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Wybrane czynniki determinujące działalność
wojewódzkich komisji do spraw orzekania
o zdarzeniach medycznych

Wprowadzenie
Znowelizowana ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz.
159, dalej u.p.p.) przewiduje możliwość dochodzenia odszkodowania
i zadośćuczynienia za szkody wynikłe z tzw. zdarzeń medycznych bez
potrzeby kierowania sprawy do sądu, przy zachowaniu krótkich terminów postępowania, niskich kosztach własnych oraz przy spełnieniu
łagodniejszych wymogów dowodowych. Z drugiej strony, zarówno
projekt jak i ostateczny tekst ustawy, wzbudzają wiele kontrowersji,
które mogą zaważyć o powodzeniu nowego trybu.
Wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (dalej komisje) rozpoczęły swoje prace w styczniu 2012 r.1 Upływ
czasu umożliwia postawienie pierwszych, bardzo ostrożnych ocen dotyczących sprawności pozasądowego modelu kompensacji szkód medycznych. Celem niniejszego opracowania jest również analiza wybranych czynników determinujących dotychczasową działalność komisji.
1
Zasady oraz tryb dochodzenia roszczeń wynikających z tzw. zdarzeń medycznych został uregulowany
w Rozdziale 13 a (Zasady i tryb ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz.U.
2012, Nr 159).
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1. Działalność wojewódzkich komisji do spraw
orzekania o zdarzeniach medycznych w pierwszym roku
funkcjonowania
Według statystyk prowadzonych przez Rzecznika Praw Pacjenta do
listopada 2012 r. do komisji wpłynęło 217 wniosków.2 W 42 sprawach
udało się wydać pierwsze orzeczenia. 3 Co istotne, około 175 wniosków
nie zostało jeszcze rozpatrzonych. Biorąc pod uwagę relatywnie krótkie terminy postępowania, w perspektywie najbliższych miesięcy należy spodziewać się istotnego wzrostu liczby wydawanych orzeczeń.4
W pierwszej połowie roku komisje miały stosunkowo niewiele pracy. Z danych lipcowych wynika, iż z ogólnej liczby 133 wniosków aż
51 zostało zwróconych. 5 Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka.
Przede wszystkim znaczna część wniosków dotyczyła zdarzeń, które
wystąpiły przed dniem 1 stycznia 2012 r. (około 67 % zwrotów). Pozostałe nie spełniały warunków formalnych lub nie mieściły się w kategorii zdarzenia medycznego (33 % przypadków).6 W tym miejscu
ujawnia się zresztą jedna z bolączek nowego systemu. Zgodnie z art.
67 d. ust. 5 u.p.p. wniosek niekompletny lub nienależycie opłacony jest
2
Podaję za portalem internetowym Rynek Zdrowia, Komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych
mają coraz więcej pracy, wydanie z 12 listopada 2012 r., dostęp on-line : 17 listopad 2012.
3
Niektóre orzeczenia zapadły już w następstwie złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Zgodnie z art. 67j ust. 7 u.p.p. z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy może wystąpić wnioskodawca,
kierownik podmiotu leczniczego prowadzącego szpital oraz ubezpieczyciel, z którym podmiot prowadzący szpital zawarł umowę ubezpieczenia od zdarzeń medycznych. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wojewódzka komisja rozpatruje w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.
4
Zgodnie z art. 67j ust. 2 u.p.p. 2. Wojewódzka komisja wydaje orzeczenie, o którym mowa w ust. 1, nie
później niż w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
5
Dane uzyskane od Rzecznika Praw Pacjenta, w zasobach autora.
6
Zgodnie z treścią art. 67a. 1 u.p.p. omawiane przepisy stosuje się do zakażenia pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta albo śmierci pacjenta
będącego następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:
1)
diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając
się do rozwoju choroby,
2)
leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,
3)
zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego
- zwanego dalej „zdarzeniem medycznym”.
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zwracany bez rozpatrzenia. Brakuje miejsca na uzupełnienie wniosku,
co biorąc pod uwagę uproszczony charakter postępowania byłoby pożądane oraz umożliwiłoby dalsze procedowanie.
Wydaje się jednak, iż wspomniany impas jest powoli przełamywany. Świadczy o tym nie tylko wspomniany wzrost liczby wniosków
ale również ilość orzeczeń wydawanych przez komisje. O ile do końca
lipca 2012 roku zapadło 6 orzeczeń uznających wystąpienie zdarzenia
medycznego (przy łącznej liczbie 21 orzeczeń), o tyle w listopadzie
odnotowano ich już 14 (przy całkowitej sumie 42 werdyktów).
Co zrozumiałe, najwięcej postępowań toczyło się przed komisjami
właściwymi dla dużych ośrodków miejskich. Przykładowo, komisja
mazowiecka rozpatrywała 38 wniosków, wydała 8 orzeczeń, z czego
w 4 stwierdziła wystąpienie zdarzenia medycznego.7 Komisja śląska
do sierpnia wydała 3 orzeczenia uznające roszczenia wnioskodawców,
przy łącznej liczbie ok. 21 wniosków.8
Równie istotna co statystyka pozostaje sama linia orzecznicza wypracowywana przez komisje. Przewiduję w tej materii pewne trudności wynikające m.in. z faktu wyłączonej jawności postępowania, braku
wspólnej dla wszystkich komisji instancji odwoławczej oraz ograniczonej komunikacji między składami orzekającymi w różnych częściach kraju. Wspomniane mankamenty mogą skutkować dość powolnym rozwojem jednolitej linii orzeczniczej oraz różnym rozumieniem
przesłanek odpowiedzialności przez poszczególne komisje.
Warto zresztą dodać, iż członkowie poszczególnych składów orzekających będą w istotny sposób różnili się między sobą m.in. w kwestii wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego. Przypomnijmy, iż
w skład wojewódzkiej komisji wchodzi 16 członków, w tym:
• 8 członków posiadających co najmniej wyższe wykształcenie
i tytuł magistra lub równorzędny w dziedzinie nauk medycznych, którzy wykonują zawód medyczny przez okres co naj7
Stan na listopad 2013. Podaję za portalem internetowym Rynek Zdrowia, Komisje ds. …., dostęp online : 17 listopad 2012.
8
Podaję za: A. Pustułka, W Śląskiem chorzy skarżą się na lekarzy najczęściej, Dziennik Zachodni z dn. 1
sierpnia 2012 r., dostęp on-line : 17 listopad 2012.
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mniej 5 lat albo posiadają stopień naukowy doktora w dziedzinie
nauk medycznych,
• 8 członków posiadających co najmniej wyższe wykształcenie
i tytuł magistra w dziedzinie nauk prawnych, którzy przez okres
co najmniej 5 lat byli zatrudnieni na stanowiskach związanych
ze stosowaniem lub tworzeniem prawa albo posiadają stopień
naukowy doktora w dziedzinie nauk prawnych; którzy posiadają
wiedzę w zakresie praw pacjenta oraz korzystają z pełni praw
publicznych.
Omawiany przepis zdaje się zostawiać zbyt daleko idącą dowolność
przy doborze członków komisji. Przykładowo podkreślić można, iż
osobą wykonującą zawód medyczny nie musi być lekarz. Jeżeli przyjąć za wiarygodnie doniesienia medialne, to okazuje się, iż w aż pięciu komisjach zasiada ich tylko trzech. Oznacza to, iż niektóre składy
orzekać będą bez udziału lekarza. Problem komplikuje się w kontekście dowodu z opinii biegłego, o czym w dalszej części artykułu.9

2. Orzecznictwo komisji wojewódzkich
Wspomniana kwestia braku jawności postępowania utrudnia dostęp
oraz wnikliwą analizę pierwszych orzeczeń wydawanych przez komisje. W tym miejscu poprzestanę jedynie na omówieniu przypadków
szeroko relacjonowanych w prasie fachowej.
Pierwsze orzeczenie o wystąpieniu zdarzenia medycznego wydała komisja kujawsko-pomorska. Sprawa dotyczyła starszej pacjentki
przyjętej na izbę z urazem głowy. Z przeprowadzonych badań wynikało, że pacjentka ma krwiaka, cierpi również z powodu zaawansowanej
choroby nowotworowej z przerzutami do mózgu. Na izbie pacjentka
zostaje opatrzona i wypisana do domu. Po sześciu godzinach wraca
9
Zob. K. Rożko, Tak pracują komisje orzekające o zdarzeniach medycznych. Lawiny wniosków nie
będzie?, Rynek Zdrowia, wydanie z 13 czerwca 2012, dostęp on-line: 17 listopad 2012; „Jak sprawdził portal
rynekzdrowia.pl, w komisji w Szczecinie, Olsztynie, Bydgoszczy, Warszawie, Gorzowie Wlkp. zasiada po 3
lekarzy. Po 4 lekarzy mają w składzie komisje w Krakowie, Poznaniu i Łodzi. Pięciu lekarzy pracuje w komisjach w Białymstoku i Rzeszowie, aż sześciu we Wrocławiu. Za to w Kielcach - jeden. (…) Oprócz jednego
lekarza środowisko medyczne w wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych w województwie świętokrzyskim reprezentowane jest przez pięć pielęgniarek, diagnostę laboratoryjnego, fizjoterapeutę.”

Prawo i Medycyna 3-4/2012 (48/49, vol. 14)

9

Marcin Śliwka

do szpitala, gdzie trafia na blok operacyjny celem usunięcia krwiaka.
Następnego dnia chora umiera.10 Komisja orzekła wystąpienie zdarzenia medycznego, podkreślając, iż zwłoka w przeprowadzeniu interwencji chirurgicznej naruszała zasady aktualnej wiedzy medycznej.11
Orzeczenie zostało uchylone w wyniku skutecznego złożenia wniosku
o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wyraźnie jednak widać, iż komisje
w innych częściach kraju wzorowały się na sprawie bydgoskiej.
Orzeczenie komisji kujawsko-pomorskiej zdaje się dotykać wrażliwego problemu adekwatnego związku przyczynowego między szkodą
a zdarzeniem medycznym. W pierwszych werdyktach widoczne jest
niekiedy mocniejsze akcentowanie kwestii wypełnienia definicji „zdarzenia medycznego” niż ustalenie stopnia, w jakim dana szkoda wynika z działania niezgodnego z zasadami wiedzy medycznej. Oczywiście
trudno jednoznacznie wyrokować na przyszłość jednak pierwsze orzeczenia wskazują, iż komisje w swym orzecznictwie mogą odstępować
od zasady przyczynowości adekwatnej, a nawet orzekać w oparciu
o tzw. związek normatywny. Osobiście zajmuję stanowisko, iż kwestia
związku przyczynowego powinna być przez komisje rozumiana zgodnie z treścią art. 361 k.c. Chodzi więc o normalne, typowe następstwa
działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. 12 Osobną kwestią pozostaje oczywiście kwestia standardu dowodowego.13 W tym
zakresie komisje powinny odwoływać się do bogatego dorobku sądów
10
Stan faktyczny podaję za Gazetą Pomorską, wydanie z dnia 14 czerwca 2012 r., dostęp on-line: 17
listopad 2012.
11
Polecam również wypowiedź przewodniczącego komisji kujawsko-pomorskiej: „Związku przyczynowo-skutkowego, a przede wszystkim winy, należy dowieść w procesie cywilnym. Tych zasad nie można
przenosić wprost do pracy komisji. Po to są komisje, by procedowanie miało prostszy charakter, było oparte na
większym elemencie fachowości medycznej i nie skupiało się na ustalaniu winy danego lekarza. (…) Gdyby
operacja nastąpiła od razu, a pomimo to chorej nie udałoby się uratować, zdarzenia medycznego prawdopodobnie nie można by orzec, bo postępowanie byłoby zgodne z obowiązującą wiedzą medyczną„ A. Banach,
Komisje orzekają szpitale kwestionują, Primum Non Nocere Biuletyn bydgoskiej Izby Lekarskiej, 2012 nr 10,
s. 4-5.
12
Na temat roli związku przyczynowego w postępowaniu por. E. Bagińska, K. Krupa-Lipińska, Zdarzenie
medyczne a problem przyczynowości, [w:] E. Kowalewski, Kompensacja szkód wynikłych ze zdarzeń medycznych – Problematyka cywilnoprawna i ubezpieczeniowa, Toruń 2011, s. 229. Autorki trafnie podkreślają, iż
rolą komisji jest przede wszystkim stwierdzenie zdarzenia medycznego oraz pozostającego z nim w normalnym związku przyczynowym szkody na osobie.
13
Zob. M. Nesterowicz, Kilka uwag o związku przyczynowym na tle procesów lekarskich, Palestra 1968,
nr 7-8, s. 47; Tenże, Prawo medyczne, Toruń 2010, s. 93 i n.; M. Sośniak, Zagadnienie związku przyczynowego
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powszechnych wydanego w tzw. sprawach medycznych.14 Dotyczy to
również stosowania domniemań faktycznych oraz dowodu prima facie.15 W tym miejscu można wskazać orzeczenie komisji wojewódzkiej w Białymstoku, dotyczące pacjenta, który trafił do szpitala celem
operacji łękotki lewego kolana.16 Po zabiegu chory dowiedział się, iż
lekarz zoperował mu obydwa kolana. W trakcie postępowania szpital
starał się wykazać, że decyzja ta była medycznie uzasadniona. Z drugiej strony, braki w dokumentacji medycznej utrudniały jednoznaczne ustalenie tej kwestii. Co więcej, pacjent wyraził zgodę na operację
tylko jednego kolana. W takim przypadku komisji pozostało jedynie
ustalić stan faktyczny w oparciu o wspomniany dowód prima facie, co
pozwoliło na przyjęcie odpowiedzialności szpitala.17
Problem adekwatnego związku przyczynowego powrócił również
w orzeczeniu komisji świętokrzyskiej. Stan faktyczny rysował się następująco; 91-letnia pacjentka trafiła do jednego ze szpitali z zakrzepicą żył. Lekarze konsultowali jej przypadek ze specjalistami chirurgii
naczyniowej z innego szpitala. Ostatecznie amputowali pacjentce rękę.
a dowód prima facie w procesach lekarskich [w:] Księga Pamiątkowa ku czci Kamila Stefki, Warszawa Wrocław 1967, s. 337 i n.
14
Przykładowo Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 29 marca 2011 r., I ACa 917/10, Lex nr
836914 / PiM 45, stwierdził: „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.”
15
Szerzej zob. B. Janiszewska, Dowodzenie w procesach lekarskich (domniemania faktyczne i reguły
wnioskowania prima facje), PiM 2004, nr 2 s. 104 i n.; A. Stefaniak, Dowód prima facje w procesie cywilnym,
NP 1970, nr 10, s. 1454 i n.; M. Nesterowicz, Prawo …, s. 96; M. Śliwka, Ciężar dowodu w procesach medycznych - między domniemaniami faktycznymi a dowodem prima facje (II), Archiwum Medycyny Sądowej
i Kryminalistyki 2004, nr 1, s. 61 i n.
16
Zob. A. Domanowska, Zoperowali dwa kolana, w tym jedno zdrowe. Komisja: niesłusznie, GW
Białystok z dnia 22 listopada 2012 r.
17
Warto w tym miejscu przypomnieć warunki zastosowania dowodu prima facie zaproponowane w literaturze przedmiotu. Zdaniem M. Nesterowicza, przeprowadzenie dowodu prima facie jest uwarunkowane od
wykazania, że: 1. zdarzenie nie miałoby miejsca, gdyby pozwany dołożył należytej staranności, 2. istnieje duże
prawdopodobieństwo, że zdarzenie nastąpiłoby w czasie, gdy powód znajdował się pod kontrolą pozwanego, 3.
zachowanie powoda było bierne, tak by nie można było wyprowadzić wniosku, że sam sobie wyrządził szkodę,
przyczyny szkody nie mogą być ustalone przy pomocy pewniejszych środków dowodowych, 4. z okoliczności
sprawy widoczne jest dopuszczenie się niedbalstwa, rzecz mówi sama za siebie; M. Nesterowicz, Ciężar dowodu winy w procesach lekarskich, PiP 1968, nr 4-5, s. 675-682. Podobne warunki przedstawia L. Morawski:
1. dowód na zasadach ogólnych jest niemożliwy z przyczyn niezawinionych przez stronę, 2. przeprowadzenie
dowodu jest znacznie utrudnione wskutek nagannego postępowania drugiej strony, 3. z dowodu prima facie
skorzystać może jedynie strona słabsza; L. Morawski, Domniemania faktyczne i reguły dowodu prima facie,
SP 1980, nr 1-2.
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Komisja podczas prac zauważyła, że u pacjentki należało przeprowadzić jeszcze jedno badanie diagnostyczne. Tym samym orzekła o wystąpieniu zdarzenia medycznego. Podobnie stwierdzono również po
ponownym rozpatrzeniu sprawy. Warto zaznaczyć, iż podmiot prowadzący szpital bronił się twierdząc, iż przeprowadzenie dalszych badań
nie wpłynęłoby na ostateczną sytuację pacjentki.18
Sprawa z komisji świętokrzyskiej uwidacznia zresztą kolejny mankament pozasądowego modelu kompensacji szkód wynikających ze
zdarzeń medycznych. Komisje nie posiadają kompetencji do określenia wysokości szkody oraz tzw. świadczenia (odszkodowania oraz
zadośćuczynienia) należnego poszkodowanemu. Zgodnie z art. 67 k
ust. 2 u.p.p. to na ubezpieczycielu spoczywa ciężar złożenia propozycji świadczenia. Przepis ten stosuje się odpowiednio do podmiotu
prowadzącego szpital, m. in. w sytuacji wyczerpania sumy ubezpieczenia w odniesieniu do wszystkich zdarzeń medycznych w szpitalu
lub niezawarcia tej umowy. Problem jest o tyle poważny, iż w zamyśle
ustawodawcy świadczenia, o których mowa w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, miały być wypłacane przez ubezpieczyciela, z którym podmiot prowadzący szpital zawarł umowę nowego
ubezpieczenia od zdarzeń medycznych. Składki na ubezpieczenie, oferowane zresztą tylko przez jeden podmiot, okazały się bardzo wysokie i utrzymywały się na średnim poziomie od 176 000 zł dla szpitali
rehabilitacyjnych do 745 085 zł dla szpitali klinicznych. Propozycja
dla szpitali powiatowych, to z kolei ponad 300 000 zł. Umowę ubezpieczenia, mimo uznania je za obowiązkowe, zawarło jedynie około
300 podmiotów. Obecnie, w wyniku nowelizacji z 30 czerwca 2012
r. (Dz. U. 2012, Nr 742) obowiązek zawarcia ubezpieczenia na rzecz
pacjentów został przesunięty na 1 stycznia 2014 r.19 Oznacza to jednak,
iż nieubezpieczone szpitale stają przed koniecznością samodzielnego
18
Zob. A. Kosiek, 5 tys. zł odszkodowania za amputację ręki? Tak wycenia szpital, Gazeta Wyborcza
z dnia 14 listopada 2012.
19
Konsekwencją czerwcowej nowelizacji było natomiast masowe rozwiązywanie umów ubezpieczenia
od zdarzeń medycznych przez podmioty, który zawarły te umowy na początku 2012 r. Na chwilę obecną nie
wiadomo ile szpitali jest rzeczywiście ubezpieczonych.
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oszacowania rozmiaru szkody oraz złożenia propozycji poszkodowanemu pacjentowi lub spadkobiercom. Powinny przy tym stosować, jeżeli Ci zaakceptują zaproponowaną kwotę, podmiot prowadzący szpital będzie zobowiązany samodzielnie naprawić szkodę.
Teoretycznie podmiot składający propozycję, czy to ubezpieczyciel czy podmiot prowadzący szpital, zobowiązany jest stosować tzw.
rozporządzenie kwotujące, czyli rozporządzenie z 10 lutego 2012 r.
w sprawie szczegółowego ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego.20 Niestety, ze względu na bardzo ogólne
zapisy rozporządzenia, a przede wszystkim z powodu braku uprawnień
kontrolnych po stronie komisji, pojawia się pokusa nadinterpretacji cytowanych przepisów. Może to skutkować zaniżaniem składanych propozycji. Podmiot prowadzący szpital liczy zapewne, iż poszkodowany odrzuci propozycję. Może to wprawdzie skutkować powództwem
skierowanym do sądu, jednak w takim przypadku na rozstrzygnięcie
sprawy trzeba będzie poczekać kilka lat, a nawet w razie wydania niekorzystnego orzeczenia podmiot prowadzący szpital będzie chroniony
przez obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.21
Wysokość propozycji dla bezpośrednio poszkodowanego jest uzależniona od trzech czynników, do których odnosi się kwotę maksymalną wynoszącą 100 000 zł (dla poszkodowanego pacjenta):
• stopnia pogorszenia zdrowia powstałego w wyniku zdarzenia
medycznego – waga 60 %,
• pogorszenia jakości życia (w tym konieczności zapewnienia
opieki osób trzecich oraz utrata zdolności do pracy zarobkowej
lub brak możliwości nauki) – waga 10 i 5 %,

Dz.U. 2012, poz. 207.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) podmiot leczniczy jest zobowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, również ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania
udzielania świadczeń zdrowotnych. Kwestię tę precyzuje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r., w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego
działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293, poz. 1729).
20
21
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•

uciążliwość leczenia lub inna krzywda pozostająca w związku
ze zdarzeniem medycznym – waga 25 %.
Przykładowo więc osoba, która doznała 20-procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz wymaga całodobowej opieki osoby trzeciej, powinna otrzymać propozycję rzędu 20 000 – 25 000 zł.
W doktrynie limity określone w ustawie krytykowane było jako zbyt
rygorystyczne. Jest to oczywiście prawda. Nie można jednak tracić
z pola widzenia faktu, iż na gruncie obowiązującego rozporządzenia
najpilniejszym problemem pozostają limity określone w akcie wykonawczym. Dość powiedzieć, iż propozycję maksymalną powinna
otrzymać osoba, która doznała co najmniej 80-procentowego trwałego
uszczerbku na zdrowiu, która utraciła zdolność do pracy i nauki, wymagała całodobowej ponad sześciomiesięcznej opieki osób trzecich,
a ponadto w związku ze zdarzeniem medycznym musiała poddać się
kilku zabiegom, nie wyłączając interwencji chirurgicznych. Uważam,
iż zbyt surowo nakreślone limity mogą zaważyć o niepowodzeniu pozasądowego modelu kompensacji.
Osobną kwestią pozostaje oczywiście odpowiedź o zasady finansowania trybu komisyjnego. W założeniu świadczenia miały być przecież
wypłacane przez ubezpieczycieli. Rozporządzenie Ministra Zdrowia
miało zapewne na celu obniżenie wysokich składek na nowe ubezpieczenie od zdarzeń medycznych. Wydaje się, iż tak skonstruowany
model finansowania świadczeń nie zadowoli ani poszkodowanych ani
podmiotów prowadzących szpitale. Nieodzowne staje się zaangażowanie środków publicznych lub docelowe poszukiwanie innych źródeł
finansowania. Nie wykluczałbym w tym miejscu umiarkowanej partycypacji samych pacjentów rozumianych jako strona szerokiej umowy
społecznej.
Poza wspomnianymi limitami (zarówno ustawowymi, jak i tymi
z rozporządzenia) pozostaje kwestia stosowania omówionych przepisów. Przykładowo, w sprawie, którą rozpatrywała komisja świętokrzyska, podmiot prowadzący szpital złożył propozycję w wysokości 5000
złotych. Oczywiście trudno odnieść się do danego przypadku bez analizy akt danej sprawy, jednak wydaje się, iż kwota ta jest zdecydowanie
14
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zaniżona w stosunku do rozmiaru szkody odniesionej przez poszkodowaną. Osobiście uważam, iż swoistą ugodę, jaką jest złożenie propozycji oraz jej akceptacja, powinna być zatwierdzana przez komisję.
Podobne niebezpieczeństwo istnieje również w przypadku osób pośrednio poszkodowanych, niepoprawnie nazwanych w ustawie spadkobiercami.22 Zgodnie z § 6. 1 Rozporządzenia w przypadku śmierci
pacjenta ubezpieczyciel (lub podmiot prowadzący szpital) ustala wysokość świadczenia po analizie uzasadnienia orzeczenia wojewódzkiej
komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych oraz dokumentacji przedstawionej przez podmiot składający wniosek, na podstawie
której ustala zakres, intensywność i rozmiar doznanej krzywdy lub
pogorszenie sytuacji życiowej podmiotu składającego wniosek. Wysokość świadczenia nie może przekraczać łącznej kwoty 300 000 zł, przy
czym wysokość:
1. zadośćuczynienia - ustala się w kwocie nie wyższej niż
100 000 zł;
2. odszkodowania - ustala się w kwocie nie wyższej niż
200 000 zł.
Przepis ten przewiduje całkowitą uznaniowość ubezpieczycielowi
oraz podmiotom prowadzącym szpitale. Przepis ten będzie często nadużywany w celu zaniżania propozycji składanych spadkobiercom.
Z drugiej strony, omawiane rozwiązanie pozostawia świadczeniodawcom pewną elastyczność odnośnie kwestii swoistego zarządzania
roszczeniami odszkodowawczymi. Kwestię tę dobrze obrazuje sytuacja, która miała miejsce w komisji dolnośląskiej. Orzeczenie o wystąpieniu zdarzenia medycznego dotyczyło mężczyzny, który w styczniu zgłosił się do jednego z wrocławskich szpitali z bólem w okolicy
lędźwi. Zaordynowano mu kroplówkę. Gdy bóle minęły, mężczyznę
odesłano do domu. Następnego dnia wrócił, ale z powodu braku miejsc
na oddziale wewnętrznym w lecznicy został odesłany do innej placówki. Tam lekarze zdiagnozowali u chorego sepsę i ponownie odesłali
22
Zob. przykładowo M. Serwach, Charakterystyka i zakres odpowiedzialności za zdarzenia medyczne,
Prawo Asekuracyjne 2011, nr 3, s. 21-22.
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go do pierwszego ze szpitali. Trzeciego dnia z rozpoznaniem sepsy
trafił na Odział Intensywnej Opieki Medycznej, ale po dwóch dniach
zmarł. Komisja dolnośląska dwukrotnie stwierdziła istnienie zdarzenia
medycznego. Podmiot prowadzący szpital, mimo braku ubezpieczenia
od zdarzeń medycznych, po przeprowadzonych negocjacjach ze spadkobiercami, zdecydował się złożyć propozycję w wysokości 150.000
złotych. W mediach trafnie nazwano tryb dochodzenia do porozumienia jako „ugodowy” czy „koncyliacyjny”. Niewątpliwie w pewnych
przypadkach złożenie atrakcyjnej propozycji może okazać się korzystne dla podmiotu prowadzącego szpital. Wraz z oświadczeniem o przyjęciu propozycji podmiot składający wniosek składa oświadczenie
o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę mogących wynikać ze zdarzeń
uznanych przez wojewódzką komisję za zdarzenie medyczne w zakresie szkód, które ujawniły się d o d n i a z ł o ż e n i a w n i o s k u .
Oświadczenie złożone przez spadkobiercę reprezentującego pozostałych spadkobierców jest skuteczne wobec pozostałych. Niewątpliwie
odszkodowanie oraz zadośćuczynienie przyznane na drodze sądowej
mogłoby znacznie przekroczyć kwotę 150.000 zł. Podmiot prowadzący szpital mógłby wprawdzie skorzystać z polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, jednak decyzja ta niewątpliwie rzutowałaby
na wysokości składki w latach kolejnych.
Niewątpliwie spraw toczących się przed komisjami będzie w kolejnych miesiącach przybywać. Sukcesywnie będą zapadać orzeczenia
stwierdzające wystąpienie zdarzenia medycznego. Na krótką metę, to
od zachowań nieubezpieczonych szpitali zależeć będzie, czy tryb komisyjny zachowa rację bytu. W dłuższej perspektywie, poczynając od
01 stycznia 2014 r., powinna powrócić kwestia obowiązkowego ubezpieczenia od zdarzeń medycznych. O ile zachowanie podmiotu prowadzącego szpital jest nieodgadnione, o tyle postawa ubezpieczyciela jest
w wyższym stopniu przewidywalna.
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3. Wybrane czynniki utrudniające prace komisji
wojewódzkich
Niewątpliwie pierwsze miesiące prac komisyjnych wyraźnie wskazały, iż ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wymaga
istotnych zmian legislacyjnych. Poza zakresem dalszych rozważań pozostawiam uwagi natury systemowej oraz konstytucyjnej, podniesione
już w opracowaniach opublikowanych na etapie opracowywania projektu ustawy.23 Skupię się natomiast na szczegółowych rozwiązaniach
normatywnych, które w istotny sposób utrudniają sprawne funkcjonowanie omawianego trybu dochodzenia roszczeń.
Zgodnie z treścią art. 67 c ust. 2 u.p.p. wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego wnosi się w terminie 1 roku od dnia, w którym
podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu
ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta, o których
mowa w art. 67a ust. 1, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż
3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem,
uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta.
W przypadku śmierci pacjenta termin nie biegnie do dnia zakończenia
postępowania spadkowego. Na tle aktualnej redakcji art. 67 c u.p.p.
nasuwają się dwie uwagi.
Po pierwsze, termin na złożenie wniosku do komisji może okazać
się zbyt krótki, biorąc pod uwagę fakt, iż niektóre szkody medyczne ujawniają się niekiedy po upływie wielu lat. Do wyobrażenia jest
więc sytuacja, gdy pacjent, który właśnie dowiedział się o wystąpieniu
szkodzącego zdarzenia medycznego nie może złożyć wniosku do komisji, ponieważ maksymalny termin 3 lat już dawno upłynął. Charakterystyczne jest przy tym to, że najprawdopodobniej będzie on mógł
23
Zob. M. Nesterowicz, M. Wałachowska, Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy leczeniu
w związku z nowym pozasądowym systemem kompensacji szkód medycznych, [w:] E. Kowalewski, op. cit., s.
11, E. Bagińska, Działalność wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych a wykonywanie władzy publicznej, [w:] E. Kowalewski, op. cit., s. 145, E. Kowalewski, M. Śliwka, M. Wałachowska,
Kompensacja szkód wynikłych z „błędów medycznych” Ocena projektowanych rozwiązań, PiM 2010, nr 4,
s. 27, M. Tenenbaum-Kulig, Mechanizm pozasądowego uzyskiwania odszkodowania lub zadośćuczynienia
za błąd medyczny w ujęciu projektu nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, PiM
2010, nr 4, s. 40.
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wystąpić z roszczeniem cywilnoprawnym do sądu. Zgodnie z art. 442
1 k.c. w razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może
skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym
poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej
naprawienia.
Po drugie, nawet na gruncie aktualnej redakcji art. 67 c u.p.p. zalecana jest rozwaga odnośnie oceny 2012 roku bazowana w oparciu
o liczbę wniosków zgłaszanych do komisji wojewódzkich. W prasie
fachowej pojawiały się głosy podkreślające, iż w świetle niewielkiej
ilości rozpatrywanych spraw zawarcie umowy ubezpieczenia od zdarzeń medycznych jest ekonomicznie nieuzasadnione. Nie rozstrzygając jednoznacznie tej kwestii pragnę podkreślić, iż podsumowania roku
2012 będzie można dokonać najwcześniej w trakcie roku 2013, a ostatecznych wniosków dokonamy dopiero w roku 2015.
Odrębnym zagadnieniem pozostaje kwestia dochowania terminu do
wydania orzeczenia przez komisje. Zostały one nakreślone bardzo rygorystycznie. Ustawodawca podążając za słusznym celem jakim jest
skrócenie postępowania, zdaje się nie uwzględniać natury postępowania dowodowego w sprawach medycznych. Zarówno dowód z dokumentacji medycznej, a zwłaszcza opinia biegłego, wymagają czasu.
Niejednokrotnie konieczne staje się sięgnięcie po kolejne ekspertyzy.
Wątpliwe jest, by w dłuższej perspektywie, przy zwiększającej się liczbie wniosków, komisje były w stanie dochować podstawowego terminu do wydania orzeczenia. Co do zasady powinny one zasięgać opinii
lekarza w danej dziedzinie medycyny z listy, o której mowa w art. 32
ust. 2 u.p.p.24, albo konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie medycyny, farmacji lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie
zdrowia. Wątpliwe staje się natomiast zażądanie opinii odpowiedniego
instytutu naukowego lub naukowo-badawczego w rozumieniu art. 290

