odpowiedzialności na 
zasadzie ryzyka mamy do czynienia ze związkiem normatywnym a nie przyczynowością adekwatną, bowiem 
samo powierzenie wykonania czynności innej osobie nie pozostaje w normalnym związku przyczynowym 
ze szkodą, lecz właśnie w związku normatywnym.

41 W powoływanym orzeczeniu z dn. 25 listopada 2005 r., sygn. V CK 396/2005.
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ki ze zwierzchnikiem, a także to, czy w czasie zaistnienia zdarzenia 
szkodzącego podwładny posługiwał się przedmiotami (narzędziami) 
udostępnionymi przez zwierzchnika oraz użycie przez podwładnego 
elementów identyfi kujących go ze zwierzchnikiem (kryterium organi-
zacyjno-instrumentalne). Na końcu zaś, ocenie podlega fakt sprawo-
wania przez zwierzchnika kierownictwa nad działaniami podwładne-
go przez czas wykonywania czynności42. Dopiero powyższa analiza 
może prowadzić do konkluzji, czy w danych okolicznościach mamy do 
czynienia z istnieniem takiego funkcjonalnego związku. Mamy tu do 
czynienia z kryteriami daleko zobiektywizowanymi, które pozwalają 
raczej ustalić, czy podwładny w chwili spowodowania zdarzenia szko-
dzącego działał w ramach sfery działania strukturalnie zorganizowanej 
przez zwierzchnika i wyznaczonej istniejącym między nim a podwład-
nym stosunkiem prawnym z uwzględnieniem istnienia między tymi 
podmiotami relacji zwierzchnictwa i podporządkowania. Ostateczna 
ocena prawnej relewancji konkretnego stanu faktycznego następuje 
zatem z uwzględnieniem całokształtu okoliczności sprawy w oparciu 
o kryteria zewnętrzne i obiektywne43. Natomiast przyjęcie kryterium 
celu działania podwładnego nieuchronnie prowadziłoby do absurdu, 
bowiem odpowiedzialność z.o.z. zostałaby uzależniona od oceny su-
biektywnie ujmowanego celu działania podwładnego. Nawet gdyby 
cel działania lekarza analizować z zastosowaniem kryteriów zobiekty-
wizowanych, poprzez analizę zewnętrznych okoliczności faktycznych 
sprawy, to także w tym przypadku kryterium celu działania podwład-
nego nie wydaje się zasadne. Za jego przyjęciem nie przemawia bo-
wiem ani wykładania literalna ani celowościowa ani też konstrukcja 
odpowiedzialności na zasadzie ryzyka.

Jeśli chodzi o wykładnię językową art. 430 k.c., to wydaje się, że 
sprzyja ona raczej przyjęciu związku funkcjonalnego między działa-
niem, z którego szkoda wynikła i aktem powierzenia czynności pod-
władnemu. W przepisie tym nie ma bowiem mowy o celu działania 

42 Przy czym, jak wskazuje SN, takie zwierzchnictwo nie musi być wykonywane w sposób stały. A zatem 
istnienie zwierzchnictwa powinno być oceniane tak, jak to wskazano we wcześniejszej części opracowania.

43 Wydaje się, że takie ujęcie związku zdarzenia szkodzącego z aktem powierzenia czynności przez 
zwierzchnika, wykazuje pewne podobieństwa do stanowiska J. Kosika, który proponował uzależnienie odpo-
wiedzialności od tego, czy podwładny działał w powierzonym mu zakresie działania. Por. J. Kosik, Powierzona 
czynność czy powierzony zakres działania?, Nowe Prawo, nr 1/1961, str. 37.
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podwładnego, natomiast samo sformułowanie „przy wykonywaniu po-
wierzonej jej czynności” nie tylko takiej zgodności celów nie impliku-
je, ale przywodzi raczej na myśl istnienie właśnie związków organiza-
cyjno-funkcjonalnych.

W zakresie wykładni celowościowej można by wskazać przede 
wszystkim na wspomniane wcześniej ryzyko zwierzchnictwa, z którym 
związane jest również ryzyko wyboru należytych osób do wykonania 
czynności powierzonych oraz obowiązek zorganizowania wykonywa-
nia czynności w taki sposób, aby minimalizować ryzyko wyrządzenia 
przez podwładnego szkody. Jak słusznie podniósł SN, takie ryzyko jest 
tym większe, im szerszy zakres czynności został przez zwierzchnika 
powierzony podwładnemu44. Szeroki zakres czynności wiąże się rów-
nież z reguły z szerszym kręgiem podmiotów, którym szkoda może zo-
stać wyrządzona. Z tego względu konieczne jest uwzględnienie w pro-
cesie wykładni także ochronę interesów osób trzecich, które mogą 
zostać poszkodowane. Stosowanie kryterium celu działania sprawcy 
(podwładnego), zawężające w istocie zakres zastosowania art. 430 k.c., 
nie realizowałoby natomiast tego celu. 

Za przyjęciem interpretacji szerszej, opartej o badanie związku 
funkcjonalnego, przemawia z kolei jeszcze porównanie przesłanek 
odpowiedzialności za samodzielnego wykonawcę (art. 429 k.c.) i za 
podwładnego (art. 430 k.c.), a także okoliczności egzoneracyjnych, 
wyłączających odpowiedzialność wskazaną w tych przepisach. Odpo-
wiedzialność za samodzielnego wykonawcę oparta jest o winę w jego 
wyborze. Celem tego przepisu jest zatem zapewnienie, aby wybór osób, 
którym powierza się wykonanie czynności, dokonywany był z należy-
tą starannością. Powierzający może się zwolnić z odpowiedzialności 
wykazując, że wybrał wykonawcę starannie, z uwzględnieniem jego 
kwalifi kacji45. Natomiast odpowiedzialność za podwładnego, podle-
gającego zwierzchnictwu powierzającego czynności, ukształtowana 
została na zasadzie ryzyka. Wynika to z tego, że podwładny działa 
w ramach stosunku podległości, w sferze wyznaczonej możliwością 
wiążącego oddziaływania na czynności podwładnego i zakreślonej 

44 Wyrok SN z dn. 25 listopada 2005 r., sygn. V CK 396/05.
45 Por. także A. Rzetecka-Gil, Komentarz do art. 429 k.c…;
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jego  kompetencją do  kształtowania organizacyjnych warunków działa-
nia podwładnego. Taka relacja zwierzchnictwa z jednej strony pozwa-
la kontrolować działania podwładnego, z drugiej natomiast impliku-
je – moim zdaniem – obowiązek zwierzchnika nie tylko do należytego 
wyboru wykonawcy, ale także do zorganizowania jego działań w taki 
sposób, aby ryzyko wyrządzenia przez podwykonawcę szkód osobom 
trzecim było minimalizowane. Konsekwentnie, ryzyko negatywnych 
konsekwencji nienależytego wykonania takich „organizatorskich” 
obowiązków zwierzchnika obciąża właśnie jego. A negatywne konse-
kwencje tego typu zaniechań mogą polegać choćby na tym, że lekarz 
wykonujący działalność leczniczą na podstawie umowy z z.o.z., a jed-
nocześnie prowadzący prywatną praktykę, wykonuje jakieś czynności 
w ramach praktyki „prywatnej” w czasie i miejscu wykonywania obo-
wiązków wynikających z tej pierwszej umowy. Tym samym doprowa-
dza do powstania między tymi dwoma sferami swojej działalności tak 
dalekich powiązań funkcjonalno-organizacyjnych, które istotnie utrud-
niają rozgraniczenie jednych działań od drugich i prowadzą do konfu-
zji w zakresie przypisania odpowiedzialności na gruncie art. 430 k.c.46. 
Wydaje się, że ryzyko takich działań powinno obciążać zwierzchnika, 
gdyż jest ono objęte jego „władczą” kompetencją do kształtowania wa-
runków organizacyjnych wykonywania czynności przez podwładne-
go47. Nie byłoby natomiast właściwe obciążanie takim ryzykiem osób 
trzecich, poszkodowanych działaniami lekarza – podwładnego. Tym 
bardziej, że odpowiedzialność zwierzchnika i podwładnego na grun-
cie art. 430 k.c. ma charakter solidarny i ma do niej zastosowanie art. 
441 § 3 k.c. przewidujący roszczenie regresowe zwierzchnika wobec 
podwładnego48. Nie mamy tu zatem do czynienia z nadmiernym roz-
szerzaniem odpowiedzialności zwierzchnika, gdyż z reguły będzie się 

46 Tak jak to miało miejsce w sygnalizowanym wcześniej stanie faktycznym orzeczenia SN z dn. 11 paź-
dziernika 2007 r., sygn. IV CSK 174/07.

47 Można też przypuszczać, że gdyby z.o.z. w sposób należyty wykorzystywał swoje uprawnienia wy-
nikające ze zwierzchnictwa, to wówczas taka konfuzja w zakresie „prywatnych” czynności wykonywanych 
w szpitalu, nie byłaby możliwa. Otwarta pozostaje kwestia, czy z.o.z. mógłby w pewnych tego rodzaju sy-
tuacjach ponosić odpowiedzialność na podstawie art. 415 k.c. za czyn własny, za tzw. „winę organizacyjną”.

48 Por. A. Rzetecka-Gil, Komentarz do art. 430 k.c…; A. Olejniczak, Komentarz do art. 430 Kodeksu 
cywilnego…
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on mógł domagać od podwładnego zwrotu wypłaconego poszkodowa-
nemu odszkodowania w całości49.

Z tych względów, ujęcie zaproponowane przez SN w orzeczeniu z dn. 
25 listopada 2005 r. jest, moim zdaniem, jak do tej pory, jedną z najcelniej-
szych prób poszukiwania kryteriów oceny przesłanek odpowiedzialności 
z art. 430 k.c. w zakresie szkody wyrządzonej „przy wykonywaniu czyn-
ności powierzonych”. Z jednej strony jest to ocena jak dotąd najbardziej 
zobiektywizowana i nadająca się do uniwersalnego stosowania. Z drugiej 
natomiast – pozwala wytyczyć granice odpowiedzialności zwierzchni-
ka, realizując jednocześnie postulat należytej ochrony poszkodowanych. 
Wydaje się, że zastosowanie proponowanych przez SN kryteriów pozwa-
lałoby w sposób stabilny i jednolity rozstrzygnąć większość problemów 
poruszanych na tym tle w dotychczasowym orzecznictwie.

Jednocześnie należy postulować odrzucenie kryterium celu działania 
podwładnego oraz kryterium rachunku, na czyj prowadzona jest jego 
działalność, jako nieoperatywnych, nader zsubiektywizowanych oraz 
powodujących istotne trudności interpretacyjne w praktyce50. Gdyby 
konsekwentnie przyjąć tego rodzaju wykładnię art. 430 k.c., wszelkie 
szkody wyrządzone przez działanie w celu osobistym, a przy wykony-
waniu powierzonych czynności byłyby wyłączone z zakresu stosowa-
nia art. 430 k.c.51. Nie daje się to pogodzić ani z jego celem ani nawet 
z dotychczasowym stanowiskiem judykatury.

Działalność lekarza w ramach prywatnej praktyki 
a odpowiedzialność z.o.z.

Problem rozgraniczenia czynności dokonywanych w ramach prywat-
nej praktyki prowadzonej przez lekarza od jego działalności leczniczej 
wykonywanej na rachunek z.o.z., w ramach stosunku  podporządkowania, 

49 Chyba, że w danych okolicznościach faktycznych ustalone zostanie, że szkoda była następstwem rów-
nież zawinionego zachowania się zwierzchnika. Wówczas zastosowanie znajdzie art. 441 § 2 k.c., przewidują-
cy, że rozliczenia między sprawcami szkody powinny zostać dokonane w odpowiednich częściach zależnie od 
okoliczności, a zwłaszcza od winy danej osoby oraz od stopnia, w jakim przyczyniła się do powstania szkody. 
A. Rzetecka-Gil, Komentarz do art. 430 k.c…

50 Czego dowodzi dotychczasowe orzecznictwo w tym zakresie.
51 A więc wówczas, gdy np. wykonywanie czynności powierzonych umożliwiło wyrządzenie szkody.
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jest problemem niejednokrotnie pojawiającym się praktyce obrotu. Ze 
względu na ograniczone ramy opracowania jego aspekty etyczne pozosta-
ją poza obszarem niniejszej analizy. Jednak problemy związane z wpły-
wem takich czynności na odpowiedzialność odszkodowawczą z.o.z. także 
pozostają interesujące oraz mają swoją istotną doniosłość praktyczną. 

Ilustracją może być tu stan faktyczny, na tle którego zapadło orzecze-
nie SN z dn. 11 października 2007 r., sygn. IV CSK 174/07. Powódka 
była długoletnią pacjentką okulisty prof. med. Andrzeja S. Jak to często 
w praktyce bywa, leczyła się zarówno w jego gabinecie prywatnym, jak 
i w publicznym z.o.z., w którym lekarz ten był zatrudniony. W związ-
ku ze schorzeniem pacjentki, Andrzej S. zaproponował jej wykonanie 
pozagałkowego zastrzyku z leku, którego zastosowanie wiązało się 
z pewnym ryzykiem ślepoty. Lekarz uprzedził pacjentkę o tym ryzyku, 
a ta po jakimś czasie wyraziła zgodę na zabieg. Zastrzyk został wyko-
nany przez Andrzeja S. w publicznym z.o.z., przy użyciu leku kupione-
go uprzednio przez pacjentkę u tego lekarza. Przed podaniem zastrzyku 
powódka nie została zarejestrowana jako pacjentka tego z.o.z. Nato-
miast po jego podaniu wystąpiły komplikacje, które wymagały leczenia 
i hospitalizacji. Dopiero w tym momencie pacjentka została formalnie 
zarejestrowana i przyjęta na oddział okulistyczny z.o.z. Zastosowano 
wobec niej leczenie i po kilku dniach wypisano. Leczenie było konty-
nuowane w ramach tzw. pobytu dziennego. Ostatecznie jednak powód-
ka utraciła całkowicie widzenie w prawym oku, co stało się przyczyną 
wniesienia przez nią powództwa przeciwko z.o.z. W powyższym stanie 
faktycznym SN uznał, w odniesieniu do zarzutu popełnienia błędu me-
dycznego przy wykonywaniu zastrzyku, że z.o.z. nie był biernie legi-
tymowany, gdyż zabieg wykonany został w ramach prywatnej praktyki 
leczniczej prof. Andrzeja S., poza procedurą obowiązującą przy świad-
czeniach realizowanych na podstawie ustawy o powszechnym ubez-
pieczeniu zdrowotnym52, a zatem szkoda poniesiona przez powódkę 
nie może zostać zakwalifi kowana jako wyrządzona przy wykonywaniu 
przez lekarza powierzonych mu przez z.o.z. czynności53.

52 Nieobowiązująca już ustawa z dn. 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. 
z 1997, nr 28, poz. 153 ze zm.).

53 Pomimo, że zabieg został wykonany w pomieszczeniach z.o.z., z użyciem jego aparatury, przy pomocy 
personelu lekarskiego i pielęgniarskiego z.o.z., a także w godzinach jego pracy.
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Orzeczenie to spotkało się z aprobatą dotychczasowych glosatorów, 
którzy wskazali między innymi, że czynności podejmowane przez le-
karza podejmowane były w jego interesie własnym, bez związku z in-
teresem zwierzchnika (z.o.z.)54. Wskazano także na znaczenie elementu 
braku formalnej rejestracji – przyjęcia pacjentki do z.o.z., jako istotnym 
argumencie przeciwko uznaniu tych czynności leczniczych, jako mogą-
cych stanowić podstawę odpowiedzialności z.o.z. z art. 430 k.c.55. Po-
nadto, zdaniem M. Nesterowicza, ważny był tu element świadomości 
pacjentki co do tego, czy zabieg dokonywany był w ramach czynności 
zleconych lekarzowi przez z.o.z. czy też w ramach jego prywatnej prak-
tyki56. Gdyby poszkodowana nie miała świadomości, że jest pacjentem 
„prywatnym”, lecz sądziła, że leczenie odbywa się w ramach działal-
ności z.o.z., to wówczas odpowiedzialność takiego z.o.z. byłaby uza-
sadniona. Nie podzielam tak aprobującej oceny tez Sądu Najwyższego, 
nie tyle nawet w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego, gdyż 
jest on w uzasadnieniu przedstawiony w sposób niepełny – co utrudnia 
ocenę, lecz raczej w kontekście ogólniejszego problemu odpowiedzial-
ności zwierzchnika za czynności podejmowane przez lekarza w ra-
mach jego prywatnej praktyki leczniczej. Jak wskazałem powyżej, nie 
wydaje mi się trafne uzależnianie powstania odpowiedzialności z art. 
430 k.c. od tożsamości celu działania podwładnego i celu powierzenia 
czynności przez zwierzchnika. W omawianej sprawie, SN przyznał, że 
„zastrzyk wykonano w szpitalu pozwanego, przy udziale pielęgniarki 
będącej pracownikiem pozwanego i przez lekarza, który w tym cza-
sie wykonywał swoje obowiązki pracownicze jako ordynator oddziału 
okulistycznego pozwanego szpitala”. Mimo to Sąd stwierdził, że z.o.z. 
nie był w sprawie biernie legitymowany. Stało się tak, ze względu na 
to, że zabieg był efektem „decyzji i starań podjętych przez lekarza w ra-
mach indywidualnej praktyki lekarskiej, poza procedurą obowiązującą 
przy świadczeniach realizowanych w stosunku do osób ubezpieczo-
nych przez publiczne z.o.z (…)”57. 

54 K. Bączyk-Rozwadowska, Glosa…, str. 123; podobnie, jak się wydaje, M. Nesterowicz, Wyro  k…, str. 
141.

55 K. Bączyk-Rozwadowska, Glosa…, str. 124; M. Nesterowicz, Wyrok…, str. 141.
56 M. Nesterowicz, Wyrok…, str. 141.
57 Z uzasadnienia do wyroku SN z dn. 11 października 2007 r., sygn. IV CSK 174/07.
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Działalność z.o.z. i prywatna praktyka lekarza wyraźnie przeni-
kały się. Lekarz udzielił zabiegu w czasie pracy w z.o.z., na terenie 
z.o.z., a także z pomocą personelu z.o.z. Działanie lekarza wykazuje 
więc istotne związki z powierzeniem mu przez z.o.z. wykonywania 
czynności ordynatora oddziału okulistycznego. Są to związki przed-
miotowe (zabieg okulistyczny mieszczący się w zakresie kategorii 
czynności powierzonych lekarzowi przez z.o.z.), podmiotowe (osoba 
lekarza i pacjentki, która bywała wcześniej również leczona w z.o.z.), 
temporalne i organizacyjno-instrumentalne (asysta personelu szpitalne-
go, wykorzystanie narzędzi i pomieszczeń z.o.z.). Mimo to, zdaniem 
SN, legitymacji biernej w procesie odszkodowawczym nie można było 
przypisać z.o.z., gdyż zabieg wykonano poza procedurą obowiązującą 
przy świadczeniach publicznych, tzn. bez wcześniejszego zarejestro-
wania pacjentki w z.o.z., w wyniku czego nie została ona formalnie 
przyjęta do szpitala. SN oparł się w tym przypadku na kryterium for-
malnym, powołując się na proceduralne aspekty udzielania świadczeń 
leczniczych fi nansowanych ze środków publicznych. Jak wydaje się 
wynikać z uzasadnienia, takie uchybienie proceduralne w połączeniu 
z faktem uprzedniej sprzedaży pacjentce aplikowanego leku w ramach 
prywatnej praktyki ma potwierdzać, że celem działania lekarza było 
przeprowadzenie zabiegu we własnym interesie, na własny rachunek, 
w ramach prowadzonej przez siebie indywidualnej praktyki58.

Powyższe rozstrzygnięcie dobrze obrazuje efekty, do jakich może 
doprowadzić konsekwentne stosowanie kryterium celu działania pod-
władnego jako rozstrzygającego o odpowiedzialności z art. 430 k.c.59. 
Uważam, że uzależnianie powstania odpowiedzialności z.o.z. od dopeł-
nienia obowiązku rejestracji pacjenta albo posiadania skierowania do 
leczenia szpitalnego, jest niedopuszczalne i niezasadne. Tego rodzaju 
obowiązki, o charakterze proceduralnym i publicznoprawnym, nie sta-
nowią przesłanek odpowiedzialności cywilnej na gruncie art. 430 k.c. 
Powstaje ona całkowicie niezależnie i nie może zostać uchylona przez 
wzgląd na uchybienia formalne, których dopuściła się osoba, której 

58 Potwierdzają to – jak się wydaje – glosatorzy: M. Nesterowicz, Wyrok…, str. 141, K. Bączyk-Rozwa-
dowska, Glosa…, str. 123.

59 Abstrahuję w tym miejscu od tego, czy pacjentka miała świadomość na czyj rachunek zabieg był prze-
prowadzany. Z uzasadnienia przedmiotowego wyroku nie wynika to bowiem jednoznacznie. 
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z.o.z. powierzył wykonywanie czynności rejestracyjnych lub ze wzglę-
du na złą organizację funkcjonowania z.o.z.60.

Jeśli natomiast uznać, że brak rejestracji ma dowodzić, iż celem le-
karza było dokonanie zabiegu nie w ramach działalności z.o.z., lecz 
praktyki prywatnej, to świadczy to o nieoperatywności stosowanego 
kryterium celu działania podwładnego. Trudno bowiem zaakceptować, 
by przyczyna czysto formalna w postaci obowiązku rejestracji miała 
dostatecznie uzasadniać brak odpowiedzialności z.o.z. Mielibyśmy tu 
bowiem do czynienia z uchyleniem odpowiedzialności z.o.z., pomimo 
istotnych związków zabiegu z zakresem powierzonych lekarzowi czyn-
ności. Przyjęcie, że odpowiedzialność zwierzchnika zależy tak naprawdę 
od decyzji podwładnego, narażałoby pacjentów na niepewność i ograni-
czało ich ochronę. Problem ten zauważano w piśmiennictwie i próbuje 
się mu zapobiegać poprzez zastosowanie kryterium świadomości pa-
cjenta61, czyli de facto poprzez odstępstwo od kryterium celu działania 
podwładnego ze względu na ochronę interesów poszkodowanego.

Wydaje się, że w tym kontekście bardziej uzasadnione jest ustalenie 
istnienia związku funkcjonalnego poprzez wszechstronne badanie oko-
liczności faktycznych i powiązań między aktem powierzenia czynności 
a zdarzeniem szkodzącym według kryteriów wskazanych w orzeczeniu 
SN z dn. 25 listopada 2005 r. Prowadziłoby to do przypisania z.o.z. 
solidarnej odpowiedzialności z art. 430 k.c. za zabiegi mieszczące się 
w zakresie czynności powierzonych, wykonywane na jego terenie, 
przez personel w nim zatrudniony62, z użyciem wyrobów medycznych 
i produktów leczniczych zorganizowanych przez z.o.z. i w pozostają-
ce w dostatecznym związku czasowym z powierzeniem czynności63. 
Przy czym uważam, że wspomniana świadomość pacjenta co do tego, 
czy pozostaje pacjentem z.o.z. czy też „prywatnym pacjentem” dane-

60 Polegającą na takim zorganizowaniu jego działania, że możliwe jest przyjmowanie pacjentów bez re-
jestracji, czy prowadzenie przez zatrudnionych w z.o.z. lekarzy prywatnych praktyk wbrew przepisom prawa.

61 M. Nesterowicz, Wyrok…, str. 141, K. Bączyk-Rozwadowska, Glosa…, str. 127. Stosownie do tego 
poglądu, jeśli pacjent nie ma świadomości, że jest pacjentem prywatnym danego lekarza w z.o.z, lecz sądzi, że 
został formalnie przyjęty do z.o.z., to wówczas z.o.z. ponosi odpowiedzialność z art. 430 k.c.

62 Niezależnie od formy zatrudnienia.
63 Por. także M. Bączyk, Odpowiedzialność deliktowa lekarza i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej 

za szkodę wyrządzoną przy leczeniu – w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego, Przegląd Sądowy, 
lipiec–sierpień 2011, str. 12.
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go lekarza, nie ma tu znaczenia decydującego64. Wydaje się, że taka 
konstrukcja daje się jednolicie stosować do znacznej większości przy-
padków odpowiedzialności za podwładnego i prowadzi do osiągnięcia 
rezultatów zgodnych z celem ustawodawcy.

Podsumowanie

Podsumowując dotychczasowe rozważania, należałoby krytycznie 
ocenić dotychczasowe próby wykładni przesłanek art. 430 k.c. w za-
kresie w jakim jako zasadnicze kryterium dla oceny, czy szkoda została 
wyrządzona przy wykonywaniu powierzonej czynności, proponowane 
jest kryterium celu działania podwładnego lub kryterium rachunku, na 
czyj wykonywane są czynności powodujące szkodę. Wydaje się, że 
kryteria te nie dają się uniwersalnie zastosować i mogą prowadzić do 
efektów niepożądanych z punktu widzenia celu przepisu.

W to miejsce zaproponować należy wszechstronne badanie istnienia 
związku funkcjonalnego między aktem powierzenia czynności a zda-
rzeniem, z którego szkoda wynikła. Związek taki nie ma charakteru 
związku przyczynowego w rozumieniu art. 361§ 1 k.c., a o jego istnie-
niu przesądzałyby omówione wcześniej kryteria: przedmiotowe, pod-
miotowe, temporalne i organizacyjno-instrumentalne65. Pozwoliłoby to 
z jednej strony w sposób uniwersalny wskazać granice odpowiedzial-
ności zwierzchnika za czynności podwładnego, z drugiej natomiast 
pozwoliłoby na należytą ochronę poszkodowanych oraz wyznaczenie 
sfery tzw. ryzyka zwierzchnictwa, z którym łączy się powierzenie czyn-
ności podwładnemu.

W sprawach medycznych, w których mamy do czynienia z budzą-
cą istotne wątpliwości praktyką wykonywania przez lekarzy prywatnej 
działalności w z.o.z. i zacierania się granic między pacjentami „prywat-
nymi” i tymi leczonymi w z.o.z. oraz między czynnościami w ramach 
praktyki „prywatnej” a czynnościami w ramach kontraktu z z.o.z., zwią-
zek funkcjonalny pozwalałby na przypisanie z.o.z. solidarnej odpowie-

64 Może mieć ona znaczenie jedynie pomocnicze, przy ocenie całokształtu okoliczności danej relacji.
65 Por. Wyrok SN z dn. 25 listopada 2005 r., sygn. V CK 396/05.
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dzialności za szkody medyczne, co jest moim zdaniem uzasadnione 
celowościowo. Jednocześnie tego rodzaju odpowiedzialność solidarna 
zwierzchnika i podwładnego nie chroni lekarza, nie prowadzi do jego 
indemnifi kacji przez zwierzchnika, gdyż temu ostatniemu przysługują 
wobec lekarza roszczenia regresowe w pełnym zakresie. Proponowana 
wykładnia art. 430 k.c. byłaby bardziej adekwatna dla relacji zwierzch-
nictwa przewidzianej w tym przepisie, odpowiada rozkładowi ryzyka 
w tego rodzaju sytuacjach oraz mogłaby się przyczynić do staranniej-
szego podejścia z.o.z. do kształtowania zasad organizacyjnych i po-
rządkowych w ramach tego typu stosunków z lekarzami-kotraktorami.

Niezależnie od powyższego, stosownie do konkretnego stanu fak-
tycznego, nie można także wykluczyć możliwości konstruowania 
w tego typu sprawach odpowiedzialności z.o.z., na podstawie art. 415 
k.c. za czyn własny polegający na niewłaściwym zorganizowaniu dzia-
łania z.o.z., które umożliwiło lekarzowi przyjmowanie pacjentów poza 
odpowiednimi procedurami i w konsekwencji powstanie szkody na 
osobie.
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Uprawnienia decyzyjne Prezesa NFZ w�kontekście 
art. 154 Ustawy o�świadczeniach zdrowotnych

Wprowadzenie

Obecnie rynek usług zdrowotnych jest zdominowany przez różne ro-
dzaje umów, których zawieranie związane jest z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych1 i poddane jest regulacji cywilnoprawnej. Dlatego też zdecy-
dowana większość zagadnień z tym związanych oscyluje wokół instytucji 
właściwych prawu cywilnemu. Jednakże złożoność sposobów działania 
NFZ powoduje powstawanie innych jeszcze problemów, w tym także 
właściwych prawu publicznemu, zwłaszcza tam gdzie cywilnoprawne for-
my działania przecinają się z formami właściwymi prawu publicznemu. 
W szczególności sytuacje takie mają miejsce w przypadkach wydawania 
przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ oraz Prezesa NFZ decy-
zji administracyjnych, na skutek wniesienia środka odwoławczego przez 
świadczeniodawcę, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku 
naruszenia przez Fundusz zasad prowadzenia postępowania w sprawie za-
warcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

Przeprowadzanie postępowań o zawarcie umów o udzielanie 
świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej

W myśl art. 107 ust. 5 pkt 8 ustawy o świadczeniach opieki zdrowot-
nej fi nansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, 
poz. 1027 ze zm.; określanej dalej jako: uśoz, powoływane dalej prze-

1 Por. szerzej na temat umów funkcjonujących na rynku usług medycznych T. Zimna, Zawieranie umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2007.
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pisy bez bliższego wskazania oznaczają przepisy tejże ustawy) jednym 
z zadań dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu jest przeprowa-
dzanie postępowań o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych. W celu prze-
prowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej dyrektor oddziału wojewódzkiego Fun-
duszu powołuje komisję, której tryb pracy określa regulamin uchwalo-
ny przez Radę Funduszu (art. 139 ust. 4). A zatem postępowanie mające 
na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń prowadzi powołana 
przez dyrektora oddziału Funduszu komisja. Czynności podejmowane 
przez komisję nie mieszczą się w sferze działań administracji publicz-
nej, a „postępowanie”, o którym mowa w art. 139 ust. 4 nie należy do 
kategorii jurysdykcyjnych postępowań administracyjnych2. Potwierdza 
to orzecznictwo sądowoadministracyjne, z którego wynika, że „postę-
powanie w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami (…) nie 
jest postępowaniem administracyjnym w rozumieniu przepisów kpa. 
Sprawa o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń staje się sprawą 
administracyjną z chwilą złożenia przez świadczeniodawcę w trybie 
art. 154 (…) odwołania(…)”.3. 

Stosownie do art. 151 ust. 1–2 i ust. 5, jeżeli nie nastąpiło unieważ-
nienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świad-
czeń opieki zdrowotnej, komisja ogłasza o rozstrzygnięciu postępowa-
nia. O rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłasza się w miejscu i terminie 
określonych w ogłoszeniu o konkursie ofert. Z chwilą ogłoszenia roz-
strzygnięcia postępowania następuje jego zakończenie, a komisja ulega 
rozwiązaniu.

Z powołanych wyżej przepisów uśoz wynika więc w sposób oczywi-
sty, że ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania o udzielanie świad-
czeń opieki zdrowotnej należy do komisji i że z chwilą tego ogłoszenia 
komisja ulega rozwiązaniu. 

Zadania komisji powinny być określone w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia. Zgodnie bowiem z treścią art. 139 ust. 5 minister ten został 
ustawowo upoważniony do określenia w drodze rozporządzenia jej 

2 Szerzej na temat wzorowania postępowania komisji konkursowej na czynnościach poprzedzających za-
warcie umowy cywilnoprawnej A. Paszkowski, glosa do postanowienia NSA z 14 lutego 2007 r. II GSK 330/06.

3 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 grudnia 2009 r. VI SA/Wa 1827/09, Lex 583579.
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zadań. Minister Zdrowia skorzystał z tego upoważnienia ustawowego 
wydając w dniu 15 grudnia 2004r. rozporządzenie w sprawie zawarcia 
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, 
powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań (Dz. U. 
Nr 273, poz. 2719). Analiza treści powyższego rozporządzenia prowadzi 
do wniosku, że Minister Zdrowia uregulował w nim wszystkie istotne 
kwestie, objęte upoważnieniem ustawowym zawartym w art. 139 ust. 
5, za wyjątkiem określenia zadań komisji konkursowej. Jednakże dla 
zrekonstruowania zadań i obowiązków komisji w ramach postępowania 
w sprawach zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
można oprzeć się bezpośrednio na art. 139 ust. 4, zdanie drugie, uśoz. 
Przepis ten stanowi, że tryb pracy komisji określa regulamin uchwalo-
ny przez radę Funduszu. Z załącznika do uchwały Nr 36/2005/I Rady 
Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 października 2005 r. wynika, 
że działania komisji mają na celu dokonywanie ustaleń dla potrzeb pro-
wadzonych przez nią rokowań lub konkursu ofert, których celem jest 
zawarcie umów o udzielanie świadczeń z najlepszym oferentem bądź 
podmiotem zaproszonym do rokowań. W świetle powyższych rozwa-
żań podstawowym zadaniem komisji jest przeprowadzanie postępowań 
w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych. 

Uprawnienia świadczeniodawcy

Uprawnieniem przysługującym świadczeniodawcy biorącemu udział 
w postępowaniu, jest – według art. 154 ust. 1 – możliwość wniesienia 
do dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, w terminie siedmiu dni 
od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołania dotyczą-
cego rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie 
podlega rozpatrzeniu. Jak wynika z powyższego uregulowania odwołanie 
można złożyć w czasie, gdy komisji konkursowej już nie ma, wobec cze-
go nie może ona już nic zdziałać w związku z wniesionym odwołaniem. 

Zakończenie działań komisji w postaci ogłoszenia przez nią roz-
strzygnięcia postępowania otwiera możliwość uruchomienia jurysdyk-
cyjnego postępowania administracyjnego przed dyrektorem wojewódz-



Prawo i Medycyna 4/2011 (45, vol. 13) 29

Uprawnienia decyzyjne Prezesa NFZ w kontekście art. 154 Ustawy…

kiego oddziału NFZ. Zgodnie z art. 152 świadczeniodawcom, których 
interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Fundusz 
zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwo-
ławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i 154. 

Pomimo tego, że ustawodawca w art. 154 ust. 1 posłużył się określe-
niem „odwołanie” stwierdzając, iż „świadczeniodawca może wnieść do 
dyrektora odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania” – to z pew-
nością nie miał on na myśli „odwołania” w rozumieniu art. 127 § 1 i § 2 
kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. 
Nr 98, poz. 1071, ze zm., określanego dalej jako kpa.), uruchamiającego 
jurysdykcyjne postępowanie administracyjne przed organem administra-
cji publicznej drugiej instancji. „Odwołanie”, o którym mowa w art. 154 
ust. 1, uruchamia postępowanie administracyjne w sprawie, ale przed or-
ganem pierwszej instancji. W istocie jest ono wnioskiem o wszczęcie po-
stępowania administracyjnego w rozumieniu art. 61 § 1 kpa. Niejako sta-
rając się poprawić „niechlujność” ustawodawcy w zakresie terminologii, 
którą się on posługuje w odniesieniu do podania o wszczęcie postępowa-
nia, WSA w Warszawie, w uzasadnieniu wyroku z dnia 15 grudnia 2009 r. 
określał je częstokroć jako: „wniosek-odwołanie”4. Skoro bowiem komi-
sja nie jest organem administracji publicznej ani w znaczeniu ustrojowym 
ani w znaczeniu funkcjonalnym (albowiem przeprowadzane przez nią 
postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej ma – z założenia ustawowego – doprowadzić do wyłonienia 
podmiotu świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawrze cywilnoprawną 
umowę), to złożone od jej rozstrzygnięcia „odwołanie” jest li-tylko po-
daniem (wnioskiem) o wszczęcie postępowania administracyjnego przez 
dyrektora oddziału wojewódzkiego.

Charakter prawny NFZ 

W postanowieniu II GSK 394/08 z dnia 17 października 2008r. 
Naczelny Sąd Administracyjny wyraził pogląd, zgodnie z którym: 

4 VI SA/Wa 1827/09, Lex 583579.
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„ Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest organem administracji publicz-
nej w rozumieniu ustrojowym i nie przyznano mu generalnie kompe-
tencji do stosowania środków prawnych właściwym organom admini-
stracji publicznej. Jednakże na mocy konkretnych przepisów tej ustawy 
stosuje środki prawne właściwe organom administracji publicznej (np. 
art. 33 ust. 2, art. 154 ust. 6)”5. NFZ rzeczywiście nie jest organem 
administracji publicznej. Żaden organ administracji publicznej nigdy 
nie miał i nie ma osobowości prawnej na gruncie prawa cywilnego, gdy 
tymczasem NFZ ją ma. W naszej ocenie Narodowy Fundusz Zdrowia 
jest fundacją prawa publicznego6. Jest więc podmiotem administracji 
publicznej, realizującym zadania publiczne przy użyciu władztwa ad-
ministracyjnego, a dopiero jego organy są organami administracji pub-
licznej. Stąd nic dziwnego, że są upoważnione do stosowania środków 
właściwych organom administracji publicznej. 

Jurysdykcyjne postępowanie administracyjne 
przed organami NFZ

Na akceptację zasługuje wyrok WSA w Warszawie, w ocenie któ-
rego „wniesienie odwołania od rozstrzygnięcia w przedmiocie wyboru 
najlepszych ofert (…) implikuje typowe postępowanie administracyjne, 
które winno być prowadzone z zachowaniem wszelkich reguł ustalo-
nych w kpa”7. 

W orzecznictwie sądów administracyjnych prezentowany jest po-
gląd, zgodnie z którym: „Celem procedury uruchamianej na wniosek-
-odwołanie jest weryfi kacja w postępowaniu administracyjnym, czy 
we wcześniejszej nieadministracyjnej fazie postępowania w sprawie 
zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej nie doznał 
uszczerbku interes prawny podmiotu powołującego się na naruszenie 
zasad postępowania. (…) W postępowaniu administracyjnym zada-

5 Lex nr 499834.
6 Zob. szerzej na temat fundacji prawa publicznego E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogól-

na. Warszawa 2000, s. 285.
7 Wyrok z 13 października 2005r. III SA/ Wa 1876/05, lex nr 185203, podobnie WSA w wyroku 

z 15 czerwca 2005r. III SA/ Wa 578/05, lex nr171692. 
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niem organu jest dokonanie kontroli postępowania w sprawie zawarcia 
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, pod kątem ewentu-
alnego naruszenia przepisów prawa, ale także zbadanie stanu faktycz-
nego sprawy w takim zakresie, który mógł mieć wpływ na uszczerbek 
interesu prawnego uczestnika postępowania”8. W innym wyroku WSA 
w Warszawie podobnie wypowiedział się w kwestii wszechstronnego 
wyjaśnienia przez dyrektora oddziału, prowadzącego postępowanie, 
wszystkich aspektów sprawy; „…obowiązkiem organu prowadzącego 
to postępowanie jest wyjaśnienie wszystkich aspektów prowadzonych 
rokowań”9.

Reasumując powyższe poglądy należy stwierdzić, że dyrektor wo-
jewódzkiego oddziału NFZ prowadząc postępowanie na skutek odwo-
łania wniesionego w trybie art. 154 ust. 1 obowiązany jest kierować 
się regułami płynącymi z kodeksu postępowania administracyjnego, 
w tym – z uwagi na fakt zakwestionowania rozstrzygnięcia komisji – 
przede wszystkim naczelną zasadą tego postępowania jaką jest zasada 
prawdy obiektywnej. Ponadto, organ ten winien uwzględniać reguły 
płynące z postanowień uśoz, która w art. 134 nakłada na Fundusz obo-
wiązek równego traktowania wszystkich świadczeniodawców ubiega-
jących się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
i prowadzenie postępowania w taki sposób, który gwarantuje zachowa-
nie uczciwej konkurencji. Nadto jeszcze, stosownie do art. 152, czyn-
ności postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez dyrektora 
oddziału powinny być ukierunkowane na badanie uszczerbku interesu 
prawnego świadczeniodawcy. 

6. Uprawnienia decyzyjne dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ

W myśl art. 154 ust. 3, po rozpatrzeniu odwołania dyrektor oddzia-
łu wydaje decyzję administracyjną, uwzględniającą lub oddalającą od-
wołanie. Jak się wydaje, wniesienie odwołania ma na celu tylko jed-
no – poddanie weryfi kacji rozstrzygnięcia komisji i ustaleń do niego 

8 Powołany już wcześniej wyrok WSA w Warszawie VI SA/Wa 1827/09, lex nr 583579.
9 Wyrok WSA w Warszawie z 29 października 2008r. VII SA/Wa 823/08, lex nr 527536.
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 prowadzących. Z treści powołanego wyżej przepisu wynika, że dyrek-
tor oddziału może podjąć tylko jedno z dwóch rozstrzygnięć:

– zaakceptować rozstrzygnięcie komisji (w decyzji oddalającej od-
wołanie), albo

– zanegować rozstrzygnięcie komisji (w decyzji uwzględniającej 
odwołanie).

Skoro ustawodawca upoważnił dyrektora oddziału do zakwestio-
nowania rozstrzygnięcia komisji, to nasuwa się następujące pytanie: 
jaki sens miałoby upoważnienie dyrektora oddziału do uwzględnienia 
odwołania, jeżeli nie miałby on jednocześnie uprawnień do tego, aby 
zmienić rozstrzygnięcie komisji? Jeżeli dyrektor oddziału nie mógłby 
zmienić rozstrzygnięcia komisji w przypadkach gdyby było ono błędne 
(np. na skutek pomyłki popełnionej w obliczeniach matematycznych, 
których konsekwencją byłoby uzyskanie lepszego wyniku punktowego 
przez świadczeniodawcę, nie znajdującego pokrycia w złożonej przez 
niego ankiecie), dochodziłoby do paradoksu polegającego na tym, że 
zmuszony byłby je zaakceptować. Wszak sama komisja popełnione-
go przez siebie błędu naprawić nie jest w stanie, albowiem wcześniej 
uległa rozwiązaniu. Wobec tego jedynym organem, który jest upoważ-
niony do naprawienia błędu komisji jest dyrektor oddziału, jeśli w kon-
kretnym przypadku dojdzie do wniosku, że błąd został popełniony i że 
w związku z tym należy uwzględnić odwołanie. Zatem istotą uwzględ-
nienia odwołania musi być nie tylko uchylenie rozstrzygnięcia komi-
sji konkursowej, ale także skorygowanie stwierdzonego błędu poprzez 
wydanie rozstrzygnięcia wolnego od błędu. 

Możliwość zmiany rozstrzygnięcia komisji przez dyrektora oddzia-
łu w decyzji rozstrzygającej sprawę ściśle wiąże się z obowiązującą 
(również) w (tym) postępowaniu administracyjnym zasadą prawdy ma-
terialnej, nakazującą z jednej strony – rzetelnie ustalić stan faktyczny 
sprawy, z drugiej zaś – wnikliwie rozpatrzyć sprawę. Dokumentacja 
zebrana w toku postępowania prowadzonego przez komisję jest w tym 
przypadku zasadniczym elementem materiału dowodowego, odzwier-
ciedlającego stan faktyczny sprawy. Dyrektor oddziału prowadzi po-
stępowanie i załatwia sprawę, działając w charakterze organu admini-
stracji publicznej pierwszej instancji. Wydawana przez niego w oparciu 
o art. 104 § 1 kpa decyzja merytorycznie rozstrzyga sprawę, której isto-
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ta sprowadza się do ustalenia tego, czy prowadzone przez komisję po-
stępowanie i ogłoszone rozstrzygnięcie odpowiadają przyjętym wcześ-
niej regułom i wskazówkom oraz czy nie doszło w nim do nierównego 
potraktowania uczestniczących w nim świadczeniodawców, a także czy 
komisja nie dopuściła się naruszenia reguł uczciwej konkurencji bądź 
czy nie doszło do naruszenia interesu świadczeniodawców. Wreszcie 
dyrektor poddaje weryfi kacji to, czy rozstrzygnięcie komisji odpowia-
da ustalonemu w sprawie stanowi faktycznemu i prawnemu. 

Rozstrzygnięcia Prezesa NFZ

Obowiązujący w analizowanych sprawach tryb postępowania – 
zgodnie z wymogami Konstytucji (art. 78 zdanie 1 Konstytucji) – ma 
charakter dwuinstancyjny. Prezes Funduszu w takich przypadkach jest 
organem drugiej instancji, rozpatrującym odwołanie od decyzji dyrek-
tora oddziału. Odwołanie wnosi się do Prezesa Funduszu (jak zwykle 
w takich przypadkach) w trybie pośrednim, a więc za pośrednictwem 
dyrektora oddziału, co uzasadnione jest tym, że po pierwsze, organ 
pierwszej instancji dysponuje aktami sprawy i dopóki nie zostaną one 
przesłane wraz z odwołaniem prezesowi Funduszu, brakować będzie 
podstaw do orzekania przez organ drugiej instancji. Po drugie zaś – 
zgodnie z wymaganiami kpa – przed rozpatrzeniem odwołania przez 
organ odwoławczy należy bezwzględnie umożliwić organowi pierw-
szej instancji skorzystanie z prawa do autoweryfi kacji własnej decyzji. 

Przepis art. 154 ust. 6 stanowi, że: „Prezes Funduszu rozpatruje od-
wołanie, o którym mowa w ust. 4, w terminie 30 dni od dnia jego otrzy-
mania i wydaje decyzję administracyjną w sprawie. Decyzja Prezesa 
Funduszu podlega natychmiastowemu wykonaniu.”. Natomiast kluczo-
wy dla niniejszych rozważań przepis art. 154 ust. 7 stanowi: „W przy-
padku uwzględnienia odwołania, o którym mowa w ust. 4, przeprowadza 
się ponownie postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej. Do ponownie przeprowadzanego postę-
powania stosuje się odpowiednio art. 144 pkt 1 oraz art. 145.”. Prze-
pis ten określa uprawnienia decyzyjne Prezesa Funduszu, choć nie 



Prawo i Medycyna 4/2011 (45, vol. 13)34

Ewa Szewczyk, Marek Szewczyk

czyni tego wprost. W jego świetle w przypadku, gdy Prezes Funduszu 
uwzględni odwołanie od decyzji dyrektora oddziału NFZ, postępowa-
nie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowot-
nej „…przeprowadza się ponownie”. Oznacza to, że Prezes Funduszu 
nie ma uprawnień reformatoryjnych, lecz wyłącznie kasacyjne. Prezes 
Funduszu niczego nie może zmienić własną decyzją. Może tylko: albo 
oddalić odwołanie od decyzji dyrektora wojewódzkiego, i tym samym 
utrzymać w mocy jego decyzję, albo uwzględnić odwołanie, i tym sa-
mym uchylić decyzję dyrektora wojewódzkiego. W takim przypadku 
sam ustawodawca postanowił, że postępowanie w sprawie zawarcia 
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przeprowadza się 
ponownie. W dalszej konsekwencji oznacza to, że Prezes Funduszu nie 
jest uprawniony do stosowania art. 138 kpa (wskazującego rodzaje roz-
strzygnięć organu odwoławczego), albowiem jego uprawnienia – jako 
organu wyższej instancji – określa wyłącznie przepis art. 154 ust. 7. 
Wobec tego przepis art. 154 ust. 7 stanowi lex specialis w stosunku do 
art. 138 kpa i Prezes Funduszu nie powinien się na ten przepis powoły-
wać, jako że przepis ten nie stanowi upoważnienia dla Prezesa Fundu-
szu do podejmowania jakichkolwiek działań. 
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Prawne aspekty komercyjnej działalności SPZOZ, 
ze�szczególnym uwzględnieniem problematyki 
świadczeń około-medycznych

Zagadnienia związane z komercyjnym udzielaniem świadczeń opie-
ki zdrowotnej przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 
(SPZOZ) budzą wiele wątpliwości. Problem ten był w piśmiennictwie 
wielokrotnie poruszany i komentowany, jednakże głównie w zakresie 
możliwości pobierania przez SPZOZ opłat związanych z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych od pacjentów objętych powszechnym ubez-
pieczeniem zdrowotnym. Tymczasem, świadczenia te stanowią tyl-
ko część większej kategorii, jaką są świadczenia opieki zdrowotnej 
(a więc np. świadczenia związane z zakwaterowaniem). W literaturze 
przedmiotu zagadnienie możliwości pobierania opłat od pacjentów za 
podwyższony standard zakwaterowania i wyżywienia oraz świadcze-
nie usług około-medycznych związanych z hospitalizacją czy nawet 
zupełnie oderwanych od procesu leczenia, nie doczekało się gruntow-
niejszej analizy, tym samym problem ten zasługuje na chociażby skró-
towe omówienie.