24
Lista biegłych opiniujących na potrzeby Odwoławczej Komisji Lekarskiej funkcjonującej przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Zob. M. Śliwka, Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia
lekarza, [w:] M. Nesterowicz, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – Komentarz, Warszawa
2009, s. 210-215.
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k.p.c. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta niestety
nie odsyła do tego przepisu.25
W takim wypadku komisje znalazły się w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Możliwe jest wprawdzie wydanie orzeczenia po przeprowadzeniu dowodu z opinii biegłego. Może to jednak wiązać się z przekroczeniem terminów określonych w ustawie. W prostszych sprawach
komisje starają się orzekać bez udziału biegłych. Praktyka ta wydaje
się jednak wątpliwa, zwłaszcza przy uwzględnieniu ograniczonej liczby lekarzy w składach rozpatrujących poszczególne wnioski.
Dalsze wątpliwości wywołują znowelizowane przepisy dotyczące
udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem
toczącym się przed komisją. Poza pacjentem oraz jego przedstawicielem ustawowym prawo do dokumentacji medycznej mają również
spadkobiercy oraz komisje. W obu przypadkach stosowne przepisy
wzbudzają kontrowersje.
Zgodnie z treścią art. 26 ust. 7 u.p.p. podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa
w art. 67e ust. 1 u.p.p. Przepis ten miał oczywiście na celu umożliwienie dokonania analizy danych zawartych w dokumentacji medycznej,
celem podjęcia decyzji o ewentualnym skierowaniu wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego. Takie rozumienie cytowanego przepisu
byłoby jak najbardziej uzasadnione. Osoby pośrednio poszkodowane,
tu spadkobiercy, zazwyczaj nie mają dostatecznej wiedzy odnośnie danego stanu faktycznego oraz nie posiadają odpowiedniego zasobu wiedzy fachowej. Wcześniejsze przestudiowanie danych w dokumentacji
pozwoliłoby więc w świadomy sposób podjąć decyzję o skierowaniu
sprawy do komisji. Niestety, ustawodawca w sposób nieprawidłowy
posługuje się w omawianym przepisie kryterium „prowadzonego postępowania”. Wydaje się, iż warunek może zostać uznany za spełniony
25
Szerzej: M. Ziemiak, Postępowanie przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach
medycznych. Wybrane aspekty, [w:] E. Kowalewski, op. cit., s. 213-214.
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dopiero po prawidłowym złożeniu (i opłaceniu) wniosku do komisji.
Tym samym przepis ten skłaniać będzie spadkobierców do składania
nieuzasadnionych wniosków, głównie w celu uzyskania dostępu do dokumentacji medycznej. Ustawodawca zaprzepaścił tym samym szansę
uzupełnienia istotnej luki legislacyjnej, jaką jest brak prawa osób bliskich do uzyskania dokumentacji medycznej w razie śmierci pacjenta,
przy braku wcześniejszego upoważnienia.26
Podobne uwagi można również poczynić na tle art. 28 a ust. 2 a u.p.p.
Zgodnie z cytowanym przepisem opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej nie pobiera się w związku z postępowaniem przed
wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.
Niewątpliwie przepis ten zwalnia z opłat same komisje. Zastosowanie
nieprecyzyjnego kryterium toczącego się postępowania zdaje się zwalniać z opłat pozostałych uczestników postępowania (oczywiście od
momentu złożenia wniosku). Zwolnienie z opłat uczestników postępowania dopiero po jego formalnym wszczęciu, przy zachowanej zasadzie odpłatnego udostępniania dokumentacji przed złożeniem wniosku
do komisji, jest nieuzasadnione.
Zwracam również uwagę na przepis art. 67 b ust. 2 pkt. 1 u.p.p. Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych zawiesza się w przypadku toczącego się w związku
z tym samym zdarzeniem postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny lub postępowania karnego w sprawie o przestępstwo. W przypadku jego zakończenia komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych podejmuje
postępowanie z urzędu. Nie wydaje mi się, by w tego typu przypadkach rzeczywiście zachodziła potrzeba zawieszania postępowania
przed komisją. Przede wszystkim wspomniane procedury służą odrębnym celom. Z jednej strony, wyraźnie zarysowane są elementy funkcji represyjnej oraz prewencyjnej. W przypadku trybu komisyjnego na
26
Zob. M. Nesterowicz, Problem dostępu pacjenta i osób bliskich do dokumentacji medycznej ponownie
przywołany, PiM 2012, nr 1, M. Śliwka, Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej a postępowanie przed
wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, [w:] E. Kowalewski, op. cit., s. 264265.
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plan pierwszy zdecydowanie wysuwają się elementy kompensacyjne.
Postępowanie przed komisją nie ma na celu ukarania kogokolwiek.
Między innymi z tego powodu ustawodawca na etapie prac parlamentarnych zastąpił projektowane pojęcie „winy osoby wykonującej zawód medyczny” terminem „zdarzenia medycznego”.27 Tryb komisyjny
poza naprawieniem powstałej szkody powinien również unikać stygmatyzacji członków personelu medycznego. Podmiotem, który ponosi
odpowiedzialność, nie jest osoba wykonująca zawód medyczny a jedynie podmiot prowadzący szpital bądź ubezpieczyciel. W świetle dość
rozbudowanych uprawnień dowodowych przysługujących komisjom
oraz obniżonego standardu dowodowego, oczekiwanie na zakończenie
wspomnianych postępowań jest nie tylko nieuzasadnione ale również
szkodliwe z perspektywy osób, które zostały dotknięte szkodą medyczną. Tryb komisyjny został przecież wprowadzony m.in. ze względu na pilne potrzeby poszkodowanych pacjentów (np. koszty leczenia,
rehabilitacji czy opieki sanitarnej). Co równie istotne, cytowany przepis jest nadużywany przez podmioty prowadzące szpitale. Zdarzały
się już przypadki, gdy w obliczu powstałego zdarzenia medycznego,
kierownik podmiotu prowadzącego szpital zawiadamiał rzecznika odpowiedzialności zawodowej jedynie w celu obstrukcji postępowania
komisyjnego.
Osobne wątpliwości wzbudza czerwcowa nowelizacja ustawy
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zakresie ubezpieczenia od zdarzeń medycznych. Wspomniano już, iż w świetle ostatnich
zmian obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia od zdarzeń medycznych został przesunięty do 1 stycznia 2014 r. Ustawodawca nie potrafi
jednak przedstawić przekonywujących argumentów przemawiających
za przesunięciem wspomnianego obowiązku. Oczywiście składki na
nowe ubezpieczenie zostały nakreślone wysoko. Pozostaje jednak zapytać, czy ustawodawcy znane są jakieś czynniki, które sprawią, iż
składka, której zażąda ubezpieczyciel w 2014 r., będzie niższa?
27
Zob. M. Śliwka, Komu będą służyć komisje do spraw błędów medycznych?, Medical Tribune z 27
października 2010 r.
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Trzeba oddać ustawodawcy, iż przy okazji ostatnich zmian legislacyjnych podjął również inne próby wpłynięcia na wysokość składki.
Jedna ze zmian dotyczy m.in. sumy ubezpieczenia. Została ona powiązana z liczbą łóżek szpitalnych, przy założeniu, iż w odniesieniu do
jednego łóżka wynosi ona nie mniej niż 1000 zł. Jednakże w okresie
ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, w odniesieniu do wszystkich zdarzeń medycznych w szpitalu, suma ta wynosi nie mniej niż 300
000 zł. Tym samym ustawodawca skutecznie obniżył sumę ubezpieczenia, co powinno wpłynąć na wysokość składek. Nieuzasadnionym zabiegiem pozostaje natomiast powiązanie sumy ubezpieczenia z ilością
łóżek szpitalnych. Można złośliwie skonstatować, iż jedno łóżko na
oddziale ginekologiczno-położniczym lub kardiochirurgicznym może
być równie ryzykowne co dziesięć na oddziale rehabilitacyjnym.

Wnioski
Niewątpliwie w najbliższym czasie należy oczekiwać większej
ilości orzeczeń wydawanych przez wojewódzkie komisje do spraw
orzekania o zdarzeniach medycznych. Na chwilę obecną mam jednak
wątpliwości, czy świadczenia proponowane przez ubezpieczycieli,
a zwłaszcza nieubezpieczone szpitale, zaspokoją oczekiwania społeczne. Niewątpliwie problem tkwi w limitach odszkodowania i zadośćuczynienia określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia oraz ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Sytuację pogarsza
realne niebezpieczeństwo zaniżania propozycji składanych pacjentom
przez podmioty prowadzące szpitale.
Istotne zmiany w tej materii mogłyby nastąpić z początkiem 2014
r., przy założeniu, że umowy ubezpieczenia od zdarzeń medycznych
zostaną do tego czasu zawarte. Ministerstwo Zdrowia ponownie jednak stanie przed problemem wysokości składek, których szpitale nie
są w stanie samodzielnie uiścić. Problem częściowo rozwiązuje czerwcowa nowelizacja zmniejszająca sumę ubezpieczenia od zdarzeń medycznych do kwoty nie niższej niż 300 000 zł. Z drugiej strony, do
22
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wyobrażenia jest sytuacja, w której roszczenia poszkodowanych w danym roku przewyższą ten limit. Nieuchronnie powróci więc pytanie
o kompleksowy system funkcjonowania pozasądowego modelu usuwania szkód medycznych.
W pracy wskazano również wybrane mankamenty, które w istotny
sposób utrudniają prace komisjom. Na plan pierwszy niewątpliwie wysuwa się problem dowodu z opinii biegłych. Na etapie ewentualnych
prac legislacyjnych warto jednak pochylić się również nad innymi
kwestiami zgłaszanymi już na etapie prac parlamentarnych.
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Odpowiedzialność zakładu leczniczego za winę
organizacyjną w doktrynie i orzecznictwie sądowym

I.

Uwagi ogólne

Zakład leczniczy, zarówno publiczny jak i niepubliczny, może ponosić nie tylko odpowiedzialność tzw. zastępczą za zawinione wyrządzenie szkody przez zatrudnionych w nim lekarzy lub/i personel
medyczny (na podstawie art. 430 k.c., jeżeli w grę wchodzi reżim deliktowy bądź art. 474 k.c. w razie, gdyby pacjent dochodził roszczeń ex
contractu)1, ale także za winę własną, organizacyjną. Wina ta, w najogólniejszym ujęciu, polega na zaniedbaniu przez szpital ciążących
na nim obowiązków w zakresie należytej organizacji procesu leczenia
oraz na wadliwym funkcjonowaniu instytucji leczniczej jako całości,
które niezależnie od działań lekarza i personelu medycznego prowadzą
do wyrządzenia pacjentowi szkody (art. 415 k.c. lub art. 416 k.c. oraz
art. 471 k.c.).

II.

Ewolucja koncepcji winy organizacyjnej

Kształtowanie się w polskiej judykaturze i piśmiennictwie koncepcji winy organizacyjnej stanowiło ważny etap w procesie ewolucji
1
Spośród opracowań dotyczących kwestii odpowiedzialności zakładu leczniczego za zatrudnionego
w nim lekarza i personel medyczny zob. w szczególności M. Nesterowicz Prawo medyczne, Toruń 2010 (wyd.
IX), s. 370-372; tenże Podstawy prawne odpowiedzialności zakładu leczniczego i lekarza, PiM 1999, nr 2;
tenże Odpowiedzialność cywilna zakładu opieki zdrowotnej za lekarza jako podwładnego, PiP 2008, nr 9
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odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy leczeniu. Po uchwaleniu kodeksu zobowiązań w 1934 r.2 rozważania doktryny skupiły się
przede wszystkim na zagadnieniu odpowiedzialności szpitala za szkody wyrządzone przez zatrudnionego w nim lekarza i personel medyczny. Przyjęta wówczas (na gruncie art. 144 i 145 k.z.) zasada, w myśl
której podmiotem wyłącznie zobowiązanym do naprawienia szkody
był lekarz, okazała się trudna do utrzymania w praktyce, a pierwszym
odstępstwem od niej stało się poczynione przez judykaturę zastrzeżenie, że szpital może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą, jeżeli wyrządzenie pacjentowi szkody pozostawało w związku z funkcjonowaniem zakładu leczniczego jako całości.3
W wyroku z dnia 6 XII 1935 r. (C I 1383/35)4 Sąd Najwyższy dopuścił możliwość obciążenia zakładu leczniczego odpowiedzialnością
za winę własną w przypadku, gdy szkoda powstała w następstwie niedopełnienia przez zakład leczniczy obowiązku stworzenia pacjentowi
właściwych warunków leczenia (w tym ograniczenia czasu trwania
terapii ewentualnie wyboru dostępnych jej metod) bądź też do jej wyrządzenia doszło w wyniku wadliwej organizacji pracy zakładu leczniczego, wyrażającej się w przydzieleniu lekarzom niewłaściwego
(niekompetentnego) personelu medycznego. W ocenie Sądu dokonane
w ten sposób odstępstwo od przyjętej w doktrynie i orzecznictwie „zasady nieodpowiedzialności” szpitala było uzasadnione okolicznością,
iż zakład leczniczy zobowiązany był nie tylko do dostarczania pacjentom fachowej pomocy medycznej, ale także – co wynikało z istoty
wskazanych w ustawie jego zadań5 – do zorganizowania swojej pracy
w sposób wyłączający możliwość powstania szkód.
Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 27 X 1933 r. (Dz. U. z 1933 r., Nr 82, poz. 589)
Pogląd o dopuszczalności obciążenia zakładu leczniczego odpowiedzialnością za winę organizacyjną
(szkody doznane przez pacjenta w następstwie użycia wadliwego sprzętu medycznego - aparatu RTG) pojawił
się jednak w judykaturze już w okresie poprzedzającym uchwalenie k.z., m.in. na tle regulacji zawartej
w § 823 BGB, obowiązującego na ziemiach byłego zaboru pruskiego. Więcej na ten temat zob. K. BączykRozwadowska Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przy leczeniu, Toruń 2007, s. 31
4
Zbiór Orzecznictwa 1936, poz. 343. W tej sprawie poszkodowany domagał się naprawienia szkody,
której doznał w następstwie wadliwego wykonania zastrzyku.
5
Zadania te, zdaniem Sądu, wynikać miały z art. 95, art. 105 i art. 110 ustawy z dnia 28 III 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym (Dz. U. z 1933 r., Nr 51, poz. 396)
2
3
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Koncepcja winy organizacyjnej ulegała stopniowemu doprecyzowaniu w kolejnych rozstrzygnięciach Sądu Najwyższego. W wyroku
z dnia 13 IX 1937 r.6 przyjęto, że wina ta mogła wyrażać się w niedopełnieniu przez zakład leczniczy ciążącego na nim obowiązku udzielenia pacjentowi natychmiastowej pomocy lekarskiej. Sąd Najwyższy
podkreślił jednak, że ocena możliwości realizacji obowiązków ustawowych powinna być dokonywana ad casum, z uwzględnieniem aktualnych możliwości zakładu leczniczego oraz takich czynników, jak
trudności komunikacyjne oraz brak dostatecznej liczby wykwalifikowanego personelu medycznego (okoliczności powszechnie w okresie
międzywojennym wiadomej). Przypisanie winy nie wchodziło bowiem
w rachubę, jeżeli w okolicznościach konkretnego przypadku przeszkody nie dało się usunąć, nawet przy dołożeniu największej miary
staranności.7
Pojęciem winy organizacyjnej objęte zostały także zaniedbania
polegające na braku zapewnienia choremu bezpieczeństwa pobytu
w zakładzie leczniczym. W orzeczeniu z dnia 11 IV 1939 r.8 Sąd Najwyższy orzekł, że zakład leczniczy nie ponosił odpowiedzialności za
szkodę wyrządzoną pacjentowi w związku z zastosowaniem sprzętu
medycznego, który posiadał wadę konstrukcyjną, nieznaną szpitalowi
i jednocześnie nie dającą się dostrzec lekarzowi – specjaliście w danej
dziedzinie medycyny. Z orzeczenia a contrario wynikało więc, że jeżeli specjalista przeprowadzający operację bądź zabieg z użyciem niesprawnej aparatury był w stanie dostrzec uszkodzenia, istniały podstawy do przyjęcia odpowiedzialności zakładu leczniczego na podstawie
art. 134 k.z.9

6
Przegląd Ubezpieczeń Społecznych, Orzecznictwo i opinie prawne 191/1937. W tej sprawie, pomimo
przyjęcia przez pracownika przychodni (Ubezpieczalni Społecznej) zgłoszenia telefonicznego, do pacjenta
skierowano lekarza i udzielono mu pomocy dopiero następnego dnia, co wywołało poważne komplikacje w przebiegu choroby.
7
Tak S. Garlicki Odpowiedzialność cywilna ubezpieczalni społecznej za szkody z tytułu lecznictwa,
Przegląd Ubezpieczeń Społecznych 1947, s. 9
8
Przegląd Ubezpieczeń Społecznych, Orzecznictwo i opinie prawne 109/1939
9
Tak S. Garlicki op. cit, s. 9
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Analizując zagadnienie winy organizacyjnej międzywojenne piśmiennictwo podejmowało jednocześnie próby ustalenia na jej tle
odpowiedzialności samego lekarza zatrudnionego w zakładzie leczniczym. W przypadku wadliwego funkcjonowania szpitala bądź niewłaściwej organizacji procesu leczenia do wyrządzenia szkody dochodziło
„za pośrednictwem” lekarza i powstawała swoistej postaci odpowiedzialność „podwójna” – lekarza i zatrudniającej go instytucji medycznej. Lekarz mógł jednak uchylić się od obowiązku naprawienia szkody,
jeżeli wykazał, że nie ponosi winy, ponieważ w odpowiednim czasie
informował kierownictwo szpitala o możliwych (przewidywalnych)
skutkach podjęcia leczenia w warunkach zagrażających zdrowiu lub
życiu pacjenta.10
Koncepcji odpowiedzialności zakładu leczniczego za winę organizacyjną nadano szerokie (w stosunku do pionierskiego orzeczenia
z dnia 6 XII 1935 r.) ramy pojęciowe w okresie powojennym. W wyroku z dnia 9 X 1945 r. (C I 188/45)11 Sąd Najwyższy stwierdził, że wina
własna szpitala obejmowała także przypadki nienależytego zorganizowania pracy zatrudnionych w nim lekarzy, polegające na powierzeniu
wykonania zabiegu, który wymagał fachowej wiedzy, doświadczenia
i umiejętności lekarzowi nie posiadającemu odpowiednich kwalifikacji. Odrzucając w uzasadnieniu wyroku pogląd Sądu Apelacyjnego,
w myśl którego każdy lekarz, niezależnie od wykonywanej specjalizacji, zna się na wszystkich dziedzinach medycyny, Sąd Najwyższy trafnie podkreślił, że niedopuszczalne było, by niespecjaliści decydowali
o zabiegach specjalistycznych lub/i samodzielnie je przeprowadzali.
Stanowisko to, pomimo początkowego sprzeciwu ze strony doktryny12,
10

s. 270

B. Wertheim Kilka zagadnień z dziedziny odpowiedzialności cywilnej lekarzy, Palestra 1936, nr 4-5,

11
Zbiór Orzecznictwa 1945-46, poz. 18. W tej sprawie okulista i ginekolog zadecydowali o konieczności
usunięcia u pacjentki krwiaka na podudziu. Zabieg ten, wymagający specjalistycznej wiedzy i odpowiednich warunków aseptycznych, przeprowadził ginekolog, ze względu na oszczędności – w warunkach ambulatoryjnych, nie odsyłając chorej do szpitala. W rezultacie podjętej interwencji pacjentka doznała zakażenia
i zmarła. Przeprowadzone w sprawie postępowanie dowodowe wykazało, że zabieg w ogóle nie była konieczny, gdyż istniały inne, medycznie uzasadnione w danym przypadku sposoby leczenia schorzenia, na które
cierpiała powódka.
12
W literaturze wskazywano przede wszystkim na sprzeczność tezy wyroku z dnia 9 X 1945 r.
z poglądem, który Sąd Najwyższy zajął w orzeczeniu z dnia 15 III 1938 r. (C II 2532/37; Przegląd Ubezpieczeń
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zostało podtrzymane przez judykaturę w kolejnych orzeczeniach, w tym
m. in. w wyroku z dnia 24 VI 1963 r. (II CR 851/62)13. Sąd Najwyższy
stwierdził w nim expresis verbis, że wadliwa organizacja pracy mogła
mieć miejsce także w sytuacji, gdy kierownictwo szpitala powierzało
stanowisko wymagające odpowiednich kwalifikacji lekarzowi, który
nie miał należytej wiedzy i doświadczenia i nie był w stanie podejmować właściwych decyzji odnośnie do sposobu leczenia.
W okresie powojennym orzecznictwo zaczęło stopniowo odchodzić
od przypisywania szpitalowi winy własnej. Pojawiła się bowiem możliwość obciążenia zakładu leczniczego odpowiedzialnością zastępczą
(na podstawie art. 145 k.z.) w sytuacji, w której szkodę wyrządził, ze
swojej winy, zatrudniony w zakładzie lekarz w związku z dokonywaniem czynności nieleczniczych, pozostających poza zakresem diagnozy i terapii (tzw. administracyjno – organizacyjnych).14 Tendencja ta
znalazła swój wyraz m. in. w wyroku z dnia 10 XII 1952 r. (C 584/52)15,
w którym Sąd Najwyższy orzekł, że niedbalstwo lekarza o charakterze nieleczniczym, będące przesłanką odpowiedzialności szpitala z art.
145 k.z., stanowić może wadliwa identyfikacja pacjentki, prowadząca
do przeprowadzenia skomplikowanej operacji u niewłaściwej osoby.
Pomimo iż kwestia winy własnej zakładu leczniczego pozostała poza
zakresem rozważań sądu, okoliczności stanu faktycznego rozpatrywanej sprawy wskazywały na możliwość oparcia roszczeń (także) na art.
Społecznych, Orzecznictwo i opinie prawne 118/38). Pogląd ten zakładał, że wyłącznie lekarz mógł ponosić
odpowiedzialność za doznaną przez pacjenta szkodę, ponieważ jako osoba uprawniona do leczenia, sam
decydował o potrzebie pomocy specjalisty. Więcej na ten temat zob. S. Garlicki Odpowiedzialność cywilna za
nieszczęśliwe wypadki, Warszawa 1959, s. 189
13
Zbiór Orzecznictwa 1964, poz. 224
14
W sferze czynności nieleczniczych (techniczno – organizacyjnych) lekarz uznawany był przez
piśmiennictwo za podwładnego zatrudniającego go zakładu leczniczego, ponieważ spoczywał na nim
obowiązek stosowania się do poleceń i wskazówek pracodawcy dotyczących szeroko pojmowanej organizacji pracy (godzin jej rozpoczęcia i zakończenia, rozkładu dyżurów, planowania zabiegów, itp.). Stosunek
podwładności nie obejmował natomiast czynności stricte leczniczych, tj. diagnozy i terapii, w zakresie których
lekarz pozostawał samodzielny i niezależny od szpitala i w razie wyrządzenia szkody, ponosił wyłączną
(indywidualną) odpowiedzialność wobec poszkodowanego pacjenta. Więcej na ten temat zob. K. BączykRozwadowska op. cit., s. 55-56
15
PiP 1953, nr 8-9, s. 367. W tej sprawie, w wyniku zaistniałej pomyłki co do osoby pacjentki, skomplikowana operacja histerektomii (usunięcia macicy) została przeprowadzona u osoby, która miała zostać poddana prostemu zabiegowi zszycia pękniętej szyjki macicy i wycięcia blizny.
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134 k.z., poprzez wykazanie w nieprawidłowości w funkcjonowaniu
szpitala jako zorganizowanej całości.16
W niektórych orzeczeniach judykatura, dostrzegając związek między nieleczniczymi zaniedbaniami lekarza a wadliwą organizacją szpitala prowadzącą do powstania szkody, powoływała obie podstawy odpowiedzialności, tj. art. 134 i 145 k.z. jednocześnie.17 Sytuacja ta miała
miejsce m. in. w wyroku z dnia 1 IV 1955 r. (IV CR 39/54)18, w którym
Sąd Najwyższy uznał niedopełnienie przez lekarza obowiązku otoczenia chorego opieką i zapewnienia mu bezpieczeństwa podczas hospitalizacji za uchybienie o charakterze techniczno – administracyjnym,
stanowiące jednocześnie winę organizacyjną szpitala.
Rozróżnienie na winę własną szpitala i niedbalstwo lekarza, pozwalające na pociągnięcie zakładu leczniczego do odpowiedzialności za doznaną przez pacjenta szkodę, straciło doniosłość jurydyczną
w okresie, w którym za wszelkie szkody wyrządzone w związku z leczeniem odpowiedzialność ponosił Skarb Państwa (zakład państwowej
służby zdrowia) na podstawie przepisów art. 417 i n. k.c.19 Zgodnie
z tezami Wytycznych Sądu Najwyższego z dnia 15 II 1971 r. (III CZP
33/70) Skarb Państwa nie miał zdolności deliktowej w zakresie odpowiedzialności za winę własną i zawsze odpowiadał za czyn cudzy, tj.
zawinione działanie funkcjonariusza państwowego (lekarza, pomocniczego personelu medycznego i innych osób zatrudnionych w placów16
Pomyłka co do osoby pacjentki wynikała bowiem nie tylko z rażącego (jak się wydaje) niedbalstwa
lekarza, który nie zbadał pacjentki, nie zaznajomił się z historią choroby i nie zweryfikował jej tożsamości,
ale także z braku należytej staranności pielęgniarki, która przywiozła na salę operacyjną inną chorą. W szpitalu niewłaściwa była więc także organizacja pracy oddziału ginekologicznego, który powinien funkcjonować
w taki sposób, by wykluczyć jakiekolwiek pomyłki co do osoby pacjenta, zwłaszcza w przypadkach, gdy
zabieg jest poważny i niesie za sobą daleko idącą i nieodwracalną ingerencję w organizm człowieka.
17
Art. 145 k.z. stanowił jednak korzystniejszą alternatywę z uwagi na możliwość wystąpienia przez szpital, po wypłaceniu odszkodowania do rąk pacjenta, z roszczeniem regresowym wobec lekarza - bezpośredniego
sprawcy szkody. W myśl natomiast art. 146 k.z., będącego w takich przypadkach podstawą roszczeń zwrotnych,
w razie wykazania winy podwładnego (sprawcy szkody), podmiot ten odpowiadał w stosunku wewnętrznym
zawsze za całą szkodę. J. Korzonek, I. Rosenblüth Kodeks zobowiązań. Komentarz, Tom I, Kraków 1936, s.
370
18
OSN 1957, poz. 7. W tej sprawie lekarz zaniedbał kontrolowania pacjenta poddanego badaniu radiologicznemu i nie dopilnował czasu naświetlania, co doprowadziło do poważnych poparzeń i trwałej utraty przez
chorego zdolności do pracy.
19
Uchwała pełnego składu Izby Cywilnej SN w sprawie odpowiedzialności Skarbu Państwa i państwowych
osób prawnych za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy państwowych, OSN 1971, z. 4, poz. 59
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kach państwowej służby zdrowia).20 W przypadkach kwalifikowanych
dotychczas jako wina organizacyjna w rozumieniu art. 134 k.z. poszukiwano zatem zaniedbań indywidualnego (określonego) funkcjonariusza bądź też, w razie trudności z ustaleniem konkretnej osoby winnej
powstania szkody, odwoływano się do koncepcji tzw. winy bezimiennej (anonimowej). Obie kategorie winy – organizacyjna i bezimienna
- były zresztą zbliżone do siebie pod względem konstrukcji; o możliwości przyjęcia tej drugiej decydowały bowiem (w braku możliwości nawiązania do indywidualnych cech sprawcy i rzeczywistej oceny
psychicznej strony podjętego przezeń działania) kryteria obiektywne,
sprowadzające się do ustalenia usterek w organizacji i funkcjonowaniu określonej jednostki leczniczej.21 W literaturze trafnie podkreślano,
że jeżeli w działaniu instytucji państwowej pojawiły się danego rodzaju niedociągnięcia, to albo niewłaściwy był dobór funkcjonariuszy
albo nie zapewniono im właściwych warunków wykonywania powierzonych czynności, ewentualnie nie sprawowano nad nimi należytej
kontroli.22 Odpowiedzialność przewidziana w art. 417 k.c. rozciągała
się zatem na całość funkcjonowania zakładu leczniczego, od którego
oczekiwano zarówno odpowiedniej organizacji, jak i profesjonalizmu
i wysokiej jakości świadczeń medycznych.23
Powrót do „czystej” konstrukcji winy organizacyjnej i rozróżnienia
między odpowiedzialnością szpitala za własne działania i zaniechania
a odpowiedzialnością zastępczą stał się możliwy dopiero po noweliza-

20
Przyjęcie założenia, że art. 417 i n. k.c. stanowiły w systemie czynów niedozwolonych odrębny rodzaj
odpowiedzialności oznaczało wyłączenie stosowania, w zakresie szkód wyrządzonych przy leczeniu, innych
jej podstaw, w szczególności zaś art. 416 k.c., art. 429 k.c. oraz art. 430 k.c. Więcej na ten temat K. BączykRozwadowska op. cit., s. 71
21
Por. M. Safjan Prawo i medycyna. Ochrona praw jednostki a dylematy współczesnej medycyny, Warszawa 1998, s. 85. Zob. także A. Rembieliński Odpowiedzialność Skarbu Państwa w świetle Wytycznych wymiaru
sprawiedliwości z dnia 15 II 1971 r., RPEiS 1972, nr 2, s. 46
22
Tak w szczególności Z. Radwański Prawo zobowiązań, Warszawa 1986, s. 170 oraz J. Kosik Zasady
odpowiedzialności państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszów, Wrocław 1961, s. 96. Zob. także
B. Janiszewska [w:] Prawo wobec medycyny i biotechnologii. Zbór orzeczeń z komentarzami, red. M. Safjan,
Warszawa 2011, s. 265
23
Por. M. Safjan Współczesne dylematy cywilnej odpowiedzialności lekarza, PS 1991, nr 3, s. 16-17

30

Prawo i Medycyna 3-4/2012 (48/49, vol. 14)

Odpowiedzialność zakładu leczniczego za winę...

cji kodeksu cywilnego z dnia 17 VI 2004 r.24 W nowym stanie prawnym, w którym zastosowanie art. 417-4172 k.c. (formuły zaostrzonej
odpowiedzialności Państwa) ograniczone jest do sfery imperium, naprawienie szkód wyrządzonych przy leczeniu ponownie podlega ogólnym regułom odpowiedzialności ex delicto, zawartym w art. 415 k.c.,
art. 416 k.c., art. 427 k.c., art. 429 k.c. oraz art. 430 k.c.25, chyba że
w konkretnym przypadku poszkodowany powołałby się na podstawy
kontraktowe (art. 471 lub 474 k.c.).

III. Płaszczyzny zastosowania konstrukcji winy własnej
zakładu leczniczego w obecnym stanie prawnym
Pomimo zmian w stanie prawnym i odmiennym kształtowaniu się –
w toku ewolucyjnego rozwoju – podstaw odpowiedzialności zakładu
leczniczego za winę własną, koncepcja winy organizacyjnej pozostała
co do istoty niezmieniona; aktualność zachowały także wcześniejsze
orzeczenia sądowe. Stworzony przez judykaturę katalog przypadków,
w których możliwe jest nałożenie na szpital obowiązku naprawienia
szkody wyrządzonej zawinionym działaniem (zaniechaniem) szpitala jako zorganizowanej całości, ma charakter otwarty i może zostać
uzupełniony przez judykaturę oraz piśmiennictwo, którego twórcze
działanie i prezentowane poglądy nie pozostają bez wpływu na reguły
ustalone przez orzecznictwo.26
Winę organizacyjną, zgodnie z utrwalonym poglądem orzecznictwa
i literatury, stanowić może nieuzasadniona odmowa przyjęcia chorego do szpitala i udzielenia mu pomocy, będąca naruszeniem art. 15
24
Ustawa z dnia 17 VI 2004 r. o zmianie ustawy kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2004 r., Nr 164, poz. 1692). Nowe przepisy weszły w życie z dniem 1 IX 2004 r.
25
Tak m.in. M. Nesterowicz Prawo medyczne, Toruń 2010 (wyd. IX), s. 399; M. Safjan Odpowiedzialność
odszkodowawcza władzy publicznej (po 1 września 2004 roku), Warszawa 2004, s. 27; E. Bagińska
Odpowiedzialność odszkodowawcza za wykonywanie władzy publicznej, Warszawa 2006, s. 254 i n.; K.
Bączyk-Rozwadowska op. cit., s. 185 i n.
26
Spośród licznych wypowiedzi doktryny na temat odpowiedzialności szpitala za winę organizacyjną
zob. np. M. Sośniak Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 XII 1974 r. (II CR 692/73), OSPiKA
1975, poz. 94 oraz M. Nesterowicz Prawo medyczne, s. 372-381; tenże Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego
w Lublinie z dnia 10 I 2002 r., (I ACa 576/01), OSP 2003, z. 2; tenże Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego
w Rzeszowie z dnia 12 X 2006 r. (I ACa 377/06), PiM 2009, nr 3
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ustawy o działalności leczniczej (dawnego art. 7 ustawy o z.o.z.27).
W myśl tego przepisu podmiot leczniczy (lekarz, szpital) nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje
natychmiastowej pomocy medycznej z uwagi na zagrożenie zdrowia
lub życia. W sytuacji niecierpiącej zwłoki, spoczywający na szpitalu
(niezależnie od jego charakteru i statusu własnościowego) obowiązek
podjęcia interwencji ma więc charakter bezwzględny i nieprzewidujący wyłączeń. Odmowy wykonania go nie mogą uzasadniać w szczególności takie okoliczności, jak m. in. niedysponowanie odpowiednią
liczbą specjalistów, brak miejsc na oddziale, fakt iż pacjent jest nieubezpieczony lub jego leczenie nie rokuje poprawy.28
Stanowisko to potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku dnia 11 XII
2002 r. (I CKN 1386/00).29 Przyjęto w nim, że w sytuacji, gdy zabieg
jest celowy i medycznie uzasadniony, odmowa przyjęcia pacjenta do
szpitala i wykonania operacji nie może być dowolną decyzją lekarza,
lecz wymaga istnienia ważnych powodów (potwierdzonych stosownymi konsultacjami) oraz szczegółowego uzasadnienia w dokumentacji medycznej. W przeciwnym razie – jak zaznaczono – szpital może
ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą nie tylko za pogorszenie
stanu zdrowia pacjenta, lecz także za utrzymywanie się rozstroju zdrowia, jeśli w wyniku zabiegu zostałby on wyeliminowany. Z orzeczenia
a contrario zatem wynika, że szpital może odmówić pomocy wyłącznie w zakresie świadczeń zdrowotnych innych niż ratujące życie, jeżeli
jednocześnie, w ocenie lekarzy, zaistnieją ważne powody zaniechania

27
Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r., Nr 91, poz. 408 z późn. zm.), obowiązująca
od dnia 15 I 1992 r., została w całości uchylona mocą przepisów ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 IV
2011 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), która weszła w życie z dniem 1 VII 2011 r.
28
Tak M. Nesterowicz Prawo medyczne, Toruń 2010 (wyd. IX), s. 373
29
Lex 75348. Stan faktyczny sprawy był dość osobliwy. Pacjent, zakwalifikowany do operacji kciuka,
po otrzymaniu informacji na temat jej skutków, odmówił wyrażenia zgody na zabieg. Po upływie 2 miesięcy
ponownie zgłosił się do szpitala w celu kontynuowania leczenia. Szpital odmówił wykonania operacji,
ponieważ – w ocenie lekarzy – nieprawidłowe cechy osobowości pacjenta (niepodatność na perswazje, bezkrytycyzm) uniemożliwiały współpracę z jego strony (zwłaszcza w okresie ewentualnej rehabilitacji), a w konsekwencji – powikłania pooperacyjne i pogłębienie kalectwa. Odmowa ze strony szpitala nie doprowadziła jednak
do zwiększenia rozstroju zdrowia, lecz nie pozwoliła na zmniejszenie stopnia kalectwa.
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leczenia.30 Weryfikacja przesłanki ważnych powodów (pojęcia niewątpliwie nieostrego i dającego możliwość szerokiej interpretacji) należeć
będzie ostatecznie do sądu, który powinien dokonywać jej szczególnie
wnikliwie i ostrożnie, uwzględniając okoliczności konkretnego przypadku oraz fakt, iż w rachubę wchodzą najwyższe dobra człowieka, tj.
zdrowie i życie.
Stanowisko Sądu Najwyższego, wyrażone w wyroku z dnia 11 XII
2002 r., odpowiada poglądom przyjmowanym w judykaturze innych
państw europejskich, m. in. Francji. W orzeczeniu z dnia 16 VI 2000 r.
(D. 2000, I.R. 234)31 francuski najwyższy sąd administracyjny – Rada
Stanu (Conseil d’Etat) nałożył obowiązek naprawienia szkody na publiczny zakład leczniczy, który powołując się na brak miejsc, odmówił
przyjęcia pacjentki w ciąży bliźniaczej z wysokim ryzykiem porodu
i odesłał ją do innego szpitala (gdzie ostatecznie doszło do rozwiązania). Odmowa została uznana za nieuzasadnioną i pozbawioną podstaw, ponieważ pozwany szpital (w odróżnieniu od placówki, do której
trafiła powódka) dysponował odpowiednią liczbą specjalistów – neonatologów, którzy z dużym prawdopodobieństwem mogliby zapobiec
powstaniu szkód u noworodków, podejmując odpowiednie działania
w pierwszych minutach życia dzieci. Szpital, w którym odbył się poród, nie był w stanie udzielić dzieciom należytej pomocy fachowej,
pomimo zastosowania najlepszych metod i środków leczenia.
Za winę organizacyjną uznaje się również zwłokę w udzieleniu pacjentowi pomocy lekarskiej w sytuacji, w której podjęcie działań medycznych tylko wówczas mogło być skuteczne, gdyby nastąpiło we
właściwym czasie. We wspomnianym już wyroku z dnia 13 IX 1937
r. Sąd Najwyższy rozważał przypadek wyrządzenia szkody (w postaci
poważnych komplikacji w przebiegu choroby) w następstwie opóźnienia (o jeden dzień) w skierowaniu do pacjenta karetki pogotowia prawidłowo wezwanej telefonicznie. Przyjęta przez Sąd Najwyższy zasada, iż wina organizacyjna wyrażać się może w niedopełnieniu przez
30
Na odstąpienie od leczenia z ważnych powodów pozwala lekarzowi art. 38 ustawy z dnia 5 XII 1996 r.
o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r., Nr 226, poz. 1943 – tekst jednolity).
31
Podaję za M. Nesterowicz Prawo medyczne, s. 373
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zakład leczniczy obowiązku udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej, ma jednak znaczenie szersze i niewątpliwie obejmuje wszelkie sytuacje, w których pacjent nie otrzymuje świadczeń zdrowotnych
w odpowiednim czasie (np. przebywając w izbie przyjęć lub nawet
na oddziale szpitalnym), co komplikuje przebieg choroby i staje się
przyczyną powstania lub zwiększenia szkody. Stanowisko to wydaje
się potwierdzać najnowsze orzecznictwo. W wyroku z dnia 18 IV 2002
r. (I ACa 214/02)32 Sąd Apelacyjny w Krakowie obciążył szpital odpowiedzialnością za śmierć powódki (rodzącej), u której po pojawieniu
się powikłań w przebiegu porodu nie podjęto koniecznej, natychmiastowej interwencji medycznej z powodu spóźnionego przybycia na
salę operacyjną anestezjologa, wezwanego przez szpital telefonicznie
po pojawieniu się komplikacji.
Wina własna (organizacyjna) zakładu leczniczego może także wyrażać się w braku odpowiedniej i wymaganej dla prawidłowego działania szpitala liczby doświadczonych lekarzy (specjalistów) i personelu
medycznego. Zasada ta została wyrażona m. in. we wspomnianym już
wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 18 IV 2002 r. (I ACa
214/02). Sąd przyjął, że szpital ponosi odpowiedzialność za szkodę
(śmierć rodzącej) wynikłą z niezapewnienia obecności anestezjologa
przy porodzie w sytuacji, w której ze względu na okoliczności trzeba
było liczyć się z możliwością przeprowadzenia operacji (cesarskiego
cięcia lub laparomii). Z kolei w wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 8 II 2006 r. (I ACa 131/05)33 stwierdzono, że zaniedbania
szpitala (dające się zakwalifikować nawet jako niedbalstwo rażące
– podkreśl. K.B.R.), prowadzące do powstania u dziecka poważnej
Ibidem.
Niepubl. W tej sprawie powódka została wprawdzie prawidłowo zakwalifikowana do indukcji porodu
(w dniu 23 XII), lecz rozwiązanie ciąży zostało przeprowadzone w niewłaściwy sposób i doprowadziło do niedotlenienia dziecka i głębokiej zamartwicy, skutkującej ciężkim czterokończynowym porażeniem mózgowym.
Obok winy organizacyjnej, na powstanie szkody wpływ miał także błąd diagnostyczny lekarzy, polegający
m. in. na niepodłączeniu u rodzącej zapisu KTG (monitorującego tętno płodu), niewykonaniu badań krwi
u dziecka (w celu weryfikacji stanu jego dotlenienia w łonie matki) oraz niewykryciu u rodzącej pęknięcia
macicy. Wadliwa diagnoza doprowadziła do błędnej decyzji o konieczności kontynuowania porodu drogami
i siłami natury (błąd terapeutyczny), podczas gdy stan pacjentki i dziecka wymagały natychmiastowego cesarskiego cięcia.
32
33
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szkody okołoporodowej, polegały na ograniczeniu liczby personelu
medycznego na oddziale oraz niewyznaczeniu osoby pełniącej funkcję
zastępcy w czasie nieobecności ordynatora. W konsekwencji opiekę
nad ciężarnymi i rodzącymi sprawowano chaotycznie, „od wezwania
do wezwania” przez lekarzy z oddziału oraz pododdziału ginekologicznego akurat obecnych w dyżurce lekarskiej” i bez odpowiedniej koordynacji działań, którą – jak podkreślili biegli – można było osiągnąć
poprzez przypisanie konkretnego lekarza do konkretnej rodzącej.
Pogląd, w myśl którego wina własna zakładu leczniczego może
wyrażać się w braku odpowiedniej liczby doświadczonych lekarzy –
specjalistów zajmuje także orzecznictwo innych państw, w tym m. in.
francuskie. W wyroku z dnia 11 VI 2009 r. (D. 2010, I.R. 363) Sąd Kasacyjny zasądził od zakładu leczniczego (prywatnej kliniki) odszkodowanie za szkodę, której doznała powódka w związku z przeprowadzeniem zabiegu przez chirurga ogólnego, a nie – jak to było wymagane
– kompetentnego specjalisty w dziedzinie chirurgii estetycznej.34 Odpowiedzialność zakładu leczniczego za brak zagwarantowania pacjentom świadczeń ze strony lekarzy z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem utrwalony jest także w systemie common law, w szczególności
zaś w prawie angielskim.35
W doktrynie i orzecznictwie przyjęto, że winę własną szpitala stanowić może również ograniczenie lekarzy w wyborze środków lekarskich bądź technicznych (niedostatki w zakresie fachowej aparatury
medycznej, odpowiedniego wyposażenia, niezbędnych leków). Sąd
Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 10 I 2002 r. (I ACa 576/01)
orzekł, że szpital ponosi odpowiedzialność zarówno za działania lekarza wadliwie przeprowadzającego poród, jak i uchybienia w organizacji
34
Zob. także wspomniany już wyrok francuskiej Rady Stanu z dnia 16 VI 2000 r. (D. 2000, I.R. 234),
w którym przyjęto odpowiedzialność szpitala za szkody wyrządzone noworodkom (bliźniętom) w wyniku
nieuzasadnionej odmowy przyjęcia do porodu matki w zaawansowanej ciąży wysokiego ryzyka.
35
Tak m. in. wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie Willsher vs Essex Area Authority z dnia 10 III 1987 r.
(1 AC 1047, 1988), w którym za zawinione działanie szpitala uznano dopuszczenie do udzielania świadczeń
przez młodego, niedoświadczonego lekarza. Lekarz ten podał bowiem przedwcześnie urodzonemu noworodkowi zbyt dużą dawkę tlenu, co doprowadziło do trwałego uszkodzenia wzroku dziecka. Wyrok opublikowany w wersji elektronicznej - http://www.e-lawresources.co.uk/Willsher-v-Essex-Area-Health-Authority.php,
dostęp z dnia 4 I 2013 r.
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oddziału położniczego, które były przyczyną powstania u dziecka
szkody (w postaci ciężkiego, czterokończynowego porażenia mózgowego).36 W ocenie Sądu uchybienia te wyrażały się zaniechaniu przez
szpital zorganizowania odpowiedniego zaplecza operacyjnego, pozwalającego na przeprowadzenie w koniecznych przypadkach zabiegu cesarskiego cięcia. Pod względem technicznym szpital nie spełniał
więc wymagań i zaleceń nadzoru krajowego dla oddziałów położniczo
ginekologicznych, co prowadziło do sprawowania nad ciężarnymi i rodzącymi opieki w sposób zagrażający zdrowiu i życiu rodzących oraz
noworodków.
Kategoria winy organizacyjnej obejmuje również przypadki powierzenia wykonania zabiegu, który wymaga fachowej wiedzy i umiejętności, lekarzowi nieposiadającemu dostatecznych kwalifikacji. Stanowisko to zostało wyrażone we wspomnianym już wyroku z dnia 9 X
1945 r. (I C 188/45), w którym Sąd Najwyższy stwierdził, że lekarz
– ginekolog nie tylko nie powinien podejmować decyzji o konieczności wykonania zabiegu (usunięciu krwiaka), ale także samodzielnie
go przeprowadzać, jeżeli brak mu odpowiedniej wiedzy i doświadczenia zawodowego. W sytuacji, w której nie występuje stan nagłości,
a zdrowiu i życiu chorego nie zagraża niebezpieczeństwo, na zakładzie leczniczym spoczywa obowiązek zapewnienia pacjentom pomocy ze strony kompetentnych lekarzy, działających zgodnie z posiadaną
specjalizacją.37 Jak trafnie zaznaczył Sąd Najwyższy w uzasadnieniu
wyroku, żaden lekarz wykonujący swój zawód nie zna się na wszystkich dziedzinach medycyny i jako niespecjalista, nie może zalecać,
a zwłaszcza samodzielnie przeprowadzać zabiegi wymagające wiedzy
i umiejętności specjalistycznych. Pogląd ten, nadal aktualny i często
36
OSP 2003, z. 2, z glosą M. Nesterowicza. Wina lekarza, będąca także, obok niedbalstwa szpitala
przedmiotem rozważań sądu, polegała na podjęciu niewłaściwej decyzji odnośnie do sposobu rozwiązania
ciąży. Lekarz uznał bowiem, że poród powinien nastąpić drogami i siłami natury, podczas gdy konieczne było
wykonanie zabiegu cesarskiego cięcia, ponieważ u rodzącej pojawiły się objawy jednoznacznie świadczące
o zagrażającej wewnątrzmacicznej zamartwicy płodu wynikającej z jego niedotlenienia.
37
Zasadę tę wyrażają expressis verbis art. 10 Kodeksu Etyki Lekarskiej z dnia 2 I 2004 r. oraz art. 36
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 XII 1996 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 277, poz. 1634 – tekst
jednolity). Zob. także Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 X 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy
i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2005 r., Nr 213, poz. 1779 z późn. zm.)
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powoływany w literaturze38 i orzecznictwie39 koresponduje z zasadą,
w myśl której należytą staranność ocenia się według wzorca lekarza tej
specjalizacji, w ramach której podejmował działania lekarz wyrządzający szkodę, niezależnie od rzeczywistych jego kwalifikacji w danej
dziedzinie medycyny (art. 355 § 2 k.c.).
Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem judykatury i piśmiennictwa,
kategoria winy organizacyjnej obejmuje także wspomniane już przypadki wadliwości identyfikacji pacjenta, prowadzące do podjęcia leczenia lub przeprowadzenia zabiegu u innej osoby. W wyroku z dnia
10 XII 1952 r. (C 584/52)40 Sąd Najwyższy orzekł, że błąd co do osoby
pacjentki i wykonanie skomplikowanej operacji (usunięcia macicy)
u niewłaściwej osoby, stanowi zaniedbanie szpitala o charakterze organizacyjno – administracyjnym i nakłada na zakład leczniczy obowiązek naprawienia wynikłej z takiego działania szkody majątkowej
oraz krzywdy. Natomiast w sprawie zakończonej wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 4 VII 1969 r. (I PR 178/69)41 pomyłka personelu medycznego polegała na zamianie zdjęcia radiologicznego płuc pacjentki ze zdjęciem RTG mężczyzny chorego na gruźlicę, w następstwie
której powódka poddana została długotrwałemu i uciążliwemu, lecz
całkowicie zbędnemu leczeniu przeciwgruźliczemu. Sąd Najwyższy
uznał, że wprawdzie nie doszło do wyrządzenia szkody (w postaci pogorszenia stanu zdrowia w następstwie zażywanych leków, przepisanych w związku z obowiązkową terapią), jednakże uzasadnione były
roszczenia powódki o naprawienie krzywdy, która in casu wyrażała
się w cierpieniach psychicznych związanych z przekonaniem o istnieniu rzekomego, poważnego i niebezpiecznego dla zdrowia schorzenia. Wyłącznie wypłatę zadośćuczynienia, bez nakładania na zakład
leczniczy obowiązku kompensacji szkody majątkowej, zasądzały również sądy w rozstrzyganych w ostatnich latach sprawach dotyczących
Zob. M. Nesterowicz Prawo medyczne, s. 193
Zob. np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 I 1966 r. (I CR 369/65), OSPiKA 1966, poz. 278 z glosą M.
Sośniaka oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 III 1976 r. (IV CR 50/76), OSN 1977, z. 1, poz. 11
40
PiP 1953, nr 8-9, s. 367 i n.
41
OSN 1970, poz. 71
38
39
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zamiany noworodków na oddziałach szpitalnych.42 Wadliwa identyfikacja chorego niekoniecznie bowiem i nie w każdym przypadku wiąże
się z uszczerbkiem majątkowym. Jeżeli jednak w następstwie zawinionej przez szpital pomyłki chory doznaje wyłącznie krzywdy, obowiązek jej naprawienia nie powinien budzić wątpliwości, nawet w sytuacji, gdy cierpienia moralne poszkodowanego pacjenta będą miały
charakter przemijający.
Nadto, winę organizacyjną stanowić będą zaniedbania w zakresie
zapewnienia pacjentom bezpieczeństwa podczas pobytu w zakładzie
leczniczym. Obowiązek ten, immanentnie związany z procesem leczenia, wynika z ogólnych zasad funkcjonowania zakładu jako placówki
ochrony zdrowia i stanowi trwały i niezbędny element przeprowadzenia zabiegów z zakresu szeroko pojmowanej diagnozy lub/i terapii.
Nadto, na jego istnienie wskazuje generalny, skierowany do wszystkich podmiotów i wynikający z zasad współżycia społecznego (zasad
słuszności) nakaz postępowania w obrocie cywilno - prawnym w taki
sposób (tj. ostrożnie i rozsądnie), by uniknąć wyrządzania szkód.43
W niektórych systemach prawnych (np. francuskim) ukształtowała się
jednak zasada zakładająca, że obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa
wynika z zawieranej przez pacjenta z zakładem leczniczym umowy
42
Najbardziej znanym przypadkiem, szeroko opisywanym w prasie, jest zamiana bliźniaczek O.
– Katarzyny i Niny, wykryta przypadkowo po 17 latach od chwili narodzin dziewczynek. Do zamiany
doszło w 1984 r. na oddziale dziecięcym szpitala, w którym hospitalizowano bliźniaczki O. oraz Edytę W.
(wydaną rodzicom O. zamiast biologicznej siostry Niny). Wykrycie pomyłki pociągnęło za sobą poważne
szkody moralne (stany depresyjne u matek, cierpienia psychiczne u dziewcząt). W 2009 r. Sąd Okręgowy
w Warszawie zasądził w 2009 r. od szpitala na rzecz każdej z córek oraz czwórki rodziców zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę (w sumie była to kwota 1 mln 900 tys.). Zob. Prawie 2 mln odszkodowania za zamianę niemowląt w szpitalu, dokument w wersji elektronicznej - http://wiadomosci.gazeta.pl/
wiadomosci/1,114873,6457956.html, dostęp z dnia 7 I 2013 r. Podobna sprawa, dotycząca zamiany chłopców
(bliźniąt) w szpitalu w 1953 r., zakończyła się w 2012 r. przez Sądem Okręgowym w Rzeszowie. Od szpitala (Skarbu Państwa) zasądzono na rzecz poszkodowanych łącznie 770 tys. zł (po 200 tys. zł dla zamienionych braci, 100 tys. zł dla jedynego żyjącego rodzica - ojca powoda, po 60 tys. zł dla pozostałej dwójki
bliźniąt, która wychowywała się w swoich domach oraz po 30 tys. zł dla reszty rodzeństwa). Zob. R. Kiljanka
Zamiana bliźniaków w szpitalu, dokument w wersji elektronicznej - http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/
article?AID, dostęp z dnia 7 I 2013 r. De lege lata ewentualnym pomyłkom co do osoby chorego zapobiec ma
obowiązek stosowania u pacjentów w szpitalach specjalnych znaków identyfikacyjnych. Zob. Rozporządzenie
Ministra Zdrowia z dnia 20 IX 2012 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala
w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku (Dz. U. z 2012 r., Nr 12,
poz. 1098). Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 I 2013 r.
��
Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 VIII 1958 r. (2 CR 772/57), niepubl.
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o hospitalizację (contrat d’hospitalisation), przez którą zakład zobowiązuje do dostarczenia choremu opieki za pośrednictwem zatrudnionych w nim lekarzy.44
Jak się trafnie podkreśla w piśmiennictwie, dla należytej realizacji obowiązku zapewnienia pacjentom bezpieczeństwa wymagana jest
staranność bardzo wysokiej, nawet najwyższej miary (exactissima
diligentia, art. 355 § 2 k.c.), podyktowana nie tylko profesjonalnym
charakterem działań zakładu leczniczego i zatrudnionego w nim personelu, ale również okolicznością, iż celem działań lekarza (szpitala)
są zdrowie i życie pacjenta, który co do zasady, znajduje się w gorszej
kondycji psychofizycznej niż osoba zdrowa i jest bardziej narażony na
niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody. Jedynie w nielicznych systemach prawnych (np. we Francji) powinność ta ma charakter zobowiązania rezultatu (obligation de sécurité de résultat), co w konsekwencji
powoduje zaostrzenie odpowiedzialności szpitala i nadanie jej w tym
zakresie charakteru obiektywnego (responsabilité sans faute).45
Polskie piśmiennictwo i judykatura stoją na stanowisku zakładającym, że zakres obowiązku zapewnienia choremu bezpieczeństwa,
oceniany według przepisu art. 355 § 2 k.c., zależy przede wszystkim
od rodzaju zakładu leczniczego, w którym udzielane są świadczenia
zdrowotne, ale także od stanu zdrowia pacjenta. Dalej idące powinności spoczywają na szpitalach psychiatrycznych, w których pacjenci wymagają szczególnie starannego, wzmożonego i niejednokrotni
całodobowego nadzoru oraz opieki ze strony lekarzy i personelu medycznego, a także odpowiedniego wyposażenia pomieszczeń szpitalnych (usunięcia przedmiotów niebezpiecznych), zabezpieczenia łóżek
44
Więcej na ten temat M. Nesterowicz Odpowiedzialność cywilna zakładu leczniczego za bezpieczeństwo
pacjenta w czasie hospitalizacji, PiP 2000, nr 3, s. 50 i n.
45
We
����������������������������������������������������������������������������������������������������
Francji ustawą z dnia 4 III 2002 r. o prawach pacjenta i jakości systemu opieki zdrowotnej wprowadzono odpowiedzialność szpitala za zasadzie ryzyka (jako wyjątek od generalnie przyjmowanej w sferze
szkód z leczenia zasady winy) na dwóch płaszczyznach aktualności obowiązku zapewnienia choremu
bezpieczeństwa – w zakresie szkód wyrządzonych w następstwie zastosowania wadliwego produktu medycznego oraz zakażeń szpitalnych. Zaostrzona w ten sposób odpowiedzialność szpitala powiązana została jednak
z obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Więcej na ten temat K. Bączyk-Rozwadowska op. cit, s. 311 i n. oraz
(w literaturze francuskiej) Y. Lambert-Faivre La loi n˚ 2002-303 du 4 mars relative aux droits des malades et á
la qualité du système de santé. L’indemnisation des accidents mèdicaux, Dalloz 2002, nr 17, s. 1367 i n.
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i okien, a także budynku i otoczenia szpitala (np. poprzez system krat,
monitoring). Nawet jeśli u pacjenta nie da się dostrzec niepokojących
objawów (tendencji do samookaleczenia, myśli samobójczych, itp.),
szpital powinien liczyć się z możliwością odmiennych reakcji i zachowań niż u pacjenta zdrowego psychicznie.46 W judykaturze wielokrotnie podkreślano, że szczególnej opieki i nadzoru wymaga chory, który
wykazuje zachowania anormalne oraz osoba nieprzytomna. W wyroku
z dnia 7 II 1969 r. (II CR 589/68)47 Sąd Najwyższy stwierdził, że jeżeli,
z uwagi na stan zdrowia osoby przyjętej do szpitala psychiatrycznego
i stwierdzone objawy, niezbędny jest wzmożony całodobowy nadzór
nad chorym, bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy przyczynę niewykonania tego obowiązku stanowiło wydanie przez lekarza niejasnego zlecenia personelowi pielęgniarskiemu czy też niezastosowanie się
pielęgniarki do tego zlecenia. W każdym bowiem przypadku, z uwagi
na istnienie związku przyczynowego między doznaną przez powódkę
szkodą a zaniechaniem w zakresie nadzoru, odpowiedzialność spoczywa na zakładzie leczniczym (z mocy art. 417 k.c. w dawnym brzmieniu
– podkreśl. K.B.R.). Zbliżone rozstrzygnięcia zapadały na tle stanów
faktycznych, w których z powodu braku odpowiedniej pieczy ze strony
szpitala, osoba psychicznie chora podjęła próbę lub skutecznie zrealizowała zamiar samobójczy.48
Analiza orzecznictwa dowodzi, że szpitale psychiatryczne podejmowały niekiedy próby pomniejszenia zakresu swojej odpowiedzialności
z tytułu niedochowania obowiązku nadzoru nad chorymi powołując się
na konstrukcję przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody. Ostatecznie jednak w orzecznictwie Sądu Najwyższego (u schyłku
Tak M. Nesterowicz Prawo medyczne, s. 374
Podaję za M. Nesterowicz op. cit., s. 375
48
Tak orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 28 VI 1995 r. (I ACr 39/95), OSA 1996, nr 7-8,
poz. 36, dotyczące pacjentki wykazującej tendencje samobójcze, która samowolnie opuściła szpital i targnęła
się na własne życie lub zginęła pod kołami pociągu na skutek nieszczęśliwego wypadku. Z kolei Sąd Okręgowy
w Lublinie w wyroku z 2005 r. zasądził od Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie na rzecz pośrednio
poszkodowanych – żony i córki kwotę 80,000 zł przyjmując, że szpital nie dopełnił obowiązku opieki i nadzoru nad pacjentem i stworzył mu okazję do samobójczej śmierci (poprzez powieszenie się na kablu żelazka
w pomieszczeniu socjalnym). R. Horbaczewski Zabrakło opieki i nadzoru, Rzeczpospolita z dnia 3 VII 2005
r.
46
47
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lat sześćdziesiątych XX wieku) ukształtowała się reguła wyłączająca
możliwość zastosowania art. 362 k.c. przez podmiot zobowiązany do
roztoczenia opieki nad pacjentami, którzy ze względu na chorobę psychiczną nie są w stanie kierować swoim postępowaniem i wymagają
zabezpieczenia przed wyrządzeniem szkody.49
Zróżnicowany (w zależności od stanu zdrowia pacjenta i rodzaju
zakładu) zakres obowiązku zapewnienia pacjentom bezpieczeństwa
podczas hospitalizacji pozostaje aktualny przede wszystkim w sferze
tzw. zakażeń szpitalnych (w szczególności wzw typu B lub C, wirusem
HIV oraz gronkowcem złocistym).50
W wyroku z dnia 26 VI 1992 r. (I ACr 254/92)51 Sąd Apelacyjny
w Gdańsku stwierdził expresis verbis, że obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa pobytu w zakładzie leczniczym polega także na niezarażeniu pacjenta inną chorobą (wirusem HIV). Teza wyroku została rozwinięta przez Sąd Apelacyjny w Krakowie, który w orzeczeniu z dnia
14 X 1992 r. (I ACr 374/92)52 orzekł, że szpital zobowiązany jest do
dołożenia należytej staranności w zakresie ochrony pacjentów przed
niebezpieczeństwem zakażenia chorobą zakaźną. Jeżeli – jak podkreślono – naruszenie tego obowiązku zwiększa ryzyko infekcji i z tym
właśnie ryzykiem wiąże się choroba zakaźna (wzw B), szpital ponosić będzie odpowiedzialność za wyrządzoną pacjentowi szkodę, chyba
49
Tak wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 XII 1967 r. (II CR 379/67), OSN 1968, z. 10, poz. 167
dotyczący pacjenta chorego na schizofrenię, który uwolnił się od zabezpieczających go pasów i wyskoczył
z drugiego piętra, wyrządzając sobie poważną szkodę. Zob. także wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 XI
1969 r. (II CR 294/69), OSPiKA 1970, poz. 249 z glosą E. Łętowskiej, zapadły na gruncie zbliżonego stanu
faktycznego (nieprzytomna pacjentka, przywieziona do szpitala z powodu zatrucia środkami farmakologicznymi, została pozostawiona na sali bez opieki i po odzyskaniu przytomności, w stanie zaburzeń psychicznych,
wyskoczyła przez nieodpowiednio zabezpieczone okno).
50
Zakażenia stanowią poważny problem dla lecznictwa. U schyłku lat 90. XX wieku liczba zachorowań
wywołanych zakażeniem wzw typu B była w Polsce jedną z najwyższych w Europie – szacowano, że ponad
60% osób, a wśród nich 80% dzieci poniżej lat 2 zostaje zakażonych w zakładach leczniczych. W. Magdzik
Wirusowe zapalenie wątroby typu „B” jako zakażenie szpitalne [w:] Profilaktyka i zwalczanie zakażeń szpitalnych. Materiały Sympozjum Kierowniczej Kadry Medycznej, Warszawa 1997, s. 15. Szkody doznane
w następstwie zakażeń stanowiły tym samym przedmiot żądań około 76% pozwów kierowanych przeciwko
zakładom leczniczym, przy czym ich apogeum przypadło na drugą połowę lat 90. XX wieku. D. Safjan, J.
Broll Odpowiedzialność cywilna Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez publiczna służbę zdrowia (wyniki badań akt sądowych z 1997 r.).
51
OSP 1993, z. 10, poz. 195 z glosą M. Nesterowicza
52
OSA 1992, poz. 44
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że przeprowadzi dowód na to, że szkoda stanowi następstwo innych
okoliczności.53 Wytyczoną w ten sposób linię orzekania podtrzymał
Sąd Najwyższy przyjmując w wyroku z dnia 10 VII 1998 r. (I CKN
786/97)54, że zaszczepienie pacjentowi choroby zakaźnej, stanowiące
przejaw naruszenia obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa, stanowi
rodzaj winy organizacyjnej, którą – jako winę własną – należy przypisać szpitalowi.
Analiza orzeczeń dotyczących zakażeń szpitalnych wskazuje na to,
że sądy upatrują winy zakładu lecznieczego w działaniach personelu
medycznego (lekarzy lub/i pielęgniarek), który pomimo spoczywającego na nim obowiązku, nie przestrzegał zasad higieny i aseptyki
przy dokonywaniu zabiegów i podejmowaniu innych czynności związanych z leczeniem. W wyroku z dnia 14 XII 1973 r. (II CR 692/73)55
Sąd Najwyższy uznał, że zaniedbania szpitala w zakresie aseptyki polegały na wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych (zmian opatrunku)
w przepełnionej sali chorych i w sąsiedztwie pacjentów mogących stanowić źródło infekcji. Zakład leczniczy nie dopełnił także obowiązku
zachowania czystości i porządku, czego dowodziła obecność znacznej
ilości kurzu szpitalnego na oddziale oraz insektów na salach chorych.
Natomiast w sprawie zakończonej wyrokiem Sądu Apelacyjnego we
Wrocławiu z dnia 28 IV 1998 r. (I ACa 308/98)56 za najbardziej prawdopodobną przyczynę zakażenia pacjenta wzw typu B oraz wirusem
HIV uznano poważne zaniedbania sanitarno – epidemiologiczne w stacji dializ (potwierdzone przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną),
w szczególności zaś praktykę stosowania dializatorów wielokrotnego
użytku oraz fakt przeprowadzania na tym samym stanowisku dializ
u chorych zakażonych wirusem HIV bądź będących nosicielami.
Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 VI 2000 r. (V CKN 34/00), niepubl.
PiM 1999, nr 3, s. 133
55
OSPiKA 1975, poz. 94. W tej sprawie u pacjenta, po operacji chirurgicznej usunięcia cysty, doszło do
zanieczyszczenia rany pooperacyjnej i powstania tzw. zgorzeli gazowej.
56
 �����������������������������������������������������������������������������������������������
PiM 2002, nr 12 z glosą M. Nesterowicza. W tej sprawie pacjent (a po jego śmierci w toku procesu – pośrednio poszkodowane osoby najbliższe, tj. żona i córka) dochodziły roszczeń o naprawienie szkody
i krzywdy doznanych w następstwie zakażenia wzw B oraz wirusem HIV podczas leczenia przewlekłej
niewydolności nerek.
53