W przeszłości próbę określenia statusu SPZOZ w kontekście możli-
wości odpłatnego udzielania świadczeń w ogólności, przede wszystkim 
jednak na gruncie nieobowiązującej już dziś ustawy z dnia 30 sierpnia 
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (ZOZU)1, podjęli m. in. Z. Kubot2, 

1 Dz.U.1991.91.408.
2 Zob. Z. Kubot, Status samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej a komercyjne usługi me-

dyczne, Prawo i medycyna nr 39, 2010 r., także Z. Kubot, Prawo pacjenta do udzielenia odpowiednich świad-
czeń zdrowotnych, Praca i zabezpieczenie społeczne, nr 2, 2011 r.
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R. Tarnacki3, M. Matczak i G. Maczyński4, eksperci związani z funda-
cją Lege Pharmaciae (P. Kieszkowska-Knapik, M. Kulesza, N. Łojko)5. 
Afi rmując większość tez przedstawianych przez ww. autorów, niniej-
szy tekst jest próbą wskazania na szersze ich umocowanie normatywne 
(w szczególności z uwagi na zmianę stanu prawnego), wykładni pojęcia 
„świadczeń opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicznych”, 
a także (przede wszystkim) zbadania dopuszczalności odpłatnego udzie-
lania przez SPZOZ świadczeń około-medycznych i różnicowania wa-
runków pobytu ubezpieczonych hospitalizowanych. 

Uwagi wstępne

Problematyka związana z dopuszczalnością pobierania przez samo-
dzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej opłat od pacjentów zasad-
niczo obejmuje dwie grupy problemów:

– odpłatność za udzielanie świadczeń zdrowotnych in genere, 
– odpłatność za udzielanie tzw. świadczeń około-medycznych, 

w szczególności za podwyższony standard w zakwaterowaniu i wyży-
wieniu. 

Nie bez powodu autor ogranicza analizę powyżej wskazanych prob-
lemów wyłącznie do placówek publicznych o statusie samodzielnych 
zakładów opieki zdrowotnej. Wynika to przede wszystkim z dwóch 
powodów: po pierwsze, dopuszczalność pobierania opłat przez te ka-
tegorie podmiotów budzi w piśmiennictwie i praktyce najwięcej wąt-
pliwości; po drugie zaś – placówki te świadczą swe usługi wraz z tzw. 
usługami quasi hotelowymi, a zatem udzielanie świadczeń zdrowot-
nych w przeważającej ilości wypadków związane będzie z pobytem 
pacjenta w szpitalu.

3 Zob. R. Tarnacki, SPZOZ-y powinny mieć prawo do komercyjnych świadczeń, Rynek Zdrowia, tekst do-
stępny w wersji elektronicznej pod adresem: http://www.rynekzdrowia.pl/Prawo-w-ochronie-zdrowia/SPZOZ-y-
-powinny-miec-prawo-do-komercyjnych-swiadczen,109302,1009.html; ostatnio odwiedzane 14 września 2011 r.

4 Zob. M. Matczak, G. Maczyński, Wbrew konstytucji, Menedżer Zdrowia, nr 8, 2011 r.
5 Por. Opinia prawna odnośnie do możliwości pobierania przez samodzielne publiczne zakłady opieki 

zdrowotnej opłat za udzielenie świadczenia zdrowotnego, opinia dostępna pod adresem: http://www.legephar-
maciae.org.pl/var/media/fi le/OPINIA-POBIERANIE-OPLAT-PRZEZ-PZOZY-FUNDACJA-LEGE-PHAR-
MACIAE-MARZEC-2010.pdf; ostatnio odwiedzane 10 września 2011 r.
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Wywód poświęcony będzie w głównej mierze sytuacji prawnej pa-
cjentów objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Na 
wstępie podkreślić należy, iż zgodnie z art. 68 ust. 2 Konstytucji obywa-
telom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapew-
niają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej fi nansowanej ze 
środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określać 
ma zaś ustawa zwykła. Zważyć należy, iż cytowany powyżej przepis 
stanowi o „równości dostępu” do świadczeń, nie zaś „równości świad-
czeń”. Takie ukształtowania uprawnienia konstytucyjnego ma istotne 
implikacje, o czym mowa będzie w dalszej części analizy. Problem 
pobierania opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych od osób ubez-
pieczonych w NFZ ma zatem wymiar konstytucyjny – z jednej strony 
rodzi bowiem pytanie o to, czy tego typu praktyki (w szczególności 
w kontekście udzielania świadczeń z pominięciem listy oczekujących) 
naruszają zasadę równego dostępu do świadczeń – z drugiej strony na-
suwa wątpliwość, czy przyznanie prawa do komercyjnego udzielania 
świadczeń pacjentom objętym powszechnym ubezpieczeniem zdro-
wotnym podmiotom leczniczym innym aniżeli SPZOZ nie prowadzi do 
naruszenia zasady równości wobec prawa (dlaczego bowiem SPZOZ 
ma znajdować się w gorszej sytuacji prawnej aniżeli inne podmioty 
lecznicze?), a także prawa obywateli do ochrony zdrowia.

Odpłatne udzielanie świadczeń zdrowotnych

W tej grupie zagadnień zasadniczo poruszyć należy dwie kwestie: 
generalną dopuszczalność odpłatnego udzielania świadczeń zdrowot-
nych osobom ubezpieczonym w NFZ oraz możliwość pobierania opłat 
od pacjentów oczekujących w kolejce za udzielenie świadczenia z po-
minięciem ustalonej listy oczekujących, a tym samym z pogorszeniem 
sytuacji tych ostatnich.

Jak wskazano powyżej, Konstytucja gwarantuje równy dostęp do 
świadczeń opieki zdrowotnej w wypadku, gdy świadczenia te fi nan-
sowane są ze środków publicznych. Z uwagi na limitowaną wielkość 
tychże środków oraz ich niedostatek wobec potrzeb pacjentów, udzie-
lanie tychże świadczeń podlega ograniczeniom, m.in. poprzez ustalenie 
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listy oczekujących. W związku z powyższym pojawiły się wątpliwości, 
czy dopuszczalne jest odpłatne udzielanie świadczeń przez placówkę, 
która ma tychże świadczeń dostarczać na podstawie umowy z narodo-
wym płatnikiem. Chodzi tu w szczególności o sytuacje, gdy pacjent 
chce zapłacić za udzielenie na jego rzecz świadczenia zdrowotnego 
w sytuacji, gdy dany SPZOZ nie wykorzystał limitu świadczeń w ra-
mach kontraktu zawartego z NFZ, z pominięciem listy oczekujących.

Sprawa dopuszczalności pobierania opłat za udzielanie świadczeń, 
które są fi nansowane ze środków publicznych, była przedmiotem zainte-
resowania judykatury. Istotne w tej mierze orzeczenie Naczelnego Sądu 
Administracyjnego zapadło na kanwie następującego stanu faktyczne-
go: Rada Powiatu w Ś. podjęła uchwałę w przedmiocie zmiany statutu 
SPZOZ w Ś., poprzez którą wprowadzono możliwość udzielania świad-
czeń zdrowotnych na podstawie dobrowolnych deklaracji pacjentów na 
zasadach uchwalonych w regulaminie tegoż zakładu. Wprowadzone regu-
lacje zezwalały na skorzystanie z odpłatnego świadczenia poza kolejnoś-
cią, o ile pacjent zawrze ze szpitalem dobrowolną umowę o takie świad-
czenie. Uchwałę tę zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
we Wrocławiu Wojewoda D. wskazując, iż narusza ona art. 7 oraz art. 68 
Konstytucji. Ostatecznie sprawę rozstrzygał Naczelny Sąd Administracyj-
ny w Warszawie, który w wyroku z dnia 1 lutego 2006 r. stwierdził, że 
jeżeli od uiszczenia opłat wynikających z umowy cywilnoprawnej zależy 
przyspieszenie udzielenia świadczenia zdrowotnego osobom ubezpieczo-
nym, to zasada równego dostępu do świadczeń zostaje naruszona6. 

Pogląd ten należy podzielić częściowo. Za niedopuszczalne uznać 
należy bowiem pobieranie opłat „za przeskoczenie kolejki” i udzielenie 
świadczenia w czasie, gdy świadczeniodawca udziela ich w normalnym 
trybie ubezpieczonym, zgodnie z listą oczekujących. Nie ma jednak 
przeszkód by oczekujący zapłacił wartość świadczenia i uzyskał je np. 
w czasie, gdy świadczeniodawca nie udziela świadczeń w ramach zawar-
tego kontraktu (godziny późno południowe czy wieczorne)7. Taki system 

6 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lutego 2006 r., sygn. akt II OSK 720/05, Orzeczni-
ctwo w Sprawach Samorządowych 2006/3/81.

7 Por. Echa medialne debaty – jak poprawić dostęp pacjentów do leczenia i sytuację szpitali w Polsce?, 
tekst dostępny pod adresem: http://www.legepharmaciae.org.pl/aktualnosci.html?id=18; ostatnio odwiedzane 
1 września 2011 r. 
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udzielania świadczeń nie wpłynie bowiem negatywnie na sytuację ocze-
kujących – wprost przeciwnie, poprawi ich położenie wobec skrócenia 
się kolejek i wzmocnienia kondycji fi nansowej świadczeniodawcy.

Odnotować należy, iż wskazane orzeczenie zapadło przed wprowa-
dzeniem zmian do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicznych8 (dalej usta-
wa o świadczeniach) w zakresie tzw. koszyka świadczeń gwarantowa-
nych. Obecnie określono, które świadczenia opieki zdrowotnej mają 
charakter świadczeń gwarantowanych, a zatem ubezpieczony wie, ja-
kiego rodzaju świadczenia są udzielane przez podmioty lecznicze w ra-
mach środków publicznych. Oznacza to, że w przypadku świadczeń 
opieki zdrowotnej, które nie znajdują się w tzw. koszyku świadczeń 
gwarantowanych, SPZOZ niewątpliwie ma prawo do udzielania takich 
świadczeń odpłatnie w drodze zawierania ze świadczeniobiorcą umo-
wy cywilnoprawnej.

Wątpliwości budzić może dopuszczalność pobierania opłat za udzie-
lanie świadczeń opieki zdrowotnej, które znajdują się w ramach koszy-
ka świadczeń gwarantowanych, po wyczerpaniu limitu tych świadczeń 
z kontraktu zawartego z NFZ.

Wykładnia przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalno-
ści leczniczej9 (dalej ustawa lecznicza) może prowadzić do nieprawidło-
wego wniosku, iż możliwość taka jest wykluczona. Chodzi tu o art. 44 
ust. 1 zw. z art. 45 ust. 1 i 2 rzeczonej ustawy. Przepisy te – zdaniem auto-
ra nieprawidłowo – można odczytać w ten sposób, że publiczny podmiot 
leczniczy ma prawo pobrać opłaty za udzielanie świadczeń zdrowotnych 
fi nansowanych ze środków publicznych osobom uprawnionym do ich 
otrzymania, o ile zezwalają na to odrębne przepisy. Niekiedy spotkać 
można się z poglądem, iż przepisami odrębnymi w rozumieniu art. 44 
ust. 1 ustawy leczniczej są przepisy ustawy o świadczeniach. A zatem, 
jeżeli w ustawie tej brak jest przepisów stanowiących wprost o możliwo-
ści odpłatnego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej fi nansowanych 
ze środków publicznych, a nawet poniekąd jest to wbrew jej przepisom 
(vide art. 193 pkt 4 ustawy), to SPZOZ świadczeń takich udzielać nie 

8 Dz.U.2004.210.2135.
9 Dz.U.2011.112.654.
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może (mimo, iż wyczerpał limit świadczeń z kontraktu z NFZ, a moce 
przerobowe szpitala pozwalają na wykonanie znacznie większej ilości 
procedur, ale już poza umową z NFZ).

W ocenie autora SPZOZ ma prawo udzielać odpłatnie tychże świad-
czeń z uwagi na fakt, iż wobec wyczerpania limitu gwarantowanego 
kontraktem z NFZ, SPZOZ w istocie nie udziela już świadczeń opie-
ki zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicznych, a zatem nie 
mają zastosowania rygory ustawy o świadczeniach10. Ustawa ta bo-
wiem określa warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowot-
nej  fi nansowanych ze środków publicznych. Należy zatem stwierdzić, 
że świadczeniami opieki zdrowotnej fi nansowanymi ze środków pub-
licznych są świadczenia, które zostały przez ustawodawcę określone 
mianem gwarantowanych, ale jednocześnie na które wyasygnowano 
środki publiczne i z których są one fi nansowane. Zgodzić się przy tym 
należy z poglądem P. Kieszkowskiej-Knapik, M. Kuleszy i N. Łojko, że 
w zakres świadczeń niefi nansowych ze środków publicznych wchodzą 
świadczenia jakościowo wyższe (o wyższym standardzie) aniżeli od-
powiadające im rodzajowo świadczenia zakontraktowane przez NFZ11.

Stwierdzić należy, iż zasada równości dostępu do świadczeń nie 
może być pojmowana w sposób absolutny, gdyż prowadzić to może do 
kolizji z inną konstytucyjnie chronioną wartością, jaką jest prawo do 
zdrowia. Realizacja świadczenia usług medycznych musi zatem prze-
biegać w myśl „nieszkodzenia drugiemu” – SPZOZ może zatem udzie-
lać określonych świadczeń, o ile nie spowoduje to opóźnień w kolejce 
oczekujących (np. po godzinach).

Na marginesie należy wskazać na przypadki związane z udzielaniem 
przez SPZOZ-y świadczeń opieki zdrowotnej ubezpieczonym poza ko-
lejnością, w związku z prowadzeniem badań klinicznych produktów 
leczniczych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
Prawo farmaceutyczne sponsorzy badań klinicznych fi nansują świad-
czenia opieki zdrowotnej związane z badaniami klinicznymi, które są 

10 Na marginesie należy odnotować tezę Z. Kubota, iż umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
zawarta z NFZ nie może wykluczać udzielania świadczeń zdrowotnych poza jej przedmiotem – zob. Z Kubot, 
Prawo pacjenta do udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, Praca i zabezpieczenie społeczne, nr 2, 
2011 r., s. 20. 

11 Opinia…
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objęte protokołem badania klinicznego i które nie mieszczą się w zakre-
sie świadczeń gwarantowanych w rozumieniu ustawy o świadczeniach, 
a także świadczenia, które są świadczeniami gwarantowanymi, ale któ-
re m. in. są niezbędne do zakwalifi kowania pacjenta do udziału w ba-
daniu klinicznym (por. art. 37k ustawy Prawo farmaceutyczne). Jest 
zatem normatywna, wprost określona podstawa, do pobierania opłat 
za udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W praktyce, na mocy za-
wartych umów pomiędzy SPZOZ-ami a sponsorami, świadczenia takie 
udzielane są niezależnie od listy oczekujących. Udzielanie świadczeń, 
np. w ramach procedur screeningowych, zgodnie z listą oczekujących, 
w praktyce oznaczałoby niemożliwość prowadzenia badań klinicznych 
(z uwagi na ograniczony czas rekrutacji probantów).

Odpłatność związana z podwyższonym standardem 
w zakwaterowaniu i wyżywieniu oraz świadczeniem usług 
oderwanych od procesu leczenia

Problem możliwości hospitalizacji pacjentów przebywających 
w SPZOZ w zróżnicowanych warunkach zakwaterowania i wyżywie-
nia zasadza się w istocie na tzw. „jakości” pobytu w podmiocie leczni-
czym. Fundamentalną kwestią dla wskazanej problematyki jest pytanie 
o to, czy istnieje normatywnie określony standard pobytu w szpitalu 
w zakresie zakwaterowania i wyżywienia. A zatem – czy można mówić 
o ponadstandardowych warunkach pobytu, za korzystanie z których 
mogliby płacić bezpośrednio świadczeniobiorcy?

Kluczowe w tym zakresie są uregulowania zawarte w ustawie lecz-
niczej oraz ustawie o świadczeniach. Regulacje tych ustaw nie są ze 
sobą w pełni zharmonizowane. W pierwszej kolejności zwrócić na-
leży uwagę na używane na gruncie ustawy o świadczeniach pojęcie 
„świadczeń opieki zdrowotnej”. W myśl tejże ustawy na świadczenia 
opieki zdrowotnej składają się świadczenie zdrowotne, świadczenie 
zdrowotne rzeczowe i świadczenie towarzyszące. Dla przedmiotowych 
rozważań istotne jest przede wszystkim pojęcie „świadczeń towarzy-
szących”, przez które ustawa nakazuje rozumieć zakwaterowanie i wy-
żywienie w zakładzie opieki zdrowotnej całodobowej lub całodziennej 
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oraz usługi transportu sanitarnego. Przedmiotowa ustawa już w art. 1 
stanowi, iż określa ona warunki i zakres świadczeń opieki zdrowotnej. 
W istocie jednak do czynienia mamy z luką legislacyjną, jako że w rze-
czywistości nie czyni tego w odniesieniu do świadczeń towarzyszą-
cych, stanowiąc jedynie fragmentarycznie o konieczności ponoszenia 
opłat w oznaczonym zakresie za zakwaterowanie i wyżywienie w za-
kładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, opiekuńczo-leczniczym, rehabili-
tacji leczniczej czy też sanatorium uzdrowiskowym (vide art. 18 ust. 1 
i 2 oraz art. 33 ust. 3 ustawy).

W myśl przepisów ustawy leczniczej działalność lecznicza polega 
na udzielaniu świadczeń zdrowotnych (art. 3 ust. 1). Zgodnie art. 8 
przedmiotowej ustawy rodzajami działalności leczniczej są m. in. sta-
cjonarne i całododobowe świadczenia zdrowotne, które z kolei polegać 
mogą na zapewnieniu pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do sta-
nu zdrowia (art. 9 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy). Pojęcie świadczenia zdrowot-
nego ma zatem szerszy desygnat na gruncie ustawy leczniczej, aniżeli 
ustawy o świadczeniach, jako że w myśl ustawy leczniczej świadczenia 
zdrowotne zawierają świadczenia towarzyszące. Dalej, w myśl prze-
pisów ustawy leczniczej pomieszczenia i urządzenia podmiotu wy-
konującego działalność leczniczą winny odpowiadać wymaganiom 
odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz za-
kresu udzielanych świadczeń zdrowotnych (art. 22 ust. 1). Wymagania 
względem pomieszczeń dotyczą – w szczególności – warunków ogól-
no przestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych (art. 22 ust. 2), przy 
czym wymagania te winny być ustalone przy uwzględnieniu potrzeby 
zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, a także rodzaju 
wykonywanej działalności i zakresu udzielanych świadczeń zdrowot-
nych (art. 22 ust. 3). Szczegółowe określenie wskazanych warunków 
pozostawiono w gestii Ministra do spraw zdrowia, który winien uregu-
lować je w rozporządzeniu (które notabene nie zostało do chwili obec-
nej wydane12).

Wykładnia, zarówno literalna jak i celowościowa, wskazanych po-
wyżej przepisów pozwala stwierdzić, iż chodzi tu przede wszystkim 
o ogólne standardy dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego pacjen-

12 Stan na dzień 5 października 2011 r.
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tów, a nie poziomu ich komfortu (czasami może to się pokrywać – np. 
materace antyodleżynowe dla pacjentów długotrwale lub stale pozba-
wionych możliwości ruchu). Fakt braku określenia (opisania) w spo-
sób szczegółowy warunków zakwaterowania hospitalizowanych nie 
oznacza, iż standard w tym zakresie nie istnieje – jest on bowiem wy-
tyczany przy zastosowaniu klauzul otwartych. Można postawić tezę, 
iż tzw. standard obejmuje warunki niezbędne dla procesu leczenia. 
Warunki pobytu muszą być zatem higieniczne, gwarantować sprawny 
przebieg procesu leczenia (np. poprzez ogrzanie sal chorych i wyposa-
żone w niezbędny sprzęt sanitarny oraz medyczny). Standard ten zatem 
istnieje w wymiarze bezpieczeństwa pacjenta i skuteczności procesu 
leczenia. W tym kontekście należy jednak postawić pytanie o to, czy 
dopuszczalne jest różnicowanie – w szczególności na komercyjnych 
zasadach – warunków hospitalizacji w zakresie zakwaterowania i wy-
żywienia, o ile udostępniany standard (poziom) wykracza poza zaspo-
kojenie potrzeb pacjenta adekwatnie do jego stanu zdrowia.

Zgodnie z art. 23 ustawy leczniczej sprawy dotyczące sposobu i wa-
runków udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący 
działalność leczniczą, nieuregulowane w ustawie lub statucie, określa 
regulamin organizacyjny ustalony przez kierownika. Część doktryny 
traktuje publiczne zakłady opieki zdrowotnej jako zakłady admini-
stracyjne, których statut winien określać organizację wewnętrzną za-
kładu, kompetencję jego organów, zaś regulamin prawa i obowiązki 
użytkowników tego zakładu oraz sposób korzystania z tych praw13. Jak 
wcześniej wspomniano, na gruncie ustawy leczniczej w skład świad-
czeń zdrowotnych wchodzą świadczenia związane z zakwaterowaniem 
i wyżywieniem. Z uwagi na fakt, że ani ustawy ani wydane do nich 
rozporządzenia nie wytyczają standardów w zakresie wyżywienia i za-
kwaterowania w sposób pełny i precyzyjny, zakładać należy kompeten-
cję kierownika do ustalenia (poprzez regulamin) standardowych warun-
ków zakwaterowania, a co za tym idzie – iż pewne świadczenia w tym 
zakresie dostępne będą odpłatnie. Swoboda kierownika będzie jednak 

13 Por. M. Kopeć, Równy dostęp do zakładu opieki zdrowotnej w kontekście praw podstawowych i prawa 
do dobrej administracji, Praktyka polskich organów administracji publicznej w kontekście równych szans, 
praw podstawowych, ochrony praw obywatelskich, realizacji prawa do dobrej administracji. Skrypt dla 
Fundacji Prawo Europejskie, wydawca Prawo Europejskie.
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limitowana m.in. treścią zawartej umowy z Narodowym Funduszem 
Zdrowia. Usługi w zakresie zakwaterowania, które szpital kontraktuje 
z NFZ, stanowić będą zatem podstawowe świadczenia opieki zdrowot-
nej, które winny zostać zapewnione wszystkim pacjentom równo. Wy-
daje się, że nie ma jednak przeszkód, aby szpital odpłatnie umożliwiał 
korzystanie z infrastruktury/urządzeń (np. łóżek, bielizny) o wyższym 
standardzie, które nabył z wypracowanych środków.

Pogląd przeciwny został wyrażony w judykaturze. Sąd Najwyższy 
(SN) w wyroku z dnia 2 lipca 2004 r. stwierdził, że wprowadzenie po-
nadstandardowych warunków pobytu w szpitalu byłoby możliwe, o ile 
ustawowo określonoby warunki standardowe (w tym w zakresie wyży-
wienia czy warunków sanitarnych)14. Sąd skonstatował, że podział na 
standardowe i ponadstandardowe warunki pobytu nie znajduje uzasad-
nienia w obowiązującym (wówczas) ustawodawstwie. Sąd argumento-
wał, że wprowadzenie pozaustawowych rozwiązań dotyczących fi nan-
sowania pobytu pacjentów na leczeniu szpitalnym grozi pomieszaniem 
środków publicznych ze środkami prywatnymi, pobieranymi na podsta-
wie indywidualnych umów cywilnoprawnych, co mogłoby prowadzić 
do naruszenia zasady równego dostępu do świadczeń zdrowotnych. 
Innymi słowy, tworzenie tzw. ponadstandardowych warunków pobytu 
w szpitalu – w ocenie SN – stwarza ryzyko pokrycia kosztów ponad-
standardowego pobytu także ze środków publicznych. 

Pogląd ten należy ocenić krytycznie. Sąd Najwyższy uznał bowiem 
względy organizacyjne za przeszkodę uniemożliwiającą realizację, po 
pierwsze – prawa do ochrony zdrowia obywateli, po drugie – prawa 
do zarobkowania SPZOZ15. Utrudnienia techniczne nie mogą bowiem 
stanowić przeszkody dla realizacji konstytucyjnie gwarantowanych 
praw i wolności. Co więcej, wydaje się, że Sąd zdaje się nie zauważać, 
że trudności na które wskazuje, mogą zostać przezwyciężone poprzez 
zastosowanie odpowiednich rozwiązań i instrumentów ekonomicz-
nych. Podkreślić przy tym należy, iż orzeczenie to zapadło pod rządami 

14 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 lipca 2004 r., sygn. akt II CK 271/04, OSNC 2005/3/57.
15 Zob. także Z. Kubot, Prawo pacjenta do udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, Praca i za-

bezpieczenie społeczne, nr 2, 2011, s. 17–23, gdzie autor stwierdza, że ograniczenia działalności gospodarczej 
SPZOZ, polegającej na świadczeniu szeroko rozumianych usług medycznych, narusza art. 22 Konstytucji, bo-
wiem ograniczenie takie nie jest uzasadnione interesem publicznym.
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nieobowiązującej dziś ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym 
ubezpieczeniu zdrowotnym.

Stosunkowo prosta do rozwiązania wydaje się być kwestia doty-
cząca standardu wyżywienia. Skoro podmiot leczniczy może ustalić 
określoną stawkę za standardowy posiłek, to za niesprzeczne z prawem 
należy uznać umożliwienie mu odpłatnego dostarczania posiłków nie-
objętych standardowym menu. Świadczeniobiorcy zachowaliby równy 
dostęp do świadczenia towarzyszącego, jakim jest wyżywienie, albo-
wiem każdemu gwarantowano by minimalny standard, na jaki SPZOZ 
może pozwolić sobie w ramach dostępnych środków publicznych, 
w podwyższonym standardzie konieczna zaś byłaby dopłata.

Różnicowanie standardu hospitalizacji w zakresie jakości zakwa-
terowania w pewnych wypadkach prowadzić może do naruszenia za-
sady równego dostępu do świadczeń zdrowotnych. Tytułem przykła-
du – tworzenie sal jednoosobowych i udostępnienie ich za dodatkową 
opłatą, co w istocie prowadzi do redukcji miejsc hospitalizacji i ograni-
czenia dostępu do świadczeń16. Praktyka taka została zakwestionowana 
przez Najwyższą Izbę Kontroli, która uznała ją za naruszająca zasadę 
równego dostępu do opieki zdrowotnej17.

Analiza zagadnienia dopuszczalności różnicowania jakości zakwa-
terowania (np. w zakresie gabarytów sali, jej wyposażenia w udogod-
nienia, możliwości korzystania z sieci elektrycznej dla celów zasilania 
prywatnych urządzeń elektronicznych) w istocie dotyczy tego, co ro-
zumiemy pod pojęciem „zakwaterowania”, a ściślej do rozstrzygnię-
cia fundamentalnego dla tej problematyki zagadnienia – tj. czy szpital 
należy traktować wyłącznie jako lecznicę par excellance, która swą 
działalność skupia wyłącznie na procesie leczenia czy też jest placów-
ką, w działalności której uwzględniać należy ogół potrzeb pacjenta 
w trakcie hospitalizacji. Wydaje się, że w cywilizowanym, demokra-
tycznym państwie prawnym doby obecnej wymagać można, i takie 
też zdają się być społeczne oczekiwania, by szpital zapewniał warunki 

16 Praktyka taka była stosowana np. przez Szpital Ginekologiczno-Położniczy im Świętej Rodziny 
w Poznaniu, który pobierał dodatkowe opłaty od pacjentek, które chciały rodzić w jednoosobowej sali – zob. 
M. Bielicka,P. Bojarski, K. Nowak, NIK krytykuje szpitale, Gazeta Wyborcza, wydanie lokalne Poznań z dnia 
21 lipca 2010 r.

17 Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli „Opieka nad matką 
i noworodkiem w oddziałach położniczych i neonatologicznych”, Poznań, marzec 2010 r.
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godnego pobytu. Zakładać można zatem, że chodzi o zagwarantowa-
nie takiego standardu pobytu, by człowiek żyjący w XXI wieku mógł 
spełniać swoje normalne, przeciętne potrzeby. Oczywiście, przyjęcie 
tak generalnej formuły aktualizuje szereg prostych, choć nie banalnych 
pytań – np. czy możliwość korzystania z gniazda elektrycznego powin-
na być standardem czy też należy traktować je w kategorii czegoś, co 
wykracza poza przeciętne potrzeby związane z hospitalizacją? A jeżeli 
jest standardem, to czy chodzi tu tylko o zapewnienie możliwości ko-
rzystania z gniazda elektrycznego (fakt zainstalowania go w ścianie) 
czy też chodzi o zapewnienie bezwarunkowej możliwości korzystania 
z energii (np. wyłączając wprowadzanie opłat)?

W ocenie autora przychylić się należy do koncepcji, zgodnie z któ-
rą oczekiwać można od publicznego szpitala zapewnienia możliwości 
korzystania z energii elektrycznej na potrzeby korzystania z własnych 
urządzeń elektrycznych, co bynajmniej jednak nie jest równoznaczne 
z przyznaniem uprawnienienia do bezpłatnego, bezwarunkowego ko-
rzystania z sieci elektrycznej. Chodzi tu raczej o zapewnienie możliwo-
ści korzystania z urządzeń, toteż SPZOZ może obwarować możliwość 
konsumpcji energii od uiszczenia stosownej opłaty18.

 Na problem dopuszczalności różnicowania warunków hospitaliza-
cji, a zatem dyferencjacji standardu pobytu i możliwości korzystania 
z określonych udogodnień, należy spojrzeć także z perspektywy praw 
pacjenta. Pierwszorzędne znaczenie ma tu ustawa z 6 listopada 2008 r. 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta19, która określa prawa 
pacjenta m.in. w odniesieniu do podmiotów udzielających świadczeń 
zdrowotnych. Uprawnienia, o których mowa, mają w zdecydowanej 
większości charakter praw, z poszanowaniem których nie wiąże się 

18 W tym aspekcie wskazać należy na pojawiające się głosy określające taką praktykę w kategoriach 
nielegalnej, przede wszystkim z uwagi na brak uprawnienia (koncesji) po stronie szpitala do obrotu energią 
elektryczną oraz brak opomiarowania jej zużycia – zob. M. Janczura, D.Klimza-Stępień, Szpitale nielegalnie 
pobierają opłaty, tekst dostępny pod adresem: http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103454,8708042,Szpitale_niele-
galnie_pobieraja_oplaty.html. Stanowisko takie, w prezentowanym kształcie, jest jednak nieprawidłowe – Nie 
można prima facie uznać, że praktyka pobierania opłat przez szpitale jest bezprawna in genere, w szczególności 
z uwagi na fakt, iż – z zasady – nie dysponują one koncesją na obrót energią elektryczną. Ustawa Prawo energe-
tyczne nie wymaga bowiem uzyskania koncesji na obrót energią elektryczną za pomocą instalacji o napięciu po-
niżej 1 kV będącej własnością odbiorcy, o ile roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 100 000 euro 
(art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy).

19 Dz.U.2009.52.417



Prawo i Medycyna 4/2011 (45, vol. 13) 47

Prawne aspekty komercyjnej działalności SPZOZ, ze szczególnym…

obowiązek określonego świadczenia materialnego (prawo do informa-
cji, prawo do zachowania w tajemnicy informacji dot. pacjenta, pra-
wo do intymności etc.). Uwagę jednak należy zwrócić na art. 39 tejże 
ustawy, zgodnie z którym pacjent przebywający w podmiocie leczni-
czym udzielającym całodobowych lub całodziennych świadczeń zdro-
wotnych, a takim jest szpital, ma prawo do przechowywania rzeczy 
wartościowych w depozycie, a koszty realizacji tego prawa ponosi ten-
że podmiot. Ustawa zatem wprost stanowi jaka kategoria świadczeń 
związanych z procesem leczenia, niebędących świadczeniami zdrowot-
nymi, obciążać ma podmiot leczniczy. A contrario – realizacja innych 
uprawnień, wiążących się z obowiązkiem świadczenia na rzecz pacjen-
ta, nie powinna obciążać szpitala, a zatem umożliwiać mu pobieranie 
stosowanych opłat od świadczeniobiorców. Z drugiej jednak strony 
należy zauważyć, że przedmiotowa ustawa zawiera przepisy, która jed-
noznacznie określają przypadki, w których można od pacjenta żądać 
opłat za realizację określonych uprawnień – np. art. 28 ust. 1 (przewi-
dujący możliwość pobierania opłat za udostępnianie dokumentacji me-
dycznej) czy też art. 35 ust. 1 ustawy (dopuszczający pobieranie opłat 
z tytułu ponoszenia kosztów związanych ze sprawowaniem dodatkowej 
opieki pielęgnacyjnej czy kontaktów telefonicznych pacjenta z bliski-
mi). Wydaje się jednak, że przepisów tych jednak nie należy traktować 
jako wyznaczników zamkniętego katalogu sytuacji, w których podmiot 
leczniczy może pobierać od hospitalizowanych opłaty.

Na koniec stwierdzić należy, że jeżeli chodzi o możliwość komer-
cyjnego świadczenia usług w ogóle, w istocie należy postawić pytanie 
o możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez SPZOZ. Na 
gruncie nieobowiązującej już ustawy ZOZU możliwość taka wynika-
ła z wykładni art. 1 ust. 4 ustawy. Stanowił on, że ani zakład opieki 
zdrowotnej ani inne podmioty na terenie zakładu opieki zdrowotnej 
nie mogą prowadzić działalności uciążliwej dla pacjenta lub przebiegu 
leczenia albo innej działalności, która nie służy zaspokajaniu potrzeb 
pacjenta i realizacji jego praw, w szczególności reklamy lub akwizycji 
skierowanych do pacjenta oraz działalności polegającej na świadczeniu 
usług pogrzebowych. A contrario, SPZOZ miał prawo prowadzić dzia-
łalność gospodarczą, o ile nie naruszała ona warunków ustawowych. 
Artykuł 13 pkt 2 obowiązującej ustawy leczniczej stanowi, że w miejscu 
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udzielania świadczeń zdrowotnych może być wykonywana działalność 
gospodarcza inna niż działalność lecznicza pod warunkiem, że działal-
ność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia. Nie jest 
zatem do końca jasne, czy chodzi tu o określenie zakresu działalności, 
którą mogą prowadzić zarówno podmiot leczniczy jak i inne podmio-
ty aniżeli podmiot leczniczy w miejscu udzielania świadczeń czy też 
poniekąd wykluczono z prowadzenia działalności gospodarczej pod-
mioty lecznicze, przyznając to prawo innym podmiotom prowadzącym 
działalność gospodarczą zlokalizowanym na terenie podmiotu leczni-
czego. W ocenie autora mimo braku precyzji ustawodawcy przychylić 
się należy do stanowiska, iż także sam SPZOZ ma prawo prowadzić 
działalność gospodarczą, o ile nie jest ona uciążliwa dla pacjenta lub 
przebiegu leczenia. Wydaje się zatem, że nie ma przeszkód aby SPZOZ 
prowadził działalność gospodarczą polegającą np. na odpłatnym umoż-
liwieniu korzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu czy też 
pobierał opłaty za korzystanie z przyszpitalnych miejsc postojowych.

Podsumowanie

Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, iż niezasadna i nie-
prawidłowa jest wykładnia konstytucyjnej zasady równości w dostępie 
do świadczeń opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicz-
nych polegająca na rozumieniu tej zasady w sposób absolutny. Wykład-
nia znaczenia i zakresu stosowania tej zasady winna przebiegać przez 
pryzmat również konstytucyjnie gwarantowanych: prawa do zdrowia 
oraz zasady równości wobec prawa. Słusznie wskazują P. Kieszkow-
ska-Knapik, M. Kulesza, N. Łojko, że podmiotowe prawo pacjenta do 
ochrony zdrowia jest błędnie utożsamiane z prawem do świadczeń opie-
ki zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicznych – takie rozumo-
wanie prowadzi bowiem do ograniczenia pierwszego kosztem drugiego 
i odbiera możliwość samodzielnego fi nansowania sobie koniecznego 
leczenia, a zatem oznaczać może pozbawienie prawa podmiotowego do 
ochrony zdrowia i życia20. 

20 Por. Opinia…



Prawo i Medycyna 4/2011 (45, vol. 13) 49

Prawne aspekty komercyjnej działalności SPZOZ, ze szczególnym…

Szczegółowa interpretacja przepisów ustawy leczniczej i ustawy 
o świadczeniach pozwala stwierdzić, że SPZOZ ma prawo odpłatnego 
udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji, gdy:

– określone świadczenie nie jest objęte tzw. koszykiem świadczeń 
gwarantowanych,

– określone świadczenie jest objęte ww. koszykiem, ale limit środ-
ków na dane świadczenie określony w umowie między SPZOZ a NFZ 
został wyczerpany,

– określone świadczenie jest objęte ww. koszykiem i limit nie został 
wyczerpany – tylko w sytuacji udzielania świadczenia w sposób niepo-
wodujący pogorszenia sytuacji osób objętych listą oczekujących (a za-
tem np. w porach, w których SPZOZ „normalnie” nie udziela świad-
czeń); nadto

– SPZOZ może odpłatnie udzielić świadczenia zdrowotnego z pomi-
nięciem listy oczekujących w standardzie niefi nansowanym przez NFZ 
(lecz również bez uszczerbku dla osób oczekujących) oraz

– w niektórych sytuacjach związanych z prowadzeniem badań kli-
nicznych produktów leczniczych.

Stwierdzić także należy, iż nader często mówiąc o zasadzie rów-
nego dostępu do świadczeń fi nansowanych ze środków publicznych, 
a tym samym „równości pacjentów”, nie dostrzega się konieczności 
zapewnienia poszanowania zasady równości w stosunku do świadcze-
niodawców (nierówne możliwości konkurencji pomiędzy pozbawio-
nym możliwości zarobkowania SPZOZ a innymi podmiotami leczni-
czymi). Oczywiście należy liczyć się z zarzutem, że ustawodawca nie 
bez przyczyny wprowadził podział podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą, by rozmaite ich rodzaje charakteryzowały się okre-
ślonymi przymiotami i wykonywały swą działalność w dany sposób. 
Nie można przy tym jednak zapominać, że pacjent nader często może 
być pozbawiony rzeczywistej możliwości leczenia swojego schorzenia 
w placówkach innych aniżeli SPZOZ-y z uwagi na niedostatki sprzętu 
lub braki personelu uniemożliwiające leczenie choroby w placówkach 
niepublicznych.

Odnośnie zaś możliwości różnicowania sytuacji faktycznej i prawnej 
pacjentów w zakresie standardu pobytu stwierdzić należy, iż  praktyki 
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takie są dopuszczalne w ograniczonym zakresie i to tylko w ten sposób, 
że wszyscy hospitalizowani – objęci powszechnym ubezpieczeniem 
zdrowotnym – muszą mieć zapewniony określony standard podsta-
wowy w ramach dostępnych środków publicznych, natomiast SPZOZ 
może świadczyć usługi prowadzące do podwyższenia warunków po-
bytu (np. łóżka o podwyższonym standardzie), o ile nie będzie to pro-
wadzić do ograniczenia praw innych hospitalizowanych (np. wprowa-
dzenie sal jednoosobowych prowadzące do zmniejszenia ogólnej liczby 
miejsc i ograniczenia dostępu do świadczeń).
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Przymus interwencji medycznych na kobiecie 
ciężarnej w�interesie dziecka poczętego w�systemie 
prawnym anglo-amerykańskim i�w�prawie polskim

I. Współcześnie zgoda pacjenta jest aktem decydującym nie tyl-
ko o legalności podjęcia interwencji medycznej, ale też o jej rodzaju 
i zakresie. Poprzez przyznanie pacjentowi prawa do wyrażenia zgody, 
a także jej odmowy, realizuje się ochrona autonomii woli, ochrona pry-
watności oraz zasada poszanowania integralności cielesnej każdego 
człowieka1. Zdarza się, że pacjent odmawia zgody na interwencję, choć 
jest ona niezbędna dla ratowania jego życia lub zdrowia i nie można 
zastosować tu przymusu leczenia. Przed jeszcze większym dylematem 
postawieni są lekarze, gdy sytuacja taka ma miejsce w niezwykle de-
likatnej materii jaką jest tzw. maternal-fetal confl ict – kiedy powsta-
je problem interwencji medycznych na kobiecie ciężarnej2 w interesie 
płodu3 przy sprzeciwie pacjentki. Czy interes dziecka poczętego jest na 
tyle ważny, by przełamać wolę matki?

1 M. Safjan, Prawo i medycyna, Warszawa 1998, s. 34; por. też M. Nesterowicz, Prawo medyczne, 
wyd. IX, Toruń 2010, s. 133 i n.; M. Świderska, Zgoda pacjenta na zabieg medyczny, Toruń 2007, s. 17 i n.; 
J. Bujny, Prawa pacjenta. Między autonomią a paternalizmem, Warszawa 2007, s.157 i n.

2 Chodzi o kobietę pełnoletnią, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz zdolnej do podjęcia świa-
domej decyzji w przedmiocie leczenia. W prawie polskim dotyczyć to będzie także kobiety, która ukończyła 
16 lat (art. 32 ust. 5 i 34 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jedn. 
tekst Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z poźn. zm.; art. 17 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pa-
cjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 417 z późn. zm.), gdyż ma ona prawo udzielić 
zgody (wyrazić sprzeciw) na badanie czy inne zabiegi medyczne. Ustawy dopuszczają jednak „przełamanie” 
sprzeciwu takiej osoby poprzez zezwolenie sądu opiekuńczego. Gdy chodzi o kobietę ciężarną poniżej 16 lat, 
wystarczy zgoda przedstawiciela ustawowego. Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z 11 października 2001 r. 
(K 16/10) uznał, że przepisy wymienionych ustaw, kwestionowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich, są 
zgodne z Konstytucją. 

3 W niniejszej pracy zamiennie używane są określenia: „dziecko poczęte”, „dziecko nienarodzone”, 
„płód”. W sytuacji, gdy mowa o dziecku poczętym o stopniu rozwoju umożliwiającym przeżycie poza organi-
zmem matki stosuje się również zwrot „viable fetus”.
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Sądy angielskie, z nielicznymi wyjątkami, wypracowały w tej kwe-
stii jednoznaczne stanowisko, zgodnie z którym prawo kobiety do od-
mowy zgody na leczenie przeważa nad interesem dziecka poczętego. 
Zagadnienie to wymaga jednak szerszej analizy.

W 1992 r. sprawie Re T Lord Donaldson stwierdził, że dorosły pa-
cjent, niecierpiący na żadne zaburzenia psychiczne ma absolutne prawo 
do decydowania o tym, czy wyrazić zgodę na interwencję medyczną czy 
jej odmówić czy też wybrać jedną spośród kilku proponowanych form 
leczenia. Jedynym możliwym – hipotetycznym – wyjątkiem mogłaby 
być sytuacja, kiedy wybór pacjenta (pacjentki) mógłby prowadzić do 
śmierci dziecka poczętego zdolnego już do życia poza organizmem mat-
ki (viable fetus). Lord Donaldson podkreślił jednak, że nie tego dotyczy 
sprawa i że byłby to złożony problem do rozstrzygnięcia przez sąd4. 

Pomimo że przedmiotem Re T nie był konfl ikt interesów matki i nie-
narodzonego dziecka, to uwagi poczynione przez Lorda Donaldsona po-
służyły jako podstawa dla orzeczenia wydanego w sprawie Re S [1992]5. 
W tej sprawie 30-letnia pacjentka została przyjęta do szpitala z pęknię-
tymi błonami płodowymi. Płód był ułożony w pozycji poprzecznej, 
co powodowało duże ryzyko pęknięcia macicy. Zdaniem lekarzy nie-
zwłoczne przeprowadzenie cesarskiego cięcia w tym przypadku było 
jedynym środkiem, aby zapobiec śmierci pacjentki i nienarodzonego 
dziecka. Pacjentka jednak nie zgadzała się na zabieg ze względów reli-
gijnych. O godzinie 13.30 do sądu trafi ł wniosek o stwierdzenie, że prze-
prowadzenie cesarskiego cięcia jest w najlepszym interesie pacjentki 
i mającego się narodzić dziecka i że zabieg może być przeprowadzony 
zgodnie z prawem pomimo sprzeciwu pacjentki. Posiedzenie w sprawie 
wniosku rozpoczęło się tuż przed godziną 14.00, a już o 14.18 wydano 
orzeczenie, w którym stwierdzono, że operacja cesarskiego cięcia i wy-
nikające z niej inne interwencje medyczne proponowane przez lekarzy 
są w najlepszym interesie pacjentki i nienarodzonego dziecka i mogą 
być przeprowadzone zgodnie z prawem pomimo sprzeciwu pacjentki6.

4 9 BMLR 46. 
5 9 BMLR 69. Wydając orzeczenie, Sir Stephen Brown P podkreślił: „I do so in the knowledge that the 

fundamental question appears to have been left open by the Master of the Rolls in the case of Re T (adult: refusal 
of medical treatment) (1992) 9 BMLR 46 heard earlier this year in Court of Appeal, and in the knowledge that 
there is no English authority which is directly in point”.

6 9 BMLR 69.
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W piśmiennictwie kwestionuje się to rozstrzygnięcie7. Podnosi się 
m. in., że nawet gdyby przymusowe interwencje medyczne na kobie-
tach w ciąży miałyby być kiedykolwiek legalne, to regulacja taka nale-
ży do zadań Parlamentu8. Podobne stanowisko wyraził sąd w sprawie 
Re F (in utero) [1988], twierdząc, że nie ma jurysdykcji do ustanowie-
nia dziecka poczętego podopiecznym sądu. Lord May zaznaczył, że 
jeśli sądy miałyby mieć taką władzę, to jego zdaniem jest to sprawa, 
którą powinien rozstrzygnąć Parlament, a nie same sądy9. W omawia-
nej sprawie sąd zaakceptował pogląd wyrażony we wcześniejszych 
sprawach C. v. S. [1987]10 oraz Paton v. British Pregnancy Advisory 
Service Trustees [1979], zgodnie z którym dziecko nienarodzone nie 
ma podmiotowości prawnej dopóty, dopóki jest fi zycznie zależne od 
swojej matki, tzn. do momentu urodzenia. Ponadto Lord Balcombe 
stwierdził, że ze względu na fakt, iż nienarodzone dziecko z założenia 
nie może żyć samodzielnie, poza organizmem matki, to jedyna możli-
wość rozszerzenia jurysdykcji sądu mająca na względzie interes płodu 
polegałaby na możliwości kontrolowania zachowań matki. Sędzia jed-
nocześnie zwrócił uwagę na konsekwencje takiego rozszerzenia: sąd 
zobowiązany do ochrony płodu musiałby zabraniać kobiecie ciężarnej 
palenia papierosów, picia alkoholu i jakichkolwiek innych czynności 
mogących mieć szkodliwy wpływ na płód11. Zaznaczył jednak, że jeśli 
Parlament uznałby za właściwe, aby kobieta ciężarna podlegała kon-
troli ze względu na interes dziecka poczętego, wówczas niewątpliwie 
określiłby również okoliczności w jakich kontrola taka mogłaby być 
stosowana oraz ustanowiłby odpowiednie środki w celu ochrony matki 
przed nadużyciem12.

7 A. Grubb, Refusal of treatment and the competent patient, European Journal of Health Law 1994, vol. 
1, no. 4, s. 372; R. Francis, Compulsory Caesarean sections: an English Perspective, Journal of Contemporary 
Health Law and Policy 1997, vol. 14, no. 2, s. 376; I. Kennedy, A. Grubb, Medical law, London, Edinburgh, 
Dublin, s. 934 i n.

8 I. Kennedy, A. Grubb, op. cit., s. 941.
9 Ibidem.
10 2 BMLR 143.
11 Sędzia przytoczył artykuł: N. Lowe, Wardship and Abortion Prevention – Further Observations” (1980) 

96 LQR 29, w którym Autor stwierdził, że, przyjmując takie założenie, w ekstremalnych przypadkach, gdy sąd 
stanie przed wyborem: życie matki czy życie dziecka poczętego, musiałby zawsze chronić życie dziecka. Zob. 
I. Kennedy, A. Grubb, op. cit., s. 941.

12 I. Kennedy, A. Grubb, op. cit., s. 942.
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Ostatecznie wątpliwości, które pojawiły się na gruncie konfl iktu pra-
wa kobiety ciężarnej do autonomii woli i interesu dziecka poczętego, 
rozwiały orzeczenia wydane w sprawie Re MB [1997]13 oraz St Georges 
Healthcare NHS Trust v. S [1998]14. W pierwszej z nich sąd w uzasad-
nieniu przyznał prymat prawu kobiety do odmowy zgody na jakąkol-
wiek interwencję medyczną. Stwierdził, że domniemywa się, iż każda 
osoba jest zdolna do wyrażenia lub odmowy zgody na leczenie, chyba 
że domniemanie to zostanie obalone. W pełni zdolna kobieta może wo-
bec tego zadecydować, choćby z irracjonalnych powodów, że nie podda 
się interwencji medycznej, nawet gdyby mogło to skutkować śmiercią 
lub poważnym upośledzeniem jej nienarodzonego dziecka lub jej sa-
mej. Sąd stwierdził przy tym, że przy rozstrzyganiu tego typu spraw nie 
może brać pod uwagę interesu płodu i że decyzja wydana w sprawie Re 
S, w której interes płodu przeważył, jest błędna. Nie świadczy to o tym, 
że dylemat etyczny przestaje istnieć, jednak, jak wyraziła się sędzia 
Butler-Sloss, nie jest to „court of morals”. W świetle wcześniejszych 
rozstrzygnięć, stanowisko przyjęte przez prawo angielskie wydaje się 
jednoznaczne i nie pokrywa się z tym przyjętym w Re S i wyrażonym 
przez Lorda Donaldsona w Re T15. Ani the Offences Against the Per-
son Act 1861 ani the Congenital Disabilities Act 1976 nie uzasadnia 
stanowiska, jakoby dziecku w łonie matki przysługiwała jakakolwiek 
ochrona przed decyzją kobiety ciężarnej o odmowie zgody na poddanie 
się interwencji medycznej w celu ochrony jego zdrowia lub życia. Po-
nadto the Abortion Act 1967 przyznał pierwszeństwo zdrowiu kobiety 
ciężarnej nad jej nienarodzonym dzieckiem. Sąd nie może orzec, że 
interwencja medyczna jest zgodna z prawem, by chronić interes płodu, 
nawet w momencie porodu16.

13 38 BMLR 175.
14 44 BMLR 160.
15 Por. Paton v. British Pregnancy Advisory Service Trustees [1978] 2 All ER 987; C. v. S. [1987] 2 BMLR 143.
16 38 BMLR 175. W dawnej literaturze polskiej J. Sawicki wywodził, że „Zanim nie rozpoczął się jeszcze 

akt porodu nie można chyba wymusić na rodzącej poddania się interwencji chirurgicznej. (…) Inaczej kształtuje 
się zagadnienie, kiedy rozpoczął się już poród.” Autor zauważa jednocześnie, iż „dyskusyjny jest wprawdzie 
dotąd problem określenia granicy, od której w związku z porodem mamy jeszcze do czynienia z płodem, czy już 
z noworodkiem, a więc człowiekiem.” J. Sawicki, Przymus leczenia, eksperyment, udzielanie pomocy i prze-
szczep w świetle prawa, Warszawa 1966, s. 90, 91; M. Świderska, Zgoda pacjenta na zabieg medyczny, Toruń 
2007, s. 229, twierdzi z kolei, że wprowadzanie kryterium stadium rozwoju dziecka jest niecelowe.
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Oczywiście przedstawione wyżej stanowisko odnosi się do kobiety 
zdolnej do podjęcia decyzji. Na tym tle pojawiają się pewne trudności. 
Prawo do odmowy zgody na interwencję medyczną zależy od oceny 
takiej zdolności przez sąd17. W sprawie Re MB mimo przyznania kobie-
cie ciężarnej prawa do odmowy zgody na interwencję medyczną, nawet 
gdyby mogło to mieć negatywne skutki dla płodu, sąd oddalił apelację 
kobiety od orzeczenia stwierdzającego legalność przeprowadzenia za-
biegu cesarskiego cięcia pomimo sprzeciwu pacjentki, ponieważ uznał, 
że strach przed igłami był na tyle silny, iż pozbawił ją zdolności do 
wyrażenia świadomej zgody lub sprzeciwu. Warto podkreślić, że sąd 
stwierdzając brak zdolności pacjentki do podjęcia świadomej decyzji, 
stwierdził również, że proponowany zabieg jest w jej najlepszym inte-
resie, a nie w najlepszym interesie jej nienarodzonego dziecka18.

Stanowisko w sprawie Re MB dotyczące prawa kobiety ciężarnej 
do odmowy zgody na interwencję medyczną potwierdził sąd w spra-
wie St George’s Healthcare NHS Trust v. S. Podkreślił, że o ile ciąża 
zwiększa osobiste obowiązki kobiety, to jednak nie umniejsza jej pra-
wa do decydowania o tym, czy poddać się interwencji medycznej czy 
nie. Dziecko nienarodzone, mimo że jest „istotą ludzką”, chronioną 
przez prawo na wiele różnych sposobów, nie jest jeszcze człowiekiem, 
samodzielną osobą, niezależną fi zycznie od matki. Jego potrzeba opie-
ki lekarskiej nie przeważa nad prawami matki. Matka ma prawo do 
tego, aby nie być poddaną interwencji lekarskiej wbrew jej woli i nie 
ma znaczenia fakt, czy od tej interwencji zależy jej życie czy życie 
jej nienarodzonego dziecka. Prawa kobiety nie mogą być ograniczone 
tylko dlatego, że decyzja, którą podjęła, wydaje się moralnie naganna. 
W danej sprawie rozstrzygnięcie sądu dotyczy wyjęcia płodu z ciała 
matki przy użyciu przymusu fi zycznego; dopóki taka interwencja nie 
jest prawnie uzasadniona, stanowi naruszenie autonomii matki. Postu-

17 I. Kennedy, A. Grubb, op. cit., s. 958. Szerzej na temat zgody i zdolności do wyrażania zgody na le-
czenie w prawie angielskim: Department of Health, Reference Guide to Consent for Examination or Treatment 
2009, dostępny w Internecie:: http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/documents/digi-
talasset/dh_103653.pdf (dostęp: 21.07.2011 r.).

18 Podobnie – mając na uwadze przede wszystkim najlepszy interes kobiety w ciąży, a nie jej nienaro-
dzonego dziecka – orzekły sądy w sprawach: Re L (patient: non-consensual treatment) [1996] 35 BMLR 44, 
Norfolk and Norwich Healthcare (NHS) Trust v. W [1996] 34 BMLR 16.
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lowane potrzeby dziecka poczętego nie mogą same w sobie stanowić 
takiego uzasadnienia19.

II. W USA problem przymusowej interwencji medycznej na kobie-
cie ciężarnej w interesie dziecka poczętego od lat był szeroko komen-
towany i do tej pory pozostaje aktualny. Wszelkie próby wypracowania 
konsensusu w sprawach dotyczących statusu prawnego oraz wartości 
życia dziecka poczętego na tle innych wartości kończą się niepowodze-
niem. I choć wskazuje się, że większość doktryny sprzeciwia się przy-
musowym interwencjom medycznym na kobiecie ciężarnej w interesie 
dziecka poczętego20, to nie ma na tym tle całkowitej zgody. Judykatu-
ra USA odegrała w tej kwestii znaczącą rolę, wielokrotnie orzekając, 
mimo krytyki ze strony doktryny, o poddaniu kobiety ciężarnej takiej 
przymusowej interwencji medycznej. 

W USA prawo do prywatności i związane z nim prawa do integral-
ności cielesnej, autonomii woli, w tym do odmowy zgody na leczenie, 
są zagwarantowane zarówno przez common law jak i Konstytucję21. 
Każde z tych praw ma jednak swoje granice, które wyznaczać może 
np. interes, jaki ma państwo w ochronie życia ludzkiego, zapobieganiu 
samobójstwom, ochronie „niewinnych osób trzecich”, a także w zacho-
waniu integralności zawodu medycznego22. Kobiecie w ciąży przysłu-
guje takie samo prawo do odmowy zgody na interwencję medyczną, 
jak kobiecie, która w ciąży nie jest. Pozostaje jednak pytanie, czy pra-
wo to jest na tyle ważne, by „wygrać” w konfrontacji z interesem dzie-
cka poczętego?

19 44 BMLR 160, I. Kennedy, A. Grubb, op. cit., s. 962. Sąd w tej sprawie sformułował jednocześnie 
wskazówki, które powinny być brane pod uwagę w podobnych sprawach. Zob. Royal College of Obstetricians 
and Gynaecologists, Law and Ethics in Relation to Court-Authorised Obstetric Intervention, Ethics Committee 
Guideline Nº 1, September 2006, s. 12.

20 M. Oberman, Mothers and Doctors’ Orders: Unmasking the Doctor’s Fiduciary Role in Maternal-Fetal 
Confl icts, Northwestern University Law Review 1999, vol. 94, no. 2, s. 453, zwłaszcza przyp. 8.

21 L.J. Nelson, B.P. Buggy, C.J. Weil, Forced Medical Treatment of Pregnant Women: „Compelling Each 
to Live as Seems Good to the Rest”, Hastings Law Journal 1986, vol. 37, no. 5, s. 748 i n. Po raz pierwszy 
kwestię zgody poruszono w prawie amerykańskim w sprawie Schloendorff v. Society of New York Hospitals 
(211 N. Y. 125, 105 N. E. 93 [1914]). W tej sprawie sąd stwierdził, że: „Każdy człowiek dorosły i poczytalny 
ma prawo określić, co może być czynione z jego własnym ciałem. Chirurg, który przeprowadza operację bez 
zgody pacjenta, popełnia czyn niedozwolony, wskutek czego odpowiada za szkodę, z wyjątkiem gdy działa 
w stanie wyższej konieczności, a pacjent jest nieprzytomny” – M. Śliwka, Prawa pacjenta w prawie polskim 
na tle prawnoporównawczym, Toruń 2010, s. 142.

22 L.J. Nelson, B.P. Buggy, C.J. Weil, op. cit., s. 748. Bartling v. Superior Court (Glendale Adventist Me-
dical Center) [1984] 163 Cal. App. 3d 186, 209 Cal.Rptr. 220.
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Wiele sądów w sprawach dotyczących tzw. maternal-fetal confl ict 
opierało swoje rozstrzygnięcia na orzeczeniu Sądu Najwyższego USA 
w sprawie Roe v. Wade23, podkreślając ważny interes państwa wzglę-
dem nienarodzonego dziecka mogącego przeżyć poza organizmem 
matki (viable fetus). Wskazuje się, że rozstrzygnięcie w sprawie Roe 
v. Wade jest podstawowym źródłem amerykańskiego prawa dotyczące-
go nie tylko statusu prawnego płodu, ale także zakresu interesu państwa 
względem dziecka poczętego oraz władzy państwa do ingerencji w de-
cyzję kobiety co do przerwania ciąży. W tej sprawie Sąd Najwyższy 
stwierdził, że słowo „osoba” użyte w Czternastej Poprawce do Kon-
stytucji USA nie obejmuje swym zakresem dziecka nienarodzonego24. 
Ponadto sformułował trzy istotne wnioski: 

1) prawo do prywatności obejmuje prawo kobiety do aborcji; 
2) państwo ma ważny i uzasadniony interes w ochronie potencjalne-

go życia ludzkiego, co pozwala kontrolować, a nawet zabronić aborcji 
płodu mogącego przeżyć poza organizmem matki (viable fetus) – zwra-
ca się przy tym uwagę na możliwość przeżycia płodu poza organizmem 
matki jako moment graniczny25, od którego przedmiotowy interes pań-
stwa staje się przeważający26; 

3) interes państwa jaki ma względem viable fetus nie jest nadrzędny 
w stosunku do decyzji matki co do aborcji, jeśli aborcja jest niezbędna 
dla ratowania życia lub zdrowia matki27. 

Sądy powołujące się na orzeczenie w sprawie Roe v. Wade, twierdzi-
ły, że jeśli interes państwa względem viable fetus jest na tyle istotny, by 
zabronić aborcji, to jest równie istotny, aby zmusić matkę do poddania 

23 410 U.S. 113 (1973) – zob. J. Wadlington, J. R. Waltz, R. B. Dworkin, Law and Medicine. Cases and 
Materials, Mineola 1980, s. 708 i n.

24 L.J. Nelson, B.P. Buggy, C.J. Weil, op. cit., s. 739.
25 Wskazuje się, że płód osiąga stan „viability” po upływie 24 –28 tygodni od poczęcia.
26 Sąd Najwyższy uznał, że fakt, iż płód nie jest osobą w rozumieniu Czternastej Poprawki do Konstytucji 

USA daje kobiecie ciężarnej swobodę decydowania o przerwaniu ciąży. Swoboda ta jest jednak ograniczona 
w czasie – od momentu, gdy dziecko może przeżyć poza organizmem matki (viability). Ta możliwość (viabi-
lity) nie oznacza jednak, że płód staje się osobą, ale odzwierciedla taki stopień rozwoju, który państwo może 
uznać za warty ochrony. Zob. J. A. Robertson, Gestational Burdens And Fetal Status: Justifying Rode v. Wade, 
American Journal of Law & Medicine 1987, vol. 13, no. 2–3, s. 196.

27 Zob. A. L. Cherry, The Free Exercise Rights of Pregnant Women Who Refuse Medical Treatment, 
Tennessee Law Review 2002, vol. 69, no. 3, s. 594.
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się niechcianej interwencji medycznej28. W piśmiennictwie podnosi się 
jednak, że taka argumentacja nie jest właściwa. Błędnym jest bowiem 
przyjęcie, że w sprawie Roe przyznano państwu absolutne i niepodwa-
żalne prawo do ochrony viable fetus. Państwo nie może lekceważyć ży-
cia i zdrowia kobiety poprzez zmuszenie jej do poddania się interwencji 
medycznej. Kiedy więc pojawia się trudny wybór pomiędzy życiem 
a zdrowiem dziecka poczętego a życiem lub zdrowiem matki, decyzja 
należy zawsze do matki. Ponadto z faktu, iż zgodnie z Roe v. Wade sąd 
w jasno określonych okolicznościach może zabronić planowanej abor-
cji, nie wynika, nawet w sposób dorozumiany, że prawo to obejmuje 
także możliwość ingerencji w decyzję kobiety w sprawie leczenia29.

Sądy amerykańskie, orzekając wobec kobiety ciężarnej przymusową 
interwencję medyczną w interesie płodu, upatrywały uzasadnienia dla 
swoich decyzji także w doktrynie parens patriae30 oraz w założeniu, 
że kobieta ciężarna ma zwiększony zakres obowiązków w stosunku do 
dziecka poczętego31. Również i te podstawy nie wydają się właściwe. 
Pierwsza z nich kompletnie ignoruje prawo kobiety-matki do autono-
mii woli, a druga sugeruje, że prawa dziecka poczętego przeważają nad 
prawem matki do odmowy zgody na leczenie (prawem znajdującym 
swoje podstawy zarówno w common law jak i w Konstytucji).

W amerykańskiej doktrynie pojawił się nawet pogląd, z którym trud-
no się zgodzić, że kobieta, która nie zdecydowała się na przerwanie cią-
ży, odrzuciła tym samym prawo do autonomii i jest zobowiązana zrobić 
wszystko, co konieczne, by zapobiec szkodzie swojego nienarodzonego 
dziecka32. Zgodnie z innym stanowiskiem kobieta w ciąży powinna mieć 

28 Zob. Jefferson v. Griffi n Spalding County Hosp. Auth., 274 S.E.2d 457(Ga. 1981); A. L. Cherry, op. cit., 
s. 754; L.J. Nelson, B.P. Buggy, C.J. Weil, op. cit., s. 741.

29 L.J. Nelson, B.P. Buggy, C.J. Weil, op. cit., s. 742 i n.; R. R. Arch, The Maternal-Fetal Rights Dilemma: 
Honoring a Woman’s Choice of Medical Care During Pregnancy, Journal of Contemporary Health Law & Po-
licy 1996, vol. 12, no. 2, s. 649 i n.

30 Takie uzasadnienie przebiegało dwuetapowo: najpierw sądy wykazywały, że dziecko poczęte ma 
„prawo do życia” (które to prawo przeważa nad prawem matki do podejmowania decyzji o odmowie zgody 
na leczenie), a następnie, na mocy doktryny parens patriae upoważniały do przeprowadzenia zabiegu. Zob. 
A. L. Cherry, op. cit., s.596 i n.; co do doktryny parens patriae – zob. M. Śliwka, op. cit., s. 231 i n.

31 Ibidem, s. 600 i n. 
32 J.J.Finer, Toward Guidelines for Compelling Cesarean Surgery: Of Rights, Responsibility, and Deci-

sional Authenticity, Minnesota Law Review 1991, vol. 76, no. 2, s. 259; J.A. Robertson, Procreative Liberty 
and the Control od Conception, Pregnancy, and Childbirth, Virginia Law Review 1983, vol. 69, no. 3 – Autor 
stwierdził: „A mother’s refusal of therapy in these situations could be the basis for civil suit or criminal prose-
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zawsze prawo do odmowy zgody na interwencję medyczną. Sąd Apela-
cyjny Illinois w sprawie In re Baby Boy Doe (1994) stwierdził, że kobieta 
nie może być zmuszona, by zrobić lub nie robić czegoś tylko w interesie 
swojego nienarodzonego dziecka; może odmówić interwencji medycz-
nej nawet, gdyby miało to dla niego negatywne skutki33. W literaturze 
podnosi się, że sytuacja, gdy nakazuje się przeprowadzenie tak poważnej 
operacji jak cesarskie cięcie bez zgody pacjentki, nawet ze względu na 
zakładany ważny interes państwa, jest konstytucyjnie tak samo niedo-
puszczalna jak przymusowa transplantacja narządów czy tkanek34. 

W 1990 r. Sąd Apelacyjny Dystryktu Columbia w przełomowej 
sprawie In re A.C., która „zahamowała falę orzeczeń zezwalających 
na przymusowe interwencje medyczne kobiety ciężarnej w interesie 
dziecka poczętego”35 stwierdził, że praktycznie we wszystkich spra-
wach decyzja kobiety musi być uszanowana. Ponadto zaznaczył, że 
nie wyklucza zupełnie możliwości, iż konkurujący z tą decyzją interes 
państwa może być na tyle istotny, aby uzasadniał odrzucenie decyzji 
pacjentki; podkreślił jednocześnie, że będą to przypadki niezwykle 
rzadkie i całkowicie wyjątkowe. Nie przedstawił jednak, jakie to mogą 
być przypadki – uznał, że jest to niecelowe w przedmiotowej sprawie, 
powtarzając przy tym, że chodzi o sytuacje „naprawdę nadzwyczajne”. 
Zauważył też, że mogą pojawić się wątpliwości, czy kiedykolwiek taka 
sytuacja – wystarczająco nadzwyczajna, aby uzasadniać tak poważną 
ingerencję w ciało ludzkie, jaką jest np. cesarskie cięcie – może zaist-
nieć. Kwestię tę pozostawił otwartą36. 

Podobne stanowisko wyraził the American College of Obstetricians 
and Gynecologists w swojej opinii „Maternal Decision Making, Ethics 

cution if it resulted in death or injury to the fetus, just as a parent’s refusal of necessary medical care for a child 
can now be the basis for civil or criminal liability. The fact that the mother must undergo surgery as part of the 
fetal therapy procedure would be no defense if the procedure did not present an undue risk to her life or health. 
She waived her right to resist bodily intrusions made for the sake of the fetus when she chose to continue the 
pregnancy”. Por. M. Oberman, op. cit., s. 474–475; R. R. Arch, op.cit., s. 652; A. L. Cherry, op. cit. 

33 In re Baby Boy Doe, 632bN.E2d 326 (Ill. App. Ct. 1994); A.L. Cherry, op. cit., s. 603; K. Wevers, 
Burton v. Florida: Maternal-Fetal Confl icts and Medical Decision-Making During Pregnancy, Journal of Law, 
Medicine & Ethics 2010, vol. 38, no. 2, s. 438.

34 J. Gallagher, Prenatal Invasions & Interventions: What’s Wrong With Fetal Rights, Harvard Women’s 
Law Journal 1987, vol. 10, s. 55.

35 I. Kennedy, A. Grubb, op. cit., s. 933.
36 Ibidem, s. 929–930.



Prawo i Medycyna 4/2011 (45, vol. 13)60

Natalia Karczewska

and the Law”, przyjmując, że decyzja kobiety w ciąży powinna być re-
spektowana. W braku nadzwyczajnych okoliczności, których w istocie 
Komisja ds. Etyki nie była w stanie sobie wyobrazić, sądy nie powinny 
orzekać o przymusowym leczeniu kobiet ciężarnych mającym na celu 
ochronę płodu, godziłoby to bowiem w prawo kobiety do autonomii 
woli37. Z kolei zdaniem Board of Trustees of the American Medical As-
sociation sądy nie powinny ingerować w sytuacji, kiedy kobieta świa-
domie odmawia interwencji medycznej w interesie dziecka poczętego. 
Obowiązkiem lekarza jest udzielenie kobiecie odpowiedniej informacji 
o leczeniu, a nie dyktowanie, jaka ma być jej decyzja38.

Wobec powyższego zdumiewająca wydaje się być decyzja sądu 
pierwszej instancji z marca 2009 r. w sprawie In Re Unborn Child of 
Samantha Burton39. W tej sprawie Ms. Burton, matka dwojga dzieci, 
zgłosiła się do szpitala z komplikacjami w 25. tygodniu ciąży. Lekarz 
zalecił terapię mającą na celu opóźnienie porodu, obejmującą m.in. 
podawanie leków i pozostawanie w łóżku (tzw. bed rest). Kiedy ko-
bieta odmówiła hospitalizacji, szpital zwrócił się do sądu. Sąd uznał, 
że zgodnie z doktryną parens patriae ma prawo zapewnić „dzieciom” 
odpowiednią opiekę medyczną w celu ochrony ich zdrowia oraz życia 
i zezwolił na poddanie pacjentki wbrew jej woli takim interwencjom 
medycznym, jakie zostaną uznane przez lekarzy za właściwe, by rato-
wać życie i zdrowie dziecka poczętego pacjentki, włączając w to cesar-
skie cięcie40. Sąd Apelacyjny uchylił to orzeczenie. Stwierdził, że pra-
wa kobiety zostały naruszone poprzez hospitalizację wbrew jej woli41. 

Należy zauważyć, że znaczna część spraw poruszających problem kon-
fl iktu pomiędzy prawem matki do autonomii woli a interesem dziec ka po-

37 American College of Obstetricians and Gynecologists, Maternal Decision Making, Ethics and the Law, 
Committee Opinion Nº 321, (Nov. 2005), s. 9. Tekst dostępny w Internecie: http://www.acog.org/from_home/
publications/ethics/co321.pdf (dostęp: 21.07.2011 r.).

38 House of Delegates, Am. Med. Ass’n, Policy Nº H-420.969, Legal Interventions During Pregnancy 
(1998) za M. Oberman, op. cit., s. 493–494.

39 No. 2009 CA 1167 (Fla. Cir. Ct Mar. 27, 2009) (order authorizing medical treatment).
40 K. Wevers, op. cit., s. 436 i n. 
41 http://www.aclu.org/reproductive-freedom/fl orida-court-upholds-right-pregnant-woman-determine-

medical-care (dostęp: 21.07.2011 r.); zob. też: http://opinions.1dca.org/written/opinions2010/08-12-2010/
09-1958.pdf (dostęp: 21.07.2011 r.). Słuszność zastosowania w podobnych przypadkach doktryny parens pa-
triae została zakwestionowana przede wszystkim dlatego, że lekceważyła prawo kobiety do autonomii woli, ale 
także ze względu na status dziecka poczętego, któremu nie przysługują takie prawa, jakie przysługują dziecku 
narodzonemu.
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czętego dotyczy przypadków niecierpiących zwłoki. Sądy nie mają czasu 
na dokładną analizę wszystkich argumentów prawnych i dotychczasowe-
go orzecznictwa42. Nie uzasadnia to jednak łamania praw kobiet w ciąży. 
Można wskazać wiele spraw, w których decyzje w pierwszej instancji ze-
zwalające na przymus interwencji medycznej na kobiecie w ciąży w intere-
sie dziecka poczętego zostały uchylone w postępowaniu odwoławczym43.

III. W polskiej doktrynie również dominuje pogląd, zgodnie z którym 
interwencja medyczna na kobiecie ciężarnej w interesie dziecka poczęte-
go jest niedopuszczalna44. M. Nesterowicz podkreśla, że w Polsce nie ma 
podstaw prawnych do zastosowania przymusowego zabiegu na kobie-
cie ciężarnej. Stanowisko to w pełni podziela M. Świderska, twierdząc, 
że ponieważ wchodzi tu w grę przymus bezpośredni, to dla interwencji 
medycznej przede wszystkim niezbędne jest upoważnienie ustawowe. 
Ze względu więc na fakt, iż takiego upoważnienia nie ma, interwencja 
jest niedopuszczalna. Według M. Safjana „zasada poszanowania autono-
mii pacjenta nie powinna doznawać żadnych ograniczeń poza tymi, któ-
re są określone expressis verbis w obowiązujących przepisach”, wobec 
czego przymusowej interwencji nie może uzasadniać ani „własny interes 
osoby wyrażającej sprzeciw ani też istotny interes osoby trzeciej”.

Odmienny, odosobniony pogląd prezentuje J. Haberko. Autorka 
zgadza się wprawdzie, że de lege lata nie ma możliwości dokonania 
przymusowej interwencji medycznej na kobiecie w ciąży, jednak aby 
taką interwencję umożliwić, postuluje „podjęcie kroków legislacyjnych 
w celu ograniczenia autonomii woli kobiety ciężarnej wówczas, gdy 
proponowane jej przez lekarza działania są konieczne w procesie lecze-
nia jej samej, a nie zwiększają w sposób istotny ryzyka dla jej zdrowia, 
a jednocześnie niepoddanie się przez kobietę tym działaniom może ro-
dzić negatywny skutek dla życia i zdrowia dziecka poczętego”45.

42 Zob. E. M. Levine, The Constitutionality of Court-Ordered Cesarean Surgery: A Threshold Question, 
Albany Law Journal of Science and Technology 1994, vol. 4, no. 2, s. 301. 

43 Np. omawiana sprawa Burton v. Florida, zob. też: K. Wevers, op. cit., s. 439 i sprawy cytowane w przyp. 
36: In re A.C., In re Fetus Brown, 689 N.E.2d 397 (Ill.App. Ct. 1997), Harrell v. St. Mary’s Hospital Inc., 678 
So.2d 455 (Fla. Dist. Ct. App. 1996).

44 M. Nesterowicz, op. cit., s. 147–148; M. Safjan, op. cit., s. 60–61; M. Świderska, op. cit., s. 229 i n.; 
J. Sawicki, op. cit., s. 89 i n. 

45 J. Haberko, Cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego a stosowanie procedur medycznych, Warszawa 
2010, s. 375.



Prawo i Medycyna 4/2011 (45, vol. 13)62

Natalia Karczewska

Postulat taki jest trudny do zaakceptowania. Prawo do wyrażenia lub 
odmowy zgody na interwencję medyczną jest podstawowym prawem pa-
cjenta, uregulowanym w licznych aktach prawa krajowego i międzyna-
rodowego. Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta46 pacjent ma prawo do wyrażenia 
zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy 
takiej zgody, po uzyskaniu odpowiedniej informacji. Art. 32 ust. 1 ustawy 
z dnia 5 grudnia 1996 r.47 stanowi, iż lekarz może przeprowadzić badanie 
lub udzielić innych świadczeń zdrowotnych, z zastrzeżeniem wyjątków 
przewidzianych w ustawie, po wyrażeniu zgody przez pacjenta. Również 
art. 5 Europejskiej Konwencji Bioetycznej nie dopuszcza przeprowadze-
nia interwencji medycznej bez swobodnej i świadomej zgody pacjenta. 
Podobnie stanowi art. 15 ust. 1 Kodeksu Etyki Lekarskiej, zgodnie z któ-
rym postępowanie diagnostyczne, lecznicze i zapobiegawcze wymaga 
zgody pacjenta. Omawiane prawo było i ciągle jest przedmiotem wielu 
analiz, komentarzy i rozpraw naukowych, w których podkreśla się jego 
ogromne znaczenie znajdujące wyraz w fundamentalnej dla prawa me-
dycznego zasadzie voluntas aegroti suprema lex. Wielokrotnie wypo-
wiadał się też na ten temat Sąd Najwyższy48. Warto podkreślić, że do-
brem chronionym przez to prawo nie jest zdrowie pacjenta, ale „jego 
autonomia, a więc również swoboda decyzji o niepoddawaniu się inter-
wencji medycznej, nawet wtedy, gdy wydaje się ona w pełni racjonalna, 
zgodna z zasadami wiedzy medycznej i dobrze rokująca co do swych 
rezultatów”49. Naruszenie prawa pacjenta do wyrażenia zgody na postę-
powanie medyczne daje podstawę do żądania zadośćuczynienia pienięż-
nego niezależnie od tego, czy w następstwie tego powstała szkoda50.

Chociaż w orzeczeniu z 19 stycznia 1961r.51 Sąd Najwyższy stwier-
dził, że „odmowa udzielenia własnej krwi dla przetoczenia jej innemu 

46 Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 417 z późn. zm.
47 Jedn. tekst Dz. U. z 2008 r., Nr 136, poz. 857 z późn. zm.
48 Np. postanowienie SN z 27.10.2005 r., II CK 155/05, OSNC 7–8/2006, poz. 137; orzeczenie SN 

z 15.03.1961r., 2 CR 867/59, OSPiKA 1/1962, poz. 10; uchwała SN z 20.03.1987 r., III CZP/87, OSPiKA 
6/1989, poz. 117.

49 M. Safjan, Kilka refl eksji wokół problematyki zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu szkody wyrzą-
dzonej pacjentom, PiM 1/2005, s. 18; zob. J. Bujny, op. cit., s. 157.

50 M. Nesterowicz, op. cit., s. 31–32.
51 VI KO 43/60, OSP 1961, nr 6, poz. 175 z glosami J. Śliwowskiego i K. Daszkiewicz.
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człowiekowi, znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim 
niebezpieczeństwem dla życia może stanowić występek przewidziany 
w art. 247 k.k.52”, to jednak orzeczenie to było następnie bardzo kry-
tykowane53. Warto też wskazać na bardzo istotną amerykańską sprawę 
McFall v. Shimp z 1978 r., która co prawda nie dotyczyła interwen-
cji medycznej na kobiecie w ciąży, ale poruszała problem prawa do 
odmowy zgody na interwencję medyczną w ogóle. Sąd w tej sprawie 
stwierdził, że żaden człowiek nie ma obowiązku poddawać się inge-
rencji w swoje ciało, by ratować drugą osobę54. W doktrynie J. Nocon, 
zaznaczył, że obowiązki moralne i prawne to dwie różne sprawy. Cho-
ciaż rodzice mają moralny obowiązek dbać o zdrowie i bezpieczeństwo 
swoich dzieci, to nie mają prawnego obowiązku narażać siebie. Tym 
bardziej więc nie mają takiego obowiązku wobec płodu. Inne rozwią-
zanie prowadziłoby do wniosku, że płód ma więcej praw niż dziecko 
i więcej praw niż kobieta w ciąży55

Relacja pomiędzy matką a dzieckiem jest wyjątkowa. W okresie cią-
ży kobieta jako jedyna może bezpośrednio kontrolować i wpływać na 
rozwój płodu. Płód z kolei, tak długo jak długo pozostaje w brzuchu 
matki, jest od niej całkowicie zależny. Jego ochrona opiera się w głów-
nej mierze nie na przyznanych mu prawach, ale na moralnych obowiąz-
kach i zachowaniu matki. Nie da się dokonać interwencji medycznej 
w interesie dziecka poczętego, nie dokonując jednocześnie ingerencji 
w sferę dóbr osobistych – nietykalności i integralności cielesnej matki. 
Według M. Świderskiej, „stanowiłaby spłycenie problemu teza, że cho-
dzi tu tylko o granice prawa matki do ochrony jej integralności cieles-
nej. Chodzi tu bowiem o granice jej samostanowienia”56.

Warto jednak zauważyć, że troska rodziców o swoje potomstwo, na-
wet nienarodzone, zazwyczaj nie zna granic. Wiele kobiet jest w  stanie 

52 Mowa o k.k. z 11 lipca 1932 r., Dz. U. Nr 60, poz. 571 z późn. zm. Art. 247 § 1 w brzmieniu: „kto nie 
udziela pomocy człowiekowi, znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem dla 
życia, mogąc to uczynić bez narażania siebie lub osób bliskich na niebezpieczeństwo osobiste, podlega karze 
więzienia do lat 3 lub aresztu do lat 3”.

53 Zob. M. Świderska, op. cit., s. 227–228.
54 10 Pa. D. & C.3d 90 (Allegheny County Ct. 1978); zob. A. L. Cherry, op. cit., s. 602; J. Gallagher, 

op. cit., s. 23 i n.; M. Oberman, op. cit., s. 468. 
55 J. J. Nocon, Physicians and Maternal-Fetal Confl icts: Duties, Rights and Responsabilities, Journal of 

Law & Health, 1990, vol. 5, no. 1, s. 21; zob. też: A. L. Cherry, op. cit., s. 603.
56 M. Świderska, op. cit., s. 230.
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poświęcić swoje zdrowie, a nawet życie dla dobra dziecka. Dlatego nie 
należy przesądzać o konfl ikcie interesów. Przymusowe interwencje 
medyczne mogą osiągnąć efekt przeciwny do zamierzonego – kobiety 
z obawy przed niechcianą interwencją mogą unikać opieki medycznej57 
(nawet od samego początku ciąży), co z pewnością nie leży w intere-
sie dziecka poczętego. Świadomość kobiety, że sama może decydować 
o tym, jakim interwencjom się poddać, rodzi poczucie większej odpo-
wiedzialności za swoje wybory. Lekarze powinni polegać zatem na do-
brych relacjach z pacjentkami, rzetelnym informowaniu pacjentki i na 
sile perswazji, a nie „sile przymusu”. Tak długo jak lekarze wykonują 
swoje obowiązki i dokładają należytej staranności, a kobieta w pełni 
rozumie istotę i potencjalne skutki swojej decyzji, to ona ponosi moral-
ny ciężar odpowiedzialności, jeśli jej decyzja skutkowałaby szkodą czy 
nawet śmiercią płodu 58. 

Umożliwienie przymusu interwencji medycznych, jak podnosi M. 
Safjan, „mogłoby bowiem oznaczać de facto likwidację zasady autono-
mii osoby w kontekście medycznym i pozostawiać ostateczną decyzję 
o podjęciu interwencji lekarskiej niepewnym i arbitralnym kryteriom 
celowości medycznej”59. Przyjęcie takiego rozwiązania może rodzić 
pewne niebezpieczeństwa. Skrajnym przykładem jest szokująca sprawa, 
która miała miejsce w Chicago w 1984 r. Stan faktyczny przedstawiał 
się następująco: Nigeryjka w ciąży z trojaczkami i jej mąż wielokrot-
nie powtarzali, że nie zgadzają się na cesarskie cięcie uważane przez 
lekarzy za konieczne przy ciąży mnogiej. Pomimo wyraźnej odmowy 
zgody, sąd na posiedzeniu bez udziału pacjentki (ex parte hearing) wy-
dał orzeczenie zezwalające na dokonanie zabiegu. Pacjentka nie wie-
działa o planowej operacji60. Kiedy ta informacja dotarła do małżon-

57 W 1982 r. w Michigan sędzia zarządził zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie kobiety ciężarnej do 
szpitala przez policję, jeśli kobieta ta nie zgłosi się do szpitala w określonym czasie w celu poddania się wszel-
kim interwencjom medycznym, które personel medyczny uzna za niezbędne, włączając w to cesarskie cięcie. 
Przestraszona kobieta wraz z całą rodziną ukryła się i siłami natury, bez opieki medycznej urodziła zdrowego 
chłopca. Zob. J. Gallagher, op. cit., s. 47.

58 Zob. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, Law and Ethics in Relation to Court-Authorised 
Obstetric Intervention, Ethics Committee Guideline No. 1 September 2006, s. 10. Tekst dostępny w Internecie: http://
www.rcog.org.uk/fi les/rcog-corp/uploaded-fi les/EthicsGuidelineCourtAuthorised2006.pdf (dostęp: 21.07.2011 r.).

59 M. Safjan, Prawo i medycyna, op. cit., s. 61.
60 „Although this plan was known to all the residents, it was never presented to the patient. She was not 

given the opportunity to seek care elsewhere”- za: J. Gallagher, op. cit., s. 9.
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ków, zdenerwowanego męża poproszono o opuszczenie szpitala, a gdy 
odmówił, wyprowadzono go siłą, natomiast stawiającą opór i wołającą 
o pomoc kobietę przywiązano do łóżka skórzanymi pasami61.

Jak twierdzi E. Levine, decyzja kobiety ciężarnej o odmowie zgo-
dy na zabieg w interesie dziecka poczętego może skutkować szkodą, 
a nawet śmiercią płodu. Takie tragiczne sytuacje zdarzają się jednak 
bardzo rzadko i jeśli już do nich dojdzie, to są konieczną ofi arą w imię 
konstytucyjnego prawa do autonomii, tak wysoko cenionego przecież 
przez społeczeństwo62.

61 R.R. Arch, op. cit., s. 661, Gallagher, op. cit., s. 9-10. 
62 E. M. Levine, op. cit., s. 302.
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O pojęciach „zabieg leczniczy” i�„pacjent” 
w�rozumieniu art. 192 § 1 k.k.

1. Istotnym, a zarazem niejednoznacznym znamieniem czynu zabro-
nionego z art. 192 § 1 k.k. jest znamię opisane za pomocą słowa „za-
bieg”. Przepis ten dookreśla je poprzez użycie przymiotnika „leczniczy”. 
Z dookreślenia tego wynika, że stypizowany w art. 192 § 1 k.k. czyn 
zabroniony polega wyłącznie na wykonaniu bez zgody pacjenta zabiegu 
leczniczego (terapeutycznego). Tym samym dopuszczenie się w warun-
kach braku wymaganej zgody pacjenta zabiegu nieleczniczego (nietera-
peutycznego) nie jest objęte zakresem normowania tego przepisu.

Wymaga w tym miejscu wyjaśnienia, że kryterium odróżniania 
czynności (w tym zabiegów) leczniczych od nieleczniczych jest cel 
leczniczy1, z którym mamy do czynienia wówczas, gdy dana czyn-
ność w sposób zobiektywizowany skierowana jest na chorobę w sensie 
biologiczno-medycznym i zmierza do jej profi laktyki, diagnozy, terapii 
bądź do rehabilitacji osoby dotkniętej jej skutkami. Przy czym obej-
muje to zarówno przyczyny choroby (tzw. leczenie przyczynowe), jak 
też ma charakter tzw. leczenia objawowego, polegającego na usuwaniu 
i zmniejszeniu objawów choroby, co może mieć postać łagodzenia cier-
pień fi zycznych i psychicznych z nią związanych. Na podstawie tego 
kryterium należy przyjąć, że czynnościami leczniczymi są te czynno-
ści podejmowane względem pacjenta, poprzez które realizowany jest 
wobec niego cel leczniczy. Natomiast czynności nieterapeutyczne nie 
realizują tego celu, bowiem nie są skierowane na chorobę w sensie bio-
logiczno-medycznym bądź co prawda są na nią skierowane, lecz nie 
zmierzają do jej profi laktyki, diagnozy, terapii lub rehabilitacji osoby 

1 Szerzej P. Daniluk, Cel leczniczy w świetle poglądów doktryny prawa, Prawo i Medycyna 2005, nr 2, 
s. 37 i n.
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dotkniętej jej skutkami, zarówno w sensie leczenia przyczynowego, jak 
i objawowego2.

Trzeba mieć jednak na uwadze, że w doktrynie nierzadko przyjmuje 
się, iż pod występującym w art. 192 § 1 k.k. pojęciem „zabieg leczniczy” 
należy rozumieć także zabieg nieleczniczy3. Wydaje się, że stanowisko 
to opiera się m.in. na rozumowaniu, iż skoro odpowiedzialności karnej 
z art. 192 § 1 k.k. podlega osoba, która bez zgody pacjenta podjęła się 
jego leczenia, to tym bardziej na tej podstawie powinna odpowiadać 
osoba podejmująca w warunkach braku zgody działania nielecznicze. 
Zakłada się przy tym, że wykonanie zabiegu nieterapeutycznego bez 
zgody pacjenta jest zjawiskiem bardziej niebezpiecznym (społecznie 
szkodliwym in abstracto) niż wykonanie bez tej zgody zabiegu tera-
peutycznego. Wskazuje się tu również na bliżej nieokreślony cel, jaki 
miał przyświecać ustawodawcy podczas „wzbogacania” katalogu prze-
stępstw o nowy typ z art. 192 § 1 k.k.

Wobec powyższego należy podkreślić, iż uznanie – wbrew jedno-
znacznemu brzmieniu art. 192 § 1 k.k. – że zakresem tego przepisu 
objęte jest także wykonanie bez zgody pacjenta zabiegu nieterapeu-
tycznego, stanowiłoby ewidentną wykładnię rozszerzającą na nieko-
rzyść sprawcy i jako takie jest niedopuszczalne4. Warto w tym miej-
scu przypomnieć, iż dokonując wykładni przepisów prawa karnego 

2 Zob. P. Daniluk, Pozaustawowe nieterapeutyczne (nielecznicze) czynności lekarskie, PiP 2006, nr 1, 
s. 67; tegoż, Zabieg „chirurgicznej zmiany płci” u transseksualistów jako czynność lecznicza, Prawo i Medy-
cyna 2007, nr 1, s. 100.

3 Zob. np. A. Dudzińska, Zgoda na działanie medyczne, PiP 2009, nr 11, s. 78; M. Filar, Lekarskie prawo 
karne, Kraków 2000, s. 245–246; tegoż, Postępowanie lecznicze (świadczenie zdrowotne) w stosunku do pa-
cjenta niezdolnego do wyrażenia zgody, Prawo i Medycyna 2003, nr 1, s. 41; R. Kędziora, Problematyka zgody 
pacjenta w świetle polskiego ustawodawstwa medycznego, Prokuratura i Prawo 2003, nr 7–8, s. 43; tejże, Od-
powiedzialność karna lekarza w związku z wykonywaniem czynności medycznych, Warszawa 2009, s. 38, 129; 
M. Kondycka, S.M. Przyjemski, Aspekt karnoprawny braku zgody pacjenta na zabieg medyczny, WPP 2008, 
nr 2, s. 25; L. Kubicki, Nowy rodzaj odpowiedzialności karnej lekarza (Przestępstwo z art. 192 k.k.), Prawo 
i Medycyna 2000, nr 3, s. 35–36; A. Zoll (w:) Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. II, red. A. Zoll, 
Warszawa 2008, s. 525.

4 Zob. T. Dukiet-Nagórska, Autonomia pacjenta a polskie prawo karne, Warszawa 2008, s. 19; tejże, Uwa-
gi o prawnokarnej ochronie prawa człowieka do samostanowienia w sprawie zdrowia, Humanistyczne Zeszyty 
Naukowe – Prawa Człowieka 2008, nr 11, s. 37–38; tejże, O istocie przestępstwa z art. 192 k.k. (w:) Aktualne 
problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70. urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca, 
red. Ł. Pohl, Poznań 2009, s. 117; R. Kubiak, Prawo medyczne, Warszawa 2010, s. 444; W. Pigulska, Diagno-
styka zakażeń HIV a prawo karne, Poznań 1998, s. 73; M. Szewczyk, Małoletni jako podmiot wyrażający zgodę 
w świetle art. 192 k.k. (w:) W kręgu prawa nieletnich. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Marianny Korcyl – 
Wolskiej, red. P. Hofmański i S. Waltoś przy współpracy A. Matukin i M. Rusinka, Warszawa 2009, s. 167–168.
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 materialnego, a więc również art. 192 § 1 k.k., należy mieć zawsze na 
uwadze podstawową zasadę tej gałęzi prawa, jaką jest nullum crimen 
sine lege poenali anteriori. Zasada ta – unormowana przede wszystkim 
w art. 42 ust. 1 Konstytucji, art. 7 Konwencji o Ochronie Praw Czło-
wieka i Podstawowych Wolności5, art. 15 Międzynarodowego Paktu 
Praw Obywatelskich i Politycznych6 oraz art. 1 § 1 k.k. – stanowi wyraz 
funkcji gwarancyjnej prawa karnego, której realizacja wymaga m.in. 
stworzenia warunków pozwalających jednostce na zorientowanie się, 
jakie zachowania zabronione są pod groźbą kary, a jakie cechują się 
karnoprawną irrelewancją. Wśród zasad szczegółowych, dających się 
wyprowadzić z ogólnej zasady nullum crimen sine lege poenali ante-
riori, jest zasada nullum crimen sine lege stricta, zabraniająca m. in. 
stosowania wykładni rozszerzającej na niekorzyść sprawcy7. Zgodnie 
z nią nie jest więc dopuszczalna taka wykładnia przepisu karnego, która 
polegałaby na zastosowaniu pozajęzykowych dyrektyw interpretacyj-
nych i prowadziłaby do przypisania mu znaczenia szerszego od jego ro-
zumienia językowego, co działałoby na niekorzyść sprawcy, np. w kie-
runku poszerzenia zakresu zachowań zabronionych pod groźbą kary.

Ponadto, nie można zaakceptować leżącego u podłoża przedstawio-
nej powyżej wykładni rozszerzającej art. 192 § 1 k.k. sposobu rozu-
mowania. Brak jest bowiem podstaw, aby przyjmować założenie, że 
samo zabronienie pod groźbą kary wykonania zabiegu leczniczego bez 
zgody pacjenta implikuje, a przynajmniej powinno implikować, analo-
giczny skutek wobec niechcianych zabiegów nieterapeutycznych. Nie 
bierze się tu nadto pod uwagę, że wykonanie zabiegu nieleczniczego 
bez zgody pacjenta może być kryminalizowane na podstawie innych 

5 Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.
6 Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167.
7 Stanowisko to jest powszechnie akceptowane w doktrynie (zob. np. R. Dębski, Pozaustawowe znamiona 

przestępstwa, Łódź 1995, s. 19; L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2006, s. 178; A. Wąsek, Kodeks 
karny. Komentarz, t. I, Gdańsk 1999, s. 19–20), orzecznictwie TK (zob. np. wyrok z 6 VII 1999 r., P 2/99, OTK 
1999, nr 5, poz. 103; wyrok z 13 I 2005 r., P 15/02, OTK – Seria A 2005, nr 1, poz. 4; wyrok z 22 VI 2010 
r., SK 25/08, OTK – Seria A 2010, nr 5, poz. 51), orzecznictwie SN (zob. np. uchwała z 30 VI 2008 r., I KZP 
12/08, OSNKW 2008, nr 8, poz. 58; postanowienie z 29 I 2009 r., I KZP 28/08, OSNKW 2009, nr 2, poz. 14; 
postanowienie z 2 VI 2010 r., V KK 369/09, OSNKW 2010, nr 9, poz. 80), a także orzecznictwie Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka (zob. np. orzeczenie z 22 III 2001 r. w sprawie Streletz, Kessler i Krenz przeciwko 
Niemcom, skargi nr 34044/96, 35532/97 i 44801/98; orzeczenie z 21 I 2003 r. w sprawie Veeber przeciwko 
Estonii, skarga nr 45771/99).
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przepisów karnych. A to właśnie ma miejsce w aktualnym stanie praw-
nym, gdzie przeprowadzenie takiego zabiegu stanowi przestępstwo 
przeciwko życiu i zdrowiu lub naruszenie nietykalności cielesnej. Nie 
można zatem w sposób uprawniony twierdzić, że literalne rozumienie 
użytego w art. 192 § 1 k.k. pojęcia „zabieg leczniczy” prowadzi do 
pozbawienia karnoprawnej ochrony pacjenta przed niechcianymi za-
biegami nieterapeutycznymi8.

Należy również zwrócić uwagę, że na podstawie dostępnych infor-
macji9 nie można w sposób uprawniony twierdzić, iż zamiarem usta-
wodawcy było nadanie art. 192 § 1 k.k. właśnie takiego znaczenia, aby 
obejmował on swoim zakresem wykonanie bez zgody pacjenta zarów-
no zabiegu terapeutycznego, jak i nieterapeutycznego. A gdyby nawet 
tak było, to powinien on to wyrazić poprzez odpowiednie sformuło-
wanie tego przepisu, czego jednak nie uczynił. Trzeba mieć przy tym 
na uwadze, że ustawodawca działanie takie podjął w art. 162 § 2 k.k., 
gdzie użył zwrotu „zabieg lekarski”10. Posłużenie się nim nie pozosta-
wia wątpliwości, iż w przepisie tym chodzi zarówno o zabiegi leczni-
cze, jak i nielecznicze. W związku z brzmieniem art. 162 § 2 k.k. należy 
również wskazać, że – z uwagi na zakaz wykładni synonimicznej, za-
braniającej nadawania różnym zwrotom tego samego znaczenia11 – nie 
wydaje się prawidłowe przypisywanie terminowi „zabieg leczniczy” 
sensu tożsamego do terminu „zabieg lekarski”12.

Nie bez znaczenia dla opowiedzenia się przeciwko szerokiemu rozu-
mieniu art. 192 § 1 k.k. w omawianym zakresie jest argument odwołu-
jący się do pewnej tradycji nazewniczej przyjętej w doktrynie prawa13, 
która to tradycja powinna być przecież znana ustawodawcy podczas 
formułowania art. 192 § 1 k.k. Otóż od kilkudziesięciu lat autorzy 

8 Por. np. R. Kędziora, Problematyka zgody…, s. 43; tejże, Odpowiedzialność karna…, s. 38, 130.
9 Zob. zwłaszcza uzasadnienie projektu kodeksu karnego z 1997 r. – Nowe kodeksy karne – z 1997 r. 

z uzasadnieniami, Warszawa 1997.
10 Por. T. Dukiet-Nagórska, Autonomia pacjenta…, s. 20; tejże, Uwagi o prawnokarnej…, s. 38; tejże, 

O istocie przestępstwa…, s. 117; M. Szewczyk, Małoletni jako podmiot…, s. 167.
11 Zob. L. Morawski, Zasady wykładni…, s. 103–104.
12 Tożsamość ta sprowadza się oczywiście do określenia charakteru zabiegu (leczniczy, nieleczniczy), nie 

zaś do podmiotu go wykonującego. Jeżeli bowiem chodzi o ten podmiot, to użycie w art. 162 § 2 k.k. słowa 
„lekarskiemu” zdaje się wiązać wymieniony tam zabieg z osobą lekarza. Podczas, gdy w pojęciu „zabieg lecz-
niczy” nie nawiązuje się do podmiotu, który miałby go wykonać.