��
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Za działanie szpitala będące przejawem zaniedbania obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa judykatura uznaje także organizowanie procesu leczenia w sposób, który nie zapewnia odizolowania pacjentów
lub personelu medycznego stanowiącego źródło zakażenia lub z innych przyczyn sprzyja powstawaniu i rozprzestrzenianiu się infekcji
(np. poprzez używanie tej samej strzykawki do iniekcji kilku pacjentów57). Tendencja ta znalazła swój wyraz m. in. w wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 III 1997 r.58 Sąd uznał w nim, że zakażenie doznane przez pacjenta pozostawało w związku przyczynowym
z pobytem w szpitalu na oddziale, który – w ocenie biegłych – stanowił
„siedlisko epidemiologiczne”. Postępowanie dowodowe wykazało bowiem, że podczas hospitalizacji powoda, w pozwanym zakładzie leczniczym stwierdzono około 100 zachorowań na żółtaczkę, 10% pacjentów oraz zatrudniona na oddziale pielęgniarka było nosicielami wzw
typu B, a szpital nie posiadał odizolowanej części pomieszczeń, w których mogliby przebywać chorzy lub nosiciele, stanowiący zagrożenie
dla pozostałych pacjentów.
Analiza orzeczeń, w których sądy uwzględniały powództwa i zasądzały odszkodowanie (głównie w tzw. procesach żółtaczkowych)
pozwala stwierdzić, że do połowy lat 90. XX wieku, dla obciążenia
szpitala odpowiedzialnością wystarczało stwierdzenie istnienia w nim
zaniedbań epidemiologicznych. Okoliczność ta świadczyła bowiem
o niedbalstwie zakładu leczniczego, według częstego w procesach rozumowania polegającego na przyjęciu, że skoro prawdopodobne jest
zaszczepienie przez szpital choroby zakaźnej (żółtaczki) u pacjenta, to
niewątpliwie musiało dojść do zaniedbań epidemiologicznych w zakładzie leczniczym.59 W nowszym orzecznictwie wymaga się natomiast
wskazania konkretnych okoliczności potwierdzających trafność i zasadność wnioskowania o winie wyłącznie na podstawie złego stanu sanitarnego szpitala, co oznacza podważenie generalnego założenia o noZob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 I 1968 r. (I CR 376/67), niepubl.
Wokanda 1998, z. 7
59
Tak m. in. wspomniane już wyroki Sądu Najwyższego z dnia 14 XII 1973 r. (II CR 692/73) oraz Sądu
Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 III 1997 r.
57
58
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toryjności przypadków zaszczepienia chorób zakaźnych w zakładach
leczniczych.60
Pozostałe, poza zakażeniami szpitalnymi, płaszczyzny niedochowania przez zakład leczniczy obowiązku zapewnienia pacjentom bezpieczeństwa, ujmowane są w orzecznictwie sposób kazuistyczny. Judykatura wskazuje m. in. na przypadki wadliwego rozmieszczeniu chorych
w salach szpitalnych. W wyroku z dnia 11 XI 1976 (II CR 420/76)61 Sąd
Najwyższy przyjął, że w sytuacji, gdy usunięcie wadliwości pomieszczeń szpitala (nieodpowieniej konfiguracji otworów okiennych) okaże
się w znacznym stopniu utrudnione, wina zakładu leczniczego może
polegać na nieprawidłowym rozmieszczeniu chorych o ograniczonej
zdolności samodzielnego poruszania się w tego rodzaju pomieszczeniach i narażeniu ich na nagłe i niebezpieczne przeciągi. Natomiast
we wspomnianym już wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 XII 1973
r. (II CR 692/73) za przejaw zaniedbania obowiązku zapewnienia pacjentom bezpieczeństwa uznano przepełnienie („nadmierne zagęszczenie”) pacjentów w salach chorych, prowadzące do rozprzestrzeniania
się zakażeń.
W piśmiennictwie, na tle orzecznictwa karnego, pojawił się także
pogląd, w myśl którego niedochowanie obowiązku zapewnienia chorym bezpieczeństwa może wyrażać się w nieprawidłowej organizacji
przechowywania leków i środków toksycznych na oddziale szpitalnym.
Argumentów przemawiających za przyjęciem takiego rozwiązania dostarczył wyrok z dnia 27 X 1983 r. (II KR 219/83),62 w którym Sąd
Najwyższy orzekł, że przechowywanie silnie działającego toksycznie
i trującego środka (azotynu sodu, używanego do dezynfekcji narzędzi
chirurgicznych) na oddziale szpitalnym w szafce obok leków stwarza bezpośrednie niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia pacjentów,
60
Zob. B. Janiszewska Aktualne zagadnienia procesów lekarskich (przegląd orzecznictwa), PiM 2004,
nr 1, s. 44 i n. Zob. np. wspomniany już wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 28 IV 1998 r. (I ACa
308/98) oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 11 III 1999 r. (I ACa 11/99), OSA 1999, z. 7-8,
poz. 37)
61
Podaję za M. Nesterowicz Prawo medyczne, s. 380-381
62
OSPiKA 1984, z. 11, poz. 228. W tej sprawie położna podała omyłkowo czterem pacjentkom, zamiast
soli gorzkiej, środek do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, co wywołało ich natychmiastową śmierć.
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ponieważ w każdej chwili może on być omyłkowo użyty dla celów
leczniczych. Prawdopodobieństwo zaistnienia takiej pomyłki Sąd uznał
za wysoce realne w każdym czasie. Okoliczność, iż w stanie faktycznym sprawy możliwe jest dochodzenie roszczeń odszkodowawczych
wydaje się nie budzić wątpliwości.
Przejaw winy własnej (organizacyjnej) zakładu leczniczego stanowi
także posługiwanie się wadliwym (niesprawnym) sprzętem i aparaturą
medyczną. W piśmiennictwie i judykaturze podkreśla się, że na zakładzie leczniczym spoczywa obowiązek zorganizowania stałej kontroli
technicznej urządzeń stosowanych w diagnozie i terapii; sprzęt medyczny nie może bowiem stanowić zagrożenia ani dla pacjenta, ani dla
lekarzy i zespołu operacyjnego.63 Kontrola ta, dokonywana z udziałem
profesjonalnych podmiotów posiadających stosowne uprawnienia, ma
na celu stwierdzenie i wyeliminowanie ewentualnych wad ukrytych
aparatury, których istnienia nie da się dostrzec prima facie, a jedynie
po wnikliwszej i bardziej starannej inspekcji. Szczególnie dokładnego
badania wymagać będą urządzenia wielokrotnego użytku, stosowane
z dużą częstotliwością. Ich wzmożona eksploatacja (w dopuszczalnych jednak przez normy techniczne i wytyczne producenta granicach)
zwiększa możliwość powstawania usterek, a co za tym idzie – niebezpieczeństwo wyrządzenia pacjentom poważnych szkód. Nałożenie na
szpital obowiązku starannej, periodycznej kontroli sprzętu nie zwalnia
lekarzy i personelu medycznego z powinności sprawdzania urządzeń
i aparatury przed każdym użyciem w celu weryfikacji możliwych i dających się z łatwością zauważyć usterek i niekompletności, które mogłyby doprowadzić do powstania szkody. 64
K. Bączyk Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone pacjentom w związku z użyciem wadliwego lub niesprawnego sprzętu medycznego, PiM 2002, nr 11, s. 56 i n. Por. M. Nesterowicz Odpowiedzialność
cywilna…, s. 50 i n. Podobny pogląd przyjmowany jest w systemie common law. Zob. W.E. Shipley Hospital’s
Liability to Patient for Injury Sustained from Defective Equipment Furnished by Hospital for Use in Diagnosis
o Treatment of Patient, American Law Reports 1967, nr 14, s. 8 i powołana tam literatura oraz orzecznictwo
64
 ����������������������������������������������������������������������������������������������
Zbliżone stanowisko zajmuje piśmiennictwo i judykatura amerykańska. Zob. wyrok sądu stanu Minnesota w sprawie Nelson vs Swedish Hospital z 1954 r. Szkoda, której naprawienia domagał się pacjent,
powstała w następstwie oderwania się części aparatu RTG w czasie zabiegu naświetlania. Defekt urządzenia,
używanego przez okres ponad trzech lat z częstotliwością do sześciu zabiegów dziennie, nie został w porę
dostrzeżony i usunięty, co uznano za zaniedbanie (negligence) lekarza i zakładu leczniczego, uzasadniające
odpowiedzialność obu tych podmiotów za wyrządzoną szkodę. Więcej na ten temat W.E. Shipley op. cit., s. 8
63

Prawo i Medycyna 3-4/2012 (48/49, vol. 14)

45

Kinga Bączyk-Rozwadowska

Pogląd o odpowiedzialności szpitala za winę organizacyjną, polegającą na użyciu wadliwej aparatury medycznej, został wielokrotnie
sformułowany w judykaturze. W wyroku z dnia 22 VIII 1980 r. (IV CR
299/80)65 Sąd Najwyższy uznał szpital (Skarb Państwa) odpowiedzialnym za szkodę, jakiej doznało dziecko z powodu poparzenia gorącą
wodą z termoforu, w którym podczas ogrzewania noworodka odkleiła
się bądź pękła uszczelka. W ocenie sądu obowiązek naprawienia szkody istniał bez względu na to, czy częstsze doglądanie dziecka przez personel szpitala (pielęgniarki) zapobiegłoby oparzeniu. Naruszenie dotyczyło bowiem obowiązku kontroli, który spoczywał na szpitalu jako
zorganizowanej całości. Natomiast w orzeczeniu Sądu Najwyższego
z dnia 11 V 1983 r. (IV CR 118/83)66 przyjęto, że dopuszczenie do użycia niesprawnego sprzętu (noża chirurgicznego), narażającego pacjentów na możliwość uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może zostać uznane za zawinione zaniedbanie szpitala, skutkujące powstaniem
odpowiedzialności za wyrządzoną pacjentowi szkodę na podstawie art.
417 k.c. (w dawnym brzmieniu – podkreśl. K.B.R.). Zdaniem Sądu,
przyczynie oparzenia można było zapobiec przy starannym sprawdzaniu stanu technicznego sprzętu przed każdym zabiegiem; przeprowadzanie kontroli w kilkuletnich odstępach czasu nie wypełniało natomiast tego obowiązku i nie stanowiło należytej jego realizacji. Sąd
stwierdził również, że winy za szkodę wyrządzoną przez wadliwy lub
niesprawny sprzęt nie ponosi lekarz, jeżeli nie mógł on dostrzec nieprawidłowości aparatury i nie wiedział o jej wcześniejszych usterkach.
Lekarz ma bowiem prawo sądzić, iż szpital pozostawia do jego dyspozycji sprzęt niewadliwy i poddawany regularnej, specjalistycznej kontroli (tj. bezpieczny i wolny od wad).
Zakład leczniczy nie ponosi jednak odpowiedzialności w sytuacji, gdy przyczynę niesprawności sprzętu, która doprowadziła do
Niepubl.
 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
OSN 1983, z. 12, poz. 201. W tej sprawie pacjent doznał szkody (w postaci oparzeń ręki i nogi I-III stopnia) w następstwie użycia przez lekarzy podczas operacji wadliwego noża chirurgicznego, w którym doszło
do „przebicia prądu”. Rozległość i stopień poparzeń spowodowały, że okres leczenia trwał ponad pięć miesięcy,
a w miejscach poparzeń pozostały szpecące blizny. Trwałe kalectwo pacjenta oceniono na 15%. Postępowanie
dowodowe wykazało, że kontroli sprzętu dokonywano jedynie periodycznie, w 4-letnich odstępach czasu.
65
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uszkodzenia ciała lub/i rozstroju zdrowia pacjenta, stanowią wady
ukryte powstałe w procesie produkcji, tj. błędy konstrukcyjne lub
usterki wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów. W takich przypadkach odpowiedzialność odszkodowawcza obciąża co do
zasady producenta (importera bądź sprzedawcę) aparatury medycznej
i jest niezależna od jego winy (art. 4491 k.c.), o ile szpital, przy dołożeniu wysokiej miary staranności (art. 355 § 2 k.c.) w zakresie realizacji
obowiązku kontroli (w tym także ze strony profesjonalistów), rzeczywiście nie był w stanie wad tych wykryć i w konsekwencji uniknąć
wyrządzenia szkody.
W piśmiennictwie pojawił się jednak pogląd, w myśl którego zasadne i zgodne z interesem pacjenta byłoby przyjęcie odpowiedzialności
szpitala za szkody wynikłe z zastosowania wadliwego sprzętu medycznego w pełnym zakresie, z prawem regresu zakładu leczniczego do
producenta lub sprzedawcy.67 Rozwiązanie to, z jednej strony, rzeczywiście mogłoby prowadzić do poprawy sytuacji pacjenta i należytego
zabezpieczenia jego interesów w zakresie szeroko pojętej kompensacji.
Świadczeniodawca (szpital), który doprowadził do wyrządzenia szkody posługując się wadliwym sprzętem, jest pacjentowi znany, w przeciwieństwie do producenta niesprawnego produktu. Nadto, ustalenie
osoby producenta może okazać się utrudnione w sytuacji, gdy poszkodowany nie ma wiedzy na temat tego, z którym z urządzeń zastosowanych w procesie diagnozy lub terapii należy wiązać wyrządzoną mu
szkodę (chyba że informacja o typie urządzenia i dane producenta zostaną wskazane na wynikach wręczonych choremu badań).
Z drugiej strony jednak pojawia się pytanie, czy obciążenie szpitala
odpowiedzialnością za wszelkie szkody wyrządzone w związku z użyciem wadliwego sprzętu medycznego (a więc zarówno wykrywalne,
jak i nie dające się wykryć podczas periodycznej, fachowej kontroli) nie jest działaniem zbyt daleko idącym. Zakład leczniczy, odmiennie niż producent, nie ma możliwości monitorowania bezpieczeństwa
urządzeń i podejmowania działań nad ich stałym ulepszeniem; jego
67

Tak M. Nesterowicz Prawo medyczne, s. 379
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rolą jest przede wszystkim udzielanie świadczeń zdrowotnych. Nadto,
zrealizowanie roszczeń regresowych w stosunku do producenta mogłoby w praktyce okazać się nader utrudnione. Istnieje bowiem prawdopodobieństwo długiego i kosztownego sporu o to, czy szpital mógł
wadę wykryć (co przemawia za odpowiedzialnością tego podmiotu za
doznaną przez pacjenta szkodę) czy miała ona (np. jako błąd konstrukcyjny) charakter niewykrywalny (i wówczas odpowiedzialność ostatecznie obciąża producenta, zobowiązanego do zwrotu tego, co szpital
świadczył tytułem wyrządzonej pacjentowi szkody).

IV.

Podstawy odpowiedzialności za winę organizacyjną

W poddanych analizie przypadkach, w których do wyrządzenia szkody dochodzi w następstwie zawinionego działania zakładu
leczniczego jako zorganizowanej całości, podstawę odpowiedzialności szpitala stanowi co do zasady art. 415 k.c., niezależnie od statusu
zakładu i prawnej formy jego funkcjonowania. Z mocy tego przepisu
odpowiadać więc będzie zarówno samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (dalej - z.o.z.) jako osoba prawna, jak i organ założycielski zakładu leczniczego funkcjonującego w formie jednostki budżetowej, podmiot, który utworzył niepubliczny zakład leczniczy, fundacja
bądź stowarzyszenie prowadzące działalność leczniczą, itd. W rachubę
może jednak wchodzić oparcie roszczeń na art. 416 k.c. w razie, gdyby
szkoda powstała w następstwie zawinionego działania organów szpitala będącego osobą prawną (np. dyrektora samodzielnego publicznego
z.o.z.).68 Winę tę mogłaby stanowić m. in. nieuzasadniona medycznie
i pozbawiona podstaw odmowa przyjęcia chorego do szpitala, przewiezienia do innej placówki medycznej lub przeniesienia na inny oddział, w wyniku czego doszłoby do pogorszenia stanu jego zdrowia lub
utraty życia.69
K. Bączyk-Rozwadowska op. cit., s. 190
W stanie prawnym, obowiązującym na gruncie nowelizacji kodeksu cywilnego z 2004 r. pojawia się
pytanie, czy za organ szpitala w rozumieniu art. 416 k.c. można uznać także ordynatora oddziału, stojącego
najwyżej w hierarchii lekarzy i odpowiedzialnego za organizację oraz przebieg leczenia w podległej mu
jednostce. Z punktu widzenia interesów poszkodowanych korzystniejszym rozwiązaniem byłoby jednak
68

69
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Oparcie roszczeń na podstawach deliktowych (art. 415 k.c., art.
416 k.c.) możliwe jest w zasadzie w każdym przypadku wyrządzenia szkody z winy zakładu leczniczego. Szkody medyczne mają bowiem charakter szkód na osobie, natomiast wywołanie uszkodzenia
ciała lub/i rozstroju zdrowia, niezależnie od tego, że może stanowić
następstwo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
(zawartej ze szpitalem umowy o leczenie), jest jednocześnie czynem
niedozwolonym. Dopuszczalne jest więc przyjęcie – w ramach zbiegu
roszczeń (art. 443 k.c.) – deliktowych podstaw odpowiedzialności nawet wówczas, gdy poszkodowany pozostawał z zakładem leczniczym
w stosunku umownym, a treść tego stosunku nie wyłączała roszczeń
ex delicto.70
Powołanie się na podstawy deliktowe (art. 415, art. 416 k.c.) daje
wprawdzie możliwość dochodzenia zadośćuczynienia za krzywdę
(i tym samym w szerszy sposób zakreśla ramy obowiązku odszkodowawczego), lecz nakłada na poszkodowanego dalej idące niż reżim
kontraktowy obowiązki, w tym w szczególności ciężar wykazania winy
szpitala oraz związku przyczynowego między wyrządzoną szkodą lub/i krzywdą a leczeniem. W praktyce, na niektórych płaszczyznach
odpowiedzialności za winę organizacyjną judykatura i piśmiennictwo
wypracowały szczególne, korzystne dla poszkodowanych reguły dochodzenia roszczeń. Dotyczy to w szczególności zakażeń szpitalnych,
które ze względu na swoją specyfikę, stanowią nawet (na tle procesów
lekarskich w ogólności) odrębną kategorię spraw, z właściwymi sobie rozwiązaniami prawnymi (w postaci m. in. domniemania winy lub/i związku przyczynowego, dopuszczalności tzw. dowodu prima facie
oraz prawdopodobieństwa związku przyczynowego).71
ordynatorowi statusu podwładnego i przyjęcie odpowiedzialności szpitala za jego zawinione działania lub
zaniechania (ewentualnie winę bezimienną) na zasadzie ryzyka (art. 430 k.c.).
��
Pogląd o dopuszczalności zbiegu roszczeń w zasadzie w każdym przypadku wyrządzenia szkody przy
leczeniu uznaje się za utrwalony w judykaturze i piśmiennictwie. Zob. w szczególności M. Nesterowicz Prawo
medyczne, s. 405; U. Drozdowska Problematyka podstaw odpowiedzialności cywilnej zakładów opieki zdrowotnej – wybrane zagadnienia, Radca Prawny 2002, nr 3, s. 22 oraz K. Bączyk-Rozwadowska, op. cit., 125
��
Na temat reguł dowodzenia i szczególnych zasad dochodzenia roszczeń w procesach dotyczących
zakażeń zob. B. Janiszewska Praktyka sądowa w sprawach cywilnych o zakażenia szpitalne (dowodzenie
przesłanek odpowiedzialności orz roszczenia przysługujące pacjentowi) – Część I (PiM 2009, nr 2) oraz Część
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W przypadkach wyrządzenia szkody przez zakład leczniczy z winy
własnej (organizacyjnej) można także rozważać odpowiedzialność ex
contractu na podstawie art. 471 k.c., jeżeli pacjent korzystał ze świadczeń zdrowotnych w zakładzie leczniczym odpłatnie, na zasadach komercyjnych, zawierając z zakładem umowę o leczenie (art. 750 k.c.).
Niewątpliwie korzystniejsza jest wówczas (w stosunku do reżimu deliktowego) sytuacja poszkodowanego w sferze dowodowej, związana
z możliwością skorzystania z ustanowionego w art. 471 k.c. domniemania winy sprawcy szkody (szpitala). Zakres kompensacji pozostaje
jednak de lege lata ograniczony do szkód majątkowych. Sytuacja ta
mogłaby jednak ulec zmianie w razie zrealizowania coraz powszechniej zgłaszanych w ostatnich latach (na wzór innych państw europejskich) postulatach przełamania tradycyjnego poglądu, w myśl którego
krzywda podlega naprawieniu jedynie na podstawie przepisów o odpowiedzialności ex delicto.72
W związku z wejściem w życie znowelizowanych przepisów ustawy o prawach i Rzeczniku praw pacjenta73 wprowadzających nowy,
pozasądowy system kompensacji szkód wyrządzonych przy leczeniu
powstaje pytanie, czy wyróżnione przez judykaturę i piśmiennictwo
przypadki działań szpitala, kwalifikowane jako wina organizacyjna,
mogłyby mieścić się w ustawowej kategorii zdarzenia medycznego
i w konsekwencji uzasadniać dochodzenie roszczeń w postępowaniu
II (PiM 2009, nr 3); M. Nesterowicz Prawo medyczne, s. 382-39; tenże Prawo medyczne. Komentarze i glosy
do orzeczeń sądowych, Warszawa 2012, s. 235-256
72
Tendencje do coraz szerszego ujmowania interesów niemajątkowych w ramach odpowiedzialności
ex contractu dostrzegalne są zwłaszcza w prawie francuskim, belgijskim i hiszpańskim. Nadto, kolejne
projekty Europejskiego Kodeksu Cywilnego expressis verbis przewidują, że szkoda podlegająca naprawieniu w reżimie kontraktowym obejmuje także krzywdę. Więcej na ten temat M. Safjan Naprawienie krzywdy
niemajątkowej w ramach odpowiedzialności ex contractu [w:] Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa
ku czci Profesora Adama Szpunara, red. M. Pyziak-Szafnicka, Kraków 2004, s. 259 i n. oraz M. Nesterowicz
Zadośćuczynienie pieniężne ex contractu i przy zbiegu odpowiedzialności deliktowej, PiP 2007, nr 1, s. 21.
Zob. także (dotąd odosobniony) wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 VIII 2005 r. (IV CK 69/05), Lex nr 37181,
w którym stwierdzono, że przy pojmowaniu szkody jako każdego uszczerbku w dobrach prawem chronionych, także dobrach o charakterze niemajątkowym, można rozważać również kontraktową odpowiedzialność za
szkody niemajątkowe. Odnosi się to – jak podkreślił Sąd – zwłaszcza do pewnych typów umów, w tym umów
o świadczenie usług medycznych.
73
Dz. U. z 2012 r., poz. 159. Nowe przepisy (Rozdział 13a, art. 67a-67o) weszły w życie z dniem 1 I 2012
r.
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przed komisjami wojewódzkimi. Z jednej strony, kwalifikacja ta wydaje się ex definitione wyłączona, skoro pozasądowy system kompensacji
z założenia funkcjonować ma jako tzw. reżim no fault compensation.
Z drugiej strony jednak ustawowa definicja zdarzenia medycznego (art.
67a ust. 1), odczytywana na tle przepisów wyznaczających podmiotowy zakres zastosowania ustawy (ograniczony do szpitali w rozumieniu
ustawy o działalności leczniczej, art. 67a, ust. 2), wydaje się obejmować
w szczególności zakażenia szpitalne, a także – co potwierdza praktyka
funkcjonowania komisji – przypadki zwłoki w udzieleniu choremu pomocy, prowadzące do pogorszenia stanu zdrowia lub śmierci.74 Pojęcie
niezgodności z aktualną wiedzą medyczną, stanowiące podstawowy
element definicji zdarzenia medycznego, wydaje się mieć treść tę samą
bądź przynajmniej w znacznym stopniu zbliżoną do winy.75 Poza tym
nowy system, będący z woli ustawodawcy alternatywą dla sądowej
drogi dochodzenia roszczeń, został skonstruowany w taki sposób, że
obejmując stany faktyczne (przypadki) uzasadniające także odpowiedzialność cywilną, daje poszkodowanemu możliwość wyboru pomiędzy sądem powszechnym a komisją do spraw wynagrodzenia szkód
wynikłych ze zdarzeń medycznych.

74
Komisja ds. orzekania o zdarzeniach medycznych przy Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we
Wrocławiu rozpatrywała w 2012 r. sprawę pacjenta, który zmarł w następstwie nieudzielenia natychmiastowej pomocy. Chory, u którego doszło do ogólnego zakażenia organizmu (sepsy), był kilkukrotnie odsyłany
do różnych placówek medycznych, co w konsekwencji spowodowało opóźnienie podjęcia leczenia i zgonu.
W ocenie Komisji doszło do zdarzenia medycznego, jednakże szpital odwołał się od tej decyzji. Na posiedzeniu odwoławczym Komisja podtrzymała wcześniejsze stanowisko. Ostatecznie, na mocy porozumienia między
stronami, szpital wypłacił rodzinie pacjenta 100 tys. zł tytułem zadośćuczynienia oraz 50 tys. zł tytułem odszkodowania. Pierwsze w Polsce negocjacyjne orzeczenie komisji ds. zdarzeń medycznych, publikacja w wersji
elektronicznej – http://www.mediacje.lex.pl/czytaj/-/artykul/pierwsze-w-polsce-negocjacyjne-orzeczeniekomisji-d-s-zdarzen-medycznych, dostęp z dnia 4 I 2013 r. Do komisji świętokrzyskiej trafiła natomiast sprawa
dotycząca bakteryjnego zakażenia noworodka po porodzie. Po wnikliwej analizie dokumentacji medycznej
i trzech posiedzeniach, komisja zadecydowała o oddaleniu wniosku nie dopatrując się niezgodności działania
szpitala z aktualną wiedzą medyczną. Szpital nie jest winny zakażenia noworodka, dokument w wersji elektronicznej - http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,47262,12100587 , dostęp z dnia 8 I 2012 r.
75
Por. M. Nesterowicz, M. Wałachowska Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy leczeniu w związku
z nowym pozasądowym systemem kompensacji szkód medycznych [w:] Kompensacja szkód wynikłych ze
zdarzeń medycznych. Problematyka cywilno – prawna i ubezpieczeniowa, red. E. Kowalewski, Toruń 2011,
s. 24
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Odpowiedzialność za utratę szansy przeżycia
lub wyleczenia w orzecznictwie amerykańskim1

I. Pojęcie „utraty szansy” (loss of chance, perte d’une chance) pojawia się w różnych sytuacjach faktycznych, zarówno w ramach wynagradzania szkód na mieniu (a więc wynikających z naruszeń praw
i interesów majątkowych), jak i szkód na osobie - jako utrata szansy
wyleczenia, utrata szansy przeżycia2 oraz utrata innych szans, która
może wynikać z naruszeń dóbr i praw osobistych (np. utrata szansy na
zatrudnienie lub awans zawodowy3). W zakresie skutków o charakterze majątkowym mamy często do czynienia z utratą szansy wygrania
w konkursie lub przetargu4, a nawet z utratą szansy przez wierzyciela
na zaspokojenie długów na skutek zmowy dłużników prowadzącej do
niewypłacalności5.
Roszczenie o wynagrodzenie utraconej szansy wyleczenia, za wzorem prawa francuskiego6, uznaje się obecnie w większości krajów
1
W niniejszym artykule wykorzystałam w znacznym stopniu materiał, który został zawarty w rozdziale
III mojej monografii pt. Odpowiedzialność deliktowa w razie niepewności związku przyczynowego, Dom
Organizatora TNOiK Toruń 2013, w druku.
2
Zob. M. Martin-Casals, Some introductory and comparative remarks to the decision of the Swiss Federal
Court BGE/ATF 133 III 462 and to the ‘loss of chance’ doctrine, European Review of Private Law 2008, nr
6, s. 1044-1045.
3
Orz. ETS SPI (European Court of First Instance) Moritz v. Commission z 16.12. 1993 r., T- 20/89, [1993]
ECR II-1423, Zob. G. Viney, P. Jourdain, Les conditions de la responsabilité, Traité de droit civil pod red. J.
Ghestin, wyd. 3, LGDJ 2006, s. 92.
4
Zob. orz. BGH z 23.091982 r., NJW 1983, 442.
5
 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tak SN Belgii w wyr z 23.02. 2005 r., Zob. I Durant, Belgium [w:] Koziol H., Steininger B. (eds.), European Tort Law 2005, seria: Tort And Insurance Law Yearbook, wyd. Springer, Wien/New York 2006, s. 177.
6
Zob. P. Le Tourneau, L. Cadiet, Droit de la responsabilité et des contrats, s. 371 i n.
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europejskich z kręgu kultury prawnej romańskiej, a także w Stanach
Zjednoczonych i Kanadzie. Sądy opierając się na teorii utraty szansy
dopełniają odpowiedzialność za szkodę majątkową i niemajątkową7.
Koncepcja utraconej szansy przywoływana jest przez poszkodowanego w sytuacji, gdy nie może on dowieść według tradycyjnych reguł
dowodowych jednej z dwóch przesłanek roszczenia odszkodowawczego: aktualnie poniesionej szkody bądź związku przyczynowego między
doznaną szkodą a zdarzeniem przypisywanym pozwanemu. Kwestia
jest zatem złożona, ponieważ można ją badać bądź z punktu widzenia
związku przyczynowego bądź szkody zasługującej na kompensację.
W związku z tym roszczenie to jest przedmiotem znacznych rozbieżności w orzecznictwie i doktrynie wielu państw. Czołowi autorzy francuscy wyraźnie wyodrębniają problematykę utraty szansy na wyleczenie w tzw. procesach medycznych, traktując ją jako kwestię ustalania
związku przyczynowego, a jednocześnie podkreślają, że ustalenia teoretyczne mają pełne zastosowanie także do innych przypadków utraty
szansy8. Zasadniczy problem wywołuje także charakter prawny szkody
w postaci utraty szansy (szkoda majątkowa czy niemajątkowa)9.
II. Celem niniejszego opracowania jest próba systematyzacji orzecznictwa sądów amerykańskich dotyczącego dopuszczalności oraz zakresu roszczenia o kompensację utraty szansy przeżycia lub utraty szansy
na wyleczenie. W prawie amerykańskim stosowanie koncepcji utraty
szansy jest generalnie ograniczane do procesów medycznych (w przeciwieństwie np. do angielskiego common law)10. Należy wstępnie
7
Zob. M. Nesterowicz, Utrata szansy wyleczenia lub przeżycia w prawie francuskim, PiP 2010, Nr 3, s.
32, tenże, “Procesy lekarskie” w orzecznictwie europejskim (w latach 2004-2008 - wybrane orzeczenia), PiM
2011, Nr 1, s. 55.
8
Zob. G. Viney, P. Jourdain, Les conditions de la responsabilité, Traité de droit civil pod red. J. Ghestin,
wyd. 3, LGDJ 2006, s. 227-228 no 370 ff., wnioski na s. 236, nr 373, tak też W. van Gerven, J. Lever, P. Larouche, National, Supranational and International Tort law, Oxford-Portland, Oregon 2000, s. 428/1. W świetle
prawa francuskiego spory teoretyczne są mniej istotne. Wystarczy bowiem, żeby sąd uznał dany uszczerbek za
szkodę podlegającą naprawieniu, a dalsze klasyfikacje mają drugorzędne znaczenie.
9
Zob. M. Nesterowicz, Utrata szansy, s. 39-40.
10
Teorię tę zastosowane także w sprawie niepodjęcia na czas akcji ratunkowej wyłowienia marynarza,
który znalazł się za burtą statku (orz. Gardner v. National Bulk Carriers, Inc., 310 F2d 284, 4th Cir. 1962)
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zauważyć, że odpowiedzialność z tytułu pozbawienia określonej szansy opiera się na zasadzie winy. Nie zajmujemy się jednak bliżej zagadnieniem podstaw odpowiedzialności lekarza, które zostały szeroko
omówione w piśmiennictwie11. W prawie amerykańskim, podobnie jak
w polskim, lekarz odpowiada za szkodę wyrządzoną z własnej winy
lub z winy innego personelu medycznego, za który odpowiada, jak np.
wówczas gdy chirurg przeprowadzający operację ponosi ryzyko błędów
personelu pomocniczego przy operacji, zgodnie z zasadą captain of the
ship. Jeżeli chodzi o odpowiedzialność szpitala, sytuacja jest bardziej
skomplikowana, gdyż zależy od jego statusu prawnego. Najmniejszy
zakres odpowiedzialności mają szpitale federalne, szpitale stanowe
w większości stanów odpowiadają za szkody w sposób pełny lub ograniczony, natomiast szpitale prywatne odpowiadają zawsze w pełni za
szkodę12. Podstawą odpowiedzialności szpitala jest bądź wina własna
(tzw. corporate negligence), a więc wina w nadzorze nad personelem
medycznym, w wyborze personelu, wina organizacyjna itd., bądź wina
cudza, czyli lekarzy, pielęgniarek, innego personelu medycznego, zatrudnionych w szpitalu. W pewnych wypadkach szpital odpowiada też
za tzw. niezależnych specjalistów (independent contractors), którzy
nie są związani ze szpitalem umową o pracę, lecz wykorzystują pomieszczenia, a czasem personel pomocniczy przy wykonywaniu usług
medycznych13. Warto też przypomnieć, że przystępując do każdej procedury medycznej lekarz powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje
oraz uzyskać ważną zgodę pacjenta na zabieg. W razie jej braku lub
przekroczenia, bądź uzyskania zgody w wyniku wprowadzenia w błąd
pacjenta lekarz odpowiada za wynikłą szkodę niezależnie od zachowania zasad sztuki lekarskiej. Mamy bowiem wówczas do czynienia
oraz nieudzielenia natychmiastowej pomocy osobie, która podjęła próbę samobójczą (orz. Hake v. Manchester
Township, 98 N.J. 302, 486 A.2d 836, New Jersey 1985).
11
Zob. M. Nesterowicz, Hospital’s Liability in American Law, Medicine and Law, nr 6/1987, s. 560 i n.,
M. Nesterowicz, Prawo cywilne USA, Toruń 1999, s. 149 i n.
12
 ���������������������������������������������������������������������������������������������
Zob. E. Bagińska, Odpowiedzialność państwa za szkody medyczne w prawie amerykańskim, w: Hominum causa omne ius constitutum est. Księga jubileuszowa ku czci Profesor Alicji Grześkowiak, Wyd. KUL,
Lublin 2006, s. 405 i n.
13
Zob. B. Furrow, T. Greaney, S. Johnson, T. Jost, R. Schwartz, Health law, St. Paul, Minn. 1995, s.232
in
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z brakiem „poinformowanej zgody” (informed consent) pacjenta na zabieg medyczny, co w prawie amerykańskim stanowi odrębną od deliktu naruszenia nietykalności (tort of battery) bądź medical malpractice,
podstawę prawną roszczeń poszkodowanego.
III. Teoria loss of chance w amerykańskim common law rozwija się
już od kilkudziesięciu lat14. Sama teoria pochodzi z angielskiego prawa
kontraktowego i została przeniesiona na grunt amerykańskiego prawa
deliktowego po to, aby ułatwić uzyskanie kompensacji przez powoda w sytuacji, gdy napotkane przez niego trudności w udowodnieniu
związku przyczynowego między szkodą a winą pozwanego w procesie medycznym prowadziłyby do niesłusznego i nieprawidłowego
wyroku15.
Początkowo sądy dopuszczały jedynie roszczenie o utratę szansy
przeżycia. Precedens w tej kwestii wywodzi się z orzeczenia Hicks
v. US z 1966 r.16. W danej sprawie pozwany odpowiadał za błędną
diagnozę lekarską i nieudzielenie właściwej pomocy pacjentowi, który
w konsekwencji zmarł. Sąd orzekł, że jeśli zawinione działanie lub
zaniechanie pozwanego pozbawiło powoda szansy na przeżycie, to ten
pierwszy nie może podnosić zarzutów co do prawidłowości metody
obliczenia rozmiaru szansy, której realizacji powód został pozbawiony. Sąd jednak podkreślił, że pozwany odpowiada nie za jakąkolwiek
(mere possibility), lecz za istotną możliwość (substantial opportunity)
14
 ������������������������������������������������������������������������������������������������
Zob. D. Keith, Loss of chance: a modern proportional approach to damages in Texas Baylor Law Review 1992, nr 44, s. 759. Orz. Hicks v. United States, 368 F.2d 626 (4th Cir. 1966), inne ważniejsze orzeczenia:
Kallenberg v. Beth Israel Hospital, 357 N.Y.S.2d 508 (App.Div.1974), aff’d, 337 N.E.2d 128 (New York1975),
Renzi v. Paredes, 890 N.E.2d 806 (Mass. 2008), Alberts v. Schultz, 975 P.2d 1270 (New Mexico 1999), Alexander v. Scheid, 726 N.E.2d 272 (Indiana 2000), Fennell v. Southern Maryland Hospital Center, Inc., 580
A.2d 206 (Maryland 1990), Dillon v. Evanston Hosp., 771 N.E.2d 357 (Illinois 2002), Mead v. Adrian, 670
N.W.2d 174, (Iowa 2003) – concurring opinion J. Cady, Smith v. State Department of Health and Hospitals,
676 So2d 543 (1996 Louisiana).
15
Zob. J. King, “Reduction of Likelihood” Reformulation and Other Retrofitting of the Loss-of-a-chance
Doctrine, University of Memphis Law Review 1998, nr 28, s. 491, 500, J. King, Causation, Valuation, and
Chance in Personal Injury Torts Involving Preexisting Conditions and Future Consequences, 90 Yale L.J.
(1981), s. 1379, przypis 88. Do końca lat 90-tych sądy dziesięciu stanów (m.in. w Delaware, Teksasie, Południowej Karolinie) wciąż odrzucały tę koncepcję jako odpowiednią w procesach medycznych. Zob. Johnson
V., Gunn A., Studies in American tort law, 2nd ed., Durham, North Carolina 1999, s. 369.
16
Orz. Hicks v. United States, 368 F.2d 626 (4th Cir. 1966).
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przeżycia, którą wyeliminował swoim zachowaniem. Dopiero na początku lat 80. XX w. ugruntowało się przekonanie, że również w sprawach dotyczących szkód na osobie nieskutkujących śmiercią poszkodowanego werdykt ławy przysięgłych można oprzeć na dowodach
istotnej możliwości, a nie przeważającego prawdopodobieństwa wyrządzenia szkody17.
Teoretyczne uzasadnienie koncepcji w doktrynie amerykańskiej
przypisuje się znanemu artykułowi profesora Josepha Kinga, szeroko
cytowanemu w uzasadnieniach orzeczeń sądowych18. Pod wpływem
koncepcji J. Kinga w wielu prawodawstwach stanowych przyjęto, że
loss of chance, czyli utrata szansy na osiągnięcie korzystnego rezultatu bądź na uniknięcie negatywnego (niekorzystnego) skutku, stanowi postać odrębnej szkody podlegającej naprawieniu, a zatem interes
podlegający ochronie w świetle reguł prawa deliktowego19. Według
zarówno doktryny, jak i części judykatury uznanie „utraty szansy”
za postać szkody nie sprzeciwia się klasycznym zasadom ustalania
związku przyczynowego20. Nie można jednak nie zauważyć, że do dziś
w niektórych orzeczeniach przesłanki dochodzenia roszczenia o utratę szansy przedstawia się jako teorię złagodzonego standardu dowodu
(relaxed standard of proof approach), którego przedmiotem jest utracona istotna szansa wyleczenia lub przeżycia21.
W typowym stanie faktycznym, w którym poszkodowany pacjent
wysuwa roszczenie o kompensację utraconej szansy, udowodnione są
(a więc ustalone w sposób pewny) zaniedbania lekarza lub personelu
medycznego, wskutek czego powód został pozbawiony szansy na niespełnienie się ryzyka powstania lub niezwiększenia szkody. Z reguły zawinione zachowanie pozwanego jest tylko jednym z czynników
17
Zob. orz. Mohr v. Grantham, 172 Wn.2d 844, 262 P.3d 490 (Washington 2011), orz. In Herskovits v.
Group Health Cooperative of Puget Sound, 99 Wn.2d 609, 611, 614, 664 P.2d 474 (1983).
18
Zob. J. King, Causation, Valuation, and Chance s. 1353.
19
Ibidem, s. 1354.
20
 ���������������������������������������������������������������������������������������������������
Orz. Waffen v. US, 799 F.2d 911, USCA 4th Cir. 1986, Smith v. State Department of Health and Hospitals, 676 So2d 543 (Louisiana 1996), Mead v. Adrian, 670 N.W.2d 174 (Iowa 2003). Zob. ponadto P Attiyah,
Accidents, compensation and the law, 2wyd. 1975, s. 114, E. Schaefer, Uncertainty and the law of damages,
William &Mary Law Review 1978, nr 19, s. 719.
21
Zob. np. Pipe v. Hamilton, 274 Kan. 905, 910, 56 P.3d 823 (Kansas 2002).
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oddziałujących na sferę powoda. Nie jest on bowiem w stanie wykazać,
że szansa na pewno ziściłaby się (tj. nie doszłoby do materializacji ryzyka), gdyby nie zachowanie pozwanego. Oczekiwany przez powoda
rezultat, do którego nie doszło, jest zatem niepewny, np. nie ma gwarancji, że określona terapia lub wcześniej podjęta terapia zakończyłaby się sukcesem. Chodzi zatem o utratę szansy uzyskania korzystnego
rezultatu, a nie o utratę rezultatu w ogóle. W doktrynie podkreślono
także, że jeżeli aktualnie istniejąca podatność na jakąś chorobę w przyszłości jest „dodana” przez czyn niedozwolony, to wykazuje cechy
charakteryzujące utraconą szansę na niezachorowanie w przyszłości
i powinna podlegać kompensacji22. Sądy amerykańskie jednak ostrożnie zasądzają odszkodowania za samą podatność na przyszłą chorobę
(susceptibility to a future damage), np. za możliwość zachorowania
w przyszłości na wirusowe zapalenie opon mózgowych po urazie głowy, czy potrzebę poddania się w przyszłości operacji23.
W tym miejscu kilka uwag należy poświęcić specyfice amerykańskiej procedury cywilnej.
Po pierwsze, co do zasady w prawie amerykańskim powód musi
udowodnić przesłanki swojego roszczenia z przeważającym prawdopodobieństwem, tzw. balance of probabilities/preponderance of probabilities. Oznacza to, że ława przysięgłych musi zostać przekonana
do wersji faktów dowodzonej przez powoda, tj. że badany fakt z większym prawdopodobieństwem zaistniał niż nie zaistniał. Miara prawdopodobieństwa przeważającego oznacza, że jeżeli dowody wskazują
na prawdopodobieństwo 51% lub wyższe, iż dany fakt zaistniał (morelikely-than-not) 24, sąd przyjmie go za udowodniony i będzie dalej prowadził proces z założeniem, że fakt w ten sposób ustalony jest pewny
(certain). Jeżeli zaś dowody wskazują na prawdopodobieństwo 50%
lub niższe, to sąd stwierdzi nieistnienie faktu. Gdy zaś rozkład ciężaru
Zob. J. King, Causation, Valuation, and Chance, s. 1372.
Zob. orz. Feist v. Sears Roebuck & Co.267 Or. 402, 517 P.2d 675 (Oregon 1973), oraz Pelcha v. United
Amusement Co., 44 Or. App. 675, 606 P.2d 1168 (Oregon 1980), Kamp v. Preis, 332 IllApp.3d 1115 (Illinois
2002), Sąd Apelacyjny Illinois Foley v. Fletcher, 361 IllApp.3d 39 (2005).
24
W orzecznictwie amerykańskim można spotkać wypowiedzi, że prawdopodobny to więcej niż w 50%
faktyczny (rzeczywisty). Zob. Orz. Fedorczyk v. Caribbean Cruise Lines, Ltd., 82 F.3d 69 (3d Cir. 1996).
22
23
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dowodu jest odwrócony, pozwany musi udowodnić z przeważającym
prawdopodobieństwem fakt negatywny, np. że jego zachowanie nie
jest przyczyną szkody powoda. Należy zaznaczyć, że powód nie ma
obowiązku wykluczenia innych możliwych scenariuszy faktycznych
(źródeł szkody), jeśli udowodnił już okoliczność obciążającą pozwanego jako bardziej prawdopodobną. Obalenie wersji powoda jest zadaniem pozwanego25.
Po drugie, powód może wnosić o zasądzenie roszczenia przeciwko
pozwanemu w oparciu o różne podstawy prawne sformułowane w sposób alternatywny. Jeśli więc dochodzi i udowodni przesłanki „zwykłego” roszczenia odszkodowawczego, to uprawniony będzie do pełnej
kompensacji szkody na zasadach ogólnych. Wówczas roszczenie z tytułu utraconej szansy nie może być w ogóle rozpatrywane, gdyż należy
przyjąć, że zostało ono skonsumowane przez roszczenie o naprawienie
szkody, która się ostatecznie zmaterializowała. Alternatywnie sformułowane przez powoda podstawy roszczenia nie mogą bowiem prowadzić do podwójnego odszkodowania.
Podsumowując należy stwierdzić, że amerykańska ława przysięgłych oceniając przeprowadzone dowody ma za zadanie stwierdzić,
czy według standardu dowodu przeważającego prawdopodobieństwa
można przyjąć za ustalone z rozsądną pewnością, że zachowanie pozwanego lekarza bądź szpitala było prawną przyczyną (proximate cause) szkody pacjenta. Jeżeli dowody wskazują na prawdopodobieństwo
mniejsze niż przeważające, to w tych jurysdykcjach stanowych, które
dopuszczają roszczenie o kompensację utraconej szansy, ława powinna orzec, czy istnieje przeważające prawdopodobieństwo, że badane
zachowanie pozwanego było przyczyną utraty przez powoda szansy na
uzyskanie lepszego rezultatu leczenia bądź szansy przeżycia26.
25
Należy dodać, że amerykańskie common law przewiduje w niektórych kategoriach spraw cywilnych
pośredni standard dowodu. Na przykład, występując z żądaniem zasądzenia odszkodowania karnego (punitive
damages) powód musi przedstawić jasny i przekonujący dowód (clear and convincing evidence) zachowania
sprawcy szkody; zachowanie to ma być przy tym rażącym lub zamierzonym naruszeniem praw poszkodowanego. Zob E. Bagińska, Odszkodowanie karne (punitive damages) w prawie amerykańskim, PiP 2001, nr 9,
s. 83.
26
Orz. Yost v. Bemrudez, 2003 WL 22941223 (Ohio App. 11 Dist., 2003).
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IV. Akceptacja roszczenia o wynagrodzenie utraconej szansy
wywołuje automatycznie pytanie, jak wysoka musi być szansa, aby
uzasadniała owo roszczenie. W literaturze i judykaturze amerykańskiej
prezentowane są w tej kwestii dwa zasadnicze stanowiska, które mają
też różne warianty. Według pierwszego podstawowego rozwiązania
powód musi udowodnić z przeważającym prawdopodobieństwem, że
wina pozwanego lekarza zwiększyła ryzyko doznania szkody przez
powoda. Jeżeli dowody wskazują na prawdopodobieństwo przeżycia
w braku winy pozwanego wyższe niż 50% (szansę co najmniej 50%), to
uznaje się, że został udowodniony bezpośredni związek przyczynowy
między winą pozwanego i ostateczną postacią szkody, a wówczas poszkodowanemu należy się pełne odszkodowanie za szkodę ostatecznie
poniesioną27. W kilku stanach (m.in. w Ohio i Lousianie), roszczenie
dotyczące utraty szansy wyleczenia lub przeżycia dotyczy szansy wyznaczonej przez prawdopodobieństwo niższe niż 50%28. Stanowisko to
spotyka się z zarzutem, że w takim wypadku pozwany musi zapłacić
zarówno za skutki własnego zawinionego zachowania, jak i za skutki
istniejącej w chwili zdarzenia okoliczności w sferze poszkodowanego29. Niektóre sądy jednak wyraźnie łączą teorię utraty szansy z utratą
szansy uniknięcia szkody na osobie, której źródłem pierwotnym (a więc
przyczyną współistniejącą) jest choroba lub stan zdrowia pozwanego
(preexisting injury)30. Do kategorii preexisting injury zalicza się każdą okoliczność faktyczną, która była dostatecznie powiązana z osobą
poszkodowanego zanim nastąpiło zachowanie pozwanego31. Okoliczność taka jest uwzględniana przy ustalaniu efektywności kauzalnej za27
Zob. Ellis, Note, Loss of chance as technique: toeing the line at fifty percent, Texas Law Review 1993,
nr 72, s. 369, Orz. Hargoder v. Unkel, 888 So2d 953, LaApp. 2Cir., Lousiana 2004.
28
Orz. Roberts v. Ohio Permanente Med. Group,Inc. 76 Ohio St.3d 483, 668 N.E.2d 480, Ohio 1996.
29
Orz. Cahoon v. Cummings, 734 N.E.2d 535 (Indiana 2000), orz. Mead v. Adrian, 670 N.W.2d 174 (Iowa
2003.
��
Orz. Boone v. William W. Backus Hospital, 272 Conn. 573, 864 A.2d 1 (Connecticut 2005), orz. Carrano v. Yale-New Haven Hosp., 279 Conn. 659, 904 A.2d 149 (Connecticut 2006), orz. McMullen v. Ohio
State Univ. Hosp., 88 Ohio St.3d 332, 725 N.E.2d 1117, Ohio 2000, Mead v. Adrian, 670 N.W.2d 174, (Iowa
2003).
31
Zob. J. King, Causation, Valuation, s. 1357.
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chowania pozwanego niezależnie od tego, czy poszkodowany w ogóle
wiedział o swoim stanie zdrowia. Powód musi jedynie wykazać, że
zawiniony błąd medyczny lub inne niedbalstwo lekarza bądź szpitala
zwiększyło ryzyko doznania szkody. Postępowanie dowodowe i ocena dowodów koncentruje się wówczas na zachowaniu pozwanego, zaś
współistniejąca przyczyna w postaci choroby lub urazu poszkodowanego staje się relewantna dopiero w chwili kalkulacji odszkodowania.
Według innego stanowiska judykatury wystarczy dowód jakiejkolwiek szansy, aby jej utrata mogła stanowić podstawę powództwa, które
nie byłoby oddalone w postępowaniu uproszczonym (w ramach summary judgment). Ocena rozmiaru i wysokości utraconej szansy opiera
się na całokształcie materiału dowodowego32. Zwolennicy tego zapatrywania wychodzą z założenia, że nie da się obliczyć szansy przeżycia
bądź uzyskania korzystniejszego rezultatu z matematyczną precyzją,
należy więc oprzeć się na kryteriach subiektywnych w konkretnych
okolicznościach sprawy.
Zapatrywanie zdecydowanie dominujące odwołuje się do precedensu Hicks i rozwijającej go linii orzeczniczej. Stawia ono warunek, aby
szansa, na którą powołuje się powód była istotna, znacząca (substantial)33. Szeroką analizę tego pojęcia dokonał Sąd Najwyższy Kanzas
w orz. Robertson v. Counselman34. Sąd stwierdził, że w sprawach zawinionego błędu w diagnozie bądź leczeniu potencjalnie śmiertelnej choroby ława przysięgłych powinna ustalić, czy przeprowadzone dowody
wskazują, iż zmarły pacjent miał znaczącą, dającą się ustalić szansę
(appreciable chance) przeżycia, gdyby był zdiagnozowany lub leczony w sposób prawidłowy. Należy przy tym uwzględnić, w jakim stopniu szanse przeżycia zostały zmniejszone wskutek winy pozwanego.
W danej sprawie pacjent zmarł na skutek zawału, którego symptomów
nie rozpoznano w trakcie wizyty u kręgarza. W ocenie jednego biegłego
32
 ��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
tak m.in. w mniejszości Smith v. State Department of Health and Hospitals, 676 So2d 543 (1996 Louisiana). Zob. też Studies in American Tort Law, s. 372
33
Orz. Waffen v. US, 799 F.2d 911, USCA 4th Cir. 1986, orz. Perez v. Las Vegas Medical Center, 107
Nev. 1, 805 P.2d 589 (Nevada 1991).
34
235 Kan. 1006, 686 P.2d 149 (Kansas 1984), orz. Delaney v. Cade, 873 P.2d 175 (Kansas 1994).
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wskutek nieskierowania pacjenta do lekarza pozwany kręgarz pozbawił go 6 % szansy na przeżycie zawału, zaś w ocenie innego szansa na
przeżycie została zmniejszona z 40%, gdyby było podjęte leczenie, do
zera w braku leczenia. Według sądu orzekającego w pierwszej instancji
powód nie udowodnił z przeważającym prawdopodobieństwem, że zachowanie kręgarza stanowiło istotny czynnik sprawczy szkody. Jednak
Sąd Apelacyjny uchylił ten wyrok, uznając, że względy polityki prawa
i słuszności nie pozwalają na zwolnienie z odpowiedzialności lekarzy,
od których działań zależy zdrowie i życie, a którzy dopuścili się winy,
z powołaniem się na argument, że pacjent miał mniej niż 50 % szans na
przeżycie nawet gdyby był leczony prawidłowo. Natomiast w 2002 r.
Sąd Najwyższy Kanzas przyjął, że roszczenia można dochodzić nawet,
jeżeli szansa przeżycia, której powód został pozbawiony wskutek winy
lekarza, wynosiła między 5-10 %. Nie można jej uznać za de minimis,
ergo można uznać ją za istotną (kwestia prawa – rozstrzygana przez
sąd a nie ławę przysięgłych)35.
Z przytoczonego orzecznictwa wynika niezbicie, że sądy amerykańskie unikają zakreślenia wyraźnej procentowej granicy, poniżej której
nie można już dochodzić wyrównania utraconej szansy. Najczęściej
próg określany jako szansa istotna lub znacząca pojawia się w kontekście uniknięcia szkody ostatecznej, definitywnej (np. śmierci) a nie
osiągnięcia jakiegoś pozytywnego rezultatu36. Chodzi o szansę nieiluzoryczną, którą można oszacować, zważyć, ocenić37. Wartość utraconej szansy jest najlepiej widoczna na tle rzeczywiście doznanej szkody,
wówczas bowiem traci podstawy zarzut co do jej spekulacyjnego charakteru. Zarówno wartość szkody ostatecznej, jak i uprzednio istniejąca przyczyna, za którą nikt nie jest odpowiedzialny, są czynnikami
determinującymi wysokość odszkodowania z tytułu utraty szansy, lecz
nie fakt istnienia samej szansy.
Należy zauważyć, że sądy w prawodawstwach common law hołdują ogólnej zasadzie, że szkody de minimis nie podlegają naprawieniu.
35
��
37