13 Zob. W. Pigulska, Diagnostyka zakażeń…, s. 72.
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 zajmujący się tzw. prawem medycznym odróżniali zabiegi (czynności) 
lecznicze od nieleczniczych (innych zabiegów), wiążąc te pierwsze 
z realizacją celu leczniczego, te drugie zaś z realizacją innych celów, 
np. kosmetycznych14. Tym samym nie sposób przyjąć, aby ustawodaw-
ca całkowicie zignorował ten wieloletni dorobek piśmienniczy i wbrew 
przyjętym tam ustaleniom uznał, że w pojęciu zabiegu leczniczego 
mieszczą się także zabiegi nielecznicze.

2. Artykuł 192 § 1 k.k., oprócz użycia dookreślającego przymiotnika 
„leczniczy”, nie wyjaśnia znaczenia słowa „zabieg”. Owego znaczenia 
poszukiwać zatem trzeba w innych miejscach. Poruszając się w obsza-
rze aktu prawnego, w którym zawarto analizowany przepis, należy za-
uważyć, że brak tu defi nicji legalnej „zabiegu”, choć słowo to wystę-
puje jeszcze w art. 162 § 2 k.k. (z dookreślającym je przymiotnikiem 
„lekarski”).

Również poza kodeksem karnym nie zawarto defi nicji legalnej ter-
minu „zabieg”. Nie oznacza to jednak, że defi nicja taka byłaby zbęd-
na. Termin ten wielokrotnie bowiem występuje w przepisach prawa, 
w tym w takich, które – podobnie jak art. 192 § 1 k.k. – dają podstawę 
do ingerencji w sferę praw lub wolności jednostki. Tytułem przykładu 
można tu wskazać na art. 74 § 2 pkt 2 k.p.k., art. 28 ust. 1 ustawy z 26 X 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmo-
wi15 czy też art. 40 ust. 1, 2 i 3 ustawy z 9 X 2009 r. o dyscyplinie woj-
skowej16. Analiza przepisów zawierających pojęcie „zabieg” prowadzi 
do wniosku, że ustawodawca w jego ramach niejednokrotnie wyróżnia 
pojęcie węższe, a mianowicie „zabieg chirurgiczny” (zob. np. art. 74 
§ 2 pkt 2 k.p.k., art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20 V 2010 r. o wyrobach me-
dycznych17). Ponadto, analiza ta pozwala zauważyć, iż pojęcie „zabieg” 
obejmuje swoim zakresem szerokie spektrum czynności. Obok tak in-
wazyjnych, jak wspomniany „zabieg chirurgiczny”, zalicza się tu także 
np. zabieg uodpornienia w celu uzyskania osocza lub surowic diagno-

14 Zob. np. M. Nesterowicz, Kontraktowa i deliktowa odpowiedzialność lekarza za zabieg leczniczy, War-
szawa – Poznań 1972, s. 9 i n.; J. Sawicki, Błąd sztuki przy zabiegu leczniczym w prawie karnym, doktrynie 
i orzecznictwie, Warszawa 1965, s. 18 i n.; M. Sośniak, Cywilna odpowiedzialność lekarza, Warszawa 1989, 
s. 12 i n.; A. Zoll, Odpowiedzialność karna lekarza za niepowodzenie w leczeniu, Warszawa 1988, s. 13–16.

15 Tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.
16 Dz.U. Nr 190, poz. 1474.
17 Dz.U. Nr 107, poz. 679 ze zm.
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stycznych (art. 15 ust. 3 ustawy z 22 VIII 1997 r. o publicznej służbie 
krwi18), zabieg pobrania krwi (m.in. art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o pub-
licznej służbie krwi, art. 47 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), pobranie wymazów z powłok skór-
nych, gardła, przewodu słuchowego zewnętrznego, przedsionka nosa, 
worka spojówkowego i odbytu, zeskrobiny z paznokci i skóry, pobiera-
nie włosa (załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 3 XI 2004 r. 
w sprawie wykazu zabiegów i czynności polegających na pobraniu od 
pacjenta materiału do badań laboratoryjnych19), zabieg polegający na 
wprowadzeniu do naturalnego otworu ciała aktywnego wyrobu me-
dycznego (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o wyrobach medycznych).

Jak więc widać, ustawodawca pod pojęciem „zabieg” rozumie roz-
maite interwencje medyczne. Różnią się one zarówno stopniem ryzyka 
związanego z ich wykonywaniem, intensywnością oddziaływania za 
ich pomocą na organizm ludzki, techniką wykonania, w tym np. ko-
niecznością użycia specjalistycznego sprzętu. Wszystkie z nich charak-
teryzują się natomiast ingerencją w szeroko rozumianą sferę integral-
ności (nienaruszalności) cielesnej człowieka. Najczęściej polegają one 
bowiem co najmniej na dotykaniu jego ciała, choć mogą przybrać rów-
nież postać innej formy oddziaływania na ciało, np. z wykorzystaniem 
promieniowania czy też środków farmakologicznych.

Analogiczne rozumienie pojęcia „zabieg” odnajdujemy również 
w specjalistycznym języku medycznym. Także tu przybiera on niejed-
nolitą postać, intensywność czy też niesie ze sobą różny stopień ryzyka. 
Zawsze jednak wiąże się z ingerencją w sferę integralności cielesnej 
człowieka. Tytułem przykładu można wskazać na „zabieg chirurgicz-
ny”, „zabieg topelektryczny” (polegający na krótkotrwałym drażnie-
niu prądem z elektrokonwulsatora różnych obszarów ciała pacjenta), 
„zabieg Credégo” (rozumiany zarówno jako ugniatanie przez powłoki 
brzuszne trzonu macicy w celu usunięcia zatrzymanego łożyska, jak 
i jako profi laktyczne wkrapianie do worka spojówkowego noworodka 
roztworu azotanu srebra w celu zapobieżenia rzeżączkowemu zapale-
niu spojówek), „zabieg Thierscha” (metoda przeszczepu na obnażoną 

18 Dz.U. Nr 106, poz. 681 ze zm.
19 Dz.U. Nr 247, poz. 2481.
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powierzchnię skóry cienkich płatów naskórka)20, „zabieg Heimlicha” 
(czynność pierwszej pomocy przy zachłyśnięciu, polegająca na objęciu 
oburącz dolnej części klatki piersiowej oraz nadbrzusza i gwałtownym 
ściśnięciu rąk, co wytwarza nadciśnienie w klatce piersiowej, które wy-
pycha ciało obce z dróg oddechowych)21.

Oprócz wskazania na konkretne rodzaje zabiegów, w literaturze me-
dycznej podejmuje się również próby ogólnego jego zdefi niowania. 
Podnosi się mianowicie, że zabieg jest elementem postępowania diag-
nostycznego, profi laktyczno – leczniczego i rehabilitacyjnego, zgod-
nym ze ściśle określonymi zasadami medycyny, wykonywanym ręcz-
nie, przy zastosowaniu narzędzi, aparatury i środków pomocniczych. 
Podkreśla się jednocześnie, iż rozwój techniki i szerokie wprowadzanie 
jej do medycyny powoduje wzrost liczby i różnorodności zabiegów22. 
Co prawda, w defi nicji tej nie wskazuje się, że zabieg wiąże się z inge-
rencją w sferę integralności cielesnej człowieka, jednakże wydaje się 
to być oczywiste, gdy weźmie się pod uwagę podane tam przykłady 
zabiegów. Są to: zakroplenie leku do worka spojówkowego oka, ma-
saż, okład, opatrunek, iniekcja, nastawienie złamania, nacięcie ropnia, 
zeszycie rany, resekcja żołądka, przeszczepienie nerki, endoskopia, 
cewnikowanie serca23. Wprost na związek zabiegu z ingerencją w sferę 
integralności cielesnej człowieka wskazuje się z kolei w innej defi nicji, 
którą – z uwagi na osobę jej autora24 – także zaliczyć można do języka 
medycznego. Mianowicie, zgodnie z nią zabiegiem jest „czynność, po-
łączona z różnego rodzaju interwencją w ciało pacjenta”25.

20 Zob. Wielki słownik medyczny, Warszawa 1996, s. 1515.
21 Zob. Mała encyklopedia medycyny PWN, red. P. Kostrzewski, J. Ziółkowski, Warszawa 1999, s. 980.
22 Zob. Mała encyklopedia…, s. 980.
23 Wobec przedstawionego rozumienia pojęcia „zabieg” w języku medycznym, zaskakuje wywód R. Kę-

dziory (Problematyka zgody…, s. 43; Odpowiedzialność karna…, s. 37, 129), która – twierdząc, że sięga 
do jego medycznego znaczenia – wskazuje, iż zabiegiem jest „czynność lekarska powodująca bezpośrednie 
naruszenie powłoki cielesnej albo naruszenie tkanki mięśniowej, kostnej czy mózgowej przez umieszczenie 
przyrządów medycznych w ciele bez naruszania jego zewnętrznej powłoki”, zazwyczaj połączona „z mecha-
nicznym oddziaływaniem na organizm ludzki”. Ta zawężająca defi nicja – jak się jednak okazuje – nie jest 
zaczerpnięta z literatury medycznej, ale z podręcznika prawa karnego autorstwa J. Śliwowskiego. Tym samym 
nie wiadomo dlaczego R. Kędziora uważa, że przywołała medyczne znaczenie pojęcia „zabieg”.

24 Prof. dr hab. n. med., kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej.
25 B. Świątek, Art. 192 k.k. – komentarze prawników a praktyka lekarska, Archiwum Medycyny Sądowej 

i Kryminologii 2005, nr 2, s. 165.
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Dla określenia pojęcia „zabieg” na potrzeby wykładni art. 192 
§ 1 k.k. mało przydatne jest natomiast jego znaczenie, odnotowywa-
ne w słownikach języka polskiego. Jest ono bowiem nazbyt ogólne, 
sprowadzające się do wskazania, że zabiegiem jest działanie czy też 
interwencja, mająca na celu wywołanie określonego skutku, zaradze-
nie (zapobieżenie, przeciwdziałanie) czemuś26. Niemal równie ogólne 
są także te znaczenia przedstawiane w słownikach, które określają za-
bieg jako „działanie lekarskie skierowane przeciw postępom choroby 
(lub mające jej zapobiec), a także przeciw jej skutkom”27 lub „działanie 
lekarskie mające na celu zapobieżenie chorobie lub przeciwdziałanie 
jej skutkom”28. Warto zauważyć, że nawet najbardziej odpowiadające 
analizowanej problematyce znaczenia słowa „zabieg”, odnotowywane 
w słownikach języka polskiego, sprowadzają się w zasadzie do celo-
wego przeciwdziałania chorobie lub jej skutkom. Pomijają przy tym 
osobę pacjenta, co sugeruje, iż chodzi tu także o działania niezwiązane 
bezpośrednio z pacjentem, nie ingerujące w sferę jego dóbr osobistych. 
Takie znaczenia trudno uznać za adekwatne do art. 192 § 1 k.k. Brak 
styczności z dobrami osobistymi pacjenta (w tym z jego wolnością), 
a tym samym brak możliwości naruszenia ich lub narażenia na nie-
bezpieczeństwo, nie rodzi bowiem potrzeby objęcia ich karnoprawną 
ochroną.

Brak jest powodów, aby użytemu w art. 192 § 1 k.k. pojęciu „za-
bieg” nadawać inne znaczenie niż te, które przypisuje się mu w języ-
ku prawnym i medycznym. W szczególności, że – jak już była o tym 
mowa – sam art. 192 § 1 k.k. doprecyzowuje je jedynie przez określenie 
mianem leczniczego, nie wskazując na inne cechy, związane np. z in-
tensywnością ingerencji w organizm pacjenta czy też z towarzyszącym 
jej ryzykiem. Tym samym, lege non distinguente, w przepisie tym cho-
dzi o każdy zabieg leczniczy.

26 Zob. Inny słownik języka polskiego PWN, t. II, red. M. Bańko, Warszawa 2000, s. 1189; Praktyczny 
słownik współczesnej polszczyzny, t. 47, red. H. Zgółkowa, Poznań 2004, s. 405; Słownik języka polskiego, 
t. X, red. W. Doroszewski, Warszawa 1968, s. 411; Słownik języka polskiego, t. III, red. M. Szymczak, War-
szawa 1981, s. 886; Słownik języka polskiego PWN, t. II, red. L. Drabik, E. Sobol, Warszawa 2007, s. 527; 
Słownik współczesnego języka polskiego, t. V, red. B. Dunaj, Kraków (bez roku wydania), s. 316; Uniwersalny 
słownik języka polskiego, t. 5, red. S. Dubisz, Warszawa 2003, s. 419.

27 Praktyczny słownik…, t. 47, s. 405.
28 Uniwersalny słownik…, t. 5, s. 419.
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Wobec powyższego nie można podzielić stanowiska T. Dukiet-Na-
górskiej29, która przyjmuje, że pojęcie zabiegu leczniczego w rozumie-
niu art. 192 § 1 k.k. należy wiązać wyłącznie z zabiegiem operacyjnym 
albo metodą leczenia lub diagnostyki o podwyższonym ryzyku dla pa-
cjenta, o których mowa m.in. w art. 34 ust. 1 ustawy z 5 XII 1996 r. 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty30. Za taką interpretacją ma prze-
mawiać porównanie sankcji karnych przewidzianych w art. 192 § 1 k.k. 
(surowszej) i w art. 217 § 1 k.k. (łagodniejszej). Mianowicie, jak wywo-
dzi T. Dukiet-Nagórska, „skoro przy zastosowaniu kwalifi kacji prawnej 
związanej z łagodniejszą sankcją odpowiada ten, kto realizuje zamach 
na nietykalność cielesną (art. 217 k.k.), to tym bardziej ta łagodniejsza 
kwalifi kacja prawna powinna znaleźć zastosowanie wówczas, gdy do 
naruszenia nietykalności cielesnej dojdzie w wyniku działania na rzecz 
zdrowia pacjenta”31.

Prima facie przedstawionemu tokowi rozumowania nie można od-
mówić pewnych racji. Faktycznie bowiem czynność lecznicza ingeru-
jąca w sferę integralności cielesnej pacjenta w stopniu odpowiadają-
cym naruszeniu nietykalności cielesnej nie powinna być in abstracto 
karana surowiej niż naruszenie nietykalności cielesnej niezwiązane 
z leczeniem. Taka czynność lecznicza, w odróżnieniu od „zwykłego” 
naruszenia nietykalności cielesnej, służy przecież ochronie życia lub 
zdrowia pacjenta i z perspektywy zachowania tych dóbr prawnych jest 
ona korzystna. Dokonane przez T. Dukiet-Nagórską zestawienie art. 
192 § 1 k.k. i art. 217 § 1 k.k. nie jest jednak uprawnione z uwagi na 
odmienność w zakresie ich przedmiotu ochrony. O ile bowiem art. 217 
§ 1 k.k. chroni nietykalność cielesną, o tyle art. 192 § 1 k.k. nie obej-
muje ochroną tego dobra prawnego, chroniąc wyłącznie wolność czło-
wieka od niechcianego zabiegu leczniczego. Tym samym nie można 
sprowadzać różnic w sankcji karnej za te czyny zabronione do stopnia 
intensywności ochrony nietykalności cielesnej. Ustawodawca ustalając 
wysokość kar za czyn z art. 192 § 1 k.k. brał bowiem pod uwagę inne 
dobro prawne – wolność (autonomię) pacjenta.

29 T. Dukiet-Nagórska, Autonomia pacjenta…, s. 22–23; tejże, Uwagi o prawnokarnej…, s. 39–40; tejże, 
O istocie przestępstwa…, s. 119–120.

30 Tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zm.; dalej jako u.z.l.
31 T. Dukiet-Nagórska, Autonomia pacjenta…, s. 22–23.
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Niezależnie od powyższego, wskazana przez T. Dukiet-Nagórską 
odmienność odnosząca się do sankcji karnych nie może być wystar-
czającym argumentem za tak dalekim zawężeniem zakresu art. 192 
§ 1 k.k. Przede wszystkim zawężenie te zbyt odbiega od brzmienia ana-
lizowanego przepisu, gdzie pojęcie „zabieg” limitowane jest jedynie – 
na co była już zwracana uwaga – poprzez dookreślenie przymiotnikiem 
„leczniczy”. Należy przy tym zauważyć, że gdyby rzeczywistą intencją 
ustawodawcy było ograniczenie rozumienia zabiegu z art. 192 § 1 k.k. 
wyłącznie do zabiegów operacyjnych bądź metod leczenia lub diagno-
styki o podwyższonym ryzyku, to mógł to wyrazić na wiele sposobów 
(np. przez wskazanie wprost na te zabiegi i metody w treści art. 192 
§ 1 k.k. lub zawarcie tam odesłania do art. 34 ust. 1 u.z.l.), czego jed-
nak nie uczynił. Biorąc ponadto pod uwagę daleko idące niespójności 
zachodzące między art. 192 § 1 k.k. a u.z.l., można również wyrazić 
wątpliwość, czy ustawodawca tworząc ten przepis w jakikolwiek spo-
sób uwzględniał treść art. 34 ust. 1 u.z.l., a już w szczególności w kie-
runku nadania zabiegowi leczniczemu takiego znaczenia, jakie wynika 
ze wskazanego unormowania u.z.l.

Nie należy również tracić z pola widzenia tego, że zaproponowana 
przez T. Dukiet-Nagórską interpretacja użytego w art. 192 § 1 k.k. po-
jęcia „zabieg” istotnie osłabia funkcję ochronną prawa karnego. W tym 
ujęciu analizowany przepis chroniłby bowiem wolność pacjenta tylko 
od niechcianych zabiegów o podwyższonym ryzyku, pomijając gros 
innych zabiegów, które choć mniej ryzykowne, to – w sytuacji bra-
ku zgody – równie intensywnie ingerują w wolność pacjenta. Można 
przy tym także stwierdzić, że skoro art. 192 § 1 k.k. chroni autonomię 
pacjenta, a nie jego życie i zdrowie, to stopień ryzyka niechcianego 
zabiegu leczniczego nie powinien mieć znaczenia dla ustalania zakresu 
tego przepisu.

W końcu warto również zauważyć, że rozbieżność sankcji kar-
nych przewidzianych za przestępstwa z art. 192 § 1 k.k. i z art. 217 
§ 1 k.k. nie jest aż tak duża, aby na gruncie indywidualnego wymia-
ru kary nie można było odzwierciedlić różnicy zachodzącej w ich 
społecznej szkodliwości, oczywiście ocenianej z uwzględnieniem 
całokształtu zachodzących w danym wypadku prawnie relewantnych 
okoliczności.
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Poczynione rozważania pozwalają stwierdzić, że zabiegiem leczni-
czym w rozumieniu art. 192 § 1 k.k. jest każda czynność podejmowana 
w stosunku do pacjenta, poprzez którą realizowany jest wobec niego 
cel leczniczy i która stanowi ingerencję w szeroko rozumianą sferę jego 
integralności (nienaruszalności) cielesnej32. Ingerencja ta może przy-
brać postać wniknięcia w głąb ciała (np. zabieg operacyjny związany 
z otwarciem jamy brzusznej, wprowadzenie sondy żołądkowej), jak 
i oddziaływania wyłącznie zewnętrznego (np. założenie opatrunku gip-
sowego, badanie stetoskopem). Może wiązać się z naruszeniem ciągło-
ści tkanek (np. iniekcja), bądź też ich nie naruszać (np. farmakoterapia). 
Polegać na fi zycznym oddziaływaniu na ciało (za pomocą samych rąk 
lub specjalistycznych instrumentów), jak i na wpływaniu na nie bez 
kontaktu fi zycznego z osobą przeprowadzającą zabieg (np. za pomocą 
promieniowania)33. Nie są natomiast zabiegiem leczniczym w rozumie-
niu art. 192 § 1 k.k. takie czynności lecznicze podejmowane wobec 
pacjenta, które nie ingerują w sferę jego cielesności (np. obserwacja 
mająca na celu postawienie diagnozy, psychoterapia).

3. Kolejnym pojęciem, które wymaga wyjaśnienia, aby prawidłowo 
ustalić treść art. 192 § 1 k.k. jest „pacjent”. Kodeks karny pojęcia tego 
nie defi niuje. Nie posługuje się nim także w żadnym innym przepisie 
niż analizowany art. 192 § 1 k.k. Zatem najbliższe otoczenie norma-
tywne art. 192 § 1 k.k. nie dostarcza interpretatorowi wskazówek, jak 
należy rozumieć użyte tam słowo „pacjent”. Wyklucza to tym samym 
posłużenie się wykładnią systemową wewnętrzną.

Wychodząc już jednak poza obszar kodeksu karnego, w ustawie z 6 XI 
2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta34 natrafi amy na 
jedyną w polskim prawie defi nicję legalną pojęcia „pacjent”. Zgodnie 

32 Por. M. Filar (Lekarskie prawo…, s. 247–248; Postępowanie lecznicze…, s. 41), który przy defi nio-
waniu użytego w art. 192 § 1 k.k. pojęcia „zabieg leczniczy” również odwołuje się do naruszenia integralności 
cielesnej pacjenta, choć ujmuje je znacznie węziej – jako naruszenie tkanki cielesnej pacjenta lub fi zyczne, 
inwazyjne wniknięcie w jego ciało bez naruszenia tej tkanki.

33 Nie można podzielić stanowiska T. Dukiet-Nagórskiej (Autonomia pacjenta…, s. 22; Uwagi o prawno-
karnej…, s. 39; O istocie przestępstwa…, s. 119), która – odnosząc się krytycznie do wiązania istoty zabiegu 
z naruszeniem integralności cielesnej – twierdzi, że prowadzi to do niemożności uznania za zabieg np. badania 
osłuchowego, badania fi zykalnego, nałożenia opatrunku, w tym gipsowego, czy opaski uciskowej, unierucho-
mienia poprzez założenie szyny. Wszystkie te czynności polegają bowiem co najmniej na dotykaniu ciała pa-
cjenta, a tym samym ingerują w sferę jego integralności (nienaruszalności) cielesnej.

34 Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm.; dalej jako u.p.p.
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z nią, pacjent oznacza „osobę zwracającą się o udzielenie świadczeń 
zdrowotnych lub korzystającą ze świadczeń zdrowotnych udzielanych 
przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub osobę wykonu-
jącą zawód medyczny” (art. 3 ust. 1 pkt 4 u.p.p.). Defi nicję tę trudno 
jednak uznać za wiążącą na gruncie art. 192 § 1 k.k. Pomijając już kwe-
stię jej nadmiernie szerokiego zakresu, wynikającego z odwołania się do 
pojęcia „świadczenie zdrowotne”35, wskazać należy, że zawarta jest ona 
w akcie prawnym, który został uchwalony 6 XI 2008 r., a więc ponad 
dekadę po uchwaleniu kodeksu karnego. Ten odstęp czasowy wyklucza 
przyjęcie, że ustawodawca tworząc art. 192 § 1 k.k. miał na myśli defi ni-
cję pacjenta, która pojawi się w polskim systemie prawnym dopiero po 
wielu latach. Ponadto, nie sposób przyjąć, że ustawodawca uchwalając 
u.p.p., zamierzał przez zawartą tam defi nicję legalną pacjenta wpłynąć 
na treść art. 192 § 1 k.k. O braku takiego zamiaru świadczy już zresz-
tą art. 3 ust. 1 u.p.p. in principio, gdzie wyraźnie zaznaczono, że za-
warte w tym przepisie defi nicje mają zastosowanie do określeń użytych 
w ustawie, tj. w u.p.p. („Użyte w ustawie określenia oznaczają”).

Poza art. 192 § 1 k.k. oraz defi nicją legalną z art. 3 ust. 1 pkt 4 u.p.p., 
pojęciem „pacjent” posługuje się wiele innych regulacji, które moż-
na zakwalifi kować do różnych gałęzi prawa (oprócz przepisów aktów 
prawnych tradycyjnie zaliczanych w obręb tzw. prawa medycznego, 
wskazać tu można przykładowo na art. 235 § 21 k.p., art. 33a ust. 1 
i inne przepisy ustawy z 29 XI 2000 r. – Prawo atomowe36, art. 27 ust. 
2 pkt 7 ustawy z 29 VIII 1997 r. o ochronie danych osobowych37). Ich 
różnorodność nie pozwala jednak na poczynienie jakiś uniwersalnych 
ustaleń, które dałyby podstawę do zidentyfi kowania właściwego dla 
polskiego prawa rozumienia pojęcia „pacjent”.

Wykraczając już poza obszar wiążących aktów prawnych, warto 
zauważyć, że defi nicję pacjenta zawarto w wydanym w 1994 r. przez 
Światową Organizację Zdrowia (WHO), niewiążącym dokumencie mię-
dzynarodowym, funkcjonującym w Polsce najczęściej pod nazwą Model 

35 W myśl art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z 15 IV 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 
ze zm.) w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 6 u.p.p., świadczenie zdrowotne to „działania służące zachowaniu, ratowaniu, 
przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów 
odrębnych regulujących zasady ich wykonywania”.

36 Tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276 ze zm.
37 Tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.
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Deklaracji Praw Pacjenta38 (The Principles of the Rights of Patients in 
Europe)39. W ostatniej części tego dokumentu, zawierającej defi nicje po-
jęć w nim użytych, wskazuje się, że pacjentem jest osoba korzystająca 
z usług (świadczeń) opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, czy jest zdro-
wa czy chora („User(s) of health care services, whether healthy or sick”).

Przy ustalaniu rozumienia terminu „pacjent” niezbyt pomocny oka-
zuje się być specjalistyczny język medyczny. Brak jest bowiem – jak 
się wydaje – charakterystycznego dla jego użytkowników sposobu poj-
mowania tego terminu, a przynajmniej nie odnotowuje się go w lite-
raturze40. Natomiast w języku powszechnym pod pojęciem „pacjent” 
rozumie się najczęściej chorego, zwracającego się po poradę do lekarza 
lub będącego pod jego opieką41. Niekiedy jednak pojęcie to ujmuje się 
szerzej, uznając że pacjentem jest chory, zwłaszcza (ale nie wyłącznie) 
taki, który jest pod opieką lekarza lub zgłasza się do niego42. W tym 
ujęciu słowa „pacjent” i „chory” należałoby zatem traktować jako sy-
nonimy. Odnotowuje się także znaczenie uznające za pacjenta nie tylko 
człowieka chorego, lecz również zdrowego, o ile korzysta „z różnych 
usług pracowników służby zdrowia”43.

Wskazane powyżej sposoby rozumienia terminu „pacjent” trudno 
uznać za spójne. Przede wszystkim nie są one zgodne co do tego, czy 
pacjentem może być tylko osoba chora (jak wynika – według więk-
szości słowników – z języka powszechnego) czy także zdrowa (jak 
wynika z niektórych źródeł odnotowujących znaczenie analizowanego 
terminu w języku powszechnym, defi nicji WHO oraz defi nicji zawartej 

38 Zob. np. I. Bernatek-Zaguła, Prawo pacjenta w Polsce do informacji medycznej, Toruń 2008, s. 35; 
D. Karkowska, Prawa pacjenta, Warszawa 2009, s. 58; M. Śliwka, Prawa pacjenta w prawie polskim na tle 
prawnoporównawczym, Toruń 2008, s. 43.

39 http://www.who.int/genomics/public/eu_declaration1994.pdf.
40 Zob. np. obszerne, bo liczące – odpowiednio – 9.600 i około 65.000 haseł, zbiory terminologii medycz-

nej, jakimi są Mała encyklopedia…, s. 622 i n. oraz Wielki słownik…, s. 961 i n.
41 Zob. np. Słownik języka polskiego, t. VI, red. W. Doroszewski, Warszawa 1964, s. 8; Słownik języka 

polskiego, t. II, red. M. Szymczak, Warszawa 1979, s. 578; Słownik języka polskiego PWN…, s. 1; Uniwer-
salny słownik języka polskiego, t. 3, red. S. Dubisz, Warszawa 2003, s. 323. Podobnie Słownik współczesnego 
języka polskiego, t. III, red. B. Dunaj, Kraków 2000, s. 263–264.

42 Zob. W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa 
1994, s. 371.

43 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 27, red. H. Zgółkowa, Poznań 2000, s. 222–223. Zob. 
także Inny słownik…, s. 2, gdzie również nie zawęża się pojęcia „pacjent” do osoby chorej: „Pacjent to ktoś, 
kto zwraca się po poradę do lekarza lub jest pod jego opieką”.
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w art. 3 ust. 1 pkt 4 u.p.p., która odwołuje się do pojęcia „świadczenie 
zdrowotne”, obejmującego również działania wobec osób zdrowych). 
Brak zgodności wskazanych sposobów rozumienia terminu „pacjent” 
dotyczy także tego czy bycie nim wymaga kontaktu z lekarzem lub 
innym podmiotem wykonującym zawód medyczny bądź udzielającym 
świadczeń zdrowotnych (jak wynika z art. 3 ust. 1 pkt 4 u.p.p. oraz 
z większości źródeł odnotowujących znaczenie analizowanego terminu 
w języku powszechnym) czy też kontakt taki nie jest tu konieczny (jak 
wynika ze znaczenia przedstawionego przez W. Kopalińskiego).

Powyższe niejednoznaczności (rozbieżności) uniemożliwiają stwo-
rzenie jednej, uniwersalnej defi nicji „pacjenta”. Jego defi niowanie po-
winno zatem następować w odniesieniu do specyfi cznych okoliczności, 
w jakich pojęcie to jest używane, w tym z uwzględnieniem towarzyszą-
cych im realiów normatywnych. W wypadku art. 192 § 1 k.k. realia te 
kreuje przede wszystkim występujące w tym przepisie sformułowanie 
„zabieg leczniczy”. W tym kontekście pacjentem może być tylko ten, 
wobec kogo wykonywany jest zabieg leczniczy, a więc – jak już była 
o tym mowa – czynność, poprzez którą realizowany jest cel leczni-
czy i która stanowi ingerencję w szeroko rozumianą sferę integralności 
cielesnej. Z uwagi na to, że realizacja celu leczniczego następuje nie 
tylko przez terapię, ale także profi laktykę, diagnostykę i rehabilitację, 
pacjentem może być nie tylko osoba chora, ale również zdrowa, np. 
poddawana profi laktycznemu szczepieniu44. Brzmienie art. 192 § 1 k.k. 
nie daje podstaw, aby przyjąć, że – oprócz wskazanego wymogu bycia 
podmiotem zabiegu leczniczego – są jeszcze jakieś inne warunki uz-
nania danej osoby za pacjenta. W szczególności nie ma tu znaczenia 
wiek tej osoby, jej zdolność do czynności prawnych czy też zdolność 
do świadomego wyrażenia zgody.

44 Warto zauważyć, że w doktrynie niemal powszechnie przyjmuje się, iż pacjentem jest nie tylko osoba 
chora, ale także zdrowa. Stanowisko takie wyrażane jest zarówno na gruncie ustaw zaliczanych do tzw. prawa 
medycznego (zob. np. A. Augustynowicz, A. Budziszewska-Makulska, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta. Komentarz, Warszawa 2010, s. 19; I. Bernatek – Zaguła, Prawo pacjenta…, s. 68–70; J. Bujny, 
Prawa pacjenta. Między autonomią a paternalizmem, Warszawa 2007, s. 9–15, 30), jak i samego art. 192 § 1 
k.k. (zob. np. M. Kondycka, S.M. Przyjemski, Aspekt karnoprawny…, s. 25; L. Kubicki, Nowy rodzaj…, s. 35; 
M. Mozgawa, M. Kanadys – Marko, Zabieg leczniczy bez zgody pacjenta (art. 192 k.k.), Prokuratura i Prawo 
2004, nr 3, s. 28; A. Złotek, Granice odpowiedzialności karnej lekarza za dokonanie zabiegu leczniczego bez 
zgody pacjenta, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2008, z. 2, s. 189–190; A. Zoll (w:) Kodeks 
karny…, s. 531).
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Przyjęcie do domu pomocy społecznej osoby chorej 
psychicznie lub upośledzonej umysłowo. Wybrane 
zagadnienia procesowe

Wprowadzenie

W postępowaniu przed sądem opiekuńczym, dotyczącym przyjęcia 
albo skierowania do domu pomocy społecznej osoby chorej psychicz-
nie lub upośledzonej umysłowo, stosuje się odpowiednio przepisy ko-
deksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, jed-
nakże ze zmianami, które wynikają z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. 
o ochronie zdrowia psychicznego (dalej ZdrPsychU)1. Stąd też według 
J. Pietrzykowskiego:

– priorytet mają przepisy proceduralne zamieszczone w ZdrPsychU 
jako przepisy szczegółowe dla spraw unormowanych tą ustawą, 

– w kwestiach nieunormowanych w ZdrPsychU stosuje się prze-
pisy ogólne o postępowaniu nieprocesowym (art. 506–525 KPC), 
z uwzględnieniem także przepisów ogólnych o postępowaniu w spra-
wach opiekuńczych,

– w kwestiach nieunormowanych w powyższych dwóch grupach 
przepisów stosuje się odpowiednio przepisy o procesie (art. 13 § 2 
KPC). Ponadto przy odpowiednim stosowaniu przepisów o postępowa-
niu nieprocesowym uwzględnia się także pozostające z nimi w związku 
przepisy prawa materialnego cywilnego, w szczególności przepisy ko-
deksu rodzinnego i opiekuńczego2.

1 Dz.U. nr 111, poz. 535 ze zm.
2 J. Pietrzykowski [w:] S. Dąbrowski, J. Pietrzykowski, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Ko-

mentarz, Warszawa 1997, s. 191.
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Postanowieniem z dnia 30 kwietnia 1997 r. Sąd Najwyższy orzekł, 
iż do postanowień sądu opiekuńczego co do istoty sprawy, zapadłych 
w sprawach dotyczących ochrony zdrowia psychicznego, nie ma zasto-
sowania art. 578 KPC3. 

Wskazuje się, iż sprawy unormowane przepisami ZdrPsychU są 
sprawami z zakresu prawa osobowego4.

Sąd opiekuńczy

Postępowanie, o które chodzi, toczy się przed sądem opiekuńczym.
Pojęcie sądu opiekuńczego pojawiło się w ustawodawstwie 

z 1964 r. – przede wszystkim w przepisach kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego, kodeksu postępowania cywilnego, a także w przepisach in-
nych ustaw, m.in. ustawy, której wybrane regulacje są przedmiotem 
niniejszego artykułu. Pojęcie sądu opiekuńczego zastąpiło pojęcie wła-
dzy opiekuńczej5. Jest ono pojęciem funkcjonalno – procesowym, a nie 
ustrojowo – organizacyjnym czy też instytucjonalnym6.

ZdrPsychU (obok wielu licznych innych aktów prawnych) należy 
do źródeł prawa materialnego, które to źródło określa zadania sądu 
opiekuńczego. Analiza przepisów prawa materialnego, określających 
zadania sądu opiekuńczego, pozwala wysunąć wniosek, iż do sądu na-
leży (w zakresie objętym ZdrPsychU) piecza prawna nad osobą chorą 
psychicznie lub upośledzoną umysłowo. Osoby chore psychicznie lub 
upośledzone umysłowo są podmiotami uprawnionymi do poszukiwa-
nia ochrony prawnej w postępowaniu przed sądem opiekuńczym.

3 Postanowienie SN z dnia 30 kwietnia 1997 r., III CKU 22/97, OSNC 1997, nr 9, poz. 139, LEX nr 30167.
4 Zob. postanowienie SN z dnia 25 stycznia 2001 r., III CKN 1454/00, OSNC 2001, nr 7–8, poz. 116. 

Zgodnie z powyższym postanowieniem SN, gdyby sprawy objęte regulacją niniejszej ustawy były sprawami 
z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, to zawarte w art. 42 odesłanie do postępowania przed sądem 
opiekuńczym czyniłoby zbędnym dalsze stwierdzenie o odpowiednim stosowaniu przepisów postępowania nie-
procesowego, skoro postępowanie przed tym sądem jest zawsze postępowaniem nieprocesowym. SN zauważył, 
iż prawo osobowe, jako dział prawa cywilnego, chroni m.in. dobra osobiste obywateli, do których zalicza się 
także zdrowie i wolność. Odmiennie od powyższego postanowienia – Z. Świeboda, Glosa orzeczenia SN z dnia 
25 stycznia 2001 roku, III CKN 1354/00, OSP 2002, nr 5, s. 63.

5 Por. W. Broniewicz, Sąd rodzinny a sąd opiekuńczy, PS 1993, nr 2, s. 39.
6 Szerzej A. Zieliński, Sądownictwo opiekuńcze w sprawach małoletnich, Warszawa 1975, s. 67 i n.
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Pojęcie „sąd opiekuńczy” występuje nie tylko w prawie material-
nym, ale również w prawie procesowym – zwłaszcza w kodeksie postę-
powania cywilnego. Stanowi to oczywistą konsekwencję tego, iż pra-
wo cywilne procesowe służy zapewnieniu przestrzegania i stosowania 
określonego prawa materialnego7. 

Przeprowadzenie granicy podziału między przepisami prawa pro-
cesowego i prawa materialnego nie opiera się na kryterium miejsca, 
w którym przepis się znajduje8. Zatem źródłem prawa procesowego 
określającym właściwość sądu opiekuńczego jest nie tylko kodeks po-
stępowania cywilnego, ale również inne ustawy, jak np. ZdrPsychU.

Celem postępowania opiekuńczego może być realizacja naruszo-
nych lub zagrożonych oznaczonych praw podmiotowych. Taki jest 
cel postępowania opiekuńczego w określonych sprawach ZdrPsychU, 
a mianowicie m.in. w sprawach o przyjęcie do domu pomocy społecz-
nej w trybie przewidzianym w art. 39 ustawy. Przedmiotem ochrony 
prawnej jest udzielenie określonej pomocy niezbędnej do zaspokojenia 
podstawowych potrzeb życiowych9.

Według art. 569 KPC sądem opiekuńczym jest sąd rodzinny, tj. – 
w istocie – sąd rejonowy. Z ZdrPsychU wynika właściwość rzeczo-
wa sądu opiekuńczego w sprawach m.in. o przyjęcie do domu pomocy 
społecznej określonej osoby chorej psychicznie lub upośledzonej umy-
słowo bez jej zgody (art. 39 ust.1), o skierowanie do domu pomocy 
społecznej osoby wymagającej skierowania do takiego domu, która ze 
względu na swój stan psychiczny nie jest zdolna do wyrażenia na to 
zgody (art. 39 ust. 3), czy też o zmianę orzeczenia o przyjęciu do domu 
pomocy społecznej (art. 41 ust. 1).

W sprawach o przyjęcie do domu pomocy społecznej określonej oso-
by chorej psychicznie lub upośledzonej umysłowo bez jej zgody właś-
ciwym miejscowo jest sąd miejsca zamieszkania tej osoby, tj. osoby, 
której postępowanie ma bezpośrednio dotyczyć (art. 39 ust. 1 ZdrPsy-
chU). W sprawach o skierowanie do domu pomocy społecznej osoby 
wymagającej skierowania do takiego domu, która ze względu na swój 
stan psychiczny nie jest zdolna do wyrażenia zgody na powyższe, jak 

7 H. Haak, Ochrona prawna udzielana przez sąd opiekuńczy, Toruń 2002, s. 103.
8 W. Siedlecki [w:] W. Siedlecki, Z. Świeboda, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 1998, s. 32.
9 H. Haak, Ochrona prawna udzielana przez sąd…, s. 127.
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również w sprawach o zmianę orzeczenia o przyjęciu do domu pomo-
cy społecznej, sądem opiekuńczym wyłącznie właściwym miejscowo 
jest sąd miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć, 
a w braku miejsca zamieszkania – sąd opiekuńczy miejsca jej pobytu. 
Jeżeli natomiast brak i tej podstawy, właściwy jest sąd rejonowy dla 
miasta stołecznego Warszawy (art. 569 § 1 KPC) 10.

Uczestnicy postępowania

W sprawach, które dotyczą przyjęcia osoby chorej psychicznie do 
domu pomocy społecznej oraz wypisania jej z takiego domu pomocy, 
uczestnikami postępowania z mocy prawa oprócz wnioskodawcy są: ta 
osoba oraz jej przedstawiciel ustawowy. W miarę potrzeby sąd zawia-
damia o rozprawie małżonka osoby, której postępowanie dotyczy, oraz 
osobę sprawującą nad nią faktyczną opiekę. Mogą oni wziąć udział 
w każdym stanie sprawy i wtedy stają się uczestnikami. Sąd zawia-
damia prokuratora o potrzebie wzięcia udziału w postępowaniu, jeżeli 
uzna to za konieczne (art. 46 ust.1 i 4 ZdrPsychU).

Jak zauważa K. Korzan, sprawy dotyczące ochrony zdrowia psy-
chicznego nie są sprawami z zakresu prawa rodzinnego, lecz są 
z nimi – jako sprawy z dziedziny prawa osobowego – ściśle związane. 
Z uwagi na przynależność ich do innego rodzaju spraw niż z zakresu 
prawa rodzinnego, nie można odmówić prokuratorowi występowania 
w tych sprawach na zasadach ogólnych. Oznacza to, że może on brać 
udział nie tylko w sprawach określonych w art. 46 ust. 4 ZdrPsychU, 
ale i w innych11.

Sąd może ustanowić dla osoby, której postępowanie dotyczy bezpo-
średnio, adwokata z urzędu, nawet bez złożenia wniosku, jeżeli osoba 
ta ze względu na stan zdrowia psychicznego nie jest zdolna do złoże-
nia wniosku, a sąd uzna udział adwokata w sprawie za potrzebny (art. 
48 ZdrPsychU). Zaniechanie ustanowienia – bez wniosku – adwokata 
dla uczestnika, nie stanowi naruszenia art. 48 ZdrPsychU. Przepis ten 

10 Ibidem, s. 116.
11 K. Korzan, Postępowanie w sprawach ochrony zdrowia psychicznego, Rejent 1996, nr 6, s. 23.
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 pozostawia sądowi swobodę decyzji co do potrzeby udzielenia osobie, 
której postępowanie dotyczy, pomocy, przez wyznaczenie dla niej fa-
chowego pełnomocnika, jednak ogranicza ją do wypadków, kiedy jed-
nocześnie udział adwokata w sprawie jest potrzebny, a osoba ta nie jest 
zdolna do samodzielnego złożenia wniosku. Sąd Najwyższy zauważył, 
że skoro uczestnik, mimo choroby, zachowuje zdolność do zgłoszenia 
stosownego wniosku, fakt występowania przez niego w postępowa-
niu apelacyjnym bez adwokata nie jest równoznaczny z naruszeniem 
przez sąd art. 48 ZdrPsychU, ani też nie prowadzi do nieważności po-
stępowania12. Za Sądem Najwyższym pozostaje tu podkreślić, iż art. 48 
ZdrPsychU wprowadził nieznaną dotychczas w procedurze cywilnej 
możliwość ustanowienia dla osoby, której postępowanie dotyczy bez-
pośrednio, adwokata z urzędu, nawet bez złożenia wniosku. Ustawo-
dawca uzależnił zastosowanie tego przepisu tylko od uznania przez 
sąd udziału adwokata w sprawie za potrzebny. Ocena, czy zachodzi 
w sprawie taka potrzeba, należy zatem do sądu orzekającego zarówno 
w pierwszej, jak i w drugiej instancji13.

Postępowanie przed sądem opiekuńczym

Sąd opiekuńczy orzeka po przeprowadzeniu rozprawy, która powin-
na odbyć się nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku 
lub otrzymania zawiadomienia (art. 45 ust.1 ZdrPsychU). Przed wyda-
niem postanowienia co do istoty sprawy, sąd jest obowiązany uzyskać 
opinię jednego lub kilku lekarzy psychiatrów. Zaznacza się, iż biegłym 
nie może być osoba, która uczestniczyła w podjęciu decyzji o przyjęciu 
do domu pomocy społecznej lub odmowie wypisania osoby chorej psy-
chicznie z domu pomocy społecznej (art. 46 ust. 2 ZdrPsychU).

Postanowienie sądu opiekuńczego jest skuteczne z chwilą ogłoszenia 
(art. 578 KPC). Jednakże sąd opiekuńczy może zmienić swoje postano-
wienie (nawet prawomocne), jeżeli wymaga tego dobro osoby, której 
postępowanie dotyczy (art. 577 KPC). Do czasu przyjęcia wskazanej 

12 Postanowienie z dnia 22 stycznia 2004 r., V CK 197/03, LEX nr 602417.
13 Postanowienie z dnia 10 marca 1999 r., II CKN 41/99, LEX nr 196603.
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powyżej osoby do domu pomocy społecznej, organ do spraw pomo-
cy społecznej powinien zapewnić jej niezbędną pomoc (art. 46 ust. 3 
 ZdrPsychU).

Także sąd orzekający w sprawach określonych w ZdrPsychU powi-
nien kierować się zasadą bezstronności, a domniemanie osobistej bez-
stronności sędziego można obalić jedynie przeciwdowodem14. Zasada 
bezstronności obowiązuje przed sądami wszystkich instancji15. 

Od postanowienia orzekającego co do istoty sprawy przysługuje 
apelacja do sądu okręgowego. Do środków odwoławczych wnoszonych 
przez osobę, której postępowanie dotyczy bezpośrednio, nie ma zasto-
sowania przepis art. 368 KPC oraz w zakresie objętym treścią tego arty-
kułu również przepis art. 370 tegoż kodeksu (art. 47 ZdrPsychU). Kon-
sekwencją wyłączenia stosowania art. 368 KPC jest także wyłączenie 
stosowania art. 370 KPC, ale tylko w takim zakresie, w jakim artykuł 
ten przewiduje kontrolę zachowania wymagań formalnych we wnoszo-
nej apelacji. W zakresie skutków związanych z wniesieniem apelacji 
po upływie przepisanego terminu, osoba, której postępowanie dotyczy, 
jest traktowana jak każdy inny uczestnik postępowania. Apelacja wnie-
siona przez taką osobę po upływie przepisanego terminu podlega więc 
odrzuceniu przez sąd opiekuńczy, co jednak nie wyłącza możliwości 
przywrócenia uchybionego terminu do wniesienia apelacji16.

Zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do 
domu pomocy społecznej osoby, o której mowa w art. 38 ZdrPsychU, 
należy do starosty powiatu właściwego ze względu na miejsce zamiesz-
kania tej osoby (art. 40 ust. 1 ZdrPsychU).

Zmiana orzeczenia o przyjęciu do domu pomocy społecznej

Osoba, która została przyjęta do domu pomocy społecznej w try-
bie art. 39 ZdrPsychU, jej przedstawiciel ustawowy, małżonek, krewni 
w linii prostej, rodzeństwo oraz osoba sprawująca nad nią faktycznie 
opiekę – mogą występować do sądu opiekuńczego o zmianę orzeczenia 

14 J. Duda, Komentarz do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Warszawa 2006, s. 170 i 171.
15 Por. wyrok E.T.P.Cz. z dnia 26 października 1984 r., De Cubber v. Belgia, skarga nr 9186/80, LEX nr 80956.
16 J. Pietrzykowski [w:] S. Dąbrowski, J. Pietrzykowski, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego…, s. 213.
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o przyjęciu do domu pomocy społecznej. Ponadto z wnioskiem takim 
może także wystąpić kierownik domu pomocy społecznej, jeżeli uzna, 
iż zmieniły się okoliczności uzasadniające orzeczenie o przyjęciu tej 
osoby do domu pomocy społecznej bez jej zgody (art. 41 ust. 1 i 2 Zdr-
PsychU). Na podstawie art. 511 § 1 KPC, także wniosek, o którym tu 
mowa, powinien odpowiadać przepisom o pozwie, z tą zmianą, że za-
miast pozwanego należy wymienić zainteresowanych w sprawie17.

Kontrola legalności przyjęcia i przebywania w domu pomocy 
społecznej

Według art. 43 ZdrPSychU sędzia ma prawo wstępu do domu po-
mocy społecznej przeznaczonego dla osób chorych psychicznie lub 
upośledzonych umysłowo o każdej porze w celu kontroli legalności 
przyjęcia i przebywania w takim domu osób z zaburzeniami psychicz-
nymi, przestrzegania ich praw oraz kontroli warunków, w jakich one 
przebywają. W powołanym artykule wprowadzono instytucję sędzie-
go – wizytatora i uregulowano jego prawa i obowiązki. Kontrolą powi-
nien zajmować się sędzia obeznany z problematyką ochrony zdrowia 
psychicznego18.

Szczegółowy sposób i tryb sprawowania kontroli oraz sposób jej do-
kumentowania, uwzględniając potrzebę ochrony praw i godności osób 
przebywających w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy spo-
łecznej, a także biorąc pod uwagę różne rodzaje i typy tych placówek, 
został uregulowany w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 
22 lutego 1995 r. w sprawie kontroli przestrzegania praw osób z zabu-
rzeniami psychicznymi przebywających w szpitalach psychiatrycznych 
i domach pomocy społecznej19.