Orz. Pipe v. Hamilton, 274 Kan. 905, 56 P.3d 823, Kansas 2002.
Orz. Waffen v. US, 799 F.2d 911, USCA 4th Cir. 1986, Delaney v. Cade, 873 P.2d 175 (Kan. 1994.
„Substantial”, por. Black’s Law Dictionary (6th ed. 1990), s.1428.
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Jakiekolwiek próby określenia w procencie progu minimalnego szansy,
po spełnieniu którego kwestie faktyczne (a więc związek przyczynowy
oraz wysokość należnego odszkodowania) mogą być skierowane do
ławy przysięgłych, wywołałaby naukowe lub pseudo-naukowe debaty
między biegłymi ekspertami. Wystarczy zatem, kiedy na podstawie dowodów przedstawionych przez powoda można w świetle nauk medycznych rozsądnie przyjąć, że zawinione zachowanie pozwanego zwiększyło ryzyko wyrządzenia szkody, natomiast do ławy przysięgłych
należy stwierdzenie, czy zwiększenie ryzyko urosło w danej sprawie
do pozbawienia powoda relewantnej prawnie szansy na przeżycie38.
W świetle badań empirycznych orzecznictwa uzasadniona jest
konstatacja, że istotna szansa to taka szansa, która nie jest pomijalna
(negligible), czyli tak mała, że można ją całkowicie pominąć. Ustalenie niskiego progu, gdy mowa o szansie na przeżycie lub powrót
do zdrowia jest dotknięte ryzykiem natury aksjologicznej. Każda bowiem, choćby najmniejsza szansa uratowania zdrowia lub życia jest
wartościowa. Gdyby spytać osobę chorą na nowotwór, to inaczej oceni
ona fakt, że czeka ją rychła śmierć, ponieważ nie ma żadnych szans
na wyleczenie, i fakt, że ma pewną szansę, która być może zrealizuje
się wobec niespodziewanego odkrycia medycyny. Można więc z psychologicznego punktu widzenia mówić o jakościowej różnicy stanu,
w którym znajduje się chory w chwili zdarzenia spełniającego przesłanki czynu niedozwolonego. Utrata istniejącej szansy stanowi więc
dla tej osoby uszczerbek, który ma dla niej określona wartość39. Inna
rzecz, że w przypadku niewielkich szans, koszty procesu zniechęcają
do dochodzenia niewysokich roszczeń.
Powyższe stanowisko w praktyce oznacza, że aby uznać szansę za
istotną, zbędne jest matematyczne wyliczenie, szansę należy bowiem
oceniać w konkretnych okolicznościach sprawy. Przytoczmy kilka pozytywnych przykładów, w których sądy uznały kompensację utraconej
szansy:
38
Orz. Waffen v. US, 799 F.2d 911, USCA 4th Cir. 1986, Perez v. Las Vegas Medical Center, 107 Nev. 1,
805 P.2d 589, Nevada 1991, McKellips v. Saint Francis Hosp., Inc. 741 P.2d 467 (Oklahoma 1987).
39
Zob. J. King, Causation, Valuation, s. 1378.
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- utrata 30%-57% szansy przeżycia 10 lat bez danej choroby40,
- utrata 20%-40% szans na przeżycie w braku zawinionego błędu
lekarza41,
- utrata 20%-33% szansy na uratowanie postrzelonej nogi z powodu
błędów pooperacyjnych42,
- utrata szansy na naturalne poczęcie dziecka, która według ekspertów wahała się między „mniej niż 50 %” bądź „tylko” 5-10%, lecz
ława przysięgłych ustaliła, że powódka straciła 5-10% szansy oraz że
szansa była istotna43,
- utrata 5-10 % szansy na przeżycie przez pacjenta, u którego rozwinęło się zakażenie otrzewnej44.
V. Ostatnia kwestia warta poruszenia dotyczy kalkulacji odszkodowania za utraconą szansę. Spotykamy się tutaj z co najmniej dwiema metodami. Metoda ogólna polega na korzystaniu z ogólnych zasad ustalania odszkodowania, a zatem ustalenie odpowiedniej kwoty
pieniężnej tytułem kompensacji powinno opierać się na całokształcie
materiału dowodowego45.
Zdecydowanie szerszą akceptację zdobyła metoda stosunkowej
(proporcjonalnej) kompensacji. Według tej metody wysokość odszkodowania wynika z przemnożenia procentowo ustalonej utraty szansy
oraz pełnej kwoty odszkodowania, gdyby takie się należało46. W pierwszej kolejności ława przysięgłych musi ustalić wysokość całej zaistniałej (ostatecznej) szkody, włącznie z krzywdą. Jeśli szkodą jest śmierć,
40
Orz. Borgren v. United States, 716 F.Supp. 1378 (D. Kanzas 1989), bądź szansy 50-80% przeżycia
kolejnych 10 lat, gdyby raka piersi wykryto w czasie pierwszych wizyt pacjentki, szanse zmniejszone do zera
w dacie procesu, ale powódka wciąż żyła (orz. DeBurkarte v. Louvar, 393 N.W.2d 131, Iowa 1986).
41
Orz. Kallenberg v. Beth Israel Hosp., 45 A.D.2d 177, (New York, 1974), Falcon v. Memorial Hosp., 436
Mich. 443, 462 N.W.2d 44 (Michigan 1990) - szansa 37,5%.
42
Orz. Graham v. Willis-Knightn Medical Center, 699 So.2d 365 (Louisiana 1997).
43
Orz. Steward v. New York City Health and Hospitals Corp., 207 A.D.2d 703 (New York 1994).
44
Orz. Pipe v. Hamilton, 274 Kan. 905, 56 P.3d 823 (Kansas 2002), zob. też ogólne stwierdzenie sądu dot.
10 % szansy w orz. Mead v. Adrian, 670 N.W.2d 174 (Iowa 2003).
45
tak m.in. orz. Hargoder v. Unkel, 888 So2d 953, LaApp. 2Cir. (Lousiana 2004), Graham v. WillisKnighton Medical Center, 699 So2d 365 (Louisiana 1997), w mniejszości Smith v. State Department of Health
and Hospitals, 676 So2d 543 (Louisiana 1996). Zob. też Studies in American Tort Law, s. 372
46
Zob. J. King, Causation, Valuation, and Chance, s. 1380-1386.
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kalkulacja odszkodowania uwzględnia wszystkie elementy szkody
podlegające wyrównaniu, m.in. loss of consortium, utracone zarobki
itd. Następnie sąd powinien ustalić wielkość utraconej szansy, wyrażając ją w procencie. Wartościowanie szansy na tym etapie polega na
wyrażeniu w procencie szansy, bądź stopnia jej utraty. Odszkodowanie
z tytułu utraty szansy stanowi iloczyn obu tych liczb47. W kilku stanach amerykańskich akceptujących to podejście dopuszcza się ponadto
dodatkowe odszkodowanie tytułem zwiększonego stresu psychicznego
lub intensyfikacji bólu i cierpienia wynikających z utraty szansy48.
Przytoczmy dla ilustracji wyrok sądu w sprawie Graham v. WillisKnighton Medical Center (1997)49. Powód został postrzelony w nogę,
lecz zbyt późno przeprowadzona procedura przywracania krążenia po
operacji kończyny spowodowały konieczność jej amputacji. Sąd ustalił utratę 20-33% szansy na uratowanie postrzelonej nogi z powodu
zawinionego błędu medycznego, a uznawszy, że kwota $ 470.000 stanowiłaby odpowiednie odszkodowanie z tytułu utraty nogi, zasądził
$ 140.000 jako stosowaną kompensację z tytułu straconej szansy na
jej uratowanie (co stanowi około 29%). Z kolei obniżając zasądzoną
kwotę w innej sprawie, sąd apelacyjny w Louisianie stwierdził, że odszkodowanie z tytułu utraconej szansy nie może być równe kwocie
dochodzonej z tytułu rzeczywiście doznanej szkody50. W danej sprawie powód przeszedł udar, lecz wskutek nieprawidłowej diagnozy nie
podano mu na czas właściwych leków. Wprawdzie dzięki rehabilitacji
wyszedł z udaru bez poważnych trwałych skutków, niemniej odczuwał
pewne stałe dolegliwości. Wina lekarza została ustalona. Powód twierdził, że utracił szansę na lepszy rezultat, tj. pełne wyleczenie. Ława
przysięgłych, stwierdziwszy, że powód z winy lekarza utracił jedynie
„pewną szansę” (some chance, less-than–even chance) na całkowite
47
Zob. T. Aagaard, Identifying and valuing the injury in lost chance cases, Michigan Law Review 1998,
nr 96, s. 1335, 1349 i n., zob. orz. Delaney v. Cade, 873 P.2d 175 (Kan. 1994), orz. Roberts v. Ohio Permanente
Med. Group, Inc. 76 Ohio St.3d 483, 668 N.E.2d 480, Ohio 1996, K. Oliphant, Loss of chance un English law,
ERPL 2008, nr 6, s. 1069.
��
Zob. Studies in American Tort Law, s. 372.
��
699 So2d 365 (Louisiana 1997).
50
Orz. Hargoder v. Unkel, 888 So2d 953, LaApp. 2Cir. (Lousiana 2004).
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wyleczenie, zasądził pełną kompensacje szkody w kwocie $150.000.
Sąd apelacyjny uznał ją za nadmierną i obniżył do $75.000, czyli do
„najwyższej kwoty, którą rozsądnie mogłaby być zasądzona przez
ławę”. Sąd kierował się następującym rozumowaniem: utracona szansa podlegająca wyrównaniu musi stanowić mniej niż 50% rzeczywistej
szkody, ponieważ gdyby wynosiła powyżej 50% to poszkodowanemu
przysługiwałoby pełne odszkodowanie zgodnie ze standardem przeważającego prawdopodobieństwa.
Niewątpliwą zaletą metody stosunkowej jest to, że powód uzyska
kompensację tylko wyrównującą utraconą szansę i nic poza nią. Nie
dojdzie więc ani do wzbogacenia powoda ani do obciążenia pozwanego winą w zakresie, w jakim nie przyczynił się on do powstania
szkody (np. nie będzie odpowiadać za istniejącą chorobę lub uraz)51.
W przeciwieństwie do metody ogólnej oraz do zasądzania zadośćuczynienia za utratę szansy (traktowaną jako postać szkody niemajątkowej
podlegającej naprawieniu) w niektórych krajach europejskich, metoda
stosunkowego odszkodowania uniemożliwia otrzymanie pełnego odszkodowania. Skutkiem tej metody jest zatem rozdzielenie odszkodowania, a więc odpowiedzialności w bezpośrednim stosunku do wyrządzonej szkody. Jak podkreślono w piśmiennictwie, metoda stosunkowa
daje jasne kryterium dla sądu, jest zgodna z celem i treścią teorii utraty
szansy oraz prosta w stosowaniu52.

51
52

Orz. Pipe v. Hamilton, 274 Kan. 905, 56 P.3d 823 (Kansas 2002).
Zob. orz. Mead v. Adrian, 670 N.W.2d 174, (Iowa 2003) – concurring opinion Justice Cady.
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Kryteria ustalania wysokości zadośćuczynienia
w tzw. procesach medycznych, a problem
miarkowania.

W tak zwanych procesach medycznych przedmiotem roszczenia
jest często zadośćuczynienie dochodzone w wyniku przeświadczenia
o powstałej szkodzie niemajątkowej będącej prostym następstwem –
uogólniając – naruszenia dóbr osobistych w procesie leczenia. Rzadziej wysuwane są roszczenia niezwiązane bezpośrednio z wadliwie
przeprowadzoną interwencją medyczną1.

Zasady ogólne.
W prawie polskim nie obowiązują normatywne dyrektywy wymiaru
wysokości roszczeń niemajątkowych z tytułu doznanej krzywdy.
Sąd posiada w tym zakresie władzę dyskrecjonalną. Normatywne
uzasadnienie dla takiego uprawnienia zapisane zostało w art. 316 kodeku postępowania cywilnego2 (k.p.c.). Decyzyjność władzy sądowniczej nie jest pełna, bo podlega ograniczeniom wynikającym z art. 321
kodeksu postępowania cywilnego. Warta odnotowania jest konieczność rozróżnienia pewnych luzów decyzyjnych od dowolności (zupełnej swobody) w orzekaniu.

1
H. Wiciak W. Wiciak W sprawie zadośćuczynienia pieniężnego należnego pacjentom Teka Kom. Praw.
– OL PAN, 2010 s. 231;
2
Dz. U. z 1964 r. nr 63, poz. 296 ze zm;
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Sądy sprawują wymiar sprawiedliwości i działają wyłącznie na podstawie i w granicach prawa. Z konstytucyjnej zasady legalizmu3 wynika jednoznaczny brak uprawnienia do ferowania wyroków opartych
o zasady słusznościowe4 oraz inne niż wyraźnie określone normatywnie przesłanki. Oceniając z tej perspektywy z zastrzeżeniami trzeba
się odnosić do możliwości ustalania zasad stosowania prawa w drodze wykładni dokonywanej przez judykaturę. O ile wypracowanie linii orzeczniczej wpływającej na interpretację prawa jest pomocne dla
praktyki stosowania prawa, to jednak nie można nie zauważyć, że działania takie bliższe jest systemowi prawa common law, niźli systemowi
prawa tradycyjnie obecnemu w krajach Europy kontynentalnej.
Lukę normatywną dotyczącą wymiaru i zasad ustalania zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wypełniano dyrektywami ustalanymi
w orzecznictwie sądowym, które jednak nie było jednolite a ewaluowało w przeciągu lat, wykazując w tym czasie skrajnie różne podejścia do omawianej problematyki.
Za pomocnicze kryteria szacowania wielkości zadośćuczynienia
judykatura przyjęła między innymi stopień natężenia krzywdy, czyli
stopień cierpień fizycznych i psychicznych (rodzaj, charakter i długotrwałość cierpień). Ważny jest także czasokres leczenia czy uczucie
krzywdy spowodowanej ułomnością.
Pogląd ten wywiedziony jest z licznych wyroków Sądu Najwyższe5
go . Jednocześnie we wcześniejszym orzecznictwie obecne było stanowisko, w myśl którego zasądzenie zadośćuczynienia, a zwłaszcza jego
wysokość uzależnione są od całokształtu ujawnionych okoliczności,
w szczególności także od rodzaju i stopnia winy sprawcy szkody i odczucia jej przez poszkodowanego6. Zauważyć można w tym miejscu

por. art. 7 Konstytucji RP – Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm;
choć dopuszczalna są określone, mające uzasadnienie w k.p.c. mechanizmy pozwalające na orzekanie
w granicach stworzonego prawem luzu decyzyjnego np. o zasądzeniu sumy odpowiedniej – art. 322 k.p.c.;
5
wyrok z 10 października 1967 r. I CR 224/67 OSNC 1968/6/107; wyrok z 20 kwietnia 1971 r. II CR
475/70 OSP 1971/12/231; wyrok z 18 grudnia 1975 r. I CR 862/75 LEX nr 7781; wyrok z 10 czerwca 1999 r.
II UKN 681/98 SONP 2000/16/626 czy wyrok z 12 września 2002 r. IV CKN 1266/00 LEX nr 80272;
6
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 października1967 r. I CR 224/67 (OSNC 1968/6/107);
3
4
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subiektywne podejście do szacowania kwot zadośćuczynienia oparte
na odczuciach konkretnego poszkodowanego.
Istotnym elementem indywidualizującym i w konsekwencji wpływającym na wysokość zasądzanych roszczeń jest, zdaniem sądów,
także wiek poszkodowanego oraz przyjmowane założenie, że osoba
młodsza dłużej musi znosić doznane dolegliwości, co powinno zostać
odzwierciedlone w wysokości zasądzanych kwot pieniężnych.
Intensywność cierpień z powodu kalectwa jest większa u człowieka
młodego, skazanego na rezygnację z radości życia, jaką daje zdrowie,
możność pracy i osobistego rozwoju7.
Jakkolwiek jednak takie spostrzeżenia mogą być uznane za prawidłowe, to mogą jednak prowadzić do czynności faktycznych mających
znamiona dyskryminacji ze względu na wiek.

Funkcje zadośćuczynienia.
Celem zadośćuczynienia jest przede wszystkim złagodzenie cierpień tak fizycznych jak i psychicznych8.
Jak jednoznacznie wskazuje judykatura zadośćuczynienie ma mieć
przede wszystkim charakter kompensacyjny, a jego wysokość nie może
być symboliczna9, musi stanowić ekonomicznie odczuwalną wartość10.
Dla dalszych rozważań takie stanowisko nie jest bez znaczenia, pogląd
ten może być traktowany jako głos przeciwko miarkowaniu dochodzonych kwot pieniężnych.
Zadośćuczynienie jedynie łagodzi cierpienie i ból, choć też nie
w każdym przypadku. Z tego względu podnosi się w literaturze, że

7
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 września 2002 r., IV CKN 1266/00, podaję za H. Wiciak W. Wiciak
W sprawie zadośćuczynienia pieniężnego należnego pacjentom Teka Kom. Praw. – OL PAN, 2010 s. 241;
8
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 03.02.2000 r. I CKN 969/98;
9
wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 03.11.1994 r. III APr 43/94 (OSA 1995/5/41);
10
 ��������������������������������������������������������������������������������������������
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28.09.2001 r., III CKN 427/00 LEX nr 52766; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15.07.1977 roku IV CR 266/77 LEX nr 7966; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18.04.1977 roku
IV CR 99/78 LEX nr 8095, a także w orzecznictwie sądów apelacyjnych – czego przejawem wyrok Sądu
Apelacyjnego w Białymstoku III Apa 9/04 z 01 lutego 2005 roku OSAB 2005/2/40;
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skoro zadośćuczynienie nie może w pełni wynagrodzić krzywdy, to
powinno również spełniać funkcję represyjną wobec sprawcy czynu11.
W orzeczeniu z dnia 17 lutego 1958 roku12, wydanym pod rządami
kodeksu zobowiązań13, Sąd Najwyższy stwierdził dobitnie, że przepisy
o odszkodowaniu służą nie tylko kompensowaniu, lecz także zapobieganiu i wychowywaniu14. Poczynione wtedy wywody były oparte na
treści art. 158 § 1 k.z15 oraz art. 160 k.z16.
W wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 5 listopada 2002 roku17 stwierdzono już otwarcie, że cel zadośćuczynienia obejmuje także
satysfakcję, której uzyskanie możliwe jest tylko wtedy, gdy wysokość
zadośćuczynienia będzie dla sprawcy szkody lub innej osoby odpowiedzialnej za naruszenie „odczuwalną sankcją majątkową”18.
Stanowisko takie niejako rozwija potoczne rozumienie zadośćuczynienia nadając tej instytucji dodatkowy wymiar. Jak dotychczas takie
pojmowanie roli zadośćuczynienia nie spotkało się ze zdecydowaną
krytyką.
Z tymi wskazaniami kontrastują jednak przyjęte przez praktykę sądową i wypracowane w orzecznictwie mechanizmy ograniczania wysokości zasądzanego zadośćuczynienia.

Miarkowanie roszczeń.
Proces miarkowania zadośćuczynienia polega na tym, że ustalona
pierwotnie w oparciu o rozmiar doznanej szkody niemajątkowej suma
11
H. Wiciak W. Wiciak W sprawie zadośćuczynienia pieniężnego należnego pacjentom Teka Kom. Praw.
– OL PAN, 2010 s. 236;
12
Sygn. akt III CR 1010/57, OSNCK 1958/3, poz. 63;
13 Dz. U. z 1933 r. nr 82, poz. 598;
14
K. Pałka O represyjnej (penalnej) funkcji zadośćuczynienia Prace z prawa własności intelektualnej UJ
2009 nr 3 s. 127;
15
Art. 158 § 1 k.z.: „Wysokość odszkodowania będzie ustalona z uwzględnieniem wszelkich zachodzących okoliczności”;
16
Art. 160 k.z.: „Przy określaniu szkody majątkowej bierze się pod uwagę wartość rzeczy według cen
rynkowych, a w razie złego zamiaru lub rażącego niedbalstwa zobowiązanego do odszkodowania, także szczególną wartość rzeczy dla poszkodowanego”;
17
wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 5 listopada 2002 r., sygn. akt I ACa 869/02, „Transformacje
Prawa Prywatnego” 2003/3, s. 114;
18
K. Pałka O represyjnej (penalnej) funkcji zadośćuczynienia Prace z prawa własności intelektualnej UJ
2009 nr 3 s. 127;
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pieniężna podlega zmniejszeniu ze względu na stosunki majątkowe
poszkodowanego lub osoby zobowiązanej do naprawienia szkody,
a także zasady moralne i społeczne19.
Już takie zdefiniowanie problemu miarkowania budzić musi zdecydowany sprzeciw. Orzekanie w oparciu o zasady moralne i społeczne
nie jest domeną polskiego systemu prawnego, a przeczy wręcz konstytucyjnej zasadzie legalizmu wyrażonej w art. 7 Konstytucji RP20.
Okolicznością często powoływaną21, szczególnie przez towarzystwa
ubezpieczeniowe, w sporach medycznych jest teza orzeczenia Sądu
Najwyższego z 24 czerwca 1965 r.22, a konkretnie jedna jej część, która
mówi, iż stosowna suma zadośćuczynienia powinna zostać utrzymana w rozsądnych granicach, odpowiadających aktualnym warunkom
i przeciętnej stopie życiowej społeczeństwa. Argument ten jest często
podnoszony na okoliczność zmniejszenia zasądzonej kwoty dochodzonej powództwem.
Teza ta, ze względu na niekiedy „mechaniczne” przyjmowanie,
w orzecznictwie nabiera waloru swoistego „wyroku brzytwy”, mającego w istocie funkcje ograniczające odpowiedzialność majątkową zakładów ubezpieczeń.
Co znamienne, nieprzywoływane jest już jednak w odniesieniu do
omawianego wyroku to, że wskazane orzeczenie zapadło jeszcze pod
rządami innej ustawy. Nie kodeksu cywilnego a kodeksu zobowiązań.
Choć treść art. 445 kodeksu cywilnego pokrywa się w pewnym zakresie z treścią art. 165 kodeksu zobowiązań, to warto zauważyć, że
obecnie ustawodawca posługuje się zwrotem sumy “odpowiedniej”,
podczas gdy pod rządami starej kodyfikacji mieliśmy do czynienia
z sumą “stosowną”. Te synonimiczne w pewnej części wyrazy różnią
się jednak od siebie. Wydaje się, że zwrot “odpowiedni” występuje tu
19

Lex;

J. Matys Model zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu szkody niemajątkowej w kodeksie cywilnym

Art. 7 Konstytucji RP: Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa;
co zauważył także M. Nesterowicz pisząc o „nadzwyczajnej karierze” tegoż orzeczenia – por. tak też.
M. Nesterowicz Zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę w „procesach lekarskich” Państwo i prawo 2005 nr
3 s. 9;
22
sygn. akt. I PR 203/65 OSP 1965/4/92;
20
21
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w znaczeniu “odpowiadający celowi, należyty”. Natomiast “stosowny”
to oczywiście “odpowiedni” ale też “właściwy do okoliczności – nierażący”. Samo stwierdzenie “zachowywać się stosownie” odnosi się do
przestrzegania pewnych ram i konwenansów.
Warto wspomnieć, że przyczynkiem do wydania powyższego orzeczenia był stan faktyczny, co też jak się wydaje uchodzi uwadze, gdzie
powódka, poszkodowana w wypadku przy pracy zawinionym przez
przedsiębiorstwo - wygrała w całości roszczenia o rentę i o uzupełnienie do wysokości zarobków zasiłków pobieranych w okresie choroby.
Dodatkowo strona pozwana została obciążona obowiązkiem uiszczenia wszystkich kosztów sądowych.
Kwoty, których domagała się powódka, stanowiły na owy czas wymierną wielkość majątkową. Może również w tym należy upatrywać
tendencje sądu do “utrzymywania” i wyznaczania granicy zadośćuczynienia. Nadmierne i szybkie wzbogacenie się jednostki nie do końca
korespondowało z założeniami ustroju wyznaczonymi konstytucyjnym
zapisem o systemie gospodarki socjalistycznej jako podstawie ustroju
społeczno-gospodarczego PRL (art. 11 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 roku Dz.U. nr 7 poz. 36 z 21
lutego 1976 roku).
Znamienna dla oddania ówczesnego sposobu myślenia jest także
uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 1-15 grudnia
1951 (OSN 1953 poz. 3), w której uznano za sprzeczne z zasadami
współżycia społecznego w Państwie Ludowym przyznania z mocy
art 166 kodeksu zobowiązań zadośćuczynienia za krzywdę moralną
na rzecz członka rodziny zmarłego (w uchwale tej znalazły się nieliczne wyjątki23). Trudno obecnie bez zastrzeżeń zaakceptować takie
stanowisko.

Krytyka przyjętych rozwiązań.

23

tak A. Szpunar Wynagrodzenie szkody wynikłej w skutek osoby bliskiej Bydgoszcz 2000 s. 139;
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Kwestia ograniczania poszkodowanemu realnych możliwości dochodzenia roszczenia w wyznaczonej przez siebie kwocie ma swój początek w orzecznictwie sądowym.
Krytykę orzeczenia (z 1965 r.) można spotkać w wielu publikacjach24. Autorzy odnoszą się nawet do takich argumentów jak lekceważenie wartości, jakimi są zdrowie i życie ludzkie. Spostrzeżenia te nie
są pozbawione racji i należy je zaaprobować.
Argumentuje się między innymi odnosząc się, że zdrowie (również
psychiczne) jest dobrem szczególnie cennym i przyjmowanie niskich
kwot zadośćuczynienia prowadzi do niepotrzebnej deprecjacji tego
dobra25.
Określenie wysokości zadośćuczynienia za doznaną krzywdę powinno opierać się na obiektywnych i sprawdzalnych kryteriach, kierować się jego celami i charakterem, przy uwzględnieniu jednak indywidualnej sytuacji stron26.
Dodatkowo samo obniżanie wysokości roszczenia jest co najmniej
kontrowersyjne, biorąc pod uwagę zasady demokratycznego państwa
prawa. W przypadku miarkowania roszczeń dochodzi – w imię niższych niż zdrowie wartości – do zmniejszenia (uszczuplenia) należnej
kompensaty pieniężnej. Działanie takie nacechowane jest dążeniem do
ograniczenia źle pojmowanego „wzbogacenia” się poszkodowanego
kosztem naruszyciela dobra. Nie jest przy tym pierwszoplanowe, że
o wzbogaceniu się nie może być mowy, gdyż dochodzona kwota jest
należna z tytułu czynu niedozwolonego i stanowi tylko próbę wyrównania (najczęściej) cierpień psychicznych, które same z zasady nie są
mierzalne.

24
B. Kordasiewicz Jednostka wobec środków masowego przekazu s.313, czy M. Nesterowicz Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone wirusem HIV na skutek transfuzji krwi w prawie francuskim, (w)
Studia z prawa prywatnego, Łódź 1997 s. 156. B. Janiszewska “Zadośćuczynienie za krzywdę w procesach
medycznych” PiM 2/20005 (19 v. 7);
25
tak też Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 16.07.997 roku II CKN 273/97 – niepublikowane;
26
H. Wiciak W. Wiciak W sprawie zadośćuczynienia pieniężnego należnego pacjentom Teka Kom. Praw.
– OL PAN, 2010 s. 241;
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Podstawa prawna miarkowania.
W aktualnym stanie prawnym jedyną podstawę prawną miarkowania stanowić może artykuł 440 kodeksu cywilnego.
Zgodnie z treścią art. 440 k.c. zakres obowiązku naprawienia szkody między osobami fizycznymi może być ograniczony stosownie do
okoliczności. Przepis ten wprowadza wyjątek od zasady pełnego naprawienia szkody, musi jednak przemawiać za tym stan majątkowy poszkodowanego lub osoby odpowiedzialnej. Należy także uwzględniać
zasady współżycia społecznego27.
Treść przepisu, a dalej zrekonstruowanej z niego normy prawnej,
wyraża pewną wolę ustawodawcy, która również znalazła odzwierciedlenie w orzecznictwie. Sama konstrukcja przepisu, a w konsekwencji
rekonstruowanej z jego treści normy prawnej, jest dość jasna, a wręcz
czytelna i klarowna. Pozwala ona na zmniejszenie kwoty dochodzonego odszkodowania wyłącznie w stosunkach pomiędzy osobami
fizycznymi.
Część przedstawicieli doktryny odnosi się krytycznie do możliwości stosowania w ogóle takiego ograniczenia w innych przypadkach
niż w stosunkach pomiędzy osobami fizycznymi28.
Wydaje się, że miarkowanie odszkodowań w innych wypadkach
pozbawione jest podstawy prawnej i faktyczne ograniczanie roszczeń
– bez wskazania skonkretyzowanej podstawy prawnej – należałoby
ocenić jako kontrowersyjne i negatywne.

Kierunki zmian
Poza przytoczonymi wyżej argumentami nie można zapominać
o ewaluującej linii orzeczniczej. Z perspektywy lat widać pewne odejście od kierunku przedstawionego w orzeczeniu z 1965 roku29 w stronę
27

Lex;
28

238;
29

J. Matys Model zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu szkody niemajątkowej w kodeksie cywilnym
Z. Radwański A. Olejniczak Prawo cywilne. Zobowiązania – część ogólna. Warszawa 2005 s. 237sygn. akt. I PR 203/65 OSP 1965/4/92;
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bardziej liberalnego podejścia30. Akcentuje się wyraźnie, że ważniejszy
od przeciętnej stopy życiowej, jako kryterium wysokości zadośćuczynienia, jest choćby zwiększony szacunek dla zdrowia.
W jurysprudencji można odczytać, że przeciętna stopa życiowa społeczeństwa stanowiła wartościowy wskaźnik w okresie osiągania przez
niemal całe społeczeństwo dochodów wyrównanych, pozostających na
niskim poziomie31.
W wyroku Sądu Najwyższego z 18 stycznia 1984 roku32 sąd postulował, aby zasądzane z tytułu zadośćuczynienia sumy były stosowne do
przeżywanych przez kraj przemian gospodarczych. W obecnym czasie
te postulaty nabrały zupełnie odmiennego znaczenia i wydają się być
argumentem przeciwko próbie miarkowania zasądzanych roszczeń.
Podobne spostrzeżenia, niejako aprobujące przedstawiony dawnej
pogląd, jednak wskazujące na jego nieaktualność, obecnie podniósł
Sąd Najwyższy, który w orzeczeniu z 6 czerwca 2003 roku33 zauważył,
że: “przeciętna stopa życiowa społeczeństwa stanowiła wartościowy
wskaźnik w okresie osiągania przez niemal całe społeczeństwo dochodów wyrównanych, pozostających na niskim poziomie”.
Na dalszy plan, do stosowania tylko jako kryterium pomocnicze
a nie główne, od którego zależałaby w znacznej mierze wielkość zadośćuczynienia, spycha Sąd Najwyższy przesłankę utrzymania wysokości roszczenia “w rozsądnych granicach” w orzeczeniu z 27 lutego
2004 roku34.
Taki pogląd został też podtrzymany przez Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 10 marca 2006 roku IV CSK 80/0535. Również w wyroku
Sądu Najwyższego z dnia 12 września 2002 roku36 podkreślono, że
zasada umiarkowanej wysokości zadośćuczynienia bez “przekraczania
30
tak też. M. Nesterowicz Zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę w „procesach lekarskich” Państwo
i prawo 2005 nr 3 s.5;
31
w orzeczeniu z 06.062003 roku IV CKN 213/01 LEX nr 141396;
32
I CR 407/83 LEX nr 8585;
33
sygn. akt IV CKN 213/01 LEX nr 141396;
34
sygn. akt V CK 282/03, Legalis 2;
��
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna rok 2006, Nr 10, poz. 175, str. 100;
36
sygn. akt IV CKN 1266/2001, Legalis;
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rozsądnej granicy” ma tylko uzupełniający charakter w stosunku do
kwestii zasadniczej, jaką jest rozmiar szkody niemajątkowej.
Porównywanie zadośćuczynienia do średniego wynagrodzenia może
niewątpliwie stanowić pewne pomocnicze kryterium oceny wysokości
zadośćuczynienia, nie może ono jednak stanowić wyłącznego miernika
jego wartości i nie może być stosowane mechanicznie37. Uwzględnianie stopy życiowej społeczeństwa przy określaniu wysokości zadośćuczynienia nie może podważać jego kompensacyjnej funkcji38.
Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w przypadku ciężkiego
uszkodzenia ciała i trwałego kalectwa nie może być uznane za nadmierne, nawet gdyby przy uwzględnieniu przeciętnego poziomu i zamożności społeczeństwa mogłoby być tak postrzegane, jeżeli jest ono
adekwatne do stosunku odniesionych obrażeń związanych z ustaleniem
trwałości następstw dla zdrowia i życia poszkodowanego39.
Sam zarzut zawyżenia kwoty zadośćuczynienia może być w postępowaniu kasacyjnym skuteczny tylko wtedy, gdy zaskarżone orzeczenie w sposób oczywisty narusza zasady ustalania tego zadośćuczynienia40, a więc przykładowo, gdy nie zostały wzięte pod uwagę wszystkie
istotne kryteria rzutujące na tę formę rekompensaty, w tym też częściowe zaspokojenie roszczeń przed wytoczeniem powództwa41.
Z powyższego można wyciągnąć wniosek, że złagodzono linię
orzeczniczą ograniczającą dotychczas w praktyce możliwość pełnej
kompensaty w przypadkach naruszeń dóbr prawem chronionych. Co
więcej – i co w pełni zasługuje na aprobatę – ograniczono również
możliwości i skuteczność zgłaszania zarzutów dotyczących zasądzania
zawyżanych kwot zadośćuczynienia.
Istotna ewolucja linii orzeczniczej Sądu Najwyższego nie wpływa wszak automatycznie na przełamanie praktyki zasądzania
37
wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 9 kwietnia 1991 roku, sygn. akt I ACr 53/91 OSA
1992/5/50;
38
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 marca 2006 roku, sygn. akt IV CSK 80/05 OSNC 2006/10/175;
39
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 września 1997 r., sygn. akt II CKN 41/96 LEX nr 79934;
40
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 września 1999 roku, sygn. akt III CKN 339/98 OSNC 2000/3/58;
41
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 kwietnia 2002 roku, sygn. akt II CKN 605/00, opubl. Legalis;

Prawo i Medycyna 3-4/2012 (48/49, vol. 14)

75

Karol Pachnik

ograniczonych sum pieniężnych, jednak jest krokiem w prawidłowym
kierunku umożliwienia pełnej kompensaty szkód niemajątkowych. Takie działania, mając na względzie postulat ochrony naruszanych praw,
należy ocenić pozytywnie.
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Związek przyczynowy w „procesach lekarskich”

W prawie odszkodowawczym związek przyczynowy odgrywa podstawową rolę, stanowiąc obok zdarzenia i szkody jedną z przesłanek
odpowiedzialności cywilnej. Jego znaczenie w szczególny sposób
uwidacznia się w „procesach lekarskich”, ze względu na ich specyfikę1. Jak wskazuje się w doktrynie, nierzadko brak związku przyczynowego podnoszony jest przez pozwanego lekarza (zakład leczniczy)
jako ultima ratio, jeżeli szkoda pacjenta oraz wina lekarza są ewidentne2. Skomplikowany charakter procesów biologicznych zachodzących
w organizmie ludzkim, a także trudności z odtworzeniem ex post procesów chorobowych sprawiają, że problem związku przyczynowego
jest jednym z najsłabszych ogniw dowodowych w tychże procesach3.
W sprawach będących przedmiotem analizy stosuje się ogólne zasady prawa cywilnego dotyczące badania związku przyczynowego. Problemy kauzalne pojawiają się tu na tle specyficznych stanów faktycz-

1
Zob. z nowszej literatury: M. Nesterowicz, Prawo medyczne, wyd. IX, Toruń 2010 s. 93 i n.; K. BączykRozwadowska, Medical Malpractice and Compensation in Poland, Chicago-Kent Law Review, Vol. 86, nr
3/2011, s. 1239 i n. oraz ze starszej literatury: M. Nesterowicz, Kilka uwag o związku przyczynowym na tle
procesów lekarskich, Palestra nr 7-8/1968; M. Sośniak, Zagadnienie związku przyczynowego a dowód prima
facie w procesach lekarskich. Księga pamiątkowa ku czci prof. dra Kamila Stefki, Warszawa-Wrocław 1967;
Tenże, Cywilna odpowiedzialność lekarza, Warszawa 1968, s. 151 i n.; W. Grudziński, Przyczynek do zagadnienia związku przyczynowego (Uwagi z praktyki sądowo-lekarskiej), PiP nr 4/1962.
2
Zob. M. Nesterowicz, Adekwatny związek przyczynowy jako przesłanka odpowiedzialności cywilnej
w świetle orzecznictwa sądowego [w:] Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu (red. A. Nowicka), Poznań 2005, s. 189; M. Sośniak, glosa do orzeczenia SN z 7 stycznia 1966 r,, I CR 369/65, OSPiKA nr 12/1966, poz. 278.
3
M. Sośniak, ibidem.
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nych, właściwych prawu medycznemu. Podstawowe różnice dotyczą
natomiast ciężaru oraz standardu dowodu.
Podstawą prawną związku przyczynowego jest art. 361 § 1 k.c., który stanowi, że zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego
szkoda wynikła. Oprócz wymienionego explicite działania lub zaniechania czynnikiem kauzalnym może być także określony stan rzeczy
(np. zły stan sanitarny szpitala), uchybienia organizacyjne, oddziaływania psychiczne (np. udzielenie informacji o stanie zdrowia), reakcja
psychiczna poszkodowanego (np. wywołana działaniem lekarza polegającym na wmawianiu młodej pacjentce choroby wenerycznej), itd4.
Powszechnie przyjmuje się, że wspomniany przepis wyraża przyjęcie na gruncie polskiego prawa teorii adekwatności związku przyczynowego. W jej ramach analiza kauzalna przebiega dwuetapowo.
W pierwszej kolejności przeprowadza się test conditio sine qua non
zadając pytanie, czy w braku rozpatrywanego zdarzenia skutek nadal
by wystąpił. Jeśli odpowiedź jest pozytywna oznacza to, że rozpatrywane zdarzenie nie jest przyczyną szkody i lekarz (zakład leczniczy)
nie poniesie odpowiedzialności. Natomiast jeśli odpowiedź jest negatywna, następuje przejście do drugiego etapu badania kauzalnego. Na
tym etapie ustalone powiązanie przyczynowe bada się pod kątem jego
normalności (adekwatności) zadając pytanie, czy szkodzący skutek
jest normalnym następstwem działania lekarza (zakładu leczniczego).
Jeżeli sąd dojdzie do przekonania, że powiązanie to nie jest normalne, wówczas odpowiedzialność jest wyłączona. Przy pozytywnej odpowiedzi następuje zakończenie badania kauzalnego. Nie oznacza to
jednak automatycznie, że lekarz (zakład leczniczy) taką odpowiedzialność rzeczywiście poniesie – muszą bowiem zostać spełnione także
pozostałe przesłanki odpowiedzialności, a zwłaszcza wina.
Jak wspomniano, istnienie związku przyczynowego musi być ustalone w każdej sprawie odszkodowawczej. Niekiedy jest on oczywisty
4
Zob. T. Dybowski [w:] System Prawa Cywilnego, tom III, cz.1, Prawo zobowiązań - część ogólna (red.
Z. Radwański), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981, s. 254.
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i nie budzi wątpliwości, jednakże w „procesach lekarskich” nie jest
rzadkością, że przy wielości przyczyn, które mogły mieć wpływ na
stan zdrowia pacjenta, ustalenie takiego powiązania i jego normalności
nastręcza szereg problemów. Niejednokrotnie zdarza się, że w określonej sprawie sąd pierwszej instancji zajmuje odmienne stanowisko niż
sąd odwoławczy co do istnienia powiązania przyczynowego5.
W dalszej części artykułu zaprezentowane zostaną wybrane zagadnienia dotyczące powiązań kauzalnych i przykładowe orzeczenia,
w których się one pojawiły. Następnie omówiony zostanie problem
ciężaru i standardu dowodu.

1. Powiązanie conditio sine qua non
Jak wskazano, test conditio sine qua non przeprowadzany jest poprzez postawienie pytania, czy przy braku badanego zdarzenia skutek
wystąpiłby. Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, wówczas odpowiedzialność lekarza (zakładu leczniczego) jest wyłączona. Przykład stanowi
wyrok SA w Poznaniu z 10 sierpnia 2011 r. (I ACa 1082/10, LEX nr
898633)6, w którym 4-letnia dziewczynka wypiła niewielką ilość preparatu do drewna, znajdującego się w butelce po coca-coli. Preparat zawierał silnie trujące sole miedzi i chromu. Po dwóch i pół godzinie rodzice przywieźli dziewczynkę do szpitala z objawami ostrego zatrucia.
Lekarz dyżurny nie zlecił jednak analizy składu chemicznego dostarczonej butelki, a wobec pacjentki zastosował standardowe procedury
przy zatruciu, tj. płukanie żołądka i leczenie objawowe. Przez całą noc
dziecko wymiotowało (w tym krwią) i miało ostrą biegunkę. Pomimo
zgłoszeń pielęgniarek, lekarz nie przyszedł zobaczyć dziewczynki oraz
nie zmienił zastosowanego leczenia. Dopiero następnego dnia inni lekarze przy porannym obchodzie stwierdzili, że należy zbadać skład
chemiczny preparatu. Około godz. 12.00-12.30 lekarz przyjmujący
dziecko skontaktował się ze specjalistami w dziedzinie toksykologii
Zob. M. Nesterowicz, Adekwatny związek przyczynowy…, s. 189.
Zob. podobną sprawę angielską Barnett v Chelsea & Kensington Hospital Management Committee
[1969] 1 QB 428.
5
6
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i zdecydował o przetransportowaniu go do Instytutu posiadającego
specjalistyczny sprzęt medyczny oraz wskazanych specjalistów. Natychmiast po dotarciu karetką na miejsce dziewczynka została poddana hemodializie (24 godziny od zatrucia), a następnie przetransportowana do Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie po 8 dniach od zatrucia
zmarła. Sąd Okręgowy rozpatrując powództwo rodziców dziewczynki
przeciwko szpitalowi uznał, że ze względu na błąd lekarski popełniony
przez lekarza dyżurnego (w tym m.in. opieszałość i złą diagnostykę)
szpital ponosi odpowiedzialność za śmierć dziewczynki. Wyrok ten
został zmieniony przez Sąd Apelacyjny, który powództwo w całości
oddalił ze względu na brak związku przyczynowego pomiędzy zaniedbaniami lekarza, a śmiercią dziecka. SA stwierdził, że nawet w razie
podjęcia właściwej i szybkiej reakcji lekarza dyżurnego odpowiednie
leczenie mogło zostać wdrożone najwcześniej po upływie około 16-18
godzin od spożycia zatrutego środka. Czas na skuteczne zastosowanie
hemodializy i środków chelatujących wynosi zaś 3-6 godzin. Na podstawie uzupełniającej opinii biegłej w dziedzinie toksykologii i aktualnej wiedzy medycznej przez nią prezentowanej wykluczono ponadto
skuteczność tych zabiegów (tj. hemodializy i środków chelatujących),
ze względu na szybkie wchłanianie przedmiotowej trucizny przez organizm dziecka. W momencie przyjęcia go do szpitala (2,5 godz. od
wypicia impregnatu) dawka została już wchłonięta przez organizm,
czyniąc w nim nieodwracalne zmiany. W konsekwencji nie można łączyć zaniedbań lekarza ze śmiercią dziecka – gdyby lekarz postąpił
właściwie, dziecko i tak by nie przeżyło.

2. Adekwatność powiązania kauzalnego
Zgodnie z przyjętą na gruncie polskiego prawa cywilnego teorią
adekwatności związku przyczynowego szkodzący skutek musi stanowić normalne następstwo rozpatrywanego zdarzenia. Za normalne
uznawane są takie następstwa, które zwykle, najczęściej, typowo, z reguły występują w danych okolicznościach. Są to zatem skutki, które
tego rodzaju zdarzenie wywołuje w zwyczajnym biegu rzeczy, a nie
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jedynie na skutek szczególnego zbiegu okoliczności, którego przeciętnie nie bierze się pod uwagę7. Za normalny może być uznany także
skutek, który nie zawsze występuje lub który statystycznie pojawia się
rzadko przy zaistnieniu rozpatrywanego zdarzenia8.
Ocena adekwatności dokonywana jest w sposób obiektywny, na
podstawie wiedzy dostępnej sędziemu w chwili orzekania. Uzupełniona powinna być ona o doświadczenie życiowe lub – gdy to konieczne
– wiedzę naukową9. W najnowszym orzecznictwie SN odnajdujemy
stwierdzenie, że w sytuacjach granicznych rozstrzygające znaczenie
ma poczucie prawne sędziego i że „celem przedstawionego ujęcia
przyczynowości adekwatnej jest wyznaczenie odpowiadającej słuszności granicy między tymi skutkami, które można przypisać pozwanemu o naprawienie szkody a tymi, których przypisać mu nie można”10.
W stanie faktycznym sprawy zakończonej orzeczeniem SN z 4 listopada 1960 r. (2 CR 411/59, OSPiKA 9/1962, poz. 251) mężczyzna
został przewieziony do szpitala z objawami szału. Chorego wpierw
przywiązano do łóżka, następnie na wieczór odwiązano. Rano następnego dnia ok. godz. 7.00 chory uciekł przez balkon, przedostał się na
podwórze, z którego został sprowadzony przez personel z powrotem
do szpitala. Dwie godziny później, ok. 9.00 odbyła się wizyta lekarska
prowadzona przez ordynatora oddziału neurologicznego, podczas której chory był spokojny i rzeczowo odpowiadał na zadawane pytania.
Jednocześnie pacjent skarżył się na skrępowanie i prosił o uwolnienie
od więzów, wobec czego lekarka zleciła odwiązanie chorego i udała
się do następnej sali. W tym czasie chory wskoczył na okno, z którego
zeskoczył na ziemię w tak fatalny sposób, że doznał złamania podstawy czaszki, co spowodowało wylew krwi do mózgu i śmierć po kilku
minutach. Z ustaleń sądu wynikało, że szpital nie posiadał oddziału
7
Zob. m.in. orz. SN z 29 października 2008 r., IV CSK 260/08, LEX nr 590271; orz. SA w Poznaniu z 22
września 2005 r., I ACa 197/05, OSA nr 5/2006, poz. 16.
8
Zob. m.in. orz. SN z 12 listopada 1970 r. , I CR 468/70, LEX nr 6819; orz. SN z 19 marca 2008 r., V
CSK 491/07, LEX nr 385589.
9
Zob. T. Dybowski, op.cit., s. 256 – 257.
10
Orz. SN z 18 kwietnia 2002 r., II CKN 1216/00, OSN nr 4/2003, poz. 58; zob. też M. Nesterowicz,
Adekwatny związek przyczynowy…, s. 191.
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psychiatrycznego i nie był przeznaczony dla ciężkich przypadków
chorób nerwowych i psychicznych. Ponadto szpital w tym czasie nie
dysponował żadną wolną izolatką. Warunki w szpitalu nie pozwalały
na nieprzerwany nadzór nad chorym ze strony personelu. Sąd Wojewódzki uznał, że nie istnieje związek przyczynowy pomiędzy śmiercią pacjenta a zaniedbaniem szpitala. Rozpatrujący rewizję SN uchylił
wyrok i przekazał sprawę Sądowi Wojewódzkiemu do ponownego rozpoznania, ze względu na brak rozpatrzenia, czy brak nadzoru (zabezpieczenia) chorego wiąże się (poza błędem w sztuce lekarskiej) także
z okolicznością zawinioną przez szpital. Jednocześnie SN odnosząc
się do związku przyczynowego stwierdził, że do skoku nie doszłoby,
gdyby chory był należycie strzeżony; „zachodzi zatem związek przyczynowy między wypadkiem a niepilnowaniem chorego i to związek
normalny (…), skoro zazwyczaj osoby znajdujące się w takim stanie
(…) są niebezpieczne dla siebie i innych. Z punktu widzenia zatem
związku przyczynowego i stwierdzonego faktu braku stałego nadzoru, względnie niezastosowania odpowiedniego środka zabezpieczającego, odpowiedzialność pozwanego Szpitala nie nasuwałaby żadnych
zastrzeżeń”.
Zagadnienie powiązania kauzalnego nie jest ograniczone jedynie
do reakcji między zdarzeniami w świecie fizycznym, lecz także do relacji zachodzących w sferze psychiki. Można zatem z punktu widzenia związku przyczynowego rozważać oddziaływanie bezprawnego
zachowania jednej osoby na postępowanie (reakcję psychiczną) innej
osoby. Tragiczny przykład stanowi stan faktyczny sprawy zakończonej
wyrokiem z 21 czerwca 1976 r.11, w której u piętnastoletniej dziewczyny podczas badań kontrolnych krwi wykryto chorobę weneryczną (jak
się później okazało błędnie). W toku badania lekarz dermatolog indagowała dziewczynę z kim miała stosunek cielesny i pytała się „gdzie
ma to dziecko”. Dziewczyna stawała się coraz bardziej przygnębiona,
popadła w depresję oraz żaliła się na lekarkę. Po pewnym czasie popełniła samobójstwo, a w pozostawionym liście wyraźnie nawiązała do jej
11
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IV CR 193/76, OSP nr 6/1977, poz. 106 z glosą A. Kocha.
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stanu psychicznego wywołanego postępowaniem dermatologa. Rozpatrujący sprawę SN stwierdził, że „wywołanie przez lekarza u osoby
małoletniej na skutek postępowania sprzecznego z zasadami współżycia społecznego, dotyczącymi osobowości człowieka, jego godności
i pozycji w społeczeństwie, stanu zagrożenia jej osobowości wiadomością o chorobie może być uważane za pozostające w normalnym
związku przyczynowym z targnięciem się na swoje życie, jeśli nie ma
przekonywających podstaw do łączenia samobójstwa z nienormalnością psychiczną ofiary”12.

3. Przyczynowość zaniechania
Artykuł 361 § 1 k.c. stanowi wprost, że zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność nie tylko za normalne następstwa działania, ale także zaniechania, z którego szkoda wynikła. W „procesach
lekarskich” często właśnie zaniechanie jest rozważane jako czynnik
kauzalny, za który lekarz (zakład leczniczy) ponosi odpowiedzialność.
Przykładów zaniechań przy leczeniu można mnożyć, np. nieprzeprowadzenie odpowiednich badań w celu postawienia prawidłowej diagnozy, niekierowanie pacjenta do specjalisty, niedokonanie lub zbyt
późne dokonanie zabiegu operacyjnego, niesprawowanie odpowiedniego nadzoru i opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi,
niepoliczenie narzędzi chirurgicznych przed i po operacji i pozostawienie na skutek tego narzędzi w polu operacyjnym, itd.13
Aby powstała odpowiedzialność za zaniechanie, muszą zostać spełnione następujące przesłanki. Po pierwsze, musi istnieć obowiązek
oznaczonego działania, który wynikać może z normy prawnej, zasad wykonywania zawodu (w tym w szczególności art. 4 i 30 ustawy
12
 ��������������������������������������������������������������������������������������������������
Stanowisko SN w niniejszej sprawie zostało różnie ocenione w doktrynie. M. Kaliński przypadek chorobliwego stanu psychicznego, który prowadzi do samobójstwa lub samookaleczenia traktuje – co do zasady
– jako okoliczność przerywającą istnienie normalnego związku przyczynowego (nova causa interveniens),
zob. System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań – część ogólna. Tom 6 (red. A. Olejniczak), Warszawa
2009, s. 136-137. Natomiast M. Nesterowicz (aprobując co do zasady powyższe rozstrzygnięcie) zauważa, że
adekwatność powinna być tu określana przez odwołanie się do kryterium przewidywalności, zob. Adekwatny
związek przyczynowy…, s. 192. Por. też glosę A. Kocha cyt. w przyp. 11.
13
M. Nesterowicz, ibidem, s. 194.
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o zawodzie lekarza i lekarza dentysty), czynności prawnej (umowy),
zasad współżycia społecznego oraz w odniesieniu do lekarzy - z Kodeksu Etyki Lekarskiej14. Po drugie, musi istnieć możliwość podjęcia
takiego działania po stronie osoby odpowiedzialnej15. Trzecią przesłanką jest istnienie związku przyczynowego pomiędzy zaniechaniem
a szkodą.
Podobnie jak przy przyczynowości działania, badając kauzalność
zaniechania należy wpierw przeprowadzić test conditio sine qua non,
który przy zaniechaniu polega na hipotetycznym założeniu, że określone działanie zostało podjęte i na tej postawie przeprowadzenie oceny,
czy zapobiegłoby ono szkodzie16. W dalszej kolejności, zgodnie z teorią adekwatnego związku przyczynowego należy zbadać, czy powiązanie to ma charakter normalny.
Przykładem orzeczenia, w którym SN uznał istnienie związku przyczynowego między zaniechaniem a szkodą, jest wyrok z 11 grudnia
2002 r. (I CKN 1386/00, LEX nr 75348), w którym lekarze odmówili
wykonania niezbędnego zabiegu u pacjenta zakwalifikowanego przy
wcześniejszej wizycie do operacji. Odmowa wykonania zabiegu nie
spowodowała zwiększenia rozstroju zdrowia, lecz nie zmniejszyła istniejącego upośledzenia funkcji kciuka. SN stwierdził, że utrzymywanie
się rozstroju zdrowia, które mogło zostać wyeliminowane w wyniku
zabiegu stanowi szkodę pacjenta, która pozostaje w związku przyczynowym z odmową wykonania operacji.
Z kolei brak związku przyczynowego przy zaniechaniu uznał SN
w wyroku z 21 maja 2003 r. (IV CKN 168/01, LEX nr 371779), w którym
pacjentka domagała się odszkodowania i zadośćuczynienia w związku
z uszczerbkiem na zdrowiu jakiego doznała wskutek częściowego niedowładu prawej struny głosowej, który powstał po operacji tarczycy.
Powódka twierdziła, że zdarzeniem uzasadniającym odpowiedzialność był brak poinformowania jej o mogących wystąpić po operacji,
wyjątkowych powikłaniach. Powódka była natomiast poinformowana
��
15
16
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Zob. orz. SN z 7 stycznia 1966 r., I CR 369/65, OSPiKA nr 12/1966, poz. 278 z glosą M. Sośniaka.
Zob. orz. SN z 11 lutego 2004 r., I CK 222/03, LEX nr 175945.
Zob. m.in. orz. SN z 11 lutego 2004 r. , I CK 222/03, LEX nr 175945.
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o typowych, zwykłych i normalnie występujących następstwach zabiegu. Uboczny skutek operacji, który pojawił się u pacjentki, występuje u 3-5% pacjentów i pozostaje w związku z indywidualnymi
właściwościami organicznymi chorego, które są trudne do przewidzenia. SN stwierdził zarówno brak bezprawności zaniechania lekarzy jak
i adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy tym zaniechaniem
a szkodą. Uzasadnienie co do związku przyczynowego opierało się na
twierdzeniu, że zabieg usunięcia gruczołu tarczycy musiał być przeprowadzony dla ratowania życia powódki, a zatem w tej wyjątkowej
dla pacjenta sytuacji „decyzja o poddaniu się zabiegowi determinowana jest groźbą utraty życia, a nie zakresem informacji o mogących
nastąpić nietypowych pooperacyjnych komplikacjach w jego stanie
zdrowia”.