17 Por. H. Haak, Wielki Zbiór Pism., Tom 3. Prawo rodzinne. Wzory z objaśnieniami oraz CD, Warszawa 
2005, s. 487. 

18 J. Duda, Komentarz do ustawy o ochronie…, s. 172.
19 Dz.U. nr 23, poz.128.
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Ustanowienie kuratora

Na wniosek osoby chorej psychicznie lub upośledzonej umysłowo, 
która przebywa w domu pomocy społecznej, sąd opiekuńczy miejsca 
siedziby domu pomocy społecznej ustanawia kuratora (jeśli osoba ta 
w czasie pobytu w domu pomocy społecznej potrzebuje pomocy do 
prowadzenia wszystkich swoich spraw albo spraw określonego rodza-
ju). Jeśli osoba przebywająca w domu pomocy społecznej ze względu 
na stan zdrowia nie jest zdolna do złożenia wniosku, sąd opiekuń-
czy może ustanowić dla niej kuratora z urzędu (art. 44  ZdrPsychU). 
Postanowieniem z dnia 27 marca 1996 r. Sąd Najwyższy orzekł, iż 
kuratela ustaje z mocy prawa z chwilą zakończenia pobytu w szpitalu 
psychiatrycznym osoby, dla której została ustanowiona20. Analogicz-
nie będzie miało to zastosowanie dla osoby przebywającej w domu 
pomocy społecznej.

Przyjęcia i wypisy

Minister Pracy i Polityki Socjalnej w rozporządzeniu z dnia 31 lip-
ca 1995 r. w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach 
przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu pomo-
cy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo21 
określił procedurę przyjęć i wypisów osób chorych psychicznie czy 
upośledzonych umysłowo. Zgodnie z § 1 pkt 2 wymienionego wyżej 
rozporządzenia, na wniosek osoby, o której mowa w ust. 1 (tj. osoby, 
która wskutek choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego nie 
jest zdolna do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, nie 
ma możliwości korzystania z pomocy innych osób i nie wymaga le-
czenia szpitalnego), jej przedstawiciela ustawowego lub kierownika 
szpitala psychiatrycznego, organ gminy właściwy zgodnie z przepisa-
mi o pomocy społecznej, kieruje tę osobę do domu pomocy  społecznej 

20 Postanowienie SN z dnia 27 marca 1996 r., III CZP 28/96, OSNC 1996, nr 7–8, poz. 99.
21 Dz.U. nr 92, poz. 460 ze zm.
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na  zasadach przewidzianych przepisami o pomocy społecznej. Tryb 
kierowania i przyjmowania osób, które ubiegają się o przyjęcie do 
domu pomocy społecznej został uregulowany we rozporządzeniu Mi-
nistra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie 
domów pomocy społecznej22.

Istota i cel przymusu bezpośredniego 

Zgodnie z art. 40 ust. 2 i 3 ZdrPsychU, jeżeli osoba, wobec której 
wydano postanowienie o przyjęciu do domu pomocy społecznej, odma-
wia stawienia się w domu pomocy społecznej lub w inny sposób utrud-
nia wykonanie tego postanowienia, sąd z urzędu lub na wniosek organu 
do spraw pomocy społecznej, może zarządzić zatrzymanie i przymuso-
we doprowadzenie tej osoby do domu pomocy społecznej przez Policję. 
Ponadto, jeśli u osoby, o której mowa w art. 38 ustawy, a przebywającej 
już w domu pomocy społecznej, wystąpią zachowania, które zagrażają 
jej życiu lub życiu i zdrowiu innych osób, można wobec niej stosować 
przymus bezpośredni również w celu zapobieżenia opuszczeniu domu 
pomocy społecznej.

Jeszcze przed nowelizacją23 ZdrPsychU, która weszła w życie 
z dniem 11 lutego 2011 r., art. 40 ust. 1 stanowił, iż przy wykony-
waniu orzeczenia sądu opiekuńczego o przyjęciu do domu pomocy 
społecznej stosuje się art. 18. W chwili obecnej stanowi on jedynie, iż 
zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do domu 
pomocy społecznej osoby, o której mowa w art. 38, należy do sta-
rosty powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej 
osoby. Na podstawie art. 46a ust. 1 ZdrPsychU w aktualnym brzmie-
niu przy wykonywaniu postanowień sądowych o przyjęciu do domu 
pomocy społecznej lub szpitala psychiatrycznego stosuje się art. 18 
 ZdrPsychU, tj. artykuł, w którym zostały uregulowane zwłaszcza wa-
runki i tryb oraz sposób stosowania przymusu bezpośredniego wobec 
osób z zaburzeniami psychicznymi.

22 Dz.U. nr 217, poz. 1837.
23 Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. nr 6, poz. 19).
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Istoty przymusu bezpośredniego należy upatrywać w uprawnieniu 
do zastosowania określonych środków fi zycznych, technicznych lub 
chemicznych, cel zaś w zmuszeniu do podporządkowania osoby, wo-
bec której przymus jest stosowany, woli podmiotu uprawnionego do 
jego zastosowania24.

W literaturze podkreśla się, iż przymus bezpośredni jest najbardziej 
drastyczną formą pogwałcenia nietykalności osobistej i cielesnej pacjenta. 
Jednakże może być on użyty w określonych okolicznościach wobec każ-
dej osoby zaburzonej psychicznie. Nadto może być stosowany zarówno 
w szpitalu psychiatrycznym i domu pomocy społecznej, jak i poza nimi25.

Podstawy stosowania przymusu bezpośredniego 

Przymus bezpośredni wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, 
przy wykonywaniu czynności przewidzianych w omawianej ustawie, 
można stosować tylko wtedy, gdy przepis ustawy do tego upoważnia 
albo osoby te:

– dopuszczają się zamachu przeciwko życiu lub zdrowiu własnemu, lub
– dopuszczają się zamachu przeciwko życiu lub zdrowiu innej oso-

by, lub 
– dopuszczają się zamachu przeciwko bezpieczeństwu powszech-

nemu, lub 
– w sposób gwałtowny niszczą lub uszkadzają przedmioty znajdu-

jące się w ich otoczeniu, lub
– poważnie zakłócają lub uniemożliwiają funkcjonowanie zakładu 

psychiatrycznej opieki zdrowotnej lub jednostki organizacyjnej pomo-
cy społecznej.

Przesłanki przymusowej hospitalizacji lub innego rodzaju „odosob-
nienia” nie stanowi uciążliwe i męczące dla otoczenia zachowanie się 
osoby chorej psychicznie26.

24 K. Zgryzek, Przesłanki stosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychiczny-
mi w trybie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, [w:] Problemy nauk penalnych, pod red. L. Tyszkiewicz, 
Katowice 1996, s. 391–392. 

25 S. Dąbrowski [w:] S. Dąbrowski, J. Pietrzykowski, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego…, s. 109–110.
26 Zob. orzeczenie SN z dnia 14 lutego 1996 r., II CRN 201/95 – PiP 1997, z. 1, poz. 111 oraz z dnia 

12 lipca 1996, II CRN 81/96 – OSNC 1996, nr 12, poz. 164.
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Zwrot „przymus bezpośredni wobec osób z zaburzeniami psychicz-
nymi, przy wykonywaniu czynności przewidzianych w niniejszej usta-
wie, można stosować tylko wtedy” oznacza niedopuszczalność stoso-
wania przymusu bezpośredniego w innych celach, np. punitywnych 
(ukarania) lub dla wygody personelu.

Postępowanie w zakresie stosowania przymusu 
bezpośredniego

W art. 18 ust. 2 i 3 ZdrPsychU uregulowano, iż o zastosowaniu 
przymusu bezpośredniego decyduje lekarz, który określa rodzaj zasto-
sowanego środka przymusu oraz osobiście nadzoruje jego wykonanie. 
W szpitalach psychiatrycznych, jednostkach organizacyjnych pomocy 
społecznej oraz w trakcie wykonywania czynności, o których mowa 
w art. 21 ust. 3 oraz art. 46a ust. 3 ustawy, jeżeli nie jest możliwe uzy-
skanie natychmiastowej decyzji lekarza, o zastosowaniu przymusu 
bezpośredniego decyduje i nadzoruje osobiście jego wykonanie pielęg-
niarka. Jest ona obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym lekarza. 
W szpitalu psychiatrycznym lekarz (o którym mowa w art. 18 ust. 2 
ustawy), niezwłocznie zatwierdza zastosowanie przymusu bezpośred-
niego zleconego przez pielęgniarkę lub nakazuje zaprzestanie jego 
stosowania (art. 18 ust. 4 ZdrPsychU). Ponadto każdy przypadek za-
stosowania przymusu bezpośredniego i uprzedzenia o możliwości jego 
zastosowania odnotowuje się w dokumentacji medycznej. W jednostce 
organizacyjnej pomocy społecznej, która nie zatrudnia lekarza, powyż-
szą informację pielęgniarka przekazuje kierownikowi jednostki, który 
niezwłocznie informuje o tym upoważnionego przez marszałka woje-
wództwa lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii.

Z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
31 lipca 1995 r. w sprawie szczegółowego sposobu działania w spra-
wach przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu 
pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo 
wynika, iż jeżeli z wnioskiem o skierowanie do domu osoby, o której 
mowa w § 2 ust. 1 (tj. osoby, która wskutek choroby psychicznej lub 
upośledzenia umysłowego nie jest zdolna do zaspokojenia podstawo-
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wych potrzeb życiowych i nie ma możliwości korzystania z pomocy 
innych osób, lecz nie wymaga leczenia szpitalnego), wystąpił organ, 
a zachodzi konieczność użycia przymusu bezpośredniego, przy wyko-
nywaniu tych czynności powinien być także obecny pracownik socjal-
ny tego organu.

Zanim zostanie zastosowany przymus bezpośredni należy uprzedzić 
o tym osobę, wobec której środek ten ma być podjęty (art. 18 ust. 8 
ZdrPsychU).

Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie przez Policję następuje 
w obecności lekarza, pielęgniarki lub zespołu ratownictwa medyczne-
go (art. 46a ust. 3 ustawy).

Środki przymusu bezpośredniego

Zastosowanie przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzenia-
mi psychicznymi, która dopuszcza się zamachu przeciwko życiu lub 
zdrowiu własnemu lub innej osoby, lub bezpieczeństwu powszechne-
mu, lub w sposób gwałtowny niszczy lub uszkadza przedmioty znaj-
dujące się w jej otoczeniu, polega na przytrzymaniu, przymusowym 
podaniu leków, unieruchomieniu lub izolacji. Natomiast zastosowanie 
przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi, 
która poważnie zakłóca lub uniemożliwia funkcjonowanie zakładu psy-
chiatrycznej opieki zdrowotnej lub jednostki organizacyjnej pomocy 
społecznej, polega na przytrzymaniu lub przymusowym podaniu leku. 
Zastosowanie przymusu bezpośredniego może polegać także (w sytu-
acji przewidzianej w art. 18 ust. 5 ustawy) na przytrzymaniu lub unie-
ruchomieniu.

Przymus bezpośredni jest stosowany nie dłużej niż przez czas nie-
zbędny do przewiezienia osoby do zakładu psychiatrycznej opieki 
zdrowotnej lub szpitala, który zostaje wskazany przez dyspozytora me-
dycznego. Przewiezienie osoby z zastosowaniem przymusu bezpośred-
niego następuje w obecności zespołu ratownictwa medycznego (art. 18 
ust. 6 i 7 ZdrPsychU).

Wybierając środek przymusu należy wybierać ten najmniej uciąż-
liwy, a przy stosowaniu przymusu zachować szczególną ostrożność 
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i dbałość o dobro tej osoby. Zdaniem M. Balickiego wyjaśnienie pa-
cjentowi powodu i celu zastosowania przymusu może ułatwić mu wy-
rażenie zgody na proponowane postępowanie bez użycia przymusu lub 
przyczynić się do złagodzenia jego oporu27.

W sytuacji, gdy dochodzi do wykonywania postanowień sądowych 
o przyjęciu do domu pomocy społecznej lub szpitala psychiatrycznego 
przy zastosowaniu art. 18 ZdrPsychU, przewidziane w innych przepi-
sach środki przymusu bezpośredniego mogą być stosowane jedynie po 
uprzednim, bezskutecznym zastosowaniu przymusu bezpośredniego 
przewidzianego w przedmiotowej ustawie albo gdyby jego zastosowa-
nie było niecelowe (art. 46a ust 2 ustawy). 

Zakończenie

Ustawodawca w preambule ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. 
o ochronie zdrowia psychicznego podkreślił, iż zdrowie psychiczne jest 
fundamentalnym dobrem osobistym człowieka.

W ZdrPsychU przewiduje się dwa tryby przyjęcia osoby chorej psy-
chicznie lub upośledzonej umysłowo do domu pomocy społecznej: tryb 
dobrowolny (przewidziany w art. 38) i tryb przymusowy (przewidziany 
w art. 39), stosowany przez sąd opiekuńczy. Zasadnicza różnica między 
trybem dobrowolnym a przymusowym polega na tym, że tryb dobro-
wolny znajduje zastosowanie wówczas, gdy osoba chora psychicznie 
lub upośledzona umysłowo lub jej przedstawiciel ustawowy wyrażają 
zgodę na przyjęcie do domu pomocy społecznej, a tryb przymusowy 
stosuje się w wypadku niewyrażenia zgody na przyjęcie do domu po-
mocy społecznej przez osobę, o której mowa, lub jej przedstawiciela 
ustawowego. Poza tym, jeżeli osoba wymagająca skierowania do domu 
pomocy społecznej ze względu na swój stan psychiczny nie jest zdolna 
do wyrażenia na to zgody, o jej skierowaniu do domu pomocy społecz-
nej również orzeka sąd opiekuńczy.

27 M. Balicki, Przymus w psychiatrii – regulacje i praktyka, PiM 1999, nr 1, s. 54–55.
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Poddanie wyżej wymienionych spraw orzecznictwu sądów opiekuń-
czych zmierza do zagwarantowania osobom z zaburzeniami psychicz-
nymi maksymalnej ochrony ich praw. Stanowi to urzeczywistnienie 
konstytucyjnej zasady wolności i nietykalności osobistej28. 

Gwarancji, o którą chodzi, służy m.in. unormowanie zawarte w art. 
48 ZdrPsychU, według którego – w sytuacji uregulowanej w tym ar-
tykule – sąd może ustanowić dla osoby, której postępowanie dotyczy 
bezpośrednio, adwokata z urzędu. Obecnie brak jest przeszkód do tego, 
aby w postępowaniu cywilnym pełnomocnikiem z urzędu był także 
radca prawny (art. 117 § 1 KPC). To uzasadnia postulat stosownej no-
welizacji art. 48 ZdrPsychU.

28 J. Pietrzykowski [w:] S. Dąbrowski, J. Pietrzykowski, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego…, s. 189.
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Karolina Więckiewicz

Czy w�Polsce istnieje prawo kobiety do badań 
prenatalnych?

Prawo do badań prenatalnych na potrzeby niniejszego tekstu trak-
tować będę jako prawo kobiety ciężarnej do uzyskania bezpłatnego 
(fi nansowanego ze środków publicznych) świadczenia zdrowotnego 
w postaci odpowiedniej dodatkowej procedury diagnostycznej (lub 
procedur), mającej na celu ocenę stanu płodu. 

W sposób oczywisty zawężam tę problematykę do praw kobiet, gdyż 
tylko one mogą być w ciąży. Prawo do badań prenatalnych samo w so-
bie mężczyzn nie dotyczy, choć w wąskim zakresie mogą oni dochodzić 
roszczeń także w tym kontekście1.

Badania prenatalne w szerokim znaczeniu obejmują wszelkie proce-
dury diagnostyczne, które wykonywane są w celu oceny stanu zdrowia 
i rozwoju płodu (czyli w okresie ciąży kobiety). Badania prenatalne 
są niejako składową szerszego pojęcia „opieka prenatalna”. Określe-
nie „prenatalny” odnosi się do czasu przed urodzeniem. Dotyczy zatem 
istoty ludzkiej, która rozwija się w organizmie kobiety. Niekiedy można 
spotkać określenie „opieka prenatalna” w kontekście opieki sprawowa-
nej nad kobietą w ciąży. Wydaje się, że jest to jednak błędne rozumie-
nie słowa „prenatalny”, które odnosi się do istoty jeszcze nieurodzonej. 

1 przykład to obrazujący zawarty jest w końcowej części eseju
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Nad kobietą w ciąży sprawowana jest opieka medyczna lub zdrowotna. 
Jak zostanie wykazane później, nie tylko w potocznym języku wystę-
puje ta niekonsekwencja, ale także w języku, którym posługują się akty 
prawne.

Obowiązujące obecnie regulacje w różny sposób odnoszą się do 
określeń istoty, która jeszcze się nie narodziła. Prawo cywilne używa 
określenia nasciturus (mający się urodzić), prawo karne posługuje się 
terminem „dziecko poczęte”2, zaś ustawa o planowaniu rodziny, ochro-
nie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży 
mówi o „płodzie”. Natomiast terminem „badania prenatalne” i „opieka 
prenatalna” prawo posługuje się w kilku aktach. 

Jednym z nich jest wspomniana Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. 
o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopusz-
czalności przerywania ciąży3. W ustawie tej jest mowa o opiece prena-
talnej nad płodem, która stanowi jeden z obowiązków nałożonych na 
organy administracji rządowej oraz samorządy lokalne (art. 2 Ustawy). 
Te same organy mają też obowiązek zapewnienia swobodnego dostępu 
do informacji oraz badań prenatalnych. 

Kolejnym aktem jest Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świad-
czeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicznych4. 
W art. 27 wymienione są świadczenia na rzecz zachowania zdrowia, 
zapobiegania chorobom i wczesnego wykrywania chorób. Obejmują 
one (w punkcie 5) prowadzenie badań profi laktycznych u kobiet w cią-
ży, w tym badań prenatalnych zalecanych w grupach ryzyka i u ko-
biet powyżej 40. roku życia. Jest to jedyny akt w randze ustawy, który 
w jakikolwiek sposób określa istotę badań prenatalnych – to, że są to 
procedury dotyczące kobiet w ciąży, które osiągnęły pewien określony 
wiek (choć przywołana w tym przepisie granica wiekowa nie jest spój-
na z innymi zapisami oraz nie odzwierciedla poglądów nauki w kontek-
ście wskazań do dodatkowej diagnostyki płodu) oraz, że dotyczą grup 
ryzyka. Ustawa nie precyzuje jednak tego określenia. W tym przepisie 

2 W Kodeksie karnym z 1997 roku w brzmieniu, w jakim został on uchwalony i obowiązywał przez 8 mie-
sięcy w przepisach dotyczących przerwania ciąży widniało określenie „płód”. Zmiana na „dziecko poczęte” 
nastąpiła na mocy Ustawy z dnia 8 lipca 1999 o zmianie ustawy Kodeks karny i innych ustaw, która weszła 
w życie 1 września 1999 r. 

3 Dz. U. z 1993 r. nr 17, poz. 78, tekst jednolity
4 Dz. U. z 2004 r. nr 210, poz. 2135, tekst jednolity
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zauważyć można w niekonsekwencję językową – użyto określenia „ba-
dania profi laktyczne”, do których zaliczać się mają badania prenatalne. 
W dalszej części powrócę do wyjaśnienia tego zagadnienia.

Są to jedyne akty prawne w randze ustaw, które w jakikolwiek spo-
sób odnoszą się do problematyki badań prenatalnych. Nie odnajdujemy 
w nich jednak nawet zarysu defi nicji tych badań, próżne jest też wywo-
dzenie wprost prawa kobiety do ich przeprowadzenia.

Nieco więcej informacji znaleźć możemy w aktach wykonawczych, 
stanowiących źródła prawa niższej rangi, tj. rozporządzeniach Mini-
stra Zdrowia. Pierwszym z nich jest rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 23 września 2010 r. w sprawie standardów postępowania oraz 
procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z za-
kresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fi -
zjologicznej ciąży, fi zjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad no-
worodkiem5. Jest to akt wykonawczy do ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej6, obecnie nieobowiązującej. Należy domniemywać, że ak-
tualną podstawą rozporządzenia jest obowiązujący obecnie bliźniaczy 
przepis w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej7, 
choć w ustawie tej nie ma wprost mowy o uchyleniu ustawy o zakła-
dach opieki zdrowotnej. Niemniej art. 22 ust. 5 odnosi się do możli-
wości ustalenia standardów postępowania w wybranych dziedzinach 
medycyny przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Efektem tej 
możliwości są właśnie tzw. standardy okołoporodowe, jak potocznie 
nazywa się odpowiednie rozporządzenie. Standardy dzielą się na 14 
części. W IV części mowa jest o opiece prenatalnej i planie takiej opie-
ki. Ponieważ jednak mówi się w tej części wyłącznie o „ciężarnej”, 
nie wspomina ani słowem o płodzie ani o żadnej innej formie opieki 
sprawowanej nad samą kobietą, należy domniemywać, że opieka pre-
natalna w rozumieniu tego rozporządzenia, to taka, którą sprawuje się 
nad kobietą w ciąży. Sugeruje to zresztą tytuł aktu, który również nie 
odnosi się do opieki nad płodem (tylko dopiero nad noworodkiem). 
Zatem, poprzez odniesienie się do „opieki prenatalnej” w kontekście 
tej sprawowanej nie nad istotą nienarodzoną, ale nad kobietą w cią-

5 Dz. U. z 2010 r. nr 187, poz. 1259
6 Dz. U. z 2007 r. nr 14, poz. 89, tekst jednolity
7 Dz. U. z 2011 r. nr 112, poz. 654
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ży, rozporządzenie to stanowi przykład zaznaczonego wyżej problemu 
niekonsekwencji nazewniczej. W części IV zawarte jest jedno, dość 
ważne, aczkolwiek nieprecyzyjne, sformułowanie, które mówi o tym, 
że plan opieki prenatalnej obejmuje wszystkie procedury medyczne 
związane z opieką prenatalną wraz z określeniem czasu ich wykonania. 
Należy domniemywać, że znajdą się tu te procedury, które wymienione 
są w II części standardów, określane mianem świadczeń profi laktycz-
nych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycz-
nych i konsultacji medycznych. Oczywiście, część procedur diagno-
stycznych to badania prenatalne w szerokim rozumieniu tego słowa. 
Nie są one bowiem nastawione na opiekę nad kobietą ciężarną, ale na 
uzyskanie informacji o stanie płodu i jego rozwoju. W szczególności 
dotyczy to obowiązkowego trzykrotnego badania USG w czasie ciąży, 
do którego prawo ma każda kobieta. Warto zwrócić uwagę, że rozpo-
rządzenie to wyraźnie odróżnia świadczenia profi laktyczne od diagno-
stycznych. W rozporządzeniu tym nie ma jednak mowy o dodatkowych 
badaniach, w szczególności tych, które nastawione są na wykrywanie 
poważnych wad płodu, w tym genetycznych. 

Aby się o nich dowiedzieć, trzeba sięgnąć do rozporządzenia Mi-
nistra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwa-
rantowanych z zakresu programów zdrowotnych8. Załącznik do tego 
rozporządzenia określa zakres świadczeń oraz warunki ich realizacji. 
Programy dzielą się na terapeutyczne (cz. I załącznika) i profi laktyczne 
(cz. II). W części II zaś, w punkcie 4 opisany jest program badań pre-
natalnych. Tym sposobem, niekonsekwentnie, badania prenatalne zali-
cza się do świadczeń o charakterze profi laktycznym (rozporządzenie to 
bowiem w ogóle nie używa określenia „diagnostyczne” w odniesieniu 
do programów). Program badań prenatalnych podzielony jest na cztery 
części – badania biochemiczne, diagnostykę wad wrodzonych, badania 
genetyczne „zwykłe” oraz badania genetyczne z pobraniem materiału 
płodowego. Podane są również kryteria przyjęcia do programu. Używa 
się przy tym określenia „badania wykonuje się u kobiet spełniających 
co najmniej jedno z poniższych kryteriów”. Może to okazać się istotne 
z punktu widzenia kierowania pacjentek na te badania, o czym  będzie 

8 Dz. U. z 2009 r. nr 140, poz. 1148
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jeszcze mowa. Kryteriami przyjęcia do programu są: wiek kobiety 
powyżej 35 lat, wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromoso-
mowej u płodu lub dziecka, stwierdzenie wystąpienia strukturalnych 
aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka, stwierdze-
nie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą 
uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową, stwierdzenie 
w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań bio-
chemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromo-
somowej lub wady płodu. Ważne jest to, że wystarczy, aby pacjentka 
spełniła jedno z powyższych kryteriów.

Jak widać – to właśnie to rozporządzenie daje najwięcej odpowiedzi 
na temat tego, czym są badania prenatalne i kiedy należy je wykonać. 

Część określeń zawartych w tym rozporządzeniu stanowi powtórze-
nie zapisów nieobowiązującego już rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z za-
kresu podstawowej opieki zdrowotnej9. Zawierało ono niejako defi nicję 
badań prenatalnych, która określała je jako procedury diagnostyczne 
przeprowadzane u kobiet w ciąży o podwyższonym w stosunku do po-
pulacyjnego ryzyku wystąpienia choroby lub wady, w tym genetycznej, 
płodu. Określało też zakres procedur oraz defi niowało wskazania do ich 
przeprowadzenia. Były one identyczne z tymi, które zawarte są w kry-
teriach przyjęcia do programu badań prenatalnych, z tym wyjątkiem, 
że wiek kobiety określony był na powyżej 40 lat. Co ważne, wskaza-
nia były umieszczone w katalogu otwartym, gdyż użyto sformułowania 
„główne”. Obecnie obowiązują kryteria uczestniczenia w programie 
i stanowią one katalog zamknięty. Bywa jednak, że wzory skierowań 
wciąż zawierają nieobowiązujący już termin „wskazanie”. Rozporzą-
dzenie to w wyraźny sposób rozróżniało świadczenia profi laktyczne 
(zawarte były w załączniku nr 1, którego kształt jest identyczny z treś-
cią części II rozporządzenia o standardach opieki okołoporodowej) oraz 
procedury diagnostyczne, do których należą właśnie badania prenatal-
ne. Jest to kolejny dowód na niekonsekwencję nazewniczą w tym zakre-

9 Dz. U. z 2009 r. nr 139, poz. 1139. Rozporządzenie to zostało uznane za uchylone, ponieważ zniknęła 
podstawa prawna, zapisana w Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicz-
nych. Nowelizacją z dnia 25 czerwca 2009 roku uchylono zapis art. 27 ust. 2 tej Ustawy. Akty wykonawcze 
wydane na podstawie tego artykułu nie zostały zachowane w mocy.
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sie. Ważną regulacją zawartą w nieobowiązującym już rozporządzeniu 
był termin, w którym takie badanie można przeprowadzić. Obejmował 
on czas do ukończenia drugiego trymestru ciąży, a więc do końca 22 ty-
godnia. Obecnie jest to aspekt nieuregulowany. 

Na podstawie art. 32 Ustawy o świadczeniach zdrowotnych 
 fi nansowanych ze środków publicznych do przeprowadzenia badań 
diagnostycznych wymagane jest skierowanie lekarza ubezpieczenia 
zdrowotnego. Przyjęte jest, że skierowanie pochodzić ma od lekarza 
prowadzącego ciążę. Nie jest to jednak usankcjonowane żadnymi prze-
pisami. O ile do stwierdzenia okoliczności związanych z kwestiami 
z założenia wymagającymi specjalistycznej wiedzy medycznej wskaza-
ne jest wymaganie skierowania od lekarza specjalisty, o tyle skierowa-
nie ze względu na wiek kobiety wystawić powinien móc każdy lekarz. 
Oprócz tego, w tym kontekście niekonsekwencja nazewnicza w postaci 
używania naprzemiennie określeń „profi laktyczny” i „diagnostyczny” 
może mieć znaczenie o tyle, że w art. 32 mowa jest o konieczności skie-
rowania na badania diagnostyczne. Program badań prenatalnych jest 
zaś programem profi laktycznym w rozumieniu odpowiedniego rozpo-
rządzenia. Jestem zdania, że problem ten jest natury wyłącznie teore-
tycznej, niemniej stanowi przykład braku przejrzystości legislacyjnej. 

Powyższa analiza obowiązującego w Polsce stanu prawnego wyraź-
nie wskazuje, że nie istnieje wyrażone wprost prawo kobiety do badań 
prenatalnych. Aby stwierdzić jego istnienie, należy wyinterpretować 
je z innych przepisów. Posłużyć do tego mogą w zasadzie cztery akty 
prawne w randze ustawy. 

Pierwszy ważny zapis stanowi art. 15 Ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicznych. W ustępie 1 tego 
artykułu mówi się o prawie świadczeniobiorcy do świadczeń opieki 
zdrowotnej, których celem jest zachowanie zdrowia, zapobieganie cho-
robom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja oraz 
zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczanie. Ustęp 2 natomiast 
określa zakres świadczeń, które świadczeniobiorcy przysługują. Wśród 
nich (w punkcie 13) wymienione są programy zdrowotne. Jednym z nich 
(na podstawie wspomnianego rozporządzenia) jest program badań pre-
natalnych. Zatem – w związku z faktem  przysługiwania świadczeń z za-
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kresu programów zdrowotnych i w połączeniu z prawem do świadczeń, 
można stwierdzić, że na mocy tej ustawy pacjentka (świadczeniobiorca) 
ma prawo do badań prenatalnych w zakresie takim, jaki regulowany jest 
przez obowiązujące w danym czasie rozporządzenie odnoszące się do 
programów zdrowotnych. Wydaje się zatem, że zapisy te stanowią naj-
skuteczniejszy argument prawny, na który może powołać się pacjentka 
chcąca wyegzekwować skierowanie na badanie oraz jego przeprowa-
dzenie. W przeciwieństwie do innych środków, wynikających z proce-
su interpretacji prawa do badań prenatalnych na podstawie odrębnych 
przepisów, o czym będzie mowa za chwilę, bezpośrednie powoływanie 
się na ten przepis może przynieść skutek natychmiastowy. 

Drugim ze wspomnianych aktów prawnych jest Ustawa z dnia 6 li-
stopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta10. 
Zapewnia ona prawo każdego pacjenta do świadczeń zdrowotnych oraz 
prawo do informacji o stanie zdrowia. Świadczeniem w rozumieniu 
Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków 
publicznych oraz Ustawy o działalności leczniczej jest każde działa-
nie służące profi laktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub po-
prawie zdrowia oraz inne działanie wynikające z procesu leczenia lub 
przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania. Nieobowią-
zująca już Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej precyzowała rodzaje 
świadczeń zdrowotnych i można z niej wywodzić ich zakres. W kon-
tekście badań prenatalnych możemy zatem mówić o świadczeniu w po-
staci wystawienia skierowania na badanie oraz o świadczeniu polega-
jącym na samym przeprowadzeniu takiego badania. Warto pamiętać, 
że prawo pacjenta do świadczeń z zakresu programów zdrowotnych 
(a takim jest program badań prenatalnych) może być wyinterpretowa-
ne z ustawy o świadczeniach, o czym była mowa przed chwilą. Pra-
wo do świadczeń zdrowotnych w kontekście badań prenatalnych może 
być zatem naruszone w dwojaki sposób. Po pierwsze może się to stać 
poprzez niewystawienie skierowania przez lekarza, po drugie zaś, po-
przez odmówienie przeprowadzenia takiego badania. 

Treść prawa do informacji również pozwala na dwojakie ujęcie 
problemu. Z jednej strony pacjent ma prawo do informacji o swoim 

10 Dz. U. z 2009 r. nr 52, poz. 417, tekst jednolity
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stanie zdrowia. Stan zdrowia pacjentki w ciąży obejmuje również stan 
zdrowia płodu, który w sobie nosi. Pomimo braku konkretnego zapi-
su w ustawie, nie powinno to ulegać wątpliwości. Prawo to obejmuje 
jednak też prawo do informacji o zakresie świadczeń z tytułu profi lak-
tycznych programów zdrowotnych. Niestety, w ustawie widnieje zapis 
o informacjach dostarczanych przez konkretny podmiot o świadcze-
niach przez ten podmiot udzielanych. Ponieważ zaś nie obowiązuje ża-
den przepis, na mocy którego lekarz ma obowiązek udzielić pacjentce 
informacji o zakresie badań prenatalnych oraz placówek, które je rea-
lizują, sam zapis ustawy o prawach pacjenta może nie wystarczyć do 
roszczeń w tym zakresie. Prawo do informacji jednak należy rozumieć 
jak najszerzej. Dotyczyć ono powinno nie tylko faktów, o których le-
karz już wie (diagnoza, rozpoznanie, rokowania, wyniki badań itp.), ale 
także informacji, które dopiero mogą być dostępne po przeprowadzeniu 
odpowiednich badań i procedur. Jeśli w celu uzyskania tej wiedzy musi 
zostać przeprowadzone odpowiednie badanie i istnieje wymóg skie-
rowania na nie pacjentki przez lekarza, powinien on to uczynić także 
w ramach realizacji jej prawa do informacji.

Prawo do badań prenatalnych można zatem wywieść z praw pacjen-
ta i na tej podstawie ich dochodzić. Środki ochrony praw pacjenta mogą 
jednak w kontekście badań prenatalnych okazać się mało skuteczne. 
Mimo, że nie obowiązuje już żaden prawnie określony termin do prze-
prowadzenia takich badań, to właśnie terminy obowiązujące Rzecznika 
Praw Pacjenta mogą odegrać tu kluczową rolę. Postępowanie wyjaś-
niające, które na mocy ustawy może wszcząć Rzecznik, jeśli poweźmie 
informację co najmniej uprawdopodabniającą naruszenie praw pacjen-
ta, prowadzi się w oparciu o przepisy kodeksu postępowania admini-
stracyjnego, co znaczy, że rozstrzygnięcie sprawy może nastąpić nawet 
po dwóch miesiącach od złożenia takiego wniosku. Nawet stwierdze-
nie naruszenia nie gwarantuje wykonania świadczenia. Daje wyłącznie 
podstawę do roszczeń na drodze cywilnej. Badanie prenatalne może 
nadal pozostać niewykonane, informacja o stanie płodu nieudzielona 
a procedury medyczne (jeśli możliwe) w celu naprawienia wady nie-
przeprowadzone. To natomiast oznacza, że przygotowanie się przez ko-
bietę na wychowanie chorego dziecka jest nierealne bądź świadczenie 
w postaci zabiegu przerwania ciąży (jeśli taka decyzja byłaby przez 
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kobieta podjęta), niemożliwe do wyegzekwowania. Kolejny środek – 
w postaci prawa pacjenta do sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia 
lekarza – co do zasady, przy odmowie skierowania na badanie, w obec-
nym stanie prawnym, nie może być wykorzystany. 

Skuteczniejszą metodą może okazać się wywodzenie badań prenatal-
nych na podstawie trzeciego ze wspomnianych aktów, to znaczy z Ko-
deksu cywilnego. W art. 23 stanowi on, że na gruncie prawa cywilnego 
ochronie podlegają dobra osobiste, niezależnie od tego, jaki zakres ich 
ochrony przewidują inne przepisy. Co prawda, katalog dóbr osobistych 
nie obejmuje swoim zakresem kategorii, którą można by rozszerzyć na 
prawa pacjenta w ogóle, czy też którekolwiek z nich szczególnie (poza 
prawem do poszanowania godności, ponieważ art. 23 posługuje się 
określeniem „cześć” i prawa do tajemnicy, które może być wywodzone 
z kategorii „imię i nazwisko”), ale jest to katalog otwarty, w związku 
czym ochrona na podstawie tego przepisu może dotyczyć też innych, 
niewymienionych w nim, dóbr osobistych. W kilku orzeczeniach Sądu 
Najwyższego11 widoczny jest wyraźny trend, aby prawo kobiety ciężar-
nej do informacji o swoim stanie zdrowia oraz stanie zdrowia jej płodu 
traktować właśnie w kategoriach dobra osobistego. Wydaje się zatem, 
że można z powodzeniem konstruować pozwy w oparciu o ten przepis 
i skutecznie wnosić roszczenia o odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

Ostatnim ważnym aktem prawnym jest Ustawa z dnia 5 grudnia 
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty12. Zgodnie z jej zapisa-
mi lekarz ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami 
aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami za-
pobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki 
zawodowej oraz z należytą starannością. Dopełnieniem tego przepisu 
mogą być postanowienia Kodeksu Etyki Lekarskiej. Nie jest on aktem 
prawnym sensu stricto, ale zbiorem norm deontologicznych, wypraco-
wanych przez lekarzy w oparciu o lata praktykowania przez nich zawo-
du. Lekarz powinien znać przepisy o programach zdrowotnych, kryte-
riach przyjęcia do nich oraz sposobach określania, czy takie kryteria 
konkretna pacjentka spełnia. Z tych uregulowań można wnioskować, 

11 Np. IV CK 161/05, III CSK/08 lub II CSK 580/09
12 Dz. U. z 1997 r. nr 28, poz. 152, tekst jednolity
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że lekarz, który pozbawia kobietę w ciąży możliwości rozpoznania 
ewentualnych wad, które ma noszony przez nią płód, działa przeciwko 
ustawie i wbrew zasadom etyki lekarskiej. Może być za to pociągnię-
ty do odpowiedzialności zawodowej, choć oczywiście jest to kolejny 
środek, który nie skutkuje bezpośrednio zmianą sposobu postępowania 
lekarza i nie musi stanowić skutecznego środka do natychmiastowego 
egzekwowania swoich praw przez pacjentkę. Bywa tak, że przy od-
mowie wystawiania skierowań na badania prenatalne lekarze posłu-
gują się zapisami o tzw. klauzuli sumienia. Statuuje ją art. 39 ustawy 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który stanowi, że lekarz może 
powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych 
z jego sumieniem. Można wymienić dwa argumenty zwolenników ko-
rzystania z tego uprawnienia w kontekście badań prenatalnych. Jeden 
dotyczy wystawienia skierowania przez lekarza, który podejrzewa lub 
wie od pacjentki, że w razie wykrycia poważnej wady płodu będzie 
ona chciała przerwać ciążę (a sam jest przeciwnikiem aborcji). Drugi 
dotyczy przekonania o inwazyjności takich badań i używany jest przez 
lekarzy, którzy są przeciwni pobieraniu materiału płodowego. Należy 
jednak z całą mocą stwierdzić, że nie ma możliwości powołania się na 
klauzulę sumienia przy odmowie wystawienia skierowania na badanie, 
niezależnie od tego, czy motywacją jest silna postawa antyaborcyjna 
czy przekonanie o szkodliwości badań inwazyjnych dla płodu. Nie 
każde świadczenie zdrowotne bowiem jest klauzulą sumienia objęte. 
Chodzi tu tylko o takie, które w swej istocie w ogóle mogą być z su-
mieniem niezgodne. Trudno w tym kontekście mówić o wystawieniu 
skierowania czy recepty. Powołać się skutecznie na klauzulę sumie-
nia mógłby ewentualnie ten przeciwnik inwazyjnych badań, który sam 
miałby pobrać płyn płodowy13. Zgodnie jednak z zasadami zawartymi 
w tej regulacji musiałby wskazać innego lekarza lub placówkę, w której 
takie badanie mogłoby być skutecznie zrealizowane. W obliczu jednak 
programów zdrowotnych ten problem faktycznie zanika. Trudno sobie 
wyobrazić sytuację, w której w placówce realizującej program badań 
prenatalnych, znalazłby się lekarz, który byłby ich przeciwnikiem. Poza 

13 Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby przyjąć wąską, przeważającą w doktrynie, interpretację klauzuli 
sumienia, w myśl której na podstawie klauzuli sumienia odmówić można wyłącznie wykonania samego zabiegu 
przerwania ciąży.
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tym, wśród dużej liczby procedur, badania inwazyjne (amniopunkcja, 
kordocenteneza, biopsja trofoblastu i badanie krwi pępowinowej) sta-
nowią niewielką część i rzadko istnieje faktyczna potrzeba czy koniecz-
ność ich przeprowadzania. Podsumowując – lekarz nie tylko nie ma 
prawa odmówić wystawienia skierowania na badanie pacjentce, która 
spełnia kryteria objęcia programem, ale robiąc to łamie fundamentalne 
zasady wykonywania zawodu lekarza.

Problem dostępności badań prenatalnych w Polsce był przedmiotem 
postępowań sądowych. Najgłośniejszą sprawą była ta dotycząca pań-
stwa Wojnarowskich, którym odmówiono badań pomimo faktu, że ich 
pierwsze dziecko urodziło się z poważną wadą genetyczną. Uniemożli-
wiono przeprowadzenie diagnostyki, która pozwoliłaby na potwierdze-
nie lub wykluczenie tej wady, w efekcie czego nie było możliwe przy-
gotowanie się na przyjęcie kolejnego chorego dziecka ani na podjęcie 
decyzji o terminacji ciąży, do czego w takiej sytuacji w odpowiednim 
czasie para miałaby prawo. Sprawa ta została rozstrzygnięta przez sądy 
krajowe, które orzekły dość wysokie w naszych realiach odszkodowa-
nie i zadośćuczynienie. Stanowi także przykład skutecznego docho-
dzenia roszczeń w tym zakresie przez mężczyznę. Nie było natomiast 
takiego postępowania, w którym kwestia uniemożliwienia dostępu do 
badań prenatalnych dotyczyłaby tylko mężczyzny; zawsze jest to jed-
nak przede wszystkim prawo kobiety ciężarnej. W tym postępowaniu 
wywiedzione zostało ono z prawa do informacji o stanie zdrowia, obej-
mującego także informację o stanie płodu, do której prawo ma nie tylko 
kobieta ciężarna, ale także mężczyzna, który w razie narodzin dziecka 
byłby jego ojcem.

Warto na koniec przyjrzeć się drugiej polskiej sprawie, która dotarła 
aż przed Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. 26 maja 
2011 r. Trybunał wydał orzeczenie w sprawie R.R. p-ko Polsce. Sprawa 
dotyczyła kobiety pozbawionej właśnie dostępu do badań prenatalnych 
pomimo tego, że występowały przesłanki, aby je przeprowadzić. Ko-
bieta, u której badanie USG wykazało podejrzenie ciężkiej wady ge-
netycznej płodu, została pozbawiona możliwości dodatkowej diagno-
styki, która potwierdziłaby lub wykluczyła tę wstępną diagnozę. Przez 
kilka tygodni odwiedziła kilkunastu lekarzy, była hospitalizowana bez 
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potrzeby, pobierano jej krew do badań i wykonywano kolejne badania 
USG, z których nie mogło wyniknąć nic innego poza przypuszczeniem 
wady. Odmawiano przeprowadzenia badania genetycznego bądź też po 
prostu odkładano odmowę w czasie. Związane to było prawdopodobnie 
z deklaracją kobiety, że nie wyklucza decyzji o przerwaniu ciąży w ra-
zie potwierdzenia wady. Sprawa została tak przeciągnięta, że badanie 
wykonano w 23. tygodniu ciąży, zaś jego wyniki (potwierdzające wy-
stępowanie u płodu Zespołu Turnera) ujawniono trzy tygodnie później, 
co uniemożliwiło kobiecie wyegzekwowanie świadczenia w postaci 
terminacji ciąży. Wyrok, który zapadł przed Trybunałem w Strasburgu 
jest przełomowym orzeczeniem w sprawach z zakresu praw reproduk-
cyjnych. Nie tylko stwierdzono naruszenie zawartego w Europejskiej 
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 
prawa do życia prywatnego i rodzinnego, co w realiach orzeczniczych 
Trybunału jest już niemal standardem. Naruszenia praw pacjenta bo-
wiem to naruszenia właśnie tej konwencyjnej gwarancji wynikającej 
z art. 8. W wyroku w sprawie R.R. Trybunał poszedł dużo dalej. Stwier-
dził, że sposób, w jaki pacjentka została potraktowana przez lekarzy 
i placówki zdrowotne w Polsce przekracza tzw. minimalny zakres do-
legliwości i w związku z tym stanowi naruszenie art. 3 gwarantującego 
zakaz tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. 
W wywodzie zawartym w wyroku Trybunał nie stwierdził wprawdzie, 
że państwo polskie dopuściło się tortur, niemniej samo naruszenie art. 
3 zwanego potocznie „zakazem tortur” właśnie, nawet jeśli wyłącznie 
w kontekście nieludzkiego i poniżającego traktowania, ma znaczenie 
bezprecedensowe w walce o prawa reprodukcyjne kobiet w ramach 
Rady Europy.

Mimo, że polskie prawo nie określa wprost prawa kobiety do badań 
prenatalnych, obowiązujące przepisy dają możliwość takiej ich inter-
pretacji, która sprawia, że to prawo faktycznie kobietom przysługuje. 
Bywa ono jednak trudne do wyegzekwowania. Przede wszystkim wpły-
wa na to nikła znajomość uregulowań w tym zakresie i związany z tym 
brak możliwości natychmiastowego reagowania przez pacjentki w sy-
tuacji odmowy, szczególnie za pomocą argumentów prawnych. Ma to 
również związek ze specyfi ką relacji lekarz–pacjentka. Jest ona  oparta 
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z jednej strony na zaufaniu, którym pacjentka darzy lekarza niejako 
z założenia, z drugiej zaś na władzy lekarza. Władza ta może być przez 
lekarzy nadużywana, czego pacjentki darzące ich zaufaniem mogą nie 
dostrzegać. Ważne jest to, że polskie prawo gwarantuje pewien mini-
malny zakres środków mogących służyć zabezpieczeniu roszczeń ko-
biet, które zostały możliwości przeprowadzenia badań pozbawione. Są 
to jednak środki niedoskonałe i możliwe do zastosowania dopiero wte-
dy, kiedy szkoda czy krzywda związana z odmową wystawienia skiero-
wania lub przeprowadzenia badania, została faktycznie spowodowana 
lub wyrządzona.
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Przyczynienie się poszkodowanego a�niewłaściwie 
wykonywana praktyka lekarska w�polskim 
i�amerykańskim prawie medycznym

Zachowanie pacjenta stanowiące przyczynienie się do wyrządzenia 
szkody nie jest jednakowe. Pobieżnie wydawać się może, iż polega ono 
na odmowie poddania się zabiegowi medycznemu, zwłoce z wizytą 
kontrolną czy wykonaniem zleconych badań. Również zastosowanie 
podwójnej dawki leków czy nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich może 
być upatrywane jako jedno z ogniw skutkujące wyrządzeniem szkody. 
Jednak konstrukcja jest bardziej złożona, bowiem zarówno w prawie 
polskim jak i amerykańskim instytucja przyczynienia się poszkodo-
wanego do powstania lub zwiększenia szkody nie jest ujęta w sposób 
transparentny. 

Zaczynając od prawa polskiego, na przestrzeni lat wskutek polemiki 
doktryny oraz braku jednolitej linii orzecznictwa zarysowały się cztery 
stanowiska stosowania art. 362 k.c., które integruje element wspólny, 
jakim jest adekwatny związek przyczynowy. Rozbieżność zdań zaryso-
wuje się w ocenie wyznaczników wartościujących zachowanie się po-
szkodowanego w kontekście przyczynienia się1. R. Longchamp de Be-
rier stworzył podwaliny koncepcji określanej mianem kauzalnej (causa 
concurrens). Wskazał, że każde zachowanie się poszkodowanego po-
zostające w związku przyczynowym z wyrządzoną szkodą, za którą 
odpowiedzialność ponosi inna osoba, powinno być rozpatrywane, jako 
przyczynienie się2. Swoje niewątpliwie skrajne przemyślenia odnosił do 
obowiązującego wówczas art. 158 § 2 k.z. Współcześnie pogląd mo-

1 A.Śmieja, Uwagi na marginesie dyskusji nad przyczynieniem się poszkodowanego do powstania szkody, 
NP 1979/3, s. 30.

2 R.Longchamp de Berier, Uzasadnienie projektu kodeksu zobowiązań, Warszawa 1934 r., Z. 5, s. 233.
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dyfi kowany jest m.in. przez S..Garlickiego czy T. Dybowskiego3, który 
wskazuje, że przyczynienie się poszkodowanego ma następować tylko 
przez paradygmat adekwatnego związku przyczynowego. Przeciwko ta-
kiemu pojmowaniu koncepcji przyczynienia wyraźnie oponuje J. Sen-
kowski4, który powołuje się na dorobek judykatury, w którym SN nie 
wyłączył możliwości zasądzenia pełnego odszkodowania z uwagi na 
zasady współżycia społecznego, w stosunku do poszkodowanego, któ-
rego zachowanie pozostawało w adekwatnym związku przyczynowym 
w ujęciu kauzalnym. Nadto, wykluczone jest, aby zachowanie poszko-
dowanego stanowiło warunek conditio sine qua non powstania szkody5. 

Zgodnie z drugą koncepcją, za przyczynienie się może być uzna-
ne jedynie obiektywnie nieprawidłowe, naganne zachowanie się po-
szkodowanego pozostające w adekwatnym związku przyczynowym ze 
szkodą. Zwolennikiem tej teorii jest E. Łętkowska6. W myśl zasady ius 
civile vigilantibus scriptum est, zachowanie cechujące się quasi-bez-
prawnością pociąga za sobą ujemne konsekwencje dla podmiotu. SN 
w orzeczeniu z 23.02.1968 r., (sygn. II CR 28/68)7, stwierdził, iż „prze-
pis art. 158 § 2 k.z. wymagał (podobnie jak obecnie przepis art. 362 
k.c. wymaga) istnienia związku przyczynowego między konkretnym 
zachowaniem się poszkodowanego z jego szkodą. Zachowanie się po-
szkodowanego według hipotezy art. 158 § 2 k.z. (art. 362 k.c.) włączać 
się musi, jako dodatkowa przyczyna szkody w wyżej przedstawiony 
związek przyczynowy. Za taką przyczynę jest ono poczytywane jednak 
tylko wtedy, jeżeli jest co najmniej obiektywnie sprzeczne z obowiązu-
jącymi przepisami czy innymi regułami postępowania”. 

Stosownie do trzeciego stanowiska, reprezentowanego przez A. Oha-
nowicza, za przyczynienie się poszkodowanego może być uznane po-
zostające w adekwatnym związku przyczynowym z wyrządzoną szko-
dą zawinione zachowanie poszkodowanego (culpa concurrens). Pogląd 
opiera się więc na elementach subiektywnych. Argumentem wskazują-

3 T.Dybowski, W sprawie przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody (przyczynek do dys-
kusji nad treścią art. 362 k.c., NP 1977/6, s. 820 i n.

4 J.Senkowski, Pojęcie przyczynienia się poszkodowanego do szkody, NP 1968/1, s. 44 i n.
5 T.Dybowski, op. cit. s. 829.
6 E.Łętowska, Przyczynienie się małoletniego do wyrządzenia szkody, NP 1965/2s.130 i n. 
7 LEX Nr 6291.
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cym na jego nietrafność jest fakt, iż konstrukcja przyczynienia w takim 
ujęciu nie miałaby odniesienia do odpowiedzialności ukształtowanej na 
zasadzie ryzyka czy słuszności. W związku z tym zapatrywaniem należy 
nadmienić, iż nie ma ono podstaw w samym przepisie, na co zwrócił 
uwagę A. Remblieński, wskazując, iż użyty zwrot „zwłaszcza stosownie 
do winy obu stron” przesądza o możliwości a nie konieczności wystąpie-
nia winy8. Wyraźnie za takim pojmowaniem konstrukcji optuje również 
W. Czachórski oraz J. Dąbrowa9. Problematyka stała się obiektem zainte-
resowania judykatury jeszcze w okresie powojennym na gruncie kodeksu 
zobowiązań. SN w orzeczeniu z 05.09.1947 r. (III C 766/47)10 stwierdził, 
iż „okoliczność, że poszkodowany przyczynił się do wyrządzenia sobie 
szkody przez swe działanie lub zaniechanie, jest podstawą do obniżenia 
odszkodowania, chociażby poszkodowanemu nie można było przypisać 
winy”. Egzemplifi kacja powyższego stanowiska zawarta jest w kolejnym 
wyroku SN z 14.02.1962 r. (sygn. II CR 363/61)11, w którym stwierdził, 
że poszkodowany może przyczynić się do powstania szkody w sposób 
niezawiniony, gdyż wina nie stanowi przesłanki koniecznej.

W końcu, opierając się na czwartym stanowisku, reprezentowanym 
przez A. Szpunara należy stwierdzić, że przyczynienie się poszkodo-
wanego powstaje w związku przyczynowym ze szkodą. Dodatkowo 
w przypadku odpowiedzialności ukształtowanej na zasadzie winy ko-
nieczne jest zawinione zachowanie poszkodowanego, a obiektywnie 
nieprawidłowe przy odpowiedzialności opartej na zasadzie ryzyka czy 
słuszności12. Pogląd wydaje się słuszny, szczególnie, że zyskał apro-
batę w orzecznictwie oraz części doktryny, jako najbardziej zasad-
ny: m.in. M. Nesterowicza13, Z. Nowakowskiego, A. Wąsiewicza14 

8 A.Rembieliński, [w:] Kodeks Cywilny z Komentarzem (red. J. Winiarz). Tom I, Warszawa: Wydawni-
ctwo Prawnicze 1989s.299.

9 W.Czachórski, W sprawie interpretacji art.158 §2 k.z., NP 1975/11, s.121; J.Dąbrowa, Odpowiednie 
ograniczanie rozmiarów obowiązku naprawienia szkody na tle kodeksu cywilnego, PiP 1968/1, s. 94.

10 OSNC 1948/2/46.
11 OSPiKAs 1963/6/124.
12 A. Szpunar, Wina poszkodowanego w prawie cywilnym, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Nauko-

we 1971s.117 i n. 
13 M.Nesterowicz, Przyczynienie się poszkodowanego do wypadków komunikacyjnych, [w:] Acta Uni-

versitatis Lodziensis Folia Iuridica 1990 /44 s. 88 i n.
14 A.Wąsiewicz, Odpowiedzialność za wypadki samochodowe na tle obowiązkowego ubezpieczenia, 

Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze 1969 r., s. 128.
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i T.  Pajora, gdzie ten ostatni wskazał, iż koniecznym jest, aby o przy-
czynieniu się poszkodowanego do powstania lub powiększenia szkody 
decydowały cele i zasady odpowiedzialności pozwanego15. 

W polskim prawie medycznym odpowiedzialność cywilna lekarza 
jako sprawcy szkody unormowana jest w oparciu o zasadę winy. Zacho-
wanie poszkodowanego skutkujące przyczynieniem się do powstania 
czy zwiększenia szkody w rozumieniu art. 362 k.c. jest nader rzadkie, 
gdyż w czasie leczenia pacjent kierując się zaufaniem do profesjonalisty 
zachowuje postawę bierną, całkowicie oddając się w „ręce” lekarza16. 
Natomiast nie można wykluczyć sytuacji, gdzie pacjent przez zwięk-
szenie szkody świadomym działaniem będzie liczyć na odpowiednio 
większe odszkodowanie. Należy podkreślić, iż wspomniany artykuł 
odnosi się również do profesjonalistów17, natomiast lekarz praktykując 
sztukę lekarską obowiązany jest do zachowania wyższego stopnia sta-
ranności w oparciu o kryterium obiektywne. 

Przechodząc do szczegółowej analizy – po pierwsze, spojrzenie ju-
dykatury na problem odmowy poddania się zabiegowi medycznemu 
na przestrzeni lat było jednolite. Stanowisko doktryny nie było już tak 
oczywiste. Niewątpliwie sprzeciw wyrażony w sposób wyraźny i świa-
domy przez pacjenta uprawnionego do składania oświadczeń woli jest 
wyrazem autonomii woli, która jest warunkiem sine qua non legalności 
czynności leczniczych18. Jeszcze pod rządami obowiązywania kodek-
su zobowiązań judykatura stała na stanowisku pełnej i absolutnej au-
tonomii pacjenta19. Obowiązek przymusu leczenia pozostaje przecież 
w dysonansie z fundamentalną zasadą voluntas aegroti supremus lex 
est obowiązującą w etyce lekarskiej.20 Dlatego słuszne wydaje się być 
orzeczenie SN z 3.10.1962 r. (III CR 250/63)21, w którym SN stwier-
dził, że sprawca szkody nie może żądać od poszkodowanego poddania 

15 T.Pajor, Uwagi o przyczynieniu się poszkodowanego do powstania szkody, [w:] Odpowiedzialność 
cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara, Zakamycze 2004, s. 155 i n.

16 M.Nesterowicz, Prawo medyczne, Toruń: TNOiK 2010 r., s. 111 i n.
17 Orz. SN z 15.10.1997 r. (sygn. III CKN 211/97), OSNC 1998/3/46.
18 R.Kubiak, Prawo Medyczne, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2010 r., s. 227.
19 Orz. SN z 15.03.1961 r.(sygn. II CR 867/59), OSNC 1962/2/64; orz. SN 07.05.1962 r., (sygn. II CR 

504/61), OSPiKA 1963/10/248.
20 M.Świderska, Przymus leczenia i innych zabiegów leczniczych, PiM 2004/3, s.18.
21 NP 1963/10, s.1043.
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się zabiegowi operacyjnemu i nie może od tego faktu uzależniać wyko-
nania obowiązku naprawienia szkody. 

Należy pamiętać również o względach humanitarnych22, które po-
winny być brane pod uwagę, zwłaszcza rozmiar szkody i poczucie 
krzywdy poszkodowanego. Zmiana zaistniałego stanu rzeczy jest 
przecież w interesie zarówno poszkodowanego jak i sprawcy szko-
dy. Racjonalny człowiek wybierze korzystniejszą dla siebie decyzję 
zwiększającą szansę na wyzdrowienie niżeli wyższe odszkodowanie23. 
Tytułem przykładu można przedstawić orzeczenie Sądu Okręgowego 
w Bydgoszczy z 19.07.1990 r. (I C 1150/98)24, w sprawie, w której chi-
rurg w wyniku zbędnej operacji amputował dwie zdrowe piersi młodej 
kobiety. Pozwany szpital przedstawił wniosek o dopuszczenie dowodu 
z zeznań lekarza na okoliczność przeprowadzenie kolejnego zabiegu, 
tym razem rekonstrukcji piersi. Sąd wniosek ten odrzucił uznając, że 
decyzja powódki nie miała wpływu na przyczynienie się do zwiększe-
nia rozmiarów powstałej szkody. 

W kolejnym orzeczeniu z 11.01.1978 r. (III PR 183/77)25 SN wska-
zał, że „odmowa poszkodowanego poddania się wypróbowanemu 
i powszechnie stosownemu zabiegowi lekarskiemu, przynoszącemu 
z reguły pomyślne wyniki i poprawę stanu zdrowia oraz zdolności 
do samodzielnego utrzymania się, powinna opierać się na motywacji 
zrozumiałej przynajmniej dla specjalistów i znajdującej oparcie w rze-
czywiście występujących reakcjach organizmu ludzkiego, jeśli ma wy-
wrzeć wpływ na ocenę zakresu odpowiedzialności szkody”. Zauważył 
również, że te same choroby i dolegliwości prowadzą do znacznie po-
ważniejszych skutków, jeżeli nie są leczone. Wskazując za M. Neste-
rowiczem na anonimową notkę do orzeczenia z 15.03.1061 r. (II CR 
867/59)26, przecież „nie każda operacja musi łączyć się z ryzykiem 
niekorzystnego wyniku. Mogą istnieć zabiegi operacyjne gwarantujące 
z reguły poprawę zdrowia i niezwiększające jego dolegliwości.  Jeżeli 

22 M.Nesterowicz, Odpowiedzialność.., s. 120.
23 M.Sośniak, Jeszcze o obowiązku poddania się operacji, NP 1964/6, s. 612,
24 OSP 4/2002/9 z glosą M. Nesterowicza oraz M. Nesterowicz, Odmowa poddania się leczeniu przez 

poszkodowanego jako przyczynienie się do szkody w prawie porównawczym, PiM 2008/2, s. 15 i n.
25 OSP 1979/1–2/17.
26 NP 1961/9 s.1182.
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w takim przypadku odmawia on (poszkodowany) bez uzasadnionej 
przyczyny poddania się zabiegowi operacyjnemu, sam przyczynia się 
do swej szkody”. Dlatego poszkodowany nie ma obowiązku poddania 
się zabiegowi medycznemu pod rygorem uznania jego postępowania 
za przyczynienie się poszkodowanego i tym samym doprowadzenie 
do  redukcji odszkodowania, o ile zabieg leczniczy nie niesie ze sobą 
żadnego ryzyka pogorszenia27. Jedynie w drodze indywidualnych 
ustaleń prawo do samostanowienia jednostki może być ograniczone 
w sferze odpowiedzialności odszkodowawczej. Działanie poszkodo-
wanego, który konsekwentnie odmawia poddania się zabiegowi lecz-
niczemu zmniejszającemu doznane obrażenia, wyraźnie stanowi przy-
kład in fraudem legis28. SN orzeczeniu z 07.08.1969 r. (I CR 194/69)29, 
słusznie zwrócił uwagę, że „zaniechanie operacji rokującej korzystny 
wynik oddziałuje na wielkość szkody z uwagi na czas jej trwania, co 
nie może być obojętne przy ustalaniu odpowiedzialności zobowiąza-
nych do naprawienia szkody.”

Po drugie, pewne problemy rodził sposób zachowania pacjentów 
psychicznie chorych bądź nieprzytomnych, wymagających nadzoru. 
Początkowo w orzeczeniu z 24.02.1962 r. (II CR 363/61)30 SN stwier-
dził, że pacjent całkowicie ubezwłasnowolniony przebywający w szpi-
talu dla nerwowo i psychicznie chorych przyczynił się do powstania 
szkody skacząc z okna pierwszego piętra w zamiarze samobójstwa. 
Widać tutaj ewidentny wpływ autorytetu R. Longchamp de Berier. 
Prawidłowe rozstrzygnięcie wskazał dopiero SN w kolejnym orzecze-
niu z 16.12.1967 r. (II CR 379/67)31 stwierdzając, że „na przyczynienie 
się poszkodowanego do powstania szkody nie może powołać się oso-
ba, jeżeli do jej obowiązków należy roztoczenie opieki nad poszko-
dowanym, który ze względu na swój stan psychiczny nie jest w stanie 
kierować swym postępowaniem oraz zabezpieczenie go przed możli-
wością wyrządzenia sobie szkody”. W kolejnej sprawie mąż powódki 
przebywał w szpitalu z ujawnionymi skłonnościami samobójczymi, 

27 M.Nesterowicz, Odmowa…, s.16 i n.
28 M.Świderska, op. cit. s. 25.
29 LEX Nr 6541.
30 OSPiKA 1963/3/66.
31 OSNC 1968/10/167; orz. SN z 19.11.1969 r.(sygn. II CR 294/69), OSPiKA 1970/12/249.
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dlatego na personelu szpitalnemu ciążył obowiązek roztoczenia szcze-
gólnej opieki w kwestii zakazu opuszczania placówki. Sąd orzekł, 
że „udzielenie mężowi powódki zezwolenia na opuszczenie oddzia-
łu w towarzystwie żony, nawet po pouczeniu jej o konieczności od-
prowadzenia męża, nie może skutkować obniżeniem odszkodowania 
z powodu przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody, 
gdyż nie można wymagać, by żona pacjenta mogła właściwie ocenić 
wydane jej pouczenie i zdawać sobie sprawę ze skutków pozostawie-
nia męża na krótki okres czasu bez opieki, a jeżeliby nawet przyjąć, że 
nie zachowała ona ostrożności, to jej przyczynienie się nie mogłoby 
w okolicznościach sprawy skutkować obniżeniem odszkodowania ze 
względu na znikomy jego stopień.”

Przechodząc do analizy przyczynienia się poszkodowanego w pra-
wie amerykańskim wyróżnić należy teorię contributory negligence 
oraz systemy porównawczego niedbalstwa comparative negligence. 
Pierwsza zapoczątkowana została w systemie common law w angiel-
skiej sprawie Butterfi eld v. Forrester32 przez Lorda Ellenborough’a, 
który stwierdził iż poszkodowany nie może zarzucać, że doznał szko-
dy wskutek zaniedbania innej osoby, jeżeli sam naruszył obowiązek 
powszechnej i zwykłej ostrożności dbania o własne dobro. Jeżeli za-
chowanie powoda spada poniżej ustanowionego standardu, tym samym 
powoduje podejmowanie nieuzasadnionego ryzyka powstania szkody, 
dlatego wystąpienie z roszczeniem odszkodowawczym jest bezzasad-
ne33. Następnie w połowie XIX wieku została inkorporowana do syste-
mu prawnego USA34. Co więcej, była dominującą doktryną panująca 
w licznych legislacjach jeszcze w XX wieku mimo swojego rygory-
stycznego charakteru. Nie ulega jednak wątpliwości, że odbiega ona 
od ducha poczucia sprawiedliwości. Oceniając bowiem indywidualnie 
każdą ze stron hiperbolizując, nawet jeśli powód przyczyniłby się do 
wyrządzenia szkody w jednym procencie a sprawca szkody w pozosta-
łych dziewięćdziesięciu dziewięciu, wówczas skutek będzie taki, iż nie 
otrzyma odszkodowania. De lege lata koncepcja obowiązuje w pięciu 

32 [11 East 60, 103 Eng. Rep. 926 (1809)].
33 W. L. Prosser, J. W. Wade, V. E. Schwartz, Case and Materials on Torts, Mineola, N.Y. The Foundation 

Press, Inc. 1976, s. 591 i n.
34 W. S. Malone, The Formative Era of Contributory Negligence, Ill. L. Rev. 1946 Vol. 41, No 2, s. 151.
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amerykańskich stanach, gdzie prawo odszkodowawcze jest niezwykle 
restrykcyjne, tj.: Alabama, District of Columbia, Maryland, Nord Ca-
rolina i Virginia. 

Jak jednak kształtuje się sytuacja prawna pacjenta, który na włas-
ne życzenie wypisuje się ze szpitala wbrew zaleceniom lekarza? 
Czy w takiej sytuacji można oceniać jego zachowanie w kategoriach 
 przyczynienia się do powstania szkody i czy lekarz będzie wówczas 
ponosił odpowiedzialność? Otóż, jeżeli poszkodowany pacjent świa-
domie godzi się na przyjęcie ryzyka wystąpienia szkody, wówczas ma 
zastosowanie teoria assumption of the risk. Zasada opiera się na łaciń-
skiej maksymie volenti non fi t iniuria, dlatego irrelewantnie prawnie 
jest zachowanie się sprawcy szkody, jeżeli do jej powstania umyślnie 
przyczynił się poszkodowany, co skutkuje niemożnością zasądzenia 
odszkodowania35. 

Instytucja ta podobnie jak contributory negligence wyłącza odpo-
wiedzialność sprawcy szkody. Zauważalne są jednak pewne różnice. 
Przykładowo oceniając zachowanie powoda konieczne jest przywo-
łanie subiektywnego standardu dopasowanego do jego indywidual-
nych właściwości i predyspozycji intelektualnych. Co więcej o ile 
koncepcja assumption of the risk łączy poszkodowanego z obowiąz-
kiem dobrowolnego przyjęcia na siebie świadomego ryzyka, o tyle 
w teorii contributory negligence sytuacja powoda rozpatrywana jest 
w oparciu o jego niedbalstwo, które należy rozumieć jako niecelowe 
niedopełnienie należytej opieki o swoje dobro36. Co istotne, podkre-
ślić należy, że nie można udzielić zgody na bezprawne działanie lub 
zaniechanie.

Konkludując, znaczenie assumption of the risk polega na tym, że 
poszkodowany dysponując odpowiednimi wiadomościami decyduje 
się w sposób swobodny i dobrowolny przejąć na siebie ryzyko, które 
potrafi  ocenić. Wyróżnić należy następujące rodzaje instytucji: express 
assumption of the risk oraz implied assumption of the risk37. W pierw-
szym przypadku podmiot w sposób pisemny bądź ustny przyjmuje na 

35 A. Mullis, K. Oliphant, Torts; London: Macmillan, 1997 r., s. 137 i n.
36 S. J. Edwards , L. L. Edwards, P. W. Kirtley, Tort Law for Legal Assistants, Clifton Park New York 

2009, s. 227 i n. 
37 W. P. Statsky Torts. Personal Injury Litigation, Clifton Park New York 2011, s. 109 i n.
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siebie ryzyko, np. poprzez zwolnienie pozwanego z odpowiedzialno-
ści za wystąpienie szkody. W drugim, pozwany swoim zachowaniem 
wskazuje, że to ryzyko akceptuje (sposób dorozumiały). Pewne trudno-
ści może stwarzać odróżnienie contributory negligence szczególnie od 
dorozumianego przejęcia ryzyka. 

W 1965 r. sąd w stanie New York, w sprawie Morse v. Rapkin38 
stwierdził, że „są sytuacje w niewłaściwym leczeniu, gdzie zarzut za-
niedbania jest nie do odróżnienia od zarzutu zlekceważenia. Działania 
te koncentrują się przeciwko szpitalom, jednak jest taka możliwość, 
że mogą skupiać się przeciwko pojedynczym lekarzom. W takiej 
sprawie stosując regułę contributory negligence dojdzie do udarem-
nienia takiego działania. Aczkolwiek, kiedy podstawą roszczenia jest 
nieprofesjonalne zachowanie lekarza, wówczas postępując według 
wytycznych konstrukcji zaniedbanie pacjenta nie udaremni takiego 
działania”. 

Natomiast comparative negligence składa się z kilku postaci, do 
których zaliczamy: pure comparative negligence, modifi ed compara-
tive negligence systems39, a w ramach ostatniego system 50%, system 
51%. Zaczynając od pierwszej, istota teorii zawiązuje się w tym, że 
w zależności od postępowania: sędzia lub ława przysięgłych (fact-fi n-
der), po dokonaniu analizy faktycznej sprawy, przypisuje procentowy 
udział przyczynienia każdej ze stron, przy czym suma poszczególnych 
wartości procentowych wynosi równe sto procent. Następnie, w takim 
stopniu w jakim powód przyczynił się do powstałej szkody, wysokość 
odszkodowania ulega zmniejszeniu. Jeżeli więc zostanie ustalone, iż 
strona wnosząca powództwo przyczyniła się do wyrządzenia szkody 
w dziesięciu procentach, wysokość kompensacji ulegnie zmniejsze-
niu właśnie o owe dziesięć procent. Bez znaczenia jest fakt, czy sto-
pień zaniedbania powoda jest większy niż pozwanego. Konkludując, 
pure contributory negligence obowiązuje w następujących stanach: 
Alaska, Arizona, California, Floryda, Kentucky, Louisiana, Missis-
sippi, Missouri, New Mexico, New York, Rhode Island, South Dakota, 
Washington. 

38 [24 App. Div. 24, 263 N.Y.S. 2d 428, 430(1965)].
39 W. L. Prosser, J. W. Wade, V. E. Schwartz, op. cit., s. 609
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Przechodząc natomiast do modifi ed comparative negligence – sy-
stem 50% zakłada, że przyczynienie się poszkodowanego nie jest 
większe (not greater than)40 niż sprawcy szkody. Jeśli więc zosta-
nie udowodnione, iż udział procentowy niedbalstwa powoda wynosi 
pięćdziesiąt jeden, a pozwanego czterdzieści dziewięć, odszkodo-
wanie nie zostanie przyznane41. System ten jest najbardziej popular-
ny, gdyż obowiązuje aż w dwudziestu jeden stanach42: Connecticut, 
Delaware, Hawai, Illinois, Indiana, Iowa, Massachusetts, Michigan, 
Minnesota, Montana, Nevada, New Hampshire, New Jersey, Ohio, 
Oregon, Pennsylvania, South Carolina, Teras, Vermont, Wisconsis, 
Wyoming. Z kolei drugi wariant przesądza o tym, że powód może 
dochodzić swoich roszczeń tylko wówczas, gdy jego niedbalstwo nie 
będzie tak wielkie (not as great as)43 jak pozwanego – udział procen-
towy poszkodowanego będzie więc mniejszy niż sprawcy. Stosowa-
ny jest w dwunastu stanach, tj. w Arkansas, Colorado, Georgia, Ida-
ho, Kansas, Maine, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, Tennessee, 
Utah i West Virginia. 

W literaturze obcojęzycznej nierzadko przywołuje się sprawy zwią-
zane z medical malpractice. Pojęcie to zdefi niować można jako nie-
właściwie wykonywaną praktykę medyczną44, sprzeczną z obowiązu-
jącym standardem opieki45. Co więcej, przedrostek mal jest synonimem 
słowa bad46, który przetłumaczyć można jako zły, wadliwy czy nie-
odpowiedni. Natomiast, aby lekarz poniósł odpowiedzialność za wy-
rządzoną szkodę, pacjent musi udowodnić istnienie kumulatywnych 
przesłanek47: po pierwsze, że lekarz był zobowiązany do tego, aby 
zachować należytą staranność i po drugie, że naruszył obowiązujące 
standardy opieki oraz po trzecie – wykazać, iż powstała szkoda została 

40 J. S. Edwards ,L. L. Edwards, P. W. Kirtley, op. cit. s. 217 i n.
41 W.P. Statsky, op. cit. s. 313 i n.
42 Opracowano na podstawie: http://www.the-injury-lawyer-directory.com/negligence_chart.html z dnia 

9.05.2011 r.
43 J.S.Edwards, L. L. Edwards, P. W. Kirtley, op. cit. s. 217 i n.
44 D. Shelby, Contributory Negligence in Medical Malpractice, 21 Clev. St. L. Rev. 1972 Vol., 58
45 Murphy S.M., Contributory Negligence in Medical Malpractice: Are The Standards Changing to Re-

fl ect Society’s Growing Health Care Consumerism?, 17 U. Dayton L. Rrev. 151
46 D.Shelby, op.cit. 
47 T. Baker, The Medical Malpractice Myth, The University of Chicago Press 2007, s. 14 i n.
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wyrządzona w rzeczywistości i w sposób bezpośredni w związku z za-
chowaniem sprawcy (the proximate cause). 

Koncepcja zawodowych zaniedbań swoją genezę rozpoczęła 
w Anglii po opublikowaniu w 1768 roku przez Williama Blacksto-
ne „Commentaries on the Laws of England”48. Lektura spotkała się 
z szerokim zainteresowaniem czytelników amerykańskich, poruszała 
bowiem problem początkowo określany mianem mala praxis49. Autor 
zwrócił uwagę, iż konsekwencją zaniedbań było zerwanie istniejące-
go zaufania między lekarzem a pacjentem. Natomiast należy przypo-
mnieć, iż jeszcze na początku XVIII wieku rezultat wszelkich działań 
medycznych nierzadko upatrywany był jako akt „opatrzności bożej”50. 
W 1847 r. wskutek kryzysu fi lozofi i religijnej powstała The Ameri-
can Medical Association, która zmierzała do zapewnienia krajowego 
standardu w zakresie edukacji i etyki medycznej, przede wszystkim 
by ustrzec obywateli przed medycyną niekonwencjonalną51. Obecnie 
wyróżnić możemy dwa modele relacji tychże podmiotów: the traditio-
nal model of the physician-patient relationship oraz the contemporaly 
model of the physician-patient relationship52. Pierwszy opiera się na 
podwyższonym standardzie opieki. Oznacza to, iż lekarz jako profe-
sjonalista w swym fachu obowiązany jest zachować wyższy stopień 
staranności z racji wykonywanego zawodu, tj. specjalistyczną wiedzę 
czy odpowiednio wysokie kwalifi kacje. Niejednokrotnie amerykańskie 
sądy wymagają, aby pozwany lekarz wykazując przyczynienie się po-
szkodowanego do powstania szkody udowodnił, że miał on świado-
mość swego stanu a prowadzący go lekarz udzielił mu niezbędnych 
informacji53. Cytując za M. Murphy Sąd Apelacyjny w Maryland 
stwierdził, że „omawiając problem contributory negligence in medical 
malpractice cases sądy zauważyły istniejącą różnicę pomiędzy wiedzą 
a umiejętnościami lekarza i pacjenta. Położenie pacjenta nie umożliwia 
dokonanie przez niego diagnozy dokuczających mu dolegliwości. Bez 

48 Friedenberg R. M., Malpractice Reform, Radiological Society of North America, Inc. 2004
49 Ibid.
50 Ibid. 
51 Ibid.
52 Murphy S.M., op.cit.
53 Ibid. 
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informacji nie ma zatem możliwości oceniania ryzyka i rozwagi jaka 
kuracja będzie dla niego najwłaściwsza. Nie można mówić o przyczy-
nieniu się, jeżeli pacjent jedynie stosuje się do wskazówek lekarza lub 
opiera się tylko na jego sugestiach”.

Co więcej, niektóre sądy rozstrzygają w oparciu o teorię równoczes-
nego zaniedbania obydwu stron (concurrens negligence). Przykłado-
wo, w sprawie Sawka v. Propokowycz54 pacjent zwrócił się o pomoc do 
specjalisty, gdyż skarżył się na problemy dróg oddechowych. Lekarz 
nie zdiagnozował istniejącego raka płuc, jednak zalecił zaprzestania pa-
lenia papierosów z uwagi na zły stan zdrowia. Pacjent nie zastosował 
się jednak do zaleceń lekarza. Sąd Apelacyjny w Michigan stwierdził, 
że w tym przypadku nie można mówić o przyczynieniu się pacjenta do 
powstałej szkody, gdyż dotychczasowy styl życia pacjenta nie może 
być odczytany jako zaniedbanie istniejące w chwili postawienia błęd-
nej diagnozy przez lekarza. 

Natomiast wraz z postępującym rozwojem społeczeństw sądy za-
częły wytwarzać nowoczesny model relacji pacjent – lekarz. Biorąc 
pod uwagę nieograniczone możliwości dostępu do wiedzy i rosnącą 
świadomość będącą znakiem postmodernizmu w tym wariancie wyma-
ga się, aby pacjent dochował zwiększoną staranność w trosce o własne 
zdrowie. Pomimo, że nie jest wyposażony w specjalistyczną wiedzę, 
z uwagi na możliwość stałej edukacji staje się partnerem w dyskursie 
intelektualnym. W sprawie Mackey v. Greenview Hospital, Inc.55 pa-
cjent nie poinformował chirurga o tym, że przyjmuje leki. Warte za-
znaczenia jest, że również żaden z prowadzących go lekarzy nie zadał 
zapytania w celu wykluczenia potencjalnych preparatów leczniczych. 
Podczas operacji wystąpiła niespodziewana reakcja organizmu, wsku-
tek której pacjent doznał ataku serca i poważnego uszkodzenia mózgu 
z powodu niedotlenienia. Sąd Apelacyjny w Kentucky stwierdził, że 
poszkodowany był świadomy swej historii medycznej i gdyby kiero-
wał się rozsądkiem, udzieliłby niezbędnych informacji. Zdawał sobie 
sprawę z mogących wystąpić komplikacji i to w jego interesie należało 
poinformowanie lekarzy o przyjmowanych lekach. Dlatego zdaniem 

54 [306 N.W. 2d 354 (Mich. Ct. App. 1981]
55 [587 S.W. 2d 249 (Ky.Ct.App. 1979]
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sądu takie zachowanie poszkodowanego pozostawało w związku przy-
czynowym z powstałą szkodą. Co więcej, przychylił się do twierdzeń 
pozwanego. 

Aby sąd sformułował rozstrzygnięcie uznając przyczynienie po-
szkodowanego nader ważne jest, aby istniały wystarczające dowody, 
które wykażą, że poszkodowany nie zachował odpowiedniego stopnia 
rozwagi w trosce o własne bezpieczeństwo oraz aby takie zachowanie 
pozostawało w związku przyczynowym. W kolejnej sprawie Gerber 
v. Day 56 lekarz założył nici chirurgiczne i po dokonanym zabiegu wy-
pisał receptę. Nadto, pouczył pacjenta, iż ten niezwłocznie powinien 
udać się do pobliskiej apteki i wykupić surowicę przeciwtężcową. 
Następnie pacjent miał powrócić, aby lekarz wprowadził roztwór do 
tkanki celem zapobiegnięcia rozwoju choroby. Pacjent wziął receptę, 
jednak wychodząc ze szpitala udał się do domu. Zaniepokojony znik-
nięciem lekarz nie wiedział, gdzie znajduje się pacjent ani gdzie może 
go szukać. Po kilku dniach został wezwany do jego domu z powodu 
złego stanu zdrowia. Pomimo podania szczepionki pacjent zmarł, na-
tomiast sąd nie miał wątpliwości, że jego zachowanie przyczyniło się 
do powstałej szkody.

W sprawie Martinez v. Ha, M.D. 57 we wrześniu 1995 r. chirurg doko-
nywał operacji kolana pacjenta, natomiast miesiąc później, po usunię-
ciu szwów, do ran wdarło się poważne zakażenie. Pacjent utrzymywał, 
że odpowiedzialny za powstałą szkodę jest lekarz, który nie umył rąk 
przed zabiegiem. Sąd Najwyższy nie przychylił się jednak do twierdzeń 
powoda, bowiem ustalono, że najprawdopodobniej przyczyną takiego 
obrotu sprawy był słaby stan pacjenta, który miał problemy z pozio-
mem insuliny we krwi oraz układem krwionośnym. Osoba chora na 
cukrzycę jest w wyższym stopniu narażona na powikłania chorobowe 
niż osoba zdrowa. Ponadto, powód nie poparł swoich twierdzeń żad-
nym dowodem. 

Pewne komplikacje mogą rodzić się w sytuacji, gdy pacjentem jest 
małoletni. Nierzadko działanie bądź zaniechanie rodziców może być 
uznane jako przyczynienie się do wyrządzenia szkody. W sprawie 

56 [6 P 2d 535, Cal. 1931] A. Roddey Holder, Contributory Negligence – Part 1 [w:] Jam. 1971 Nov 1, 
Vol. 218, No 5, s. 786.

57 [12 P.3d 1159 (2000)]
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 Johnson v. ST. Paul Mercury Insurance Co.58 powód zawiózł dwu i pół-
roczne dziecko na izbę przyjęć, po tym gdy odczuwało ono nudności 
i gwałtownie wymiotowało. Johnson co prawda opisał dolegliwości, 
które dokuczały jego synowi, jednak nie wspomniał o sytuacji sprzed 
kilku dni. Otóż razem z żoną znalazł syna siedzącego na podłodze, 
a obok pozostałości aspiryny. Rodzice obejrzeli jamę ustną dziecka, 
w której nie znaleźli żadnych śladów leku. Tymczasem, wkrótce po 
przywiezieniu do szpitala chłopiec zmarł. Jego ojciec wytoczył po-
wództwo, natomiast sąd uznał, że na to rodzicach dziecka ciążył obo-
wiązek poinformowania medyka o zaistniałej sytuacji, niezależnie od 
tego, czy uważał, że chłopiec zażył leki czy też nie. 

Konkludując, to samo zachowanie zarówno pacjenta czy lekarza, 
w zależności od motywów, okoliczności, wywiera inne skutki prawne 
w oparciu o różne rozstrzygnięcia legislacyjne. O ile w prawie polskim 
przyczynę tego stanu rzeczy należy upatrywać w lapidarnie skonstru-
owanym art. 362 k.c. i braku jednolitej linii orzecznictwa oraz stano-
wiska doktryny, o tyle w prawie amerykańskim sytuacja jest zdetermi-
nowana różnymi systemami prawnymi przyjętymi w poszczególnych 
stanach. 

58 [219 So 2d 524, La 1969] A. Roddey Holder, Contributory Negligence – Part 3 [w:] Jam. 1971 Nov 15, 
Vol. 218, No 7, s. 1110.
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Wyrok Sądu Apelacyjnego w�Warszawie z�dnia 27 czerwca 
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Błędy diagnostyki i terapii, opieszałość w podejmowaniu czynności 
i niedostateczne pouczenie pacjenta o ryzyku związanym ze stanem 
jego zdrowia stanowią przesłanki odpowiedzialności lekarza z tytułu 
czynu niedozwolonego.

Z uzasadnienia

Powodowie M.P. i L.P. wnieśli o zasądzenie od SZPZOZ w W. kwot 
po 100.000 zł tytułem odszkodowania, wskazując jako podstawą praw-
ną roszczenia art. 446 § 3 k.c. 

Pozwany wnosił o oddalenie powództwa.
Wyrokiem z dnia 31 października 2006 r. Sąd Okręgowy w W. za-

sądził od pozwanego na rzecz powódki M.P. kwotę 35.000 zł, na rzecz 
powoda L.P. kwotę 70.000 zł oraz orzekł o kosztach.

Wydając niniejszy wyrok, Sąd miał na uwadze następujący stan fak-
tyczny.

W.P. pracował jako wykładowca na Politechnice Warszawskiej. 
Zarabiał około 3.000 zł miesięcznie. Uzyskiwał także dochody z prac 
zleconych oraz z praw autorskich. W.P. był pacjentem przychodni po-
zwanego. W dniu 22 kwietnia 2002 r., W.P. podczas powrotu z pracy 
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na stacji metra Natolin stracił przytomność. Lekarz wezwanego po-
gotowia ratunkowego po przybyciu na miejsce stwierdził ciśnienie 
tętnicze krwi na poziomie 120/80, po czym – wobec faktu, iż cho-
ry odzyskał już przytomność – przekazał go pod opiekę syna i żony 
i odjechał. Następnego dnia, w związku z utratą przytomności W.P., 
wezwał do domu lekarza zatrudnionego u pozwanego. Lekarz A.S.
-O. przeprowadziła badanie, które nie wykazało żadnych dolegliwo-
ści poza lekką tkliwością brzucha w rzucie pęcherza moczowego. W 
związku z tym, lekarz wypisała pacjentowi antybiotyk Bactrim oraz 
zwolnienie z pracy na okres do dnia 29 kwietnia. Lekarz nie podjęła 
żadnych czynności diagnostycznych w kierunku ustalenia przyczyny 
zemdlenia. 

W dniu 29 kwietnia W.P. zgłosił się do lekarza pierwszego kontaktu 
w przychodni pozwanego przy ul. Waryńskiego. Przyjmująca go lekarz 
A.S. stwierdziła, że pacjent czuje się dobrze i w chwili wizyty nic mu 
nie dolega. W trakcie rozmowy pacjent poinformował ją o wydarzeniu 
z dnia 22 kwietnia, które określił jako zasłabnięcie. W związku z tym 
epizodem, w celu jego dalszej diagnostyki A.S. wypisała W.P. skiero-
wanie na badanie EKG i badania laboratoryjne. Lekarka ta jednak nie 
przeprowadziła wywiadu ani badania fi zykalnego, nie zmierzyła ciśnie-
nia tętniczego i tętna. Nie postawiła również rozpoznania.

W dniu 6 maja 2002 r. W.P. miał wykonane badania EKG. Z wyni-
kiem EKG pacjent zgłosił się w dniu 9 maja do swojego lekarza prowa-
dzącego A.H., również zatrudnioną u pozwanego. Lekarz ta zapoznała 
się z opisem EKG, stwierdzając, iż w jego opisie mowa jest o zwolnio-
nej akcji serca pacjenta. Nie dokonała jednak samodzielnej oceny za-
pisu EKG. Dr H. zbadała pacjenta, zmierzyła mu ciśnienie, stwierdziła 
tętno na poziomie około 55 uderzeń na minutę. Ostatecznie zaleciła 
pacjentowi hospitalizację w celu dalszej diagnostyki. Wystawiła mu 
także skierowanie do kardiologa. W.P. zapisał się na wizytę u kardio-
loga na najbliższy wolny termin, to jest na dzień 6 czerwca. Na prośbę 
żony postanowił jednak skonsultować się z jeszcze jednym lekarzem. 
W tym celu umówił się na wizytę w innej przychodni na dzień 16 maja. 
W dniu 14 maja, gdy wracał z pracy, na stacji metra Ursynów stracił 
przytomność. Wezwane pogotowie ratunkowe, po nieskutecznej akcji 
reanimacyjnej stwierdziło zgon z powodu nagłego zatrzymania krąże-
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nia. Przed omdleniem w dniu 22 kwietnia W.P. na nic nie chorował, ani 
się nie leczył.

W wyniku śmierci W.P. doszło do znacznego pogorszenia się sytua-
cji życiowej jego żony i syna, którzy są powodami w niniejszej sprawie.

W tym stanie rzeczy, Sąd Okręgowy stanął na stanowisku, że po-
wództwo jest częściowo uzasadnione.

Sąd Okręgowy uznał za udowodnione, że w procesie leczenia W.P. 
popełniono szereg błędów. Sąd I instancji wskazał, że lekarz A.S., wie-
dząc o przebytym przez chorego epizodzie omdlenia, powinna podjąć 
wszelkie możliwe czynności, zmierzające do ustalenia faktycznej jego 
przyczyny, co w szczególności dotyczy natychmiastowego wykonania 
badania EEKG. Tymczasem jej zachowanie ograniczyło się do wy-
pisania skierowania na badanie EKG i na badania laboratoryjne, co 
w ocenie Sądu nie wyczerpuje znamion działania z należytą dla leka-
rza starannością.

Lekarz M.G. opisując badanie EKG nie zauważyła bloku przedsion-
kowo-komorowego II stopnia (Mobitz II), co uniemożliwiło jej podję-
cie koniecznej w takiej sytuacji decyzji o natychmiastowym hospitali-
zowaniu chorego. Nie zwróciła także uwagi na bradykardię w sytuacji, 
gdy częstość akcji serca wynosiła około 40/min.

Lekarz A.H. nie oceniła samodzielnie wykonanego w dniu 6 maja 
badania EKG, lecz polegając na uwagach poczynionych w tym zakresie 
przez lek. M.G. wdrożyła leczenie, które było nieadekwatne do rzeczy-
wistego stanu zdrowia chorego.

Błąd lekarzy w ocenie Sądu Okręgowego polegał na postawieniu 
niewłaściwej diagnozy, której skutkiem było niepodjęcie właściwego 
leczenia. Doszło w istocie do sytuacji, w której nie rozpoznano u pa-
cjenta – mimo takiej możliwości – stanu powodującego bezpośrednie 
zagrożenie dla jego życia, a działanie takie jest w sposób oczywisty 
sprzeczne ze wskazaniami wiedzy medycznej.

Sąd Okręgowy nie miał wątpliwości, że postawienie właściwej diag-
nozy było w przypadku W.P. możliwe. Leczący go lekarze nie przy-
wiązali należytej wagi do informacji związanych z przebytym przez 
pacjenta epizodem omdlenia. Rzeczą lekarza jest w takiej sytuacji 
przeprowadzenie wszelkich możliwych czynności zmierzających do 
szybkiego i sprawnego ustalenia jego przyczyny. Drugą, zasadniczą 
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w przedmiotowej sprawie kwestią była należyta ocena wyniku badania 
EKG. Czynność ta została przeprowadzona w sposób niewłaściwy, nie 
wskazywała bowiem na ujawnione w toku tego badania zagrażające 
bezpośrednio życiu pacjenta schorzenie w postaci bloku przedsionko-
wo-komorowego II stopnia.

W ocenie Sądu Okręgowego, pomiędzy tymi działaniami lekarzy 
a faktem zgonu W.P. istnieje oczywisty wręcz związek przyczynowy. 
Pomiędzy dniem kiedy pacjent ten zgłosił się do lekarza, informując 
o epizodzie omdlenia (tj. w dniu 29 kwietnia) a dniem zgonu (14 maja) 
był okres ponad dwóch tygodni, w którym można i trzeba było pod-
jąć niezbędne czynności lecznicze. W ocenie sądu I instancji nie ulega 
wątpliwości, że zastosowanie wobec chorego standardowych procedur 
leczniczych, takich jak skierowanie w zwykłym trybie na EKG czy do 
kardiologa, było wobec możliwego do ustalenia stanu jego zdrowia nie-
właściwe i niewystarczające. Właściwym i zgodnym z wymogami wie-
dzy medycznej postępowaniem powinno być przewiezienie pacjenta do 
szpitala karetką wraz z ciągłym monitorowaniem pracy serca.

W ocenie Sądu Okręgowego, popełniony przez pracowników po-
zwanego błąd w diagnozowaniu miał daleko idące konsekwencje. Wo-
bec bowiem nierozpoznania choroby, na którą rzeczywiście cierpiał 
pacjent, lekarze w sposób oczywisty nie mogli poinformować go o tym 
fakcie a także o wszelkich możliwych zagrożeniach z tego wynikają-
cych. Z tego względu nieprzekonujące są zarzuty strony pozwanej, iż 
podjęto wszelkie możliwe kroki zmierzające do umieszczenia pacjenta 
w szpitalu, zaś za fakt, iż to nie nastąpiło, wyłączną odpowiedzialność 
ponosi sam pacjent. Wobec nieprawidłowej postawy lekarzy pacjent nie 
mógł podjąć w pełni świadomej zgody na właściwe działania lecznicze. 

Zdaniem Sądu Okręgowego, winę za przedmiotową sytuację ponosi 
niewątpliwie pozwany. Podjęcie wobec W.P. właściwego leczenia bez 
zbędnej zwłoki w ocenie sądu I instancji, prawdopodobnie doprowadzi-
łoby do uratowania jego życia.

Sąd Okręgowy wskazał, że całokształt ujawnionych okoliczności 
nie pozwala na uwzględnienie powództwa w całości. W.P. był bowiem 
pacjentem, nie przywiązującym większej wagi do stanu swojego zdro-
wia, pracował dużo jak na swój wiek. Do domu wracał wieczorami. Na 
działce samodzielnie budował dom. Ponadto unikał lekarzy, niechętnie 
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przyznając się do swoich dolegliwości. Okoliczności te mogły przyczy-
nić się do zgonu chorego.

Sąd Okręgowy podkreślił, że błędy popełnione przez lekarzy pozwa-
nego nie były wyłączną przyczyną zgonu W.P. Również lekarz pogo-
towia ratunkowego udzielający choremu pierwszej pomocy w dniu 22 
kwietnia dopuścił się błędu.

W ocenie sądu I instancji zaniedbania lekarzy zatrudnionych u po-
zwanego, jakkolwiek były decydującą przyczyną zgonu, to jednak nie 
jedyną. Sąd przyjął wpływ innych przyczyn na śmierć chorego dla po-
trzeb ustalenia należnego odszkodowania na 30%. W ocenie Sądu tak 
ustalony stopień wpływu innych przyczyn odzwierciedla ich faktyczne 
znaczenie w zakresie związku przyczynowo-skutkowego, nie negując 
przy tym oceny działań lekarzy – pracowników pozwanego jako pod-
stawowej i bezpośredniej przyczyny zgonu W.P.

Z poczynionych przez Sąd Okręgowy ustaleń wynika, iż zmarły 
był osobą niezwykle istotną dla powodów. Był ojcem powoda i mę-
żem powódki. Jako osoba czynna zawodowo dostarczał rodzinie środ-
ków utrzymania, nie tylko w postaci wynagrodzenia zasadniczego, 
ale również należnego mu z tytułu praw autorskich czy dodatkowo 
branych prac zleconych. Pracował dużo, chcąc zapewnić swojej ro-
dzinie jak najlepszy byt. Jego śmierć oznacza poważne konsekwen-
cje dla budżetu domowego. Od tej chwili bowiem wszystkie wydatki 
i należności ponosi powódka samodzielnie. Roszczenie to, zdaniem 
sądu I instancji jest tym bardziej uzasadnione, że powódka ma 55 lat 
i niedługo przejdzie na emeryturę, co jeszcze bardziej obniży jej do-
chody. Należy mieć również na względzie, iż powódka miała prawo 
liczyć na emeryturę swojego męża, która byłaby z pewnością wysoka. 
W.P. także zajmował się domem, dokonując wszelkich niezbędnych 
napraw i remontów.

Zmarły był bardzo zżyty z powodem. Spędzał z nim dużo czasu, 
uczył go przedmiotów ścisłych. W chwili śmierci W.P. powód miał 
18 lat, a więc właśnie zaczynał wchodzić w dorosłe życie. Pomoc 
ojca, jego troskliwość i kierownictwo było dla niego w tym czasie nie-
ocenione. Jego brak spowodował, że powód porzucił myśl o studiach 
na Politechnice, zdając na polonistykę. Poza tym, powód po śmierci 
ojca musiał brać korepetycje, co łączyło się z kolejnym obciążeniem 
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 fi nansowym. Wszystkie możliwe uszczerbki wynikające dla powoda ze 
śmierci ojca są niemożliwe do ustalenia w chwili obecnej.

Sąd Okręgowy ocenił, że doszło do znacznego pogorszenia się sy-
tuacji życiowej powodów, jednakże stopień tego pogorszenia nie jest 
tożsamy w odniesieniu do obojga powodów. Szkoda w przypadku do-
rastającego syna jest znacznie większa niż w przypadku żony zmarłego, 
która jest kobietą dorosłą, dojrzałą, której byt materialny jest do pewne-
go stopnia zabezpieczony. 

Zdaniem sądu I instancji, szkoda powoda w rozumieniu art. 446 
§ 3 k.c. jest zdecydowanie wyższa niż szkoda powódki, dlatego uznał, 
iż słusznym będzie przyznanie powodowi maksymalnej kwoty od-
szkodowania pomniejszonej o 30% z tytułu uwzględnienia wpływu 
na śmierć W.P. innych czynników niż działanie lekarzy pozwanego, tj. 
kwoty 70.000 zł, natomiast w odniesieniu do powódki zasadnym jest 
zasądzenie kwoty zmniejszonej o połowę. 

Apelację od powyższego wyroku złożył pozwany. (…)
Sąd Apelacyjny zważył, co następuje: (…) W świetle zgromadzone-

go w sprawie materiału dowodowego uznać należy, że proces leczenia 
W.P. w maju i kwietniu 2002 r. był nieprawidłowy. Popełniono szereg 
błędów na kolejnych etapach postępowania diagnostycznego i leczni-
czego. Sąd Okręgowy analizując materiał dowodowy w tym zakresie 
oparł się nie tylko na opinii biegłego, która jest rzetelna, wnikliwa, jasna 
i precyzyjna, ale także na zeznaniach wielu świadków przesłuchanych 
w niniejszej sprawie. Wbrew twierdzeniom apelacji, Sąd Okręgowy 
dokonał prawidłowych ustaleń stanu faktycznego i prawnego opierając 
się na całokształcie materiału dowodowego, a nie tylko na opinii.

Lekarz A.S.-O. wizytująca chorego w domu 23 kwietnia 2002 r. 
nie przeprowadziła właściwego wywiadu chorobowego i nie ustaliła 
przyczyny omdlenia dotychczas zdrowego mężczyzny. Nie wyciągnę-
ła także prawidłowych wniosków z przeprowadzonego badania fi zy-
kalnego oraz nie skierowała pacjenta na obserwację szpitalną. Lekarz 
A.S. badając pacjenta w dniu 29 kwietnia 2002 r. wydała mu skiero-
wanie na EKG oraz badania laboratoryjne, jednakże nie spowodowała 
wykonania natychmiastowego badania EKG. Nie zachowała staranno-
ści wymaganej od lekarza, który winien dążyć do szybkiego ustalenia 
przyczyny omdlenia wobec stwierdzonych zmian w badaniu fi zykal-
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nym polegających na okresowym znacznym zwolnieniu akcji serca. 
Bezspornym jest, że lekarz M.G., jako specjalista kardiolog, błędnie 
opisała badanie EKG, co skutkowało brakiem właściwego postępowa-
nia A.H., która ten błędny opis otrzymała. Opisując EKG z blokiem 
przedsionkowo-komorowym II i znacznym zwolnieniem częstości ak-
cji serca nie spowodowała szybkiej hospitalizacji chorego. W ocenie 
biegłego, wynik badania EKG stanowił klasyczne wskazanie do sztucz-
nej stymulacji serca, zatem chory winien być bezzwłocznie skierowany 
na odział szpitalny.

Powyższe ustalenia nie budzą wątpliwości Sądu i stanowią wystar-
czającą podstawę do przypisania winy konkretnym lekarzom, a co za 
tym idzie również pozwanemu. (…) Uznać należy, że opieszałe dzia-
łania lekarz A.H. noszą znamiona winy jako przesłanki odpowiedzial-
ności z tytułu czynu niedozwolonego. Analiza ciągu zdarzeń oraz 
czynności podejmowanych przez lekarzy pozwanego w ocenie Sądu 
Apelacyjnego bezsprzecznie wykazuje na brak prawidłowej diagnozy 
oraz niepodjęcie koniecznego w zaistniałej sytuacji leczenia. Wina A.S., 
M.G. i A.H. w świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodo-
wego, w ocenie Sądu Apelacyjnego nie budzi wątpliwości, ponieważ 
działania lekarzy nacechowane były opieszałością i niedostatecznym 
pouczeniem pacjenta o ryzyku związanym z jego stanem zdrowia, co 
ostatecznie doprowadziło to do jego zgonu. (…)

Ustosunkowując się do zarzutu apelacji dotyczącego braku związ-
ku przyczynowego pomiędzy działaniami lekarzy a zgonem pacjenta, 
stwierdzić należy, że samo przyjęcie winy nie decyduje jeszcze o od-
powiedzialności lekarza, jeżeli między jego zachowaniem a szkodą 
nie ma związku przyczynowego. Przy czym w orzecznictwie Sądu 
Najwyższego nie wymaga się, aby związek przyczynowy pomiędzy 
postępowaniem lekarza a powstałą szkodą został ustalony w sposób 
pewny. W „procesach lekarskich” jest to bowiem najczęściej nie-
możliwe, gdyż w świetle wiedzy medycznej w większości wypad-
ków można mówić tylko o prawdopodobieństwie wysokiego stopnia, 
a rzadko o pewności, czy wyłączności przyczyny. Jeżeli zachodzi 
prawdopodobieństwo wysokiego stopnia, że działanie lub zaniecha-
nie lekarza było przyczyną szkody, można uznać związek przyczyno-
wy za ustalony. (…)
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Adekwatny związek przyczynowy między zachowaniem się lekarzy 
a szkodą może być bezpośredni lub pośredni. Obojętnym jest, czy przy-
czyna powstania szkody jest dalsza czy bliższa, byleby tylko skutek 
pozostawał jeszcze w granicach „normalności”. Oznacza to, że wystar-
czający jest związek przyczynowy pośredni pomiędzy szkodą a zda-
rzeniem (zaniedbaniem lekarza), które doprowadziło do wyrządzenia 
szkody. W ocenie Sądu Apelacyjnego, istnienie adekwatnego związku 
przyczynowego pomiędzy zgonem W.P. a błędnym postępowaniem le-
karzy nie budzi wątpliwości. (…)

W tym stanie rzeczy, Sąd Apelacyjny uznając apelację pozwanej za 
nieuzasadnioną, na podstawie art. 385 k.p.c. oddalił ją. 

GLOSA

1. Teza Sądu Apelacyjnego w istocie mówi o winie lekarzy, a nie 
o przesłankach odpowiedzialności lekarza z tytułu czynu niedozwolo-
nego, którymi są zdarzenia prawne, uzasadniające odpowiedzialność, 
a więc czyn niedozwolony, szkoda oraz związek przyczynowy pomię-
dzy czynem niedozwolonym a szkodą. Najistotniejsza tu była wina, 
dlatego została wyeksponowana w tezie, gdyby bowiem postępowanie 
lekarzy było prawidłowe z dołożeniem należytej staranności, przezor-
ności i przewidywalności skutków niedziałania zgodnie ze wskazania-
mi wiedzy medycznej, to do szkody by nie doszło. 

Zaniedbania lekarzy były liczne, co wnikliwie ustalił Sąd Okręgowy. 
Zastanawiające jest przy tym, że chory był badany przez wielu leka-
rzy i żaden nie dołożył należytej staranności, aby pacjenta prawidło-
wo zdiagnozować i leczyć. Błędy się nakładały i powtarzały. Jak traf-
nie stwierdził Sąd, najpoważniejszy był zawiniony błąd diagnostyczny, 
którego skutkiem było niepodjęcie właściwego leczenia i daleko idące 
tegoż konsekwencje. Wobec stanu zdrowia pacjenta standardowe skie-
rowanie go w zwykłym trybie na badanie EKG czy do kardiologa było 
niewystarczające, należało pacjenta przewieźć do szpitala karetką z cią-
głym monitorowaniem pracy serca. Lekarz M.G. wadliwie oceniał też 
wynik badania EKG z powodu niestarannej analizy lub z braku wiedzy, 
czego skutkiem było nierozpoznanie – mimo takiej możliwości – stanu 
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powodującego bezpośrednie zagrożenie dla życia, a w następstwie po-
stawienie niewłaściwej diagnozy i niepodjęcie decyzji o natychmiasto-
wym hospitalizowaniu chorego. Brak wiedzy czy umiejętności odczyty-
wania badania EKG jest również winą lekarza, który się tego podejmuje. 
Lekarz ma bowiem obowiązek dokształcania się, nie może poprzestać 
na wiedzy, którą wyniósł ze studiów czy stażu lekarskiego. Dlatego 
Sąd Najwyższy w wyroku z 13 X 2005 r. (IV CK 161/05, OSP 6/2006, 
poz. 71, z glosą M. Nesterowicza) powiedział w uzasadnieniu: „Na le-
karzu, jak na każdym profesjonaliście, spoczywa obowiązek udzielenia 
informacji. Chodzi przy tym o kompetencje rzeczywiste, merytoryczne, 
a nie jedynie formalne, zaś obowiązek podnoszenia kwalifi kacji zawo-
dowych oraz śledzenia postępów nauki i techniki medycznej wynika 
wprost z art. 18 ustawy o zawodzie lekarza oraz art. 55 Kodeksu Etyki 
Lekarskiej. Ignorancja w tym zakresie stanowi winę lekarza”. 

Jak nie raz stwierdzano w orzecznictwie błąd diagnostyczny jest tym, 
który wywiera najdonioślejsze konsekwencje, wpływa bowiem ujemnie 
na dalszy proces leczenia chorego, nierzadko rodzi skutki nieodwracal-
ne. Polega bądź na mylnym ustaleniu nieistniejącej choroby, bądź naj-
częściej na nierozpoznaniu rzeczywistej choroby pacjenta, co prowadzi 
następnie do pogorszenia jego stanu zdrowia, do niewyleczenia bądź 
nawet do śmierci. Praktyka sądowa dowodzi, że błąd diagnostyczny 
jest przez lekarza przeważnie zawiniony na skutek nieprzeprowadzenia 
należytych badań wstępnych czy konsultacji ze specjalistami1.

Błąd diagnostyczny powoduje następnie błąd terapeutyczny – wy-
bór niewłaściwej metody lub sposobu leczenia2.W danej sprawie lekarz 
M.G. wdrożyła leczenie, które było nieadekwatne do rzeczywistego 
stanu zdrowia chorego.

Winą lekarzy była także opieszałość w leczeniu, lekarze mieli ponad 
dwa tygodnie na podjęcie niezbędnych czynności medycznych, a ta-
kich nie podjęli. Nie był to więc stan nagły, w którym liczą się godzi-
ny, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności 
ratunkowych i leczenia3. W ocenie sądu podjęcie właściwego leczenia 

1 Por. M. Nesterowicz, Prawo medyczne, wyd. IX, Toruń 2010, s. 208 i n. 
2 Ibidem, s. 212 i n.
3 Zob. orzecz. NSA z 26 IV 2007 r., II GSK 379/06, LEX nr 323481; orzecz. WSA z 17 XI 2005 r., VI Sa/

Wa 1003/2005, LEX nr 192536.
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bez zbędnej zwłoki prawdopodobnie doprowadziłoby do uratowania 
życia chorego. Zwłoka ta wynikła również z braku staranności i z błę-
dów diagnostycznych. 

Sąd słusznie odrzucił zarzut pozwanej, że lekarz A.H. zaleciła pa-
cjentowi hospitalizację w celu dalszej diagnostyki, a ten z tego nie sko-
rzystał. Zalecenie to nie skierowanie do szpitala, które lekarka powinna 
wystawić. Ponadto, skoro na skutek błędu diagnostycznego – nieroz-
poznania choroby, na którą cierpiał pacjent – nie został on poinformo-
wany o rzeczywistym stanie zdrowia, to nie mógł ocenić zagrożenia 
i podjąć świadomej zgody na hospitalizację. Chorzy często się nie śpie-
szą do szpitali, na tę konieczność to lekarze powinni być „wyczuleni”, 
gdy widzą, że badanie i leczenie ambulatoryjne nie wystarczy. Trzeba 
tu wskazać na orzeczenie Sądu Najwyższego z 23 XI 2007 r. (IV CSK 
240/07, OSP 1/2010, poz. 4, z glosą M. Nesterowicza), które głosi: „Je-
żeli istnieje konieczność hospitalizacji, a pacjent się temu sprzeciwił, 
obowiązkiem lekarza jest udzielenie pełnej informacji o powziętych 
podejrzeniach, konieczności poszerzenia diagnostycznego w warun-
kach szpitalnych oraz o ewentualnych konsekwencjach zdrowotnych, 
do jakich może doprowadzić odmowa lub spóźnione zastosowanie się 
do zaleceń”. 

2. Sąd prawidłowo ustalił pozostałe przesłanki odpowiedzialności: 
szkodę, poniesioną przez osoby bliskie na skutek śmierci pacjenta, uza-
sadniającą roszczenie z art. 446 § 3 k.c. o odszkodowanie za znaczne 
pogorszenie sytuacji życiowej powodów oraz związek przyczynowy 
pomiędzy działaniem (zaniechaniem) lekarzy a szkodą (śmiercią pa-
cjenta). Uznał, że dla odpowiedzialności pozwanego wystarczy pośred-
ni związek przyczynowy4. Z licznych orzeczeń tego dotyczących można 
wymienić wyrok Sądu Najwyższego z 17 VI 2009 r. (IV CSK 37/09 – 
uzasadn.), gdzie SN powiedział: „Zawinione działanie (zaniechanie) le-
karza nie musi stanowić bezpośredniej przyczyny pogorszenia się stanu 
zdrowia pacjenta. Związek pomiędzy zachowaniem lekarza a szkodą 

4 Pośredni związek przyczynowy jest od ponad pół wieku przyjęty w orzecznictwie i akceptowany przez 
doktrynę – zob. M. Nesterowicz, Adekwatny związek przyczynowy jako przesłanka odpowiedzialności cy-
wilnej w świetle orzecznictwa sądowego (w:) Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa ku czci 
Profesora Stanisława Sołtysińskiego, Poznań 2005, s. 189. 
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musi być adekwatny, pozostawać w granicach normalnego powiązania 
kauzalnego (art. 361 § 1 k.c.), ale nie musi być bezpośredni”. 

3. Sąd Okręgowy obniżył odszkodowanie na rzecz powodów o 30% 
przyjmując przyczynienie się zmarłego do szkody w tym stopniu. Oso-
by bliskie wstępują w całą sytuację prawną osoby bezpośrednio po-
szkodowanej, a więc przyczynienie się zmarłego odnosi się także do 
nich. Jako okoliczności uzasadniające przyczynienie się Sąd uznał, że 
zmarły za dużo pracował, jak na swój wiek, do domu wracał wieczo-
rami, samodzielnie budował dom na działce, nie dbał o zdrowie. Nie 
mogę się zgodzić z taką argumentacją. Zmarły jako pracownik uczelni 
przechodził okresowe badania lekarskie i nie miał przeciwwskazań do 
pracy. A że pracował dużo i do domu wracał wieczorami? Taki zarzut 
można postawić znacznej części społeczeństwa, podobnie jak znacz-
nej części społeczeństwa można postawić zarzut, że za mało pracuje 
(przechodząc we wczesnym wieku na „uprzywilejowane” emerytury, 
liczne renty czy wykorzystując wyłudzane zwolnienia lekarskie). Czy 
w związku z tym tej pierwszej części pracującej dużo, przeważnie ze 
względu na niskie płace, można przypisać przyczynienie się do śmierci, 
wynikłej bezpośrednio lub pośrednio z czynu niedozwolonego osoby 
trzeciej, w danej sprawie z zawinionego postępowania (zaniechania) 
lekarzy?

Przy interpretacji art. 362 k.c. powszechnie uważa się w doktrynie, 
że jeżeli odpowiedzialność za szkodę opiera się na zasadzie winy, to 
konieczne jest zawinione zachowanie poszkodowanego5. Czy tryb ży-
cia, który prowadził poszkodowany można ocenić jako zawiniony? By-
łoby tak z pewnością, gdyby wykonywał pracę, która ze względu na 
jego stan zdrowia była mu przeciwwskazana i o tym wiedział6.

Ponadto o przyczynieniu się poszkodowanego można mówić tylko 
w sytuacji, gdy jego określone zachowanie pozostaje w normalnym 

5 Zob. A. Szpunar, Wina poszkodowanego w prawie cywilnym, Warszawa 1971, s. 117; T. Pajor, Uwagi 
o przyczynieniu się poszkodowanego do powstania szkody (w:) Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątko-
wa ku czci Profesora Adama Szpunara, Kraków 2004, s. 115 i n.; T. Wiśniewski (w:) Komentarz do kodeksu 
cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. I, Warszawa 1996, s. 59. 

6 Jak w sprawie, zakończonej wyrokiem SN z 5 II 1974 r., I PR 518/73, NP 1/1975, s. 142, z glosą 
M. Nesterowicza.
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związku przyczynowym ze szkodą7. Czy w tej sprawie w ogóle można 
mówić o jakimkolwiek związku przyczynowym pomiędzy trybem ży-
cia poszkodowanego a szkodą? Na serce chorują również osoby, które 
prowadzą zdrowy i „ekologiczny” tryb życia. Przecież gdyby postę-
powanie lekarzy było prawidłowe, to zachodzi wysokie prawdopodo-
bieństwo, że życie choremu można było uratować, co przyznał Sąd 
Okręgowy. 

Ponieważ powodowie nie zaskarżyli wyroku, Sąd Apelacyjny nie 
miał możności wypowiedzieć się w tej kwestii i wnikliwiej zbadać za-
rzut przyczynienia się poszkodowanego. 

7 Por. T. Wiśniewski, jw., s. 58 oraz orzecz. SN z 7 XII 1964 r., I CR 218/64, OSN 9/1965, poz. 153. 
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Wyrok Sądu Apelacyjnego w�Poznaniu z�dnia 16 XII 2009�r. 
(I ACa 800/09)1

Mając na uwadze indywidualną sytuację poszkodowanego nie moż-
na odstąpić od ukształtowanej praktyki sądowej, której względna 
jednolitość odpowiada poczuciu sprawiedliwości i równości wobec 
prawa.
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej automatycznie nie prze-
łożyło się na poziom życia w Polsce, który obecnie odbiega jeszcze 
od poziomu życia w krajach Europy Zachodniej. Przyznając za-
dośćuczynienie w 2009 roku przy ocenie odpowiedniości tej sumy 
uwzględnić musimy aktualne realia życia społecznego.

Z uzasadnienia

W sprawie ustalono, że w maju 2004 roku u 4-letniego pacjenta 
przeprowadzono zabieg usunięcia migdałków w znieczuleniu ogól-
nym; podczas operacji doszło do ciężkiego niedotlenienia mózgu po-
woda i zatrzymania krążenia. Lekarz anestezjolog, która dokonywała 
znieczulenia, została prawomocnie uznana za winną tego, że w niedo-
stateczny sposób kontrolowała stan zdrowia pacjenta, przez co doszło 
do niedotlenienia mózgu (opuściła ona salę operacyjną podczas reani-
macji powoda, nie przekazała pacjenta na oddział intensywnej terapii, 
okłamywała rodziców co do stanu zdrowia powoda, dopuściła się też 
fałszowania dokumentacji medycznej), a następnie przez zaniecha-
nie stosowania odpowiednich zabiegów nieumyślnie naraziła powoda 

1 niepubl.
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na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. Skutkiem tego jest ciężkie 
kalectwo powoda i trwała choroba psychiczna. Poszkodowany jest cał-
kowicie zależny od opieki osób trzecich, widoki powodzenia na przy-
szłość są niepomyślne, stan powoda nie rokuje poprawy, orzeczono wo-
bec niego niepełnosprawność do 16 roku życia.

W dniu zdarzenia między pozwanymi (ZOZ i zakład ubezpieczeń) 
obowiązywała umowa ubezpieczenia OC z tytułu winy i ryzyka zwią-
zanego z prowadzoną działalnością leczniczą. Suma ubezpieczenia 
wynosiła 350 tys. USD. Pozwany ubezpieczyciel uznał swoją od-
powiedzialność co do zasady i wypłacił powodowi tytułem zadość-
uczynienia łącznie 180 tys. zł w 2005 roku; wypłacał również ren-
tę z tytułu zwiększonych potrzeb w wysokości 4 850 zł miesięcznie 
(od 1 IX 2005 r.); wypłacił również powodowi ponad 35 tys. zł od-
szkodowania z tytułu kosztów leczenia i rehabilitacji (do dnia 31 VIII 
2005 r.). W chwili wyrokowania łącznie wypłacił poszkodowanemu 
508 777, 34 zł, a ponadto do czerwca 2009 r. wypłacił rentę w łącznej 
kwocie 223 700 zł. 

Powód żądał 6 mln zł zadośćuczynienia. Sąd Okręgowy uznał rosz-
czenie za wysoce wygórowane, zasądził jednak 2,4 mln zł z tego tytułu 
(zatem ciężar wypłaty – po wyczerpaniu sumy ubezpieczenia – obcią-
żyć miał ZOZ). Wyrok zaskarżyli obaj pozwani.

W trakcie procesu suma ubezpieczenia (ponad milion złotych) uległa 
wyczerpaniu – zakład ubezpieczeń wypłacił bowiem powodowi m.in. 
rentę za III kwartał 2009 r. (14,5 tys. zł), a także – już po wydaniu wy-
roku przez Sąd Okręgowy – dodatkowe 568 673 zł jako zadośćuczynie-
nie pieniężne (łącznie zatem wypłacono 748 673 zł zadośćuczynienia). 
Ubezpieczyciel podniósł w apelacji m.in. to, że poprzez wyczerpanie 
sumy gwarancyjnej nie odpowiada ponad tę kwotę.

Powód domagał się m.in. podwyższenia renty z tytułu zwiększonych 
potrzeb oraz wyższego zadośćuczynienia; ZOZ podniósł z kolei – nie 
kwestionując swojej odpowiedzialności, ani konieczności ponoszenia 
wydatków przez powoda – m.in. to, że powód nie wykorzystuje wszyst-
kich możliwości korzystania z usług medycznych pokrywanych przez 
NFZ2. W związku z tym żądanie podwyższenia renty (do 6,5 tys. zł 

2 Sądzę, że nie jest przekonujący argument, jakoby górną granicą odszkodowania i zadośćuczynienia miał 
być wyłącznie zakres i wartość świadczeń opieki zdrowotnej fi nansowanej ze środków publicznych. 
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miesięcznie) jest nieuzasadnione. SA obniżył kwotę zadośćuczynienia 
do 750 tys. zł, zobowiązując ZOZ do wypłaty 1327 zł z tego tytułu (po-
nad sumę wypłaconą przez ubezpieczyciela).

Obaj pozwani nie kwestionowali ustaleń faktycznych sądu I instan-
cji, ani samej odpowiedzialności za wyrządzoną powodowi szkodę 
majątkową i niemajątkową, kwestionowano jednak przede wszystkim 
(obok przyjęcia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń ponad sumę 
ubezpieczenia) wysokość dochodzonych sum, zwłaszcza jako zadość-
uczynienia pieniężnego. Pozwani uznali tę sumę za rażąco wygórowa-
ną, zarzucali dowolność w ustalaniu jej wysokości. Sąd Apelacyjny, 
odnosząc się to tych twierdzeń powiedział, że zgodnie z ustalonym 
orzecznictwem zadośćuczynienie ma wynagrodzić krzywdę zarów-
no poniesioną przez poszkodowanego, jak i tę, którą będzie musiał 
znosić w przyszłości. Przyznana suma ma stanowić dla powoda real-
ną rekompensatę, a więc odczuwalną ekonomicznie, a jednocześnie 
możliwą do wykorzystania. Zadośćuczynienie powinno uwzględniać 
okoliczności konkretnego przypadku, nie powinno się jednak przy 
ocenie jego wysokości pomijać dotychczasowej praktyki sądowej, 
a zwłaszcza sum zasądzanych w identycznych czy bardzo podobnych 
przypadkach. Jednocześnie sąd odwoławczy może ingerować w wyso-
kość zasądzonej sumy tylko w razie rażącego naruszenia kryteriów jego 
ustalania przez sąd I instancji. Podkreślił, że bez głębszego uzasadnie-
nia rodzice powoda – reprezentujący go w postępowaniu, rozszerzyli 
początkowe żądanie z 600 tys. zł do 6 mln zł.

Sąd Okręgowy zasądzając 2,4 mln zadośćuczynienia stwierdził, że 
zadośćuczynienia nie można traktować jako ekwiwalentu, charaktery-
stycznego dla szkody majątkowej, a raczej jako środek rekompensaty 
doznanej krzywdy, sposób umożliwienia egzystencji poszkodowanego 
wskutek zdarzenia. Sąd ten powołał się m.in. na wzrastające kwoty 
zadośćuczynień przyznawanych przez sądy, fakt członkostwa Polski 
w UE, przejmowanie europejskich standardów, większą wrażliwość 
społeczną na krzywdę. Sąd Apelacyjny podzielił co do zasady to sta-
nowisko, przychylił się jednocześnie do tezy skarżących pozwanych, 
że nie można mówić o nieograniczonych możliwościach zarobkowych 
oraz powszechnym stanie dobrobytu w społeczeństwie. Sąd odwo-
ławczy stwierdził, że trudno uznać zasądzoną sumę – w porównaniu 
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z podobnymi sprawami – za adekwatną. W jego ocenie sąd I instancji 
oderwał się również od dotąd stosowanego kryterium przeciętnej sto-
py życiowej społeczeństwa, na rzecz standardów europejskich, czego 
jednak głębiej nie uzasadnił. Sąd Apelacyjny stwierdził natomiast, że 
członkostwo Polski w UE nie przełożyło się automatycznie na poziom 
życia w Polsce, zatem wysokość zadośćuczynienia musi być odno-
szona do aktualnych realiów życia społecznego w RP. Sąd podkreślił 
ponadto wagę indywidualnych okoliczności sprawy i sytuacji konkret-
nego poszkodowanego, co jednocześnie nie może eliminować ukształ-
towanej praktyki sądowej. Sąd zauważył (powołując inne wyroki 
w podobnych sprawach), że wysokość zadośćuczynienia w podobnych 
sprawach kształtuje się na poziomie 600–700 tys. zł (a renty ok. 2 tys. 
zł miesięcznie), co oczywiście nie oznacza, że istnieją podstawy do 
„katalogowania” wysokości przyznawanych kwot, albo, że sąd może 
zasądzić kwotę trzykrotnie wyższą od dotąd przyznawanych (to po-
wodowałoby w ocenie SA zachwianie pewnej jednolitości w orzeczni-
ctwie w tym zakresie). Sąd uznał kwotę 750 tys. zł3 za „odpowiednią” 
w rozumieniu art. 445 § 1 k.c., jako stanowiącą realną kompensację 
krzywdy doznanej przez powoda, a jednocześnie uwzględniającą po-
ziom zamożności i przeciętnej stopy życiowej społeczeństwa oraz 
dotychczasową praktykę sądową stosowaną w sprawach podobnych 
(gdzie powodami są małoletni pacjenci poszkodowani na skutek wad-
liwie przeprowadzonych zabiegów medycznych). Sąd stwierdził, że ta 
suma wraz odsetkami stanowi równowartość sumy przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia brutto (ustalonego na połowę 2009 r. – 3290 
zł), przez 25 lat, a więc realną wartość ekonomiczną (w warunkach 
polskich – podkreśl. M.W.), spełniającą funkcję kompensacyjną4. Za-
znaczył, że na wysokość tej sumy nie wpłynął fakt, że wyczerpaniu 
uległa suma gwarancyjna. Jeśli zaś chodzi o rentę z tytułu zwiększo-
nych potrzeb sąd stwierdził, że powód nie wykazał, aby rzeczywiście 
konieczne było przyznane renty wyższej niż wypłacanej przez zakład 

3 Odsetki wyniosły 200 tys. zł.
4 Sąd Apelacyjny, odrzucając tezę o represyjnej funkcji zadośćuczynienia powiedział, że „bardziej celo-

wym jest by zamiast podwyższyć sumę zadośćuczynienia, realizując jej cel represyjny, zalecić (podkreśl. M.W.) 
pozwanemu Szpitalowi przeznaczenie tej kwoty na leczenie małych pacjentów przy zastosowaniu nowoczes-
nych metod przywracania im zdrowia”.
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ubezpieczeń, a obecnie szpital (4850 zł miesięcznie). Nie podzielił sta-
nowiska sądu okręgowego o braku konieczności dokładnego wykaza-
nia rzeczywistych wydatków, wynikających ze zwiększonych potrzeb. 
Stwierdził, że wprawdzie nie należy wymagać ścisłego wykazania 
tych wydatków, a czasem tylko przybliżonego, to jednak nie zwalnia 
powoda od wykazania, że jego potrzeby się zwiększyły i istnieje ko-
nieczność ich zaspokojenia.

GLOSA

Niewątpliwie szkoda doznana przez powoda jest bardzo poważna, 
nieodwracalna, powód nie może samodzielnie się poruszać, jest uza-
leżniony od pomocy osób trzecich, jego widoki powodzenia na przy-
szłość nie są pomyślne. Powód do końca życia będzie znajdować się 
w stanie wegetatywnym, jest pozbawiony możliwości normalnego 
rozwoju, czerpania przyjemności z życia, edukacji, podjęcia pracy, za-
łożenia własnej rodziny. Żaden z pozwanych nie kwestionował samej 
odpowiedzialności za szkodę, w sprawie najważniejsze były natomiast 
kryteria ustalania wysokości zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną 
krzywdę oraz renty z tytułu zwiększonych potrzeb.

Zadośćuczynienie pieniężne stanowi środek kompensacji szkody 
niemajątkowej – w glosowanej sprawie – bólu fi zycznego i psychicz-
nego wywołanego wadliwie przeprowadzonym znieczuleniem oraz za-
niechaniami lekarza w związku z pogorszeniem stanu pacjenta w cza-
sie i po operacji. Z kolei renta z tytułu zwiększonych potrzeb (art. 444 
§ 2 k.c.) ma na celu wynagrodzenie szkody majątkowej będącej kon-
sekwencją doznania szkody na osobie, związanej np. z koniecznością 
ponoszenia przez poszkodowanego wydatków na rehabilitację, lekar-
stwa, dojazdy do lekarza itp. Można uznać, że suma przyznana przez 
Sąd Apelacyjny jako zadośćuczynienie jest „odpowiednia” w rozumie-
niu art. 445 § 1 k.c. Jednak motywy, jakimi kierował się sąd wymagają 
komentarza i rozwinięcia. Nie budzi zastrzeżeń także sposób, w jaki 
sąd dokonał oceny wysokości należnej renty – dowody przedstawione 
przez strony przemawiały za przyznaniem jej w wysokości ostatecznie 
ustalonej przez sąd. Teza jest słuszna tym bardziej, że w razie zmiany 
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okoliczności (np. dalszego zwiększenia się potrzeb poszkodowane-
go), uprawniony może wystąpić o podwyższenie renty na podstawie 
art. 907 § 2 k.c.

Jeśli chodzi o roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne rozważe-
nia wymagają trzy zagadnienia powołane przez sąd w uzasadnieniu. 
Rozstrzygnąć należy, czy „przeciętna, aktualna stopa życiowa społe-
czeństwa”, „realne warunki ekonomiczne” wpływają bezpośrednio na 
wysokość przyznawanej sumy. Uwagi wymaga ponadto możliwość po-
woływania się przez sądy na kryterium „podobnych spraw”, a także 
to, czy na wysokość zadośćuczynienia przyznawanego w Polsce (ści-
ślej – na podstawie polskiego prawa merytorycznego – w tym przy-
padku art. 444 § 1 w zw. z art. 445 § 1 k.c.) ma wpływ wysokość sum 
zadośćuczynienia zasądzanego w krajach UE, a nawet szerzej – czy 
poziom życia społeczeństwa, brany pod uwagę jako czynnik wpływają-
cy na wysokość należnej sumy pieniężnej, ma być odnoszony do całej 
Unii Europejskiej czy raczej do realiów w Polsce.

Przez wiele lat w orzecznictwie, począwszy od znanego wyroku 
SN z 24 VI 1965 r.5, przyjmowano, że zadośćuczynienie pieniężne za 
doznaną krzywdę powinno być umiarkowane, uwzględniać aktualną, 
przeciętną stopę życiową społeczeństwa. To sprawiało, że kwoty przy-
znawane np. w razie doznania szkody na osobie, nie były wysokie, 
czasem wręcz niskie. Takie stanowisko było krytykowane w doktry-
nie6. W ostatnich latach jednak możemy zaobserwować modyfi kację 
linii orzeczniczej Sądu Najwyższego, który stwierdził, że „powoła-
nie się przez sąd przy ustalaniu zadośćuczynienia pieniężnego za do-
znaną krzywdę na potrzebę utrzymania wysokości zadośćuczynienia 
w rozsądnych granicach, odpowiadających aktualnym warunkom 
i przeciętnej stopie życiowej społeczeństwa, nie może prowadzić do 
podważenia kompensacyjnej funkcji zadośćuczynienia”7. Orzekł, że 
„subiektywny ze swej istoty charakter krzywdy ogranicza wprawdzie 
przydatność kierowania się przy ustalaniu wysokości zadośćuczynie-

5 Wyrok SN z 24 VI 1965 r., I PR 203/65, OSP 1966 nr 4, poz. 92; tezę tę SN powtórzył m.in. w wyroku 
z 28 IX 2001 r., III CKN 427/00, Lex nr 52766.

6 Zob. M. Nesterowicz, Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę w „procesach lekarskich”, PiP 
2005 nr 3, s. 9.

7 Zob. wyrok SN z 30 I 2004 r., I CK 131/03, OSNC 2005 nr 2, poz. 40.
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nia sumami zasądzanymi z tego tytułu w innych przypadkach, lecz nie 
eliminuje jej całkowicie. Ze względu na niemożliwość przeliczenia 
krzywdy na pieniądze konfrontacja danego przypadku z innymi może 
dać orientacyjną wskazówkę (podkreśl. M.W.) co do wysokości od-
powiedniego zadośćuczynienia w podobnych przypadkach i pozwoli 
uniknąć znaczących dysproporcji”. Sumy przyznawane w podobnych 
sprawach mogą być kryterium pomocnym, ale nie rozstrzygającym; 
decydujące znaczenie ma rozmiar krzywdy i kompensacyjna funk-
cja zadośćuczynienia8. Tezę tę powtórzył SN także w wyroku z 10 III 
2006 r.9, w którym stwierdził, że „zasada określania wysokości zadość-
uczynienia łącząca wysokość zadośćuczynienia z wysokością stopy 
życiowej społeczeństwa ma uzupełniający charakter w stosunku do 
zasadniczej kwestii, jaką jest rozmiar szkody niemajątkowej. Powoły-
wanie się na nią przez sąd przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia 
nie może prowadzić do podważenia jego kompensacyjnej funkcji”. To 
powoduje, że o wysokości „odpowiedniej” sumy decydować powinny 
okoliczności sprawy, a przede wszystkim – rozmiar doznanej krzyw-
dy. Ważne jest zatem powołanie się na czynniki obiektywne (m.in. 
rozmiar krzywdy, długotrwałość cierpień, prognozy na przyszłość, 
wpływ uszczerbku na inne sfery życia, utrata przyjemności, wiek po-
szkodowanego itp.), a także wzięcie pod uwagę indywidualnej sytu-
acji każdego poszkodowanego. Dopiero taka suma czynników obiek-
tywnych i subiektywnych pozwala na ocenę, czy zasądzona suma 
jest adekwatna i spełnia swoją podstawową funkcję, jaką jest kom-
pensacja uszczerbku o charakterze niemajątkowym. Rozstrzygające 
znaczenie mają zatem konkretne okoliczności dotyczące konkretnego 
poszkodowanego10.

Kwestia uwzględniania stopy życiowej społeczeństwa mieści się 
w szerszej problematyce, jaką jest ocena, czy sytuacja majątkowa stron 
zobowiązania o charakterze odszkodowawczym wpływa na wysokość 
zadośćuczynienia. O ile w niektórych przypadkach, w razie kom-
pensacji szkody majątkowej, czynnik ten może mieć znaczenie (zob. 

8 Zob. także M. Wałachowska, Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, Toruń 2007, s. 130.
9 Wyrok SN z 10 III 2006 r., IV CSK 80/05, OSP 2007 nr 1, poz. 11 z glosą M. Nesterowicza.
10 Zob. wyrok SN z 20 IV 2006 r., IV CSK 99/05, OSP 2009 nr 4, poz. 40 z glosą M. Nesterowicza, oraz 

PS 2009 nr 6, s. 120 i n. z glosą M. Wałachowskiej.
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art. 440 k.c.), to w razie zasądzenia zadośćuczynienia nie może mieć 
on roli decydującej bezpośrednio o wysokości sumy „odpowiedniej”. 
Gdyby było inaczej, okazywałoby się często w tzw. procesach lekar-
skich, że zła sytuacja fi nansowa pozwanego szpitala spowodowałaby 
obniżenie (i to nawet znacznie) wysokość zadośćuczynienia11. Mogło-
by się również zdarzyć, że w sytuacji odwrotnej, a więc bardzo ko-
rzystnej sytuacji fi nansowej odpowiedzialnego za szkodę (np. zakładu 
ubezpieczeń), wpłynęłoby to na podwyższenie świadczenia, skoro ma 
on stanowić ekonomicznie odczuwalną wartość (to kryterium należy 
jednak odnosić do sytuacji poszkodowanego – a więc to dla niego za-
dośćuczynienie ma stanowić „realną” kompensację).

Z drugiej strony, sądy niekiedy odwołują się, interpretując art. 445 
§ 1 k.c., do kryterium stopy życiowej społeczeństwa, albo nawet sa-
mego poszkodowanego. Sądzę, że powołane czynniki nie mogą mieć 
znaczenia rozstrzygającego. Założenie ad hoc, że zadośćuczynienie ma 
być umiarkowane, uwzględniać stopień zamożności społeczeństwa jako 
całości, jest nieprawidłowe. Przede wszystkim kryterium to jest wysoce 
abstrakcyjne, a ponadto stoi w sprzeczności z zasadą kompensacyjnej 
funkcji zadośćuczynienia. Na jego wysokość wpływać powinien prze-
de wszystkim rozmiar doznanej krzywdy, okoliczności jej wyrządzenia 
itd., a także indywidualna sytuacja poszkodowanego, nie sprowadzana 
jednak to jakiś „uśrednionych” warunków w ramach społeczeństwa, 
w którym on żyje. Gdyby przyjąć pogląd odmienny, okazywałoby się, 
że poszkodowani za podobny uszczerbek (jak np. w komentowanej 
sprawie) otrzymywaliby różne kwoty zadośćuczynienia. Tymczasem 
co do zasady wpływ np. danych zaniedbań w czasie operacji danego 
typu, przeprowadzanej u małoletniego (np. wycięcie migdałków) może 
być identyczny. Dlaczego zatem różnicować wysokość zadośćuczy-
nienia w zależności od zamożności społeczeństwa, w którym poszko-
dowany żyje, lub z którego pochodzi? Ta kwestia będzie coraz bar-
dziej nabierać na znaczeniu, ponieważ pacjenci częściej korzystają ze 
świadczeń medycznych za granicą (podobnie zagadnienie to wygląda 
na tle wypadków komunikacyjnych, gdy poszkodowanym jest obco-

11 Jak stwierdził SA we Wrocławiu o wysokości zadośćuczynienia nie może decydować sytuacja mate-
rialna strony pozwanej, która jest osobą prawną – zob. wyrok SA we Wrocławiu z 7 X 2010 r., I ACa 869/10, 
niepubl.
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krajowiec). Przecież fakt pochodzenia z kraju bardziej zamożnego niż 
Polska nie może przemawiać za tym, aby zadośćuczynienie odpowied-
nio podwyższyć. Zajmował się tym już Sąd Najwyższy, który w wyro-
ku z 14 II 2008 r. stwierdził, że wysokość zadośćuczynienia powinna 
uwzględniać aktualne warunki i stopę życiową społeczeństwa kraju, 
w którym mieszka poszkodowany12. W ocenie sądu odniesienie się do 
spraw podobnych może dać jedynie orientacyjne wskazówki co do wy-
sokości „odpowiedniego” zadośćuczynienia. Wszystko sprowadza się 
zatem do granic indywidualizacji zadośćuczynienia. Sumy zasądzone 
w podobnych sprawach mogą stanowić pewien punkt odniesienia. Pod-
kreślił to SN, który orzekł w 2009 r.13, że „postulat kierowania się przy 
ustalaniu wysokości zadośćuczynienia sumami zasądzanymi z tego ty-
tułu w innych sprawach, pozwalający ocenić, czy na ich tle nie jest 
ono nadmiernie wygórowane, może być uznany za prawidłowy, jeżeli 
daje się pogodzić z zasadą indywidualizacji okoliczności określających 
rozmiar krzywdy w odniesieniu do konkretnej osoby poszkodowanego 
i pozwala uwzględnić specyfi kę konkretnego przypadku”. Konieczne 
jest zatem łączne rozważenie czynników obiektywnych (np. procent 
uszczerbku na zdrowiu) oraz indywidualnych, dotyczących osoby kon-
kretnego poszkodowanego. 

Kryterium stopy życiowej kraju, w którym mieszka poszkodowany, 
z pewnością nie może mieć roli decydującej14 (nie można natomiast 
przyjąć jako odniesienia całej Unii Europejskiej), nie daje się jednak 
zupełnie odrzucić z innego powodu. Otóż skoro zadośćuczynienie ma 
stanowić realnie odczuwalną wartość, a także być dla poszkodowanego 
środkiem pewnej satysfakcji w związku z doznaną krzywdą, a prze-
de wszystkim zapewnić mu kompensację bólu za pomocą środków 

12 Wyrok SN z 14 II 2008 r., II CSK 536/07, OSP 2010 nr 5, poz. 47, oraz PS 2001 nr 4, s. 131 i n. z glosą 
M. Wałachowskiej. 

13 Zob. wyrok SN z 26 XI 2009 r., III CSK 62/09, OSNC-ZD 2010 nr 3, poz. 80.
14 W orzecz. z 17 IX 2010 r., II CSK 94/10 (OSN 2011 nr 4, poz. 44) SN stwierdził, że poziom życia 

poszkodowanego nie może być zaliczany do czynników, które wyznaczają rozmiar doznanej krzywdy i wpły-
wają na wysokość zadośćuczynienia. Wynika to z faktu, że formą złagodzenia doznanej krzywdy nie musi być 
nabywanie dóbr konsumpcyjnych o wartości odpowiadającej poziomowi życia poszkodowanego. Natomiast 
w wyroku z 29 V 2008 r., II CSK 78/08 (Lex nr 420389) SN orzekł, że wysokość zadośćuczynienia powinna 
uwzględniać aktualne warunki oraz stopę życiową społeczeństwa, kraju, w którym mieszka poszkodowany – 
bowiem jego stopa życiowa będzie rzutować na rodzaj wydatków konsumpcyjnych mogących zrównoważyć 
doznane cierpienie. 
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 pieniężnych, świadczenie to może także umożliwić poszkodowanemu 
nabycie innych dóbr. Dzięki tej sumie poszkodowany będzie mógł np. 
fi nansować swoje hobby, udać się na wypoczynek, pojechać w podróż 
czy w inny sposób choć w pewnym stopniu zdobyć pewne „pocie-
szenie”. To wszystko sprawia, że pośrednio stopa życiowa czy stan 
zamożności społeczeństwa może wpłynąć na wysokość zadośćuczy-
nienia. Skoro bowiem poszkodowany może mieć możliwość nabycia 
innych dóbr konsumpcyjnych, a suma ma mieć „realną” pod względem 
ekonomicznym wysokość i przy jego przyznawaniu należy kierować 
się zasadą indywidualizmu, paradoksalnie wspomniany czynnik może 
spowodować, że suma zadośćuczynienia będzie nieco wyższa. Z jed-
nej strony, kryterium stopy życiowej nie może podważać funkcji kom-
pensacyjnej zadośćuczynienia, z drugiej – nie powinno być przecież 
dla poszkodowanego symboliczne, tylko stanowić realnie odczuwalną 
wartość ekonomiczną.

W związku z tym nasuwa się pytanie o trafność i konsekwencje 
stwierdzenia Sądu Apelacyjnego, że członkostwo Polski w Unii Euro-
pejskiej automatycznie nie przełożyło się na poziom życia w Polsce, 
który obecnie odbiega jeszcze od poziomu życia w krajach Europy 
Zachodniej. Przyznając zadośćuczynienie w 2009 roku przy ocenie 
odpowiedniości tej sumy uwzględnić musimy aktualne realia życia 
społecznego. O ile pierwsza część wydaje się prawidłowa, to druga 
może budzić pewne wątpliwości – sądowi chodziło chyba o „pol-
skie” realia życia społecznego, nie wyjaśnił natomiast, jak to wpły-
nęło na wysokość zadośćuczynienia. Z uzasadnienia dowiadujemy 
się jednak, że 750 tys. jako wynagrodzenie szkody niemajątkowej 
to mniej więcej wielokrotność średniego miesięcznego wynagrodze-
nia w Polsce (przez 25 lat). Takie „obliczenie” należnej sumy może 
okazać się wątpliwe z kilku względów. Po pierwsze nie wiadomo, 
dlaczego przyjęto taki akurat okres (25 lat); po drugie – wysokość 
średniego wynagrodzenia z pewnością ulegnie zmianom na prze-
strzeni przyjętego okresu. Po trzecie wreszcie – chodzi przecież 
o kompensację szkody niemajątkowej, zatem odwoływanie się do 
kryteriów stosowanych przy ocenie odszkodowania za szkodę ma-
jątkową nie może mieć charakteru rozstrzygającego. Być może sąd 
kierował się założeniem, że owa funkcja satysfakcyjna, realizowana 



Prawo i Medycyna 4/2011 (45, vol. 13) 143

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 16 XII 2009 r. (I ACa 800/09)

w każdym miesiącu, „pochłaniająca” kwoty rzędu średniego mie-
sięcznego wynagrodzenia, wydawać się może odpowiednia, słusz-
na, sprawiedliwa. Nie może to być jednak kryterium bezpośrednio 
wpływające na wysokość zadośćuczynienia, które jak wspomniano, 
ma kompensować szkodę indywidualnie doznaną przez poszkodo-
wanego, w okolicznościach konkretnej sprawy, przy uwzględnieniu 
także cech danego powoda. Sama przecież wrażliwość na ból, sam 
fakt doznania nieodwracalnej krzywdy może być różny w zależności 
od wieku, płci, dodatkowych schorzeń itp. Zatem także realizacja 
funkcji kompensacyjnej i satysfakcji przebiegać może również od-
miennie. Powołane kryterium (odniesienie do średnich zarobków) 
trudno też stosować w przypadku poszkodowanych, którzy – jak po-
wód w niniejszej sprawie – znajdują się w stanie bardzo ciężkim, 
cierpią na nieuleczalne choroby psychiczne czy wręcz gdy nie ma 
z nimi w ogóle kontaktu słownego. W tej sytuacji nie można nawet 
mówić o satysfakcji dla samego poszkodowanego, skoro nie jest on 
w stanie odczuć tego faktu.

Warto również rozwinąć problem odwoływania się do kryterium 
„spraw podobnych”, branego pod uwagę obok indywidualnej sytuacji 
poszkodowanego. Sąd stwierdził, że nie można odstąpić od ukształtowa-
nej praktyki sądowej, której względna jednolitość odpowiada poczuciu 
sprawiedliwości i równości wobec prawa. Teza ta jest słuszna, pozwa-
la bowiem nie tylko na uwzględnienie indywidualnych okoliczności 
każdej sprawy, a z drugiej strony, jest wyrazem postulatu do dążenia do 
ujednolicania orzecznictwa. Podkreślić jednak należy, że odwoływanie 
się do „spraw podobnych” może być tylko jednym z kryteriów przy 
ocenie wysokości zadośćuczynienia; ten element może być jedynie 
pewnym punktem odniesienia dla oceny, czy w okolicznościach kon-
kretnej sprawy suma zadośćuczynienia może być zbliżona a nawet taka 
sama, jak w innym orzeczeniu. Rozstrzygające powinny być okolicz-
ności danego przypadku (przykładowo w razie odniesienia podobnego 
uszczerbku, np. wskutek błędnej diagnozy, rozmiar krzywdy może być 
w dwóch przypadkach niejednakowy, na co wpłynąć może wiele in-
nych, indywidualnych czynników takich, jak choćby wiek poszkodo-
wanego, inne schorzenia, prognozy na przyszłość, a nawet podatność 
na cierpienia psychiczne).
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Na marginesie można powiedzieć, że samo w sobie odwołanie się 
przez sąd do faktu podniesienia świadomości i wrażliwości na krzyw-
dę, wzrastające sumy przyznawane jako zadośćuczynienie w krajach 
UE, może wydawać się słuszne tylko in abstracto. W konkretnej spra-
wie natomiast ten argument można okazać się pozbawiony większego 
znaczenia. Decydujący jest stan faktyczny, na podstawie którego za-
pada dane orzeczenie oraz wzgląd na indywidualną sytuację poszko-
dowanego.
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Wyrok Sądu Apelacyjnego w�Warszawie z�dnia 29 
marca 2011 r., I ACa 917/10, Lex nr 836914

W przypadku szkód leczniczych związanych z pogorszeniem stanu 
zdrowia, wystarczające jest ustalenie istnienia związku przyczynowe-
go z dużą dozą prawdopodobieństwa i że istnienie związku przyczyno-
wego w rozumieniu art. 361 § 1 k.c. nie musi mieć charakteru bezpo-
średniego.

GLOSA

Stan faktyczny glosowanej sprawy budzi zainteresowanie z tego 
względu, że skupia w sobie kilka różnych zagadnień kauzalnych. Są to: 
standard dowodu związku przyczynowego w procesach medycznych, 
przyczynowość kumulatywna, przyczynowość zaniechania oraz po-
średni związek przyczynowy.

1. Stan faktyczny sprawy

Główne okoliczności stanu faktycznego1 były następujące. Powód-
ka w trakcie ciąży była pod stałą opieką lekarzy, a przeprowadzane 
badania nie wykazywały odchyleń od stanu prawidłowego. W dniu 
zdarzenia, o godz. 11.00 zgłosiła się do szpitala, w którym przeprowa-
dzono badanie KTG (wynik był prawidłowy) i odesłano ją do domu. 

1 Por. też sprawy zakończone wyrokami SN z 11.01.1972 r., I CR 516/71, Lex nr 1398 oraz z 20.03.2009 r., 
II CSK 564/08, Lex nr 610213.
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Około godz. 19.00 powódka ponownie zgłosiła się do szpitala z ostry-
mi bólami brzucha. Lekarz dyżurna w badaniu wstępnym nie stwier-
dziła żadnych niepokojących zjawisk. Pacjentka została umieszczona 
na Oddziale Położniczym. Około godz. 20.00 podłączono ją pod aparat 
KTG. Zapisy wykonywane były o godz. 20.18, 20.30, 22.00, 22.10, 
0.47. Około godz. 21.30 powódkę przyjęto na salę porodową. Zapis 
KTG wykonany o godz. 22.00 był nieczytelny ze względu na prob-
lemy techniczne. Następnie stwierdzono nieregularne stawiania maci-
cy, zachowany płyn owodniowy, a później żywą czynność skurczo-
wą i wzmożone napięcie mięśnia macicy. O godz. 0.45 pękł pęcherz 
płodowy i odpłynął czysty płyn owodniowy. Zapis KTG wykonany 
o godz. 1.00 był patologiczny i wskazywał na wewnątrzmaciczne nie-
dotlenienie płodu. Zaobserwowano także spadek ciśnienia u pacjentki, 
co spowodowało decyzję lekarza dyżurnego (o godz. 1.10) o rozwią-
zaniu drogą tzw. cesarskiego cięcia, które nastąpiło po 20 minutach 
(o godz. 1.30). Dziecko urodziło się z ciężką zamartwicą i niewydol-
nością oddechową (stan noworodka sklasyfi kowano jako ciężki, za-
grażający życiu). Nie poprawił się on w późniejszym okresie, wskutek 
czego w 17 miesiącu życia dziecko zmarło.

Po śmierci powoda (dziecka) jego następcy prawni (rodzice i ma-
łoletni F.K.) wnieśli o zasądzenie solidarnie od szpitala i lekarza: 
a) tytułem zadośćuczynienia na rzecz każdego z rodziców kwo-
ty po 75.000 oraz na rzecz małoletniego F.K. kwoty 150.000 zł 
wraz z odsetkami ustawowymi, b) tytułem skapitalizowanej renty 
na rzecz każdego z rodziców kwoty po 435 zł (za pierwszy okres) 
i 4.955,35 zł (za drugi okres) oraz na rzecz małoletniego F.K. kwoty 
870 zł (za pierwszy okres) i 9.910,70 zł (za drugi okres) wraz z od-
setkami ustawowymi.

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalając powództwo w całości 
stwierdził, że na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 
nie można uznać, iż w przedmiotowej sprawie występował bezpo-
średni związek przyczynowy pomiędzy działaniami lub zaniechaniem 
ze strony pozwanych wykonanymi wobec powódki bezpośrednio 
przed porodem i w jego trakcie a stanem zdrowia dziecka w chwili 
urodzenia. 
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2. Standard dowodu w procesach medycznych

Na wstępie należy podnieść kwestię zasadniczą we wszystkich pro-
cesach medycznych, a mianowicie standardu dowodu związku przyczy-
nowego. Słusznie Sąd Apelacyjny wytknął uchybienia w tym względzie 
Sądowi Okręgowemu przekazując sprawę do ponownego rozpoznania.

Standard dowodu należy odróżnić od ciężaru dowodu. Zgodnie z art. 
6 k.c. ciężar dowodu spoczywa na osobie, która z danego faktu wywo-
dzi skutki prawne, czyli w omawianej sytuacji – na poszkodowanym 
pacjencie. Z kolei standard dowodu odnosi się do tego, w jakim stopniu 
sąd ma być przekonany co do prawdziwości faktu będącego przedmio-
tem dowodu2. 

Przy szkodach na osobie dowód istnienia związku przyczynowego 
jest często niemożliwy do przeprowadzenia z absolutną pewnością3. 
W konsekwencji, w tego typu sprawach judykatura przy aprobacie 
doktryny zliberalizowała wymóg jego udowodnienia zadowalając się 
tzw. dostateczną dozą prawdopodobieństwa4. W tym miejscu pojawia 
się oczywiście pytanie o stopień „dostatecznego” prawdopodobieństwa 
powodującego odpowiedzialność odszkodowawczą. Doktryna w tym 
względzie sugeruje odrzucenie skali procentowej i przyjęcie wskazania 
opisowego, w którym dostateczne jest co najmniej prawdopodobień-
stwo wysokie5. W ślad za tym idzie orzecznictwo, w którym możemy 
znaleźć również takie określenia wartościujące jak: odpowiednie, prze-
ważające, znaczne, duże, wysokie, bardzo wysokie, a nawet – graniczą-
ce z pewnością. Poza ostatnim, wszystkie pozostałe określenia są, jak 

2 Zob. E. Bagińska, K. Krupa-Lipińska, Zdarzenie medyczne a problem przyczynowości [w:] E. Kowa-
lewski (red.), Kompensacja szkód wynikłych ze zdarzeń medycznych. Problematyka cywilnoprawna i ubezpie-
czeniowa, Toruń 2011, s. 284.

3 Już od dawna zwracano na to uwagę w doktrynie i orzecznictwie. Zob. m.in. M. Nesterowicz, Kilka 
uwag o związku przyczynowym na tle procesów lekarskich, Palestra 7-8/1968, s. 47; Tenże, Prawo medycz-
ne, Wyd. IX, Toruń 2010, s. 93 i n.; M. Sośniak, Zagadnienie związku przyczynowego a dowód prima facie 
w procesach lekarskich [w:] Księga Pamiątkowa ku czci Kamila Stefki, Warszawa – Wrocław 1967, s. 337 i n.; 
E. Bagińska, K. Krupa-Lipińska, op.cit., s. 286 i n.

4 Przegląd orzecznictwa zob. w E. Bagińska, K. Krupa-Lipińska, op.cit., s. 286-292.
5 Zob. M. Nesterowicz, Kilka uwag…, s. 51; Tenże, Prawo medyczne, s. 96 i n.; Tenże, Glosa do wyroku 

Sądu Apelacyjnego w Lublinie I Wydział Cywilny z dnia 4 marca 2009 r., I ACa 12/09, PiM 2/2011, s. 138. 
M. Sośniak, Zagadnienie…, s. 338.
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się wydaje, traktowane w judykaturze synonimicznie i odzwierciedlają 
to, co doktryna określa mianem prawdopodobieństwa wysokiego. W 
glosowanej sprawie Sąd Apelacyjny posłużył się określeniem „dużej” 
dozy prawdopodobieństwa, co należy uznać za słuszne podtrzymywa-
nie ugruntowanej już linii orzeczniczej dotyczącej standardu dowodu 
w procesach medycznych. W konsekwencji, na każdym etapie badania 
kauzalnego w niniejszej sprawie sąd orzekający nie powinien wymagać 
od powoda udowodnienia istnienia związku przyczynowego z pewnoś-
cią wykluczającą wszelkie wątpliwości, lecz zadowolić się dostateczną 
dozą prawdopodobieństwa jego istnienia. Po spełnieniu tego kryterium 
ciężar dowodu przejdzie na pozwanego. Należy jednak podkreślić, że 
wymóg udowodnienia prawdopodobieństwa związku przyczynowego 
wyznacza jednocześnie „linię obrony” pozwanego, która powinna po-
legać na jego osłabieniu6.

3. Zagadnienia proceduralne

Ze wspomnianą wyżej kwestią łączy się zagadnienie postępowania 
dowodowego w sprawach medycznych. Jak wskazano, powód będzie 
musiał udowodnić istnienie związku przyczynowego z dostateczną 
dozą prawdopodobieństwa używając przy tym wszystkich możliwych 
środków dowodowych. Słusznie zwrócono uwagę, iż poza opiniami 
biegłych powinny być nimi zeznania świadków oraz przesłuchanie 
stron postępowania.

Dla spraw medycznych charakterystyczne jest to, że sądy szeroko 
korzystają w nich z dwóch instytucji: domniemań faktycznych oraz do-
wodu prima facje7. Nie ma wątpliwości, że podstawą normatywną dla 
pierwszej z nich jest art. 231 k.p.c., natomiast w odniesieniu do dowodu 
prima facje tak wyraźnej podstawy prawnej brak. Pomimo zgłaszanych 

6 Zostało to podkreślone przez SN w wyrokach z: 27.02.1998, II CKN 625/97, Lex nr 50227; 6.11.1998 r., 
III CKN 4/98, Lex nr 50231; 14.10.1974 r., II CR 415/74, Lex nr 7605.

7 Zob. M. Sośniak, Zagadnienie…, s. 339 i n.; B. Janiszewska, Dowodzenie w procesach lekarskich (do-
mniemania faktyczne i reguły wnioskowania prima facje), PiM 2/2004 s. 104 i n.; A. Stefaniak, Dowód prima 
facje w procesie cywilnym, NP 10/1970, s. 1454 i n.; M. Nesterowicz, Prawo medyczne, s. 96 i n.; M. Śliwka, 
Ciężar dowodu w procesach medycznych – między domniemaniami faktycznymi a dowodem prima facje (II), 
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminalistyki 1/2004, s. 61 i n.
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w literaturze zastrzeżeń co do zastosowania tego dowodu, sądy nadal 
korzystają z niego w „procesach lekarskich”. W niniejszej sprawie ist-
nieją takie kwestie kauzalne, w których skorzystanie przez sąd z oma-
wianych instytucji byłoby celowe (o czym dalej).

Biorąc pod uwagę stan faktyczny omawianej sprawy warto na margi-
nesie wskazać na jeszcze jedną kwestię, o której wspomniał Sąd Okrę-
gowy, a co do której w zbyt małym, moim zdaniem, zakresie odniósł 
się Sąd Apelacyjny. Chodzi mianowicie o stwierdzenie, iż „z uwagi 
na brak dokładnej dokumentacji odzwierciedlającej przebieg porodu, 
niemożliwe jest pełne i precyzyjne wyjaśnienie wszystkich okoliczno-
ści przedmiotowej sprawy” (z uzasadnienia SA). Dobitniej podkreśliła 
to opinia jednej z biegłych, w której stwierdzono, że „na pytanie, czy 
decyzja o rozwiązaniu cięciem nie została podjęta za późno, mógłby 
odpowiedzieć prawidłowo wykonany zapis KTG o godz. 22.00. Do-
kumentacja medyczna z przebiegu porodu jest lakoniczna. Istnieje 
w niej luka w obserwacji porodu od godz. 21.30 do 0.00, dotycząca 
najbardziej newralgicznego okresu jego przebiegu”. Sąd Apelacyjny 
niewątpliwie słusznie zauważył, że „w tej sytuacji do sądu należy usta-
lenie przebiegu porodu w ww. okresie, na podstawie zeznań świadków 
i wyjaśnień stron”, w tym matki dziecka i lekarza. W takich sytuacjach 
stanowisko SN idzie jednak dalej. Stwierdza się w nim, że „ewentu-
alne, niedające się usunąć braki w dokumentacji lekarskiej nie mogą 
być wykorzystywane w procesie na niekorzyść pacjenta”8. Tymczasem 
w glosowanej sprawie Sąd Okręgowy stwierdził, iż „bezspornym jest, 
iż winę za stan dokumentacji medycznej odnoszącej się powódki (…) 
ponosi pozwany szpital i jego personel”, jednak błędnie przyjął, że 
„strona powodowa nie wykazała związku przyczynowego pomiędzy 
sposobem prowadzenia dokumentacji medycznej w pozwanym szpita-
lu a wystąpieniem szkody w postaci uszczerbku na zdrowiu” doznane-
go przez noworodka.

8 Wyrok SN z 15.10.1997 r., III CKN 226/97. Stanowisko takie zajął także SO w sprawie, którą zajmował 
się SA w Szczecinie z dnia 17.06.2009, I ACa 771/08, Lex nr 550910, gdzie czytamy, że zdaniem SO „w do-
kumentacji lekarskiej brak jest zapisów na temat stanu powoda w pierwszym dniu jego pobytu w szpitalu, ale 
z faktu tego pozwany w żaden sposób nie może wywodzić korzystnych dla siebie skutków prawnych”. SA zga-
dzając się z tym stwierdził, że „brak wiarygodnej i sporządzonej we właściwym czasie dokumentacji medycznej 
nie może obciążać powoda. Stan powoda można bowiem ustalić na podstawie zeznań świadków i powoda, 
skutki następcze wskazują w opiniach biegli, a dowód przeciwny w tym przypadku obciąża pozwanego”.
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4. Rodzaj związku przyczynowego

Z uzasadnienia SA w glosowanej sprawie wynika, że zdaniem powo-
łanych w sprawie biegłych ciężki stan pourodzeniowy dziecka spowo-
dowany był dwoma czynnikami: 

1) przewlekłym niedotlenieniem płodowym oraz 2) ostrym urazem 
niedotleniowo- niedokrwiennym w okresie okołoporodowym oraz że 
wraz z czasem działania tych czynników narastał stopień uszkodzenia 
organizmu. Z kolei w innym fragmencie uzasadnienia sąd odwołał się 
do opinii biegłych, którzy stwierdzili, że „wcześniejsze wykonanie cię-
cia, prawdopodobnie zmniejszyłoby zakres uszkodzeń noworodka, ale 
nie można wykluczyć, że wyeliminowałoby wszelkie szkody”. Poprze-
stając jedynie na tych informacjach zaczerpniętych z uzasadnienia, nie 
da się ze stuprocentową pewnością określić, z jakim rodzajem przyczy-
nowości mamy do czynienia. Można bowiem wskazać na dwie moż-
liwości: a) przyczynowość kumulatywną zakładającą oddziaływanie 
kilku przyczyn na powstanie szkody oraz b) jedną przyczynę sprawczą 
w postaci urazu okołoporodowego. Ustalenie rodzaju przyczynowości 
należy oczywiście do sądu. 

5. Przyczynowość zaniechania

Problem zaniechania jako przyczyny sprawczej szkody jest czę-
sto przedmiotem orzekania przy szkodach na osobie w „procesach 
lekarskich”9. Warunki, jakie należy spełnić, aby określonemu podmio-
towi przypisać skutki wyrządzenia szkody spowodowanej zaniecha-
niem wypunktował SA w glosowanej sprawie10. Drobne zastrzeżenie 
może budzić jedynie to, że przedstawione trzy punkty opisywane są 
jako warunki do stwierdzenia przyczynowości zaniechania, gdy tym-

9 Zob. M. Nesterowicz, Adekwatny związek przyczynowy jako przesłanka odpowiedzialności cywilnej 
w świetle orzecznictwa sądowego [w:] A. Nowicka (red.), Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa 
dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, Poznań 2005, s. 194.

10 Por. też T. Dybowski [w:] Z. Radwański (red.), System Prawa Cywilnego. Prawo zobowiązań – część 
ogólna, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981, s. 269.
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czasem tylko ostatni z nich de facto odnosi się do tego zagadnienia. 
Dwa pierwsze stanowią przesłanki innej natury niż kauzalna, choć nie-
jednokrotnie trafnie wspomina się o nich przy okazji omawiania tego 
problemu. Są nimi: a) ustalenie obowiązku oznaczonego działania; 
b) możliwość podjęcia takiego działania po stronie osoby odpowie-
dzialnej; c) stwierdzenie, czy ewentualnie podjęte działanie mogłoby 
w normalnym toku rzeczy zapobiec powstaniu szkody11. Krótkiego ko-
mentarza wymaga warunek pierwszy oraz trzeci.

W odniesieniu do istnienia obowiązku oznaczonego działania w uza-
sadnieniu SA czytamy, iż ma to być obowiązek ustawowy. W litera-
turze wskazuje się natomiast, iż obowiązek działania może wynikać 
zarówno z przepisu prawnego, umowy, zasad wykonywania zawodu, 
a w odniesieniu do lekarzy także z Kodeksu Etyki Lekarskiej12. W sta-
nie faktycznym omawianej sprawy niezbędne będzie zatem ustalenie, 
czy z wymienionych źródeł wynikał dla lekarza obowiązek monitoro-
wania porodu za pomocą aparatu KTG.

Warunek trzeci dotyczy ściśle zagadnienia przyczynowości zanie-
chania. Z literalnego brzmienia art. 361 § 1 k.c. wynika jasno, że usta-
wodawca traktuje zaniechanie jako okoliczność zdolną do kauzalnego 
wywołania skutku. Dla przyczynowości zaniechania charakterystyczne 
jest to, że „szkoda z reguły nie jest bezpośrednim następstwem bez-
czynności, lecz innej przyczyny, do powstania której dochodzi właś-
nie ze względu na zaniechanie”13. W omawianym stanie faktycznym co 
najmniej jedną z przyczyn szkody był ostry uraz niedotleniowo-niedo-
krwienny w okresie okołoporodowym. W okresie tym istniało także za-
niechanie lekarza w postaci braku kontroli porodu za pomocą sprawne-
go aparatu KTG o godz. 22.00 oraz niedokonanie wcześniejszego tzw. 
cesarskiego cięcia. W celu ustalenia, czy wskazane zaniechania były 
przyczynami ostrego urazu należy wpierw przeprowadzić badanie kau-
zalne w postaci testu conditio sine qua non (tzn. postawić pytanie, czy 
dokonanie badania na sprawnym aparacie KTG o godz. 22.00 spowodo-
wałoby przeprowadzenie wcześniej tzw. cesarskiego cięcia, co z kolei 
zapobiegłoby ostremu urazowi) oraz ocenić, czy brak tych działań jest 

11 Ibidem.
12 Zob. M. Nesterowicz, Adekwatny…, s. 194.
13 Orzeczenie SN z 9.01.1958 r., 3 CR 1112/57 z glosą W. Woltera, PiP 7/1959, s. 172.
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normalną przyczyną opisywanego urazu (tzn. czy każdorazowo zwięk-
szają one prawdopodobieństwo jego powstania). Ustalenie w powyż-
szy sposób powiązania kauzalnego pomiędzy opisywanymi zaniecha-
niami a ostrym urazem, który stanowił bezpośrednią przyczynę szkody 
(ciężkiej zamartwicy i niewydolności oddechowej), oznacza istnienie 
normalnego związku przyczynowego pomiędzy nimi a szkodliwym 
skutkiem. Zaniechanie może być bowiem kauzalnie relewantne także 
wówczas, gdy stanowi pośrednią przyczynę szkody (o czym dalej).

6. Pośredni związek przyczynowy

Na początku należy wyraźnie podkreślić, że związek przyczynowy 
nie musi być bezpośredni, czego błędnie wymagał Sąd Okręgowy. W 
doktrynie i judykaturze już na gruncie Kodeksu Zobowiązań14 a obecnie 
Kodeksu Cywilnego15 przyjmuje się kauzalną relewantność pośredniego 
związku przyczynowego między rozpatrywanym zdarzeniem a szkodą. 
Jego istotą jest to, że badane zdarzenie stwarza warunki powstania in-
nych zdarzeń, z których dopiero ostatnie stanowi bezpośrednią przyczy-
nę szkody. W polskim prawie cywilnym w art. 361 § 1 k.c. przyjęto 
teorię adekwatnego związku przyczynowego, który za przyczynowo 
relewantne każe uznawać jedynie normalne następstwa działania lub 
zaniechania, a zatem takie, które są typowe, oczekiwane w zwykłej ko-
lejności rzeczy. Przy związku przyczynowym pośrednim oznacza to, że 
pomiędzy każdym z poszczególnych ogniw „łańcucha przyczynowe-
go” musimy ustalić zarówno powiązanie typu conditio sine qua non jak 
i ocenić, czy jest ono normalne. Po pozytywnym przeprowadzeniu tego 
procesu należy zbadać, czy rozpatrywane zdarzenie wyjściowe stanowi 
adekwatną przyczynę skutku. Wymóg ten nie zostanie spełniony, jeżeli 
będą one ze sobą tak luźno powiązane, że „ich uwzględnienie wykracza-

14 Zob. m.in. wyrok SN z dnia 21.01.1946, C I 318/45, ZO 1/1945-1946, poz. 27 oraz z 21.06.1960 r., 
1 CR 592/59, OSN III/ 1962, nr III, poz. 84.

15 Zob. m.in. wyrok SN z 11.10.1972 r., II PZ 288/72, Lex nr 14190; z 5.02.1974 r., I PR 578/73, Lex nr 
14243; wyrok SA w Poznaniu z 22.09.2005, I ACa 197/05, Lex nr 177016 z glosą M. Niedośpiała OSA 3/2007, 
s. 88; wyrok SN z 17.10.2007 r., II CSK 285/07, Lex nr 490418.W doktrynie zob. m.in. T. Wiśniewski [w:] 
G. Bieniek (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, tom 1, wyd. 7, Warszawa 
2006, s. 69.
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łoby poza normalną prawidłowość zjawisk, ocenianą według (…) kryte-
riów doświadczenia życiowego i aktualnego stanu wiedzy”16.

W niniejszej sprawie z pewnością należy rozważyć istnienie takie-
go właśnie, pośredniego powiązania kauzalnego pomiędzy następują-
cymi ogniwami: (A) wadliwie działającym aparatem KTG i zaniecha-
niem lekarza w postaci braku właściwej kontroli porodu o godz. 22.00; 
(B) niedokonaniem wcześniejszego tzw. cesarskiego cięcia; (C) ostrym 
urazem niedotleniowo-niedokrwiennym; (D) szkodą w postaci ciężkiej 
zamartwicy i niewydolności oddechowej noworodka. 

a) powiązanie kauzalne między C i D. Zostało ono częściowo omó-
wione w punkcie 4 niniejszej glosy. W tym miejscu wypada jedynie 
stwierdzić, że wszyscy biegli zgodnie wskazali na ostry uraz jako na 
okoliczność powodującą ciężką zamartwicę oraz niewydolność odde-
chową. Nie ma zatem żadnych wątpliwości, że stanowiła ona bezpo-
średnią przyczynę szkody. Oprócz niej za taką przyczynę biegli uznali 
także przewlekłe niedotlenienie płodowe, za które pozwani nie odpo-
wiadają (co do wpływu tych dwóch przyczyn na powstanie szkody patrz 
punkt 4 glosy). W tej sytuacji Sąd Apelacyjny słusznie wytknął Sądowi 
Okręgowemu błędne przyjęcie, że powód powinien dowieść, iż rozstrój 
zdrowia noworodka w całości był skutkiem zachowań pozwanego. 

b) powiązanie kauzalne między B i C. Na podstawie opinii biegłych 
Sąd Apelacyjny stwierdził, iż „uraz (…) spowodowany został wzmożo-
nym napięciem mięśnia macicy podczas żywej akcji porodowej oraz, 
że wcześniejsze wykonanie cięcia, prawdopodobnie zmniejszyłoby 
zakres uszkodzeń noworodka, ale nie można wykluczyć, że wyelimi-
nowałoby wszelkie szkody”. Z przytoczonego fragmentu wynika, że 
powstała skala urazu została spowodowana brakiem odpowiedniej, 
wcześniejszej reakcji chirurgicznej. Istnienie omawianego tu powiąza-
nia kauzalnego można, moim zdaniem, wywieść także przy pomocy 
domniemania faktycznego. Skoro o godz. 1.00 aparat KTG wskazywał 
stan patologiczny, można domniemywać, że istniał on już wcześniej, 
dając podstawy do przeprowadzenia tzw. cesarskiego cięcia. 

16 Wyrok SN z 29.10.2008 r., IV CSK 260/08, Lex nr 590271.
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c) powiązanie kauzalne między A i B. Jak wskazano, w okresie oko-
łoporodowym istniały dwie istotne okoliczności: wina organizacyjna 
szpitala (brak sprawnego aparatu KTG o godz. 22.00) i zaniechanie 
lekarza monitorowania przebiegu porodu na innym, sprawnym sprzę-
cie KTG. Jeśli uznamy ich kauzalną relewantność, będziemy mieli 
wówczas do czynienia z przyczynowością kumulatywną. Należy za-
tem rozważyć, czy obie przyczyny razem doprowadziły do braku wia-
rygodnych informacji co do stanu płodu w newralgicznym momencie 
porodu, tj. między godz. 21.30 a 0.00 (opinia biegłej prof. J.S. w uza-
sadnieniu wyroku). Zasadnicze pytanie kauzalne, które się tu pojawia, 
dotyczy testu conditio sine qua non i brzmi następująco: czy gdyby 
aparat KTG o godz. 22.00 był sprawny lub gdyby aparat ten nie był 
sprawny, lecz lekarz, zauważywszy to, posłużył się innym aparatem, 
to czy wówczas zostałaby podjęta wcześniejsza decyzja o przeprowa-
dzeniu tzw. cesarskiego cięcia. De facto pytanie sprowadza się do tego, 
czy o 22.00 istniało już wzmożone napięcie mięśni macicy powodu-
jące ostry uraz. Można bowiem zakładać, że wykrywszy stan patolo-
giczny decyzja o tzw. cesarskim cięciu byłaby natychmiastowa (tak, 
jak to miało miejsce w rzeczywistości o godz. 1.00). Jak podkreślono 
wcześniej, przy odpowiedzi na to pytanie sądowi powinna wystarczyć 
dostateczna doza prawdopodobieństwa, niekoniecznie pewność. Jak 
również wspomniano, z przytoczonych w uzasadnieniu wyroku opi-
nii biegłych wynika, że istotnych informacji w tym względzie mógłby 
dostarczyć prawidłowo wykonany zapis KTG o godz. 22.00, którego 
nie było. Ponadto, dokumentacja zawiera lukę w obserwacji przebiegu 
porodu w najbardziej newralgicznym jego momencie – między godz. 
21.30 a 0.00 (opinia prof. J.S.), a także, że „nie można wykluczyć, że 
coś się z płodem mogło dziać o godz. 22.00”, oraz że „nie można wy-
kluczyć, że istniały wskazania do cięcia między 22.00 a 24.00” (opinia 
biegłego A.Z.). W innej opinii można znaleźć stwierdzenie, że błędnie 
przeprowadzone badanie KTG o godz. 22.00 było „istotnym uchybie-
niem diagnostycznym, które mogło doprowadzić do spóźnionej inter-
wencji położniczej”. 

W tym zakresie pojawiły się także rozbieżności w ocenie sądów 
obu instancji w oparciu o opinię biegłego A.Z. Sąd Okręgowy na jej 
podstawie przyjął, że skoro o godz. 0.45 odpłynął czysty płyn owo-
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dniowy, to do tego momentu nie było epizodu ostrego niedotlenienia 
płodu, w związku z czym o godz. 22.00 stan płodu był dobry i nie wy-
magał interwencji chirurgicznej. Gdyby nastąpiło niedotlenienie płodu, 
płyn miałby zabarwienie zielonkawe. SA dokonał jednak sprostowania 
w interpretacji tej opinii stwierdzając, iż biegły uznał, że brak zabar-
wienia płynu nie świadczy o braku przewlekłego niedotlenienia pło-
du oraz nie wykluczył on, jak już wspomniano, że o godz. 22.00 coś 
mogło się z płodem dziać i że między tą godziną a godz. 0.00 mogły 
istnieć wskazania do tzw. cesarskiego cięcia. Bez wglądu do akt sprawy 
i skrupulatnej analizy opinii biegłych, zeznań świadków i przesłuchań 
stron ciężko ocenić stopień prawdopodobieństwa istnienia przesłanek 
do tzw. cesarskiego cięcia o godz. 22.00, jednakże wskazane w uza-
sadnieniu SA fragmenty opinii biegłych dają podstawy do przyjęcia 
wysokiego prawdopodobieństwa jego istnienia. Innymi słowy uważam, 
że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że sprawny aparat KTG i/lub 
działanie lekarza polegające na właściwym monitorowaniu przebiegu 
porodu o godz. 22.00 doprowadziłyby do podjęcia wcześniejszej decy-
zji o rozwiązaniu drogą chirurgiczną. 

Ustaliwszy istnienie powiązania typu conditio sine qua non, należy 
w dalszej kolejności ustalić, czy ma ono charakter normalny (typowy). 
Odpowiedź zdaje się być pozytywna, ponieważ oczywistym jest, że za-
istnienie obu omawianych przyczyn każdorazowo zwiększa prawdopo-
dobieństwo niepodjęcia w odpowiednim czasie decyzji o przeprowa-
dzeniu tzw. cesarskiego cięcia.

Wskazany wyżej rodzaj związku przyczynowego stanowi przy-
czynowość kumulatywną w sytuacji, gdy za każdą z przyczyn okre-
ślone podmioty ponoszą odpowiedzialność17. W omawianej sprawie 
doszło do deliktowego zbiegu przyczyn, w związku z czym odpo-
wiedzialność podmiotów jest solidarna (art. 441 k.c.) i, jak podkre-
śla się w literaturze, „w procesie odszkodowawczym nie jest wobec 
poszkodowanego dopuszczalny dowód, że lekarz przyczynił się do 
powstania szkody w mniejszym lub większym stopniu niż, np. inny 
lekarz, podobnie zatrudniony czy szpital”18. Ustawodawca przesunął 

17 Za brak sprawnego aparatu KTG odpowiedzialność ponosi szpital, natomiast za zaniechanie lekarza 
odpowiada lekarz i szpital.

18 M. Nesterowicz, Prawo medyczne, s. 67. Zob. również wyrok SN z 2.12.1970, II CR 542/70, Lex nr 1232.
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 rozpatrywanie kwestii zakresu odpowiedzialności każdego z dłuż-
ników na płaszczyznę stosunków wewnętrznych (art. 441 § 2 k.c.) 
w procesie regresowym, w ramach którego stopień przyczynienia się 
do powstania szkody jest tylko jednym z wielu czynników branych 
pod uwagę przy orzekaniu.

d) powiązanie kauzalne między A i D. Ustaliwszy istnienie nor-
malnego powiązania kauzalnego między poszczególnymi elementami 
łańcucha przyczynowego należy na koniec ocenić, czy takie powiąza-
nie istnieje pomiędzy przyczyną wyjściową (A) oraz szkodą (D). W 
moim przekonaniu łączne zaistnienie dwóch okoliczności, tzn. wad-
liwego działania aparatu KTG i zaniechania lekarza w postaci braku 
właściwej kontroli porodu każdorazowo zwiększają możliwość wy-
stąpienia stanu patologicznego w postaci ostrego urazu okołoporo-
dowego, a w konsekwencji także bardzo złego stanu noworodka. W 
związku z tym przesłanka adekwatnego związku przyczynowego jest 
tutaj spełniona.

Sąd Apelacyjny podkreślił znaczenie pośredniego związku przyczy-
nowego, co znalazło swoje odbicie w tezie orzeczenia. Ponieważ Sąd 
Okręgowy oddalił powództwo z uwagi na brak bezpośredniego związku 
przyczynowego pomiędzy działaniem lub zaniechaniem ze strony po-
zwanych wobec powódki bezpośrednio przed porodem i w jego trakcie, 
a stanem zdrowia dziecka w chwili urodzenia, Sąd Apelacyjny uznał, 
że Sąd I instancji nie rozpoznał istoty sprawy, co uzasadnia uchylenie 
zaskarżonego przez powodów wyroku do ponownego rozpoznania. Sąd 
Apelacyjny trafnie stwierdził, że „zdarza się, że szkoda jest adekwat-
nym skutkiem dwu lub więcej przyczyn, z których każdą należy przy-
pisać innej osobie. Każda z nich, choćby nawet nie była bezpośrednią 
przyczyną szkody, uzasadnia obowiązek jej wyrównania, jeżeli szkoda 
była normalnym następstwem łańcucha zdarzeń, którego ogniwem jest 
czyn przypisany sprawcy” oraz, że „w przypadku szkód leczniczych 
związanych z pogorszeniem stanu zdrowia, wystarczające jest ustalenie 
istnienia związku przyczynowego z dużą dozą prawdopodobieństwa 
i że istnienie związku przyczynowego w rozumieniu art. 361 § 1 k.c. 
nie musi mieć charakteru bezpośredniego”.
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Recenzja książki:„Kompensacja szkód wynikłych 
ze�zdarzeń medycznych�– problematyka cywilnoprawna 
i�ubezpieczeniowa” (red. E.�Kowalewski), TNOiK Toruń 
2011, ss. 295

1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. 
nowelizująca ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 
(Dz. U. Nr 113 poz. 660). Przewiduje ona nowy pozasądowy system 
kompensacji szkód wynikłych ze zdarzeń medycznych, który, jak wy-
nika z uzasadnienia projektu ustawy, jest wzorowany zwłaszcza na 
szwedzkim No Fault Patient Insurance (NFPI), systemie odpowie-
dzialności niezależnej od winy. Nowy model ma na celu przyspie-
szenie i ułatwienie poszkodowanemu uzyskania kompensacji szkody 
majątkowej i niemajątkowej bez konieczności kierowania sprawy do 
sądu. Dotyczy tylko takich szkód jak: zakażenie pacjenta biologicznym 
czynnikiem chorobotwórczym, rozstrój zdrowia lub uszkodzenie ciała, 
śmierć pacjenta 

- będących następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną: 
1) diagnozy, która spowodowała niewłaściwe leczenie albo opóźniła 
podjęcie właściwego leczenia, 2) leczenia, w tym wykonania zabiegu 
operacyjnego, 3) zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu me-
dycznego. Ponadto kompensacji w ramach nowego modelu podlegają 
tylko zdarzenia medyczne, które miały miejsce w szpitalu w  rozumieniu 
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przepisów ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 
Nr 112, poz. 654) i po dniu wejścia w życie ustawy.

Nowa regulacja stanowi istotny krok naprzód w polskich uregulo-
waniach dotyczących kompensacji szkód doznanych przy leczeniu. 
Budzi jednak wiele kontrowersji natury prawno-medycznej, cywilnej 
oraz ubezpieczeniowej, na co zwrócił uwagę E. Kowalewski w Słowie 
wstępnym do recenzowanej książki.

Książka ta jest zbiorem wygłoszonych na konferencji w Toruniu 
(4–5 X 2011 r.) trzynastu referatów o tym samym tytule, poruszających 
różnorodne problemy związane ze wspomnianą już nowelizacją ustawy 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, m.in.: odpowiedzialność 
za szkody wyrządzone przy leczeniu, zdarzenia medyczne z perspekty-
wy Rzecznika Praw Pacjenta (przedstawione przez Minister Krystynę 
Kozłowską), porównanie nowelizacji z postępowaniem w przedmiocie 
odpowiedzialności zawodowej (dr Jolanta Orłowska-Heitzman – Na-
czelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przy Naczelnej Ra-
dzie Lekarskiej), ubezpieczenie pacjentów z tytułu zdarzeń medycz-
nych oraz ubezpieczenie OC szpitala (W. Mogilski), kwestie związane 
z postępowaniem przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania 
o zdarzeniach medycznych (M. Ziemiak).

M. Nesterowicz oraz M. Wałachowska w referacie pt. „Odpowie-
dzialność za szkody wyrządzone przy leczeniu w związku z nowym 
pozasądowym systemem kompensacji szkód medycznych” przedsta-
wiają ewolucję podstaw, zasad i charakteru tej odpowiedzialności, po-
czynając od odpowiedzialności na zasadzie winy poprzez zasadę ryzy-
ka i słuszności aż do pozasądowego, ubezpieczeniowo-gwarancyjnego 
systemu kompensacji szkód medycznych, systemu odpowiedzialności 
niezależnej od winy (No Fault Compensation), który został wprowa-
dzony m. in. w krajach skandynawskich oraz w Nowej Zelandii. Auto-
rzy ponadto szeroko prezentują nowy pozasądowy system kompensacji 
szkód medycznych w Polsce. Wskazują, że ustawa nie mówi o odpo-
wiedzialności ani lekarza ani szpitala, ponieważ jest to tylko system 
odszkodowawczy – odszkodowanie ma wypłacić ubezpieczyciel. Za-
znaczają przy tym, że nie jest to jednak NFPI, ponieważ tzw. zdarze-
nia medyczne muszą być niezgodne z aktualną wiedzą medyczną, co 
już świadczy o winie lekarza. Autorzy podnoszą również liczne wąt-
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pliwości i zarzuty, jakie można postawić nowej regulacji, m. in. kry-
tycznie odnoszą się do wysokości świadczeń, jakich może domagać się 
poszkodowany pacjent. 100 tys. zł łącznie za uszczerbek majątkowy 
i niemajątkowy to kwota rażąco niska, co więcej, jest trzykrotnie niż-
sza niż wysokość świadczeń dochodzonych przez spadkobierców pa-
cjenta w razie jego śmierci. Autorzy zaznaczają, że nie ma w świecie 
takiego systemu prawnego, w którym osoby pośrednio poszkodowane 
na skutek śmierci osoby bliskiej otrzymywałyby wyższe odszkodowa-
nie niż sam żyjący poszkodowany pacjent. W związku z tym Autorzy 
proponują podniesienie limitu odszkodowawczego na rzecz poszkodo-
wanego pacjenta do kwoty 1 000 000 zł. Ponadto w wątpliwość zo-
stał poddany krąg osób pośrednio poszkodowanych uprawnionych do 
wystąpienia z wnioskiem o ustalenie zdarzenia medycznego (zgodnie 
z art. 67b ustawy są to spadkobiercy zmarłego pacjenta), jako oderwany 
od cywilnoprawnych zasad kompensacji szkód związanych ze śmier-
cią osoby bezpośrednio poszkodowanej. Także M. Ziemiak krytycznie 
ocenia rozwiązanie, że w razie śmierci pacjenta legitymacja czynna do 
złożenia wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego i o odszkodowa-
nie przysługuje spadkobiercom, a nie, tak jak w kodeksie cywilnym, 
osobom bliskim pośrednio poszkodowanym (art. 446 § 3-4 k.c.). Spad-
kobiercy muszą dołączyć do wniosku postanowienie o stwierdzeniu na-
bycia spadku. Dlaczego ustawodawca pominął poświadczenie dziedzi-
czenia sporządzone przez notariusza na podstawie art. 1025 k.c. w zw. 
Z art. 95a ustawy z 14 lutego 1991 r.- prawo o notariacie (tekst jednolity 
Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 z późn. zm.)?

E. Bagińska w swoim referacie zatytułowanym „Działalność woje-
wódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych a wy-
konywanie władzy publicznej” analizuje, czy komisje do spraw orzeka-
nia o zdarzeniach medycznych wykonują władzę publiczną, ponieważ 
ustawa w art. 67e ust. 2 wyraźnie stanowi, że „wykonywanie zadań 
wojewódzkiej komisji nie stanowi wykonywania władzy publicznej”. 
Mimo tak wyraźnego stwierdzenia Autorka wysuwa szereg argumen-
tów przemawiających za tezą, iż komisje jednak tę władzę wykonują. 
Twierdzi przy tym i udowadnia, że „przepis art. 67e ust. 2 ustawy nie 
zdaje testu konstytucyjności”. Wiele wątpliwości zgłasza Autorka co 
do skargi o o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia komisji 
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wojewódzkiej; ustawodawca odsyła w tym zakresie do odpowiedniego 
stosowania art. 4245 oraz 4248–42412 k.p.c. W przeciwieństwie jednak 
do konstrukcji przyjętej w k.p.c., skargę tę można oprzeć wyłącznie na 
naruszeniu przepisów dotyczących postępowania przed komisją, a po-
nadto w sprawie skargi nie orzeka niezależny organ (sąd), lecz ta sama 
komisja wojewódzka w składzie 6-osobowym, co jest zaprzeczeniem 
zasady nemo iudex idoneus in propria causa.

W kolejnym referacie E. Bagińskiej i K. Krupy-Lipińskiej „Zdarze-
nie medyczne a problem przyczynowości” Autorki zarzucają ustawo-
dawcy brak precyzji. Ponadto wskazują, że komisji nie dano kompeten-
cji do badania szkody ani związku przyczynowego (co zresztą wyraźnie 
podkreśla się w uzasadnieniu projektu ustawy: „Wojewódzka komisja 
nie będzie natomiast badać rozmiaru szkody ani też kwestii adekwat-
nego związku przyczynowego”), po czym, powołując się na wykładnię 
funkcjonalną i logiczną, wykazują , że badanie przez komisję odszko-
dowawczą związku przyczynowego między szkodą na osobie a błędem 
diagnostycznym lub terapeutycznym jest konieczne, aby ustalić czy 
doszło do zdarzenia medycznego. Przyjęcie wykładni gramatycznej 
prowadziłoby do wniosku, że ustawodawca pominął sytuacje, w któ-
rych szkoda spowodowana zaniechaniem lub opóźnieniem podjęcia 
na czas leczenia polega na utracie lub zmniejszeniu szans wyleczenia 
lub zmniejszeniu szans na poprawę zdrowia. Autorki przedstawiają 
konkretne problemy: 1) brak ustawowego uregulowania kwestii, kto 
ma przyporządkować kauzalnie dane zdarzenie medyczne i konkretny 
rozmiar uszczerbku, 2) brak instrumentów efektywnej kontroli orze-
czenia komisji o zdarzeniu medycznym albo jego niestwierdzeniu, 3) 
brak sądowej kontroli ugody zawartej w wyniku postępowania przed 
komisją. Szeroko omawiają problem związku przyczynowego. Swoje 
rozważania konkludują stwierdzeniem, iż postępowanie przed komisją 
przypomina postępowanie sądowe w sprawach cywilnych (zwłaszcza 
jeśli chodzi o postępowanie dowodowe i ocenę dowodów, ustalenie 
faktów bezspornych, terminy przedstawienia faktów i dowodów itd.), 
w związku z czym nie wydaje się, aby było dużo łatwiejsze dla poszko-
dowanego, z wyjątkiem tego, że będzie szybsze.

M. Świderska porusza problem zgody uprawnionego w związku 
z postępowaniem przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania 
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o zdarzeniach medycznych. Skupia się w szczególności na dwóch kwe-
stiach: zakresie kognicji komisji w kontekście ochrony autonomii woli 
pacjenta oraz charakterze prawnym i skutkach „przyjęcia propozycji” 
ubezpieczyciela dotyczącej wysokości odszkodowania i zadośćuczy-
nienia uprawnionego. Zadaniem komisji jest ustalenie, czy zaszło tzw. 
zdarzenie medyczne. W przypadku stwierdzenia, że działanie lekarza 
było zgodne z aktualną wiedzą medyczną, komisja wyda orzeczenie 
o braku zdarzenia medycznego. Autorka słusznie więc podnosi, że w ta-
kiej sytuacji (gdy lekarz działa lege artis) szkody związane z nieuzy-
skaniem zgody pacjenta należycie poinformowanego (np. w przypadku 
zaniechania uzyskania zgody, przekroczenia zakresu zgody czy dzia-
łania wbrew świadomej woli pacjenta) są poza omawianym systemem 
kompensacji. Ich naprawienia można natomiast dochodzić na zasadach 
ogólnych.

Autorka rozważa także sytuację, w której wadliwości zgody towa-
rzyszą okoliczności wymienione w art. 67a ust. 1, a nawet zawiniony 
błąd sztuki medycznej lub tzw. wina w technice medycznej albo tzw. 
wina organizacyjna. W takim przypadku, droga sądowa co do szkód 
związanych z naruszeniem autonomii woli może okazać się zamknięta. 
Stanie się tak, o ile pacjent wystąpi z wnioskiem do wojewódzkiej ko-
misji i „przyjmie propozycję” ubezpieczyciela lub jeśli komisja wyda 
zaświadczenie o wysokości odszkodowania oraz o fakcie nieprzedsta-
wienia propozycji przez ubezpieczyciela w terminie przewidzianym 
w ustawie.

Pojawia się tu zarzut podnoszony również przez M. Nesterowicza 
i M. Wałachowską, a mianowicie brak alternatywności wobec cywilno-
prawnej drogi sądowej. Pacjent musi zdecydować, którą drogę wybie-
rze: a l b o postępowanie przed komisją a l b o przed sądem powszech-
nym. Zgodnie z art. 67k ust. 6 o prawach pacjenta wraz z przyjęciem 
złożonej przez ubezpieczyciela propozycji odszkodowania i zadość-
uczynienia wnioskodawca zrzeka się wszelkich roszczeń o odszkodo-
wanie i zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę mogących 
wynikać ze zdarzeń uznanych przez komisję za zdarzenie medyczne 
w zakresie szkód, które ujawniły się do dnia złożenia wniosku. Zda-
niem M. Świderskiej szczególny problem powstaje w razie zrzeczenia 
się roszczenia dziecka przez przedstawiciela ustawowego (rodziców). 
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Jej zdaniem, z uwagi na przepis art. 4421 § 4 dotyczący przedawnie-
nia, zrzeczenie się roszczeń, nawet dotyczących szkód już istniejących 
w chwili wydania orzeczenia przez wojewódzką komisję, należy uznać 
za nieważne. Przedstawiciele ustawowi nie mogą bowiem zrzec się 
roszczeń, które nie są ich własnymi roszczeniami. Są to osobiste rosz-
czenia małoletniego, który po uzyskaniu pełnoletności może wystąpić 
do sądu.

W szwedzkim modelu NFPI jest inaczej. Tam po zakończonym 
postępowaniu przed komisją poszkodowany może wystąpić na drogę 
sądową z roszczeniem o odszkodowanie uzupełniające tzw. supple-
mentary cover. W Polsce natomiast ustawodawca odmiennie rozumie 
alternatywność: „Na gruncie projektowanej ustawy podmiot składają-
cy wniosek (pacjent, jego przedstawiciel ustawowy albo spadkobier-
cy pacjenta) podejmuje decyzję, czy przyjąć zaproponowaną mu przez 
zakład ubezpieczeń propozycję odszkodowania albo zadośćuczynienia 
czy też skieruje powództwo do sądu cywilnego. W postępowaniu przed 
wojewódzką komisją podmiot składający wniosek do końca rozporzą-
dza swoim prawem, może bowiem wycofać wniosek (bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów) oraz nie przyjąć propozycji odszkodowania 
albo zadośćuczynienia oferowanej przez zakład ubezpieczeń1”.

Również w systemie francuskim nie wyeliminowano w podobnych 
przypadkach drogi sądowej – dochodzenie roszczeń z tytułu szkód do-
znanych przy leczeniu jest dopuszczalne przed sądami powszechnymi, 
ale też przed trybunałami administracyjnymi. Szwedzki model NFPI 
i francuski system kompensacji szkód medycznych jest przedmiotem 
szczegółowego opracowania K. Bączyk-Rozwadowskiej.

Wnikliwe uwagi dotyczące nowych rozwiązań prawno-ubezpiecze-
niowych przedstawił E. Kowalewski w referacie pod charakterystycz-
nym tytułem „Obowiązkowe ubezpieczenia pacjenta z tytułu zdarzeń 
medycznych – blaski i cienie”. Ocenia je dość negatywnie. Stwierdza 
wprost, że „nowe rozwiązania prawno-ubezpieczeniowe, nawiązujące 
rzekomo do szwedzkiego systemu ubezpieczeń NFPI, są chaotyczne, 
niejasne i w wysokim stopniu niedopracowane, co każe powątpiewać 
w ich efektywne funkcjonowanie w najbliższej przyszłości”.

1 Druk sejmowy nr 3488.
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Recenzowana praca jest zbiorem trzynastu referatów. Oprócz wy-
mienionych wyżej należy wskazać, że R. Krajewski (Wiceprezes Na-
czelnej Rady Lekarskiej) pisze o oczekiwaniach osób wykonujących 
zawody medyczne w kontekście nowelizującej ustawy, a zwłaszcza le-
karzy, zmniejszenia liczby procesów sądowych, jako że niepożądane 
zdarzenia związane z leczeniem zdarzają się i będą się zdarzać. Choć 
ustawa w ocenie samorządu lekarskiego jest krokiem we właściwym 
kierunku, to oczekiwania te jednak nie zostaną spełnione z uwagi na 
wadliwości ustawy (w szczególności ograniczony zakres zdarzeń 
uprawniających do odszkodowania, zasady obsadzania wojewódzkich 
komisji orzekających, przerzucenie na szpitale ciężaru dodatkowego 
ubezpieczenia bez określenia jego zasad). Zdaniem recenzentki, która 
zgadza się z R. Krajewskim, lekarze mogą się głęboko rozczarować ze 
względu na niski limit odszkodowawczy dla pacjenta (100 000 zł, pod-
czas gdy w Szwecji 800 000 euro, a we Francji bez limitów); wszyst-
kie poważniejsze szkody trafi ać będą do sądów, a zwłaszcza roszczenia 
o odszkodowania za szkody wyrządzone matkom i dzieciom przy poro-
dzie (których jest niemało) i szkody wyrządzone małoletnim. Z kolei A. 
Liwacz przedstawia wpływ nowego systemu kompensacji szkód z tytu-
łu zdarzeń medycznych na funkcjonowanie ubezpieczycieli w Polsce, 
a M. Śliwka – prawo wojewódzkich komisji dostępu do dokumentacji 
medycznej pacjenta.

Wszystkie referaty z pewnością zasługują na uważną lekturę. Auto-
rzy dokonali rzetelnej wielopłaszczyznowej analizy nowego pozasądo-
wego systemu kompensacji szkód wynikłych ze zdarzeń medycznych. 
Wskazali na poważne wady i niedociągnięcia nowej regulacji, które 
należałoby w przyszłości wyeliminować lub poprawić. Jednak pomi-
mo swoich niedoskonałości regulacja ta jest ważna i potrzebna, na paź-
dziernikowej konferencji wielokrotnie określana „krokiem w dobrym 
kierunku”. Jak już wskazywano, jej celem jest ułatwienie i przyspie-
szenie uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia przez pacjentów 
poszkodowanych w szpitalach. Dlatego tak istotna jest świadomość 
tego, co można i należy zmienić, aby nowy system funkcjonował jak 
najlepiej.
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