4. Pośredni związek przyczynowy
Zarówno w orzecznictwie jak i w doktrynie nie budzi wątpliwości, że formuła art. 361 § 1 k.c. nie wymaga istnienia bezpośredniego
związku przyczynowego jako przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej. Związek taki może być również pośredni.
Istotą pośredniego związku przyczynowego jest poszerzenie zakresu badania kauzalnego: oprócz przyczyny bezpośredniej badamy także
przyczynę dalszą, pośrednią. Jeżeli rozpatrywana przyczyna pośrednia
(A) stworzyła warunki do powstania innych zdarzeń (B), z których dopiero ostatnie stanowiło bezpośrednią przyczynę szkody (S), wówczas
osoba odpowiedzialna za przyczynę pośrednią poniesie odpowiedzialność, o ile pozostaje ona w adekwatnym związku przyczynowym ze
szkodą.
Badanie pośredniego związku przyczynowego jest dwuetapowe.
Wpierw należy stwierdzić, czy powiązanie pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha przyczynowego spełnia wymogi conditio sine
qua non oraz normalności. Następnie należy zbadać, czy adekwatne
powiązanie kauzalne występuje także pomiędzy przyczyną wyjściową
(A) i szkodą (S).
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W wyroku SA w Poznaniu z 22 września 2005 r. (I ACa 197/05,
OSA 5/2006, poz. 16) stwierdzono pośrednie powiązanie kauzalne na
podstawie następującego stanu faktycznego. Dzieci powoda przebywały w szpitalu, w którym istniały bardzo złe warunki sanitarne (w ciągu
2,5 roku dziesięcioro dzieci przebywających na oddziale zachorowało na wirusowe zapalenie wątroby typu B, a aż dwadzieścioro pięcioro zostało wpisanych do rejestru osób z wykrytym antygenem Hbs).
Wśród osób, u których wykryto dodatni Hbs, było m. in. dwóch synów
powoda. Po pobycie dzieci w szpitalu, a przed wykryciem u nich dodatniego antygenu, taki sam antygen wykryto u powoda. Sąd uznał
odpowiedzialność szpitala stwierdzając istnienie pośredniego związku
przyczynowego: starsze dziecko zaraziło się w szpitalu przenosząc następnie zakażenie na swojego ojca. Młodsze dziecko nie mogło zarazić
ojca ze względu na to, iż urodziło się 11 dni przed badaniem powoda,
w którym wykryto antygen, a zatem przed okresem wylęgania choroby
(minimum 20 dni). W konkluzji stwierdzono, że „w tym zatem kontekście nie budzi wątpliwości, że choć bezpośrednią przyczyną zarażenia
powoda był jego kontakt z zainfekowanym synem, to jednak skoro
przyczyną zakażenia (…) było występowanie wirusa w szpitalu w W.,
to ta ostatnia przyczyna tym samym stanowiła pośrednią przyczynę
zarażenia powoda, objętą adekwatnym związkiem przyczynowym”.
Jeżeli w wieloczłonowym powiązaniu kauzalnym pojawi się przyczyna zewnętrzna (nova causa interveniens), której nie będzie można
przypisać pozwanemu, wówczas dochodzi do tzw. przerwania adekwatnego związku przyczynowego17, a w konsekwencji do wyłączenia
odpowiedzialności pozwanego. Sytuacja taka miała miejsce w stanie
faktycznym sprawy zakończonej wyrokiem SN z 5 kwietnia 2012 r.
(II CSK 402/11, LEX nr 1168538). Ginekolog zajmująca się matką
powodów do 30. tygodnia ciąży nie rozpoznała ciąży bliźniaczej i nie
skierowała pacjentki na badania USG (chociaż zaleciła takie badanie
podając na piśmie adresy gabinetów lekarskich, na które pacjentka
się nie udała) oraz nie przeprowadziła ani nie zleciła innych badań
17
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Zob. m.in. M. Kaliński, op.cit., s. 132.
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diagnostycznych celem wykluczenia jakiejkolwiek nieprawidłowości.
W 8. miesiącu ciąży kobieta poczuła się gorzej i udała się do szpitala, w którym podczas badania USG stwierdzono ciążę bliźniaczą
oraz objawy rozpoczynającego się porodu. Jednocześnie stwierdzono
infekcję wewnątrzmaciczną. Po porodzie (drogą cesarskiego cięcia)
lekarze stwierdzili u obu noworodków mózgowe porażenie dziecięce
(MPD), którego efektem okazały się zaburzenia w ich rozwoju. Biegli jako główną przyczynę MPD wskazali wcześniactwo, natomiast
z kręgu przyczyn wykluczyli zakażenie wewnątrzmaciczne. Pomimo
jednoznacznych opinii o istnieniu błędu diagnostycznego pozwanej ginekolog sądy wszystkich instancji uznały brak adekwatnego związku
przyczynowego pomiędzy jej zaniedbaniami a szkodą powodów. Rozpoznanie ciąży bliźniaczej we właściwym terminie pozwalałoby na
podjęcie działań zmierzających do wydłużenia okresu ciąży i zmniejszenia ryzyka wystąpienia MPD. W rozpatrywanej sprawie zaistnienie
infekcji wewnątrzmacicznej stanowiło jednak bezwzględną podstawę
do rozwiązania ciąży. W konsekwencji nawet w razie rozpoznania
przez pozwaną ciąży bliźniaczej i zaaplikowania leków przedłużających ciążę, musiałaby ona zostać rozwiązana wcześniej, ze względu
na wystąpienie infekcji. Brak było zatem związku przyczynowego pomiędzy zaniedbaniem pozwanej i wystąpieniem MPD u dzieci, a sytuację „należy lokować w kategoriach losowych”. Pomimo, iż sądy
orzekające w sprawie nie odniosły się wprost do pośredniego związku
przyczynowego i jego przerwania, m. zd. należy przyjąć, że infekcja
wewnątrzmaciczna stanowiła nova causa interveniens, wyłączającą
odpowiedzialność pozwanej ginekolog.
Kontrowersyjny przykład stanowi z kolei orzeczenie SN z 10 grudnia 1952 r. (C 584/52, PiP 8-9/1953, s. 366). W stanie faktycznym sprawy lekarz nie przysłał chorej na salę operacyjną zaraz po rozmowie
z drugim lekarzem, który miał ją operować. Następnie pielęgniarka
sprowadziła omyłkowo na salę operacyjną inną pacjentkę, w konsekwencji czego poważną operację ginekologiczną przeprowadzono na
niewłaściwej kobiecie. SN uznał, iż w sprawie tej brak jest adekwatnego związku przyczynowego, gdyż „według zasad doświadczenia
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nieprzysłanie chorego na salę operacyjną normalnie nie powoduje
zoperowania drugiej osoby; dopiero przypadkowe włączenie się mylnego działania Marii D. [pielęgniarki – przyp. KKL] spowodowało mylną operację. W ten sposób operacja ta nie jest w normalnym,
a tylko w przypadkowym związku przyczynowym z ustaloną przez
sąd bezczynnością doktora”. Orzeczenie to zostało poddane w doktrynie słusznej krytyce przez A. Szpunara i M. Nesterowicza. A. Szpunar stwierdził, że wprawdzie kilka zaniedbań złożyło się na powstanie
szkody, lecz było ich koniecznym następstwem. Łańcuch przyczynowy wyglądał następująco: bezczynność pierwszego lekarza spowodowała błąd pielęgniarki, który z kolei doprowadził do mylnej operacji
przez pozwanego lekarza. Zachowanie pielęgniarki było zatem zależne
od zaniechania pierwszego lekarza18. Innymi słowy, „gdyby lekarz A.
zaraz przysłał właściwą chorą, to pielęgniarka nie mogłaby sprowadzić
innej, do tragicznej pomyłki by nie doszło”19.

5. Wielość przyczyn: przyczynowość alternatywna
i kumulatywna
W „procesach lekarskich” niejednokrotnie pojawia się problem wielości przyczyn, które miały wpływ na powstanie szkody. W orzecznictwie przyjmuje się, że każda z nich, chociażby nie była bezpośrednią
przyczyną szkody, uzasadnia obowiązek jej wyrównania, jeżeli szkoda
była normalnym następstwem łańcucha zdarzeń, którego ogniwem jest
czyn przypisywany sprawcy20.
Teoretycznie można wyodrębnić kilka konfiguracji, w jakich występuje wielość przyczyn, w tym m. in. przyczynowość alternatywną
i kumulatywną.
Przyczynowość alternatywna ma miejsce wówczas, gdy każda
z przyczyn samodzielnie była w stanie wywołać szkodę w takim rozZob. A. Szpunar, Wyrządzenie szkody przez kilka osób, PiP nr 2/1957, s. 299.
M. Nesterowicz, Kilka uwag…, s. 49.
20
Zob. orz. SA w Warszawie z 29 marca 2011 r., I ACa 917/10, LEX nr 836914 z glosą K. Krupy-Lipińskiej, PiM nr 4/2011, s. 145 i n.
18

19
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miarze, jaki faktycznie zaistniał21. Teoretyczne trudności pojawiają się tu na etapie badania testu conditio sine qua non, bowiem przy
hipotetycznej eliminacji badanej przyczyny skutek i tak by wystąpił,
ze względu na istnienie przyczyny alternatywnej. W tej sytuacji podmioty odpowiedzialne za działanie przyczyn alternatywnych byłyby
zwolnione z odpowiedzialności. Rozwiązanie takie w oczywisty sposób godzi w zasady logiki oraz słuszności, zatem w literaturze wskazano na konieczność modyfikacji niniejszego testu poprzez hipotetyczną
eliminację wszystkich towarzyszących danej przyczynie okoliczności
(w tym innych przyczyn alternatywnych) i zadanie wówczas pytania
o możliwość powstania szkody22.
Przyczynowość kumulatywna polega natomiast na tym, że żadna
z kilku przyczyn nie byłaby w stanie wywołać szkody w takim rozmiarze, jaki faktycznie zaistniał, lub w ogóle nie spowodowałaby go23. Test
conditio sine qua non nie ulega w tym przypadku modyfikacji.
Jeśli przyczyny szkody (alternatywne bądź kumulatywne) są tego
rodzaju, że za każdą z nich określony podmiot ponosi odpowiedzialność deliktową, wówczas na podstawie art. 441§1 k.c. ich odpowiedzialność jest solidarna i w stosunku do poszkodowanego nie wyodrębnia się ani nie różnicuje odpowiedzialności każdego ze sprawców24.
Ponadto, nie musi istnieć więź podmiotowa między nimi – mogą oni
działać odrębnie, w różny sposób, czasie i miejscu25.
Z kolei w sytuacji, w której za jedną z przyczyn ponosi odpowiedzialność określony podmiot (np. lekarz, zakład leczniczy), a druga
jest zdarzeniem losowym (przypadkowym), za który nikt nie odpowiada, pojawia się problem istnienia odpowiedzialności tego podmiotu. W doktrynie wyrażono zarówno opinię o istnieniu obowiązku odszkodowawczego po stronie podmiotu odpowiedzialnego26, jak
Zob. M. Kaliński, op.cit., s. 141.
Ibidem.
23
Ibidem, s. 143.
24
Zob. T. Wiśniewski [w:] Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania (red. G.
Bieniek), Warszawa 2006, s. 71.
25
Zob. M. Nesterowicz, Adekwatny związek przyczynowy…, s. 196.
��
Zob. m.in. T. Wiśniewski, op.cit., s. 71; M. Sośniak, glosa cyt. w przyp. 2.
21

22
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i o zwolnieniu go od odpowiedzialności27. W orzecznictwie za ugruntowane należy uznać stanowisko, że w przypadku braku możliwości
rozdzielenia kilku możliwych współprzyczyn szkody wystarczające
jest ustalenie z dużym stopniem prawdopodobieństwa istnienia wpływu każdej z nich na powstanie szkody28. W przypadku, gdy chociaż
jedną z przyczyn jest działanie (zaniechanie) lekarza, po ustaleniu adekwatności powiązania kauzalnego tej przyczyny ze szkodą, sądy uznają jego odpowiedzialność. Przykład stanowi wyrok SA w Warszawie
z 29 marca 2011 r.29, w którym ciężarna powódka w okresie porodu
była badana aparatem KTG. Zapis KTG wykonany o godz. 22.00 był
nieczytelny ze względu na problemy techniczne. Następnie stwierdzono nieregularne stawiania macicy, zachowany płyn owodniowy a później żywą czynność skurczową 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 niedotlenienie płodu. Zaobserwowano także
spadek ciśnienia u pacjentki, co spowodowało decyzję lekarza dyżurnego o rozwiązaniu drogą tzw. cesarskiego cięcia, które nastąpiło po
20 minutach. Dziecko urodziło się z ciężką zamartwicą i niewydolnością oddechową (stan noworodka sklasyfikowano jako ciężki, zagrażający życiu). Nie poprawił się on w późniejszym okresie, wskutek
czego w 17. miesiącu życia dziecko zmarło. SA na podstawie opinii
biegłych stwierdził, że na stan noworodka miały wpływ dwa czynniki:
przewlekłe niedotlenienie płodowe (przyczyna losowa) oraz ostry uraz
niedotleniowo-niedokrwienny w okresie okołoporodowym (przyczyna
za którą ewentualnie odpowiada szpital, jeżeli interwencja medyczna
była podjęta zbyt późno ze względu na brak właściwego monitorowania porodu), i że wraz z czasem działania tych czynników narastał stopień uszkodzenia organizmu. Ponieważ SO nie dokonał odpowiednich
Zob. M. Kaliński, op.cit., s. 142 - 143.
Zob. E. Bagińska, K. Krupa-Lipińska, Zdarzenia medyczne a problem przyczynowości [w:] Kompensacja szkód wynikłych ze zdarzeń medycznych. Problematyka cywilnoprawna i ubezpieczeniowa (red. E. Kowalewski), Toruń 2011, s. 252 i powołane tam orzecznictwo.
29
I ACa 917/10, LEX nr 836914 z glosą K. Krupy-Lipińskiej, PiM nr 4/2011, s. 145 i n.
27
28
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ustaleń co do istnienia obowiązku monitorowania porodu za pośrednictwem KTG oraz, czy wypełnienie tego ewentualnego obowiązku
pozwoliłoby zapobiec szkodzie lub zmniejszyć jej zakres, SA przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Wskazał jednak, że jeśli sąd
stwierdziłby istnienie adekwatnego powiązania kauzalnego pomiędzy
tymi zaniechaniami a szkodą, wówczas należałoby rozpatrzyć merytorycznie dochodzone przez powodów roszczenia.
Należy poprzeć stanowisko judykatury oraz tej części doktryny,
która uznaje istnienie w takiej sytuacji odpowiedzialności pozwanego. W odniesieniu do „procesów lekarskich” trafnie argumentuje to M.
Sośniak podnosząc, że wymóg wyłączności przyczyny nie wydaje się
uzasadniony, ponieważ prowadziłby do zwolnienia lekarza od odpowiedzialności w sytuacji, gdy możliwe jest wskazanie innej przyczyny
szkody niż samo niedbalstwo lekarza. Biorąc pod uwagę znaczną złożoność czynników wpływających na stan zdrowia chorego wskazanie
takiej przyczyny nie napotka specjalnych trudności. W takich sytuacjach sąd powinien badać związek przyczynowy między poszczególną przyczyną a powstałą szkodą, określając zakres odpowiedzialności
lekarza w zależności od niekorzystnego wpływu jaki wywarło jego zawinione zachowanie30.

6. Ciężar dowodu związku przyczynowego
Zgodnie z art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. W sprawach medycznych to poszkodowany pacjent powinien zatem udowodnić istnienie
związku przyczynowego w celu ustalenia odpowiedzialności lekarza
(zakładu leczniczego). Jeśli poszkodowany udowodni istnienie takiego związku, wówczas nie będzie konieczne wykluczanie przez niego
w procesie innych, przypadkowych przyczyn31. Granice możliwości
dowodowych powoda co do związku przyczynowego w „procesach
lekarskich” najczęściej kończą się wraz z wykazaniem dostatecznej
30
31

M. Sośniak, glosa cyt. w przyp. 2.
Zob. M. Sośniak, Zagadnienie związku przyczynowego…, s. 337.
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dozy prawdopodobieństwa (zob. punkt 8). Sądy uznają wówczas, że
powód spełnił swój obowiązek wynikający z art. 6 k.c. i stwierdzają
przesunięcie ciężaru dowodu z powoda na pozwanego co do ekscepcji i faktów uzasadniających, jego zdaniem, oddalenie powództwa32.
Jeśli zatem lekarz (zakład leczniczy) powołuje się na odrębne lub równoległe przyczyny powstania szkody, na niego przechodzi ciężar ich
udowodnienia33. Z praktycznego punktu widzenia ma to niebagatelne
znaczenie, ponieważ lekarzowi (zakładowi leczniczemu) łatwiej jest
udowodnić brak związku przyczynowego ze względu na posiadaną
przezeń specjalistyczną wiedzę34.
W celu ułatwienia sytuacji procesowej poszkodowanego pacjenta,
który z powodu naturalnych trudności dowodowych dotyczących przebiegu zdarzeń w „procesach lekarskich” mógłby pozostawać w sposób
nieuzasadniony nieskompensowany, w orzecznictwie zaobserwować
można dążenie do przerzucenia, innego rozłożenia ciężaru dowodu lub
przyjęcia niedbalstwa za pomocą reguły res ipsa loquitur35.
W sprawie zakończonej wyrokiem SN z 17 października 2007 r. (II
CSK 285/07, LEX nr 490418) kobieta po rozwiązaniu porodu drogą cesarskiego cięcia połączonego ze znieczuleniem wewnątrzoponowym,
a także ostrym wirusowym zapaleniu wątroby typu C, zachorowała
na chorobę - zespół Guillain-Barre. Jest to ciężkie, ostro występujące
schorzenie neurologiczne, którego przyczyną jest ostre zapalenie nerwów na tle autoimmunologicznym. Medycynie nie jest znana etiologia
tej choroby, lecz jako czynniki poprzedzające wymienia się zakażenie
wirusowe, bakteryjne, zabieg chirurgiczny, szczepienia, narażenie na
toksyny, ciążę, znieczulenie. Czynniki te są często obserwowane przed
wystąpieniem choroby, ale w świetle obecnej wiedzy medycznej nie
mają udowodnionego związku przyczynowo-skutkowego z zespołem
32
Zob. m.in. orz. SN z 14 października 1974r., II CR 415/74, LEX nr 7605; orz. SN z 20 kwietnia 1982
r., I CR 79/82, LEX nr 8416.
33
Zob. M. Sośniak, Zagadnienie związku przyczynowego…, s. 337.
��
Ibidem, s. 337-341; E. Bagińska, K. Krupa-Lipińska, op.cit., s. 243-244; M. Śliwka, Ciężar dowodu
w procesach medycznych – między domniemaniami faktycznymi a dowodem prima facie. II. Domniemania
faktyczne a dowód prima facie., Arch. Med. Sąd. Krym. 1/2004, s. 54.
35
Zob. E. Bagińska, K. Krupa-Lipińska, ibidem, s. 244 i powołane tam orzecznictwo.
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Guillain-Barre. SN stwierdził, że „z punktu widzenia reguł dowodzenia związku przyczynowo-skutkowego wystarczające jest ustalenie, że
dane zjawisko uznawane jest jako czynnik statystycznie poprzedzający
rozwój choroby, będącej źródłem szkody”. Odnosząc się do stanu faktycznego stwierdzono, że spośród kilku współistniejących czynników,
które statystycznie wiążą się z wystąpieniem zespołu Guillan-Barre,
istniało także wirusowe zapalenie wątroby (spowodowane przez szpital). Jest to na tyle istotny czynnik, że zdaniem niektórych biegłych ma
on znaczenie pierwszoplanowe i pojawia się w blisko połowie przypadków przed wystąpieniem tego zespołu, a u blisko 2/3 osób stwierdza się w wywiadzie przebycie choroby zakaźnej. W konsekwencji SN
orzekł, że „jest to przesłanka, która mogła wskazywać na ten czynnik
w większym stopniu, niż na inne, które u powódki wystąpiły, a które bądź nie wiążą się z działaniami pozwanego (ciąża powódki) bądź
wiążą się, lecz są to zachowania przez personel medyczny niezawinione (zabieg cesarskiego cięcia, znieczulenie). Brak możliwości jednoznacznego powiązania tego czynnika z chorobą powódki, który wynika z aktualnego stanu wiedzy, nie może być (…) uznany za czynnik
przesądzający o niepowodzeniu dowodowym powódki”. SN nakazując
rozważenie powyższych okoliczności w świetle art. 6 i 361 § 1 k.c.
przekazał sprawę SA do ponownego rozpoznania.

7. Domniemania faktyczne oraz dowód prima facie
Na gruncie procesowym źródła ułatwienia dowodzenia związku
przyczynowego w „procesach lekarskich” wynikają z instytucji domniemań faktycznych oraz dowodu prima facie. Ich wzajemna relacja
nie jest jednak do końca jasna36.
Do domniemań faktycznych (praesumptio hominis, praesumptio
facti) odnosi się art. 231 k.p.c., który stanowi, że sąd może uznać za
ustalone fakty mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy,
jeżeli wniosek taki można wyprowadzić z innych ustalonych faktów.
36

Zob. m.in. M. Śliwka, op.cit., s. 58 i n.
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Domniemania faktyczne stanowią dozwolone przez prawo rozumowanie z faktów o faktach, które sędzia opiera na logice, wiedzy i doświadczeniu37. Wniosek ten musi być jednak pewny38. Domniemania
faktyczne wykorzystuje się w celu zaradzenia ewentualnym brakom
dowodowym oraz usprawnienia dowodzenia w procesie cywilnym39.
Pozostawiając poza zakresem rozważań charakter prawny omawianej
instytucji warto zwrócić uwagę na zagadnienie ciężaru dowodu oraz
obalenia wniosku domniemania faktycznego. W odniesieniu do ciężaru dowodu w doktrynie podnosi się, że domniemanie faktyczne nie
prowadzi do jego odwrócenia40. Z kolei do obalenia wniosku domniemania faktycznego wystarczy uprawdopodobnienie wątpliwości co do
któregoś z elementów wnioskowania, tj. przesłanek, wniosku lub zasad doświadczenia41, nie trzeba natomiast udowadniać ponad wszelką
wątpliwość, że ustalony fakt miał miejsce42. Wzruszenie może polegać
na wykazaniu nieprawidłowości rozumowania sędziego, np. że fakt
będący podstawą wnioskowania nie został ustalony lub że fakty stanowiące podstawę domniemania nie uzasadniają – w świetle wiedzy
i doświadczenia życiowego – wyprowadzonego z nich wniosku43.
Przykład zastosowania przez sąd domniemania faktycznego stanowi
sprawa zakończona wyrokiem SN z 11 stycznia 1972 r. (I CR 516/71,
OSNC 9/1972, poz. 159). W stanie faktycznym piętnastoletni chłopiec
został poddany operacji, po której zmarł. Ustalono, że przed operacją
nie oznaczono jego grupy krwi ani nie zapewniono jej dostatecznego zapasu, nie założono także zagłębnika do żołądka w celu usunięcia treści żołądkowej i zapobieżeniu wymiotom lub zaleganiu treści.
Wskazane zaniedbania chirurga lub innych funkcjonariuszy szpitala
37
Zob. K. Piasecki [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do art. 1-366, Tom I (red. K. Piasecki), Warszawa 2010, s. 1296; H. Dolecki [w:] Kodeks Postępowania Cywilnego, Komentarz, Tom I, Art. 1-366
(red. H. Dolecki, T. Wiśniewski), Warszawa 2011, s. 822-823.
38
Zob. B. Janiszewska, Dowodzenie w procesach lekarskich (domniemania faktyczne i reguły wnioskowania prima facie), PiM nr 2/2004, s. 110, 113.
39
Zob. M. Śliwka, op.cit., s. 54-55.
40
Zob. K. Piasecki, op.cit., s. 1297; H. Dolecki, op.cit., s. 822; B. Janiszewska, op.cit., s. 110-111.
��
Zob. B. Janiszewska, ibidem, s. 111.
42
Zob. M. Śliwka, op.cit., s. 55.
43
Zob. orz. SN z 30 marca 2000 r., III CKN 811/98, LEX nr 51364.
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poprzedzające operację dały SN podstawę do sformułowania na podstawie art. 231 k.p.c. domniemania faktycznego, że pomiędzy nimi
a śmiercią pacjenta zachodzi normalny związek przyczynowy, chyba
że istniałyby podstawy do wniosku, iż zasady medycyny związek taki
wyłączają. W omawianej sprawie opinie biegłych wykluczyły jedynie
wyłączność wpływu tych zaniedbań na śmiertelny wynik operacji.
Ułatwieniem dowodowym dotyczącym m. in. związku przyczynowego w „procesach lekarskich” jest także dowód prima facie44.
W przeciwieństwie do domniemań faktycznych nie wynika on z przepisów prawnych, lecz został dopuszczony przez orzecznictwo w ściśle
określonych rodzajach spraw, w tym m. in. w „procesach lekarskich”.
Pojęcie tego dowodu oraz jego przedmiot i konstrukcja nie zostały jednoznacznie określone45. Podstawą dla jego konstruowania jest oparte
na doświadczeniu życiowym uznanie, że istnieją okoliczności, które
„mówią same za siebie” (res ipsa loquitur). W konsekwencji m. in.
związek przyczynowy w procesach lekarskich może być ewidentny,
tj. widoczny „na pierwszy rzut oka” (prima facie)46. Jak podnosi B.
Janiszewska, nie oznacza to jednak, że w takiej sytuacji sąd zwolniony
będzie z odniesienia wyników wnioskowania do pozostałych ustaleń
poczynionych w sprawie. Należy ocenić całokształt materiału w niej
zgromadzonego, bowiem takie ogólne spojrzenie może spowodować
podważenie wniosku wywodzonego dowodem prima facie i innej oceny wyników postępowania dowodowego47. Zauważa się przy tym, że
przy użyciu dowodu prima facie wnioski o faktach wysnuwane są już
wówczas, gdy istnieje wysokie prawdopodobieństwo (widoczne „na
pierwszy rzut oka”) ich zaistnienia, a niekoniecznie pewność48. W doktrynie sporne jest, czy dowód prima facie powoduje zmianę rozkładu
44
Zasadność jego istnienia w prawie polskim została zakwestionowana m.in. przez M. Sośniaka (Zagadnienie związku przyczynowego…, s. 339), B. Janiszewską (Dowodzenie w procesach lekarskich…, s. 127-129)
oraz K. Piaseckiego (Komentarz…, s. 1297). Przeciwnie np. H. Dolecki (Komentarz…, s. 826-827).
45
Zob. B. Janiszewska, op.cit., s. 112; I. Adrych, glosa do wyroku SN z dnia 17 maja 2007 r., III CSK
429/06, LEX nr 274129, PiM nr 2/2010, s. 142.
46
Zob. m.in. B. Janiszewska, ibidem, s. 112-113; I. Adrych, ibidem; M. Śliwka, op.cit., s. 55 – 56.
��
Zob. B. Janiszewska, ibidem, s. 113.
48
Ibidem; I. Adrych, glosa cyt. w przyp. 45.
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ciężaru dowodu. Niektórzy wskazują bowiem, że przeciwnie do domniemań faktycznych dowód prima facie przenosi ciężar dowodu i to
lekarz (zakład leczniczy) będzie musiał udowodnić, że szkoda powstała z innej przyczyny niż ta, za którą ponosi odpowiedzialność49.
W orzecznictwie polskim w „procesach lekarskich” posługiwanie
się dowodem prima facie znajduje coraz szersze zastosowanie50. W wyroku SA w Poznaniu z 9 maja 2002 r.51 pacjent oraz członkowie jego
rodziny nie zostali powiadomieni o nosicielstwie wirusa żółtaczki typu
B, wskutek czego oni również zachorowali i musieli być hospitalizowani. Sąd wskazał, że „prima facie stwierdzić można, że normalnym
następstwem (…) uchybień personelu szpitala było narażenie powodów na codzienny kontakt z nosicielem wirusa żółtaczki bez świadomości konieczności podjęcia odpowiednich środków zapobiegających
zakażeniu. Konsekwencją tego jest zwykle powstanie szkody w postaci
zakażenia się wirusem. W tej sytuacji na pozwanego, chcącego uwolnić się od odpowiedzialności odszkodowawczej spadł ciężar udowodnienia (art. 6 k.c.), że szkoda jest wynikiem innych czynników lub też,
że doszłoby do niej mimo zaniedbań personelu szpitala. Najprostszym
dowodem, nieprzeprowadzonym jednak przez Skarb Państwa, byłoby
wykazanie, że w chwili przyjęcia na hospitalizację pacjent był już nosicielem wirusa”.

8. Standard dowodu związku przyczynowego
Omawiając związek przyczynowy w „procesach lekarskich” na
szczególną uwagę zasługuje problem standardu dowodu, który dotyczy odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu sąd ma być przekonany
o prawdziwości dowodzonego faktu – czy musi mieć pewność czy

��
Zob. m.in. L. Morawski, Domniemania faktyczne i reguły dowodu prima facie, SP nr 1-2/1980, s. 238239; I. Adrych, ibidem; H. Dolecki, op.cit., s. 827. Odmiennie B. Janiszewska, op.cit., s. 124-129.
50
Zob. np. orz. SN z 15 kwietnia 2005 r., I CK 653/04, LEX nr 369229; orz. SA we Wrocławiu z 28
kwietnia 1998 r., I ACa 308/98, PiM nr 12/2002 z glosą M. Nesterowicza; orz. SA w Krakowie z dnia 9 lutego
2000 r., I ACa 69/00, PiM nr 11/2002 z glosą M. Nesterowicza.
51
ACa 221/02, PiM nr 1/2004, s. 116 z glosą M. Nesterowicza.
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może wystarczający będzie określony stopień prawdopodobieństwa52.
Tu właśnie uwidacznia się charakterystyczna różnica pomiędzy „procesami lekarskimi” a większością pozostałych spraw odszkodowawczych, w których wymagana jest pewność jego ustalenia53. Specyfika
procesów medycznych polega bowiem na tym, że granice wyznaczające możliwości dowodowe stron co do istnienia związku przyczynowego wyznacza aktualny stan wiedzy medycznej. Nie można zatem
wymagać, aby powiązanie kauzalne pomiędzy postępowaniem lekarza (działalnością zakładu leczniczego) a powstałą szkodą zostało
ustalone w sposób pewny lub graniczący z pewnością. W odniesieniu do zakażeń szpitalnych często podnosi się, że nierealne jest stawianie przed powodem wymagania ścisłego udowodnienia momentu
oraz drogi dostania się zakażenia do organizmu, ponieważ mamy tu do
czynienia z procesami biologicznymi, które nie podlegają obserwacji
ani dokumentacji54. Z tego względu polskie orzecznictwo, z poparciem
doktryny55, w celu wzmocnienia ochrony poszkodowanego pacjenta,
złagodziło wymagania dowodowe dotyczące związku przyczynowego
poprzez obniżenie standardu dowodu w sprawach dotyczących błędów
medycznych oraz zakażeń szpitalnych. W utrwalonym orzecznictwie
za wystarczające uznaje się istnienie jego „dostatecznej dozy prawdopodobieństwa”56. Niekiedy sądy używają innych określeń, takich jak
„bardzo wysoki”57 „wysoki”58, „odpowiedni”59, „wyższy od innych
Zob. E. Bagińska, K. Krupa-Lipińska, op.cit., s. 244.
Zob. M. Nesterowicz, Adekwatny związek przyczynowy…, s. 203 - 205.
��
Zob. orz. SN z 13 czerwca 2000 r., V CKN 34/00, LEX nr 52689; orz. SN z 14 października 1974, II
CR 415/74, LEX nr 7605; orz. SA w Krakowie z 21 marca 2000 r., I ACa 192/00, OSA nr 1/2002, poz. 3; orz.
SN z 6 listopada 1998 r., III CKN 4/98, PiM nr 3/1999, s. 135; orz. SN z 27 lutego 1998 r., II CKN 625/97,
PiM nr 3/1999, s. 130.
55
Zob. m.in. M. Sośniak, Zagadnienie związku przyczynowego…, s. 337-339.
��
Zob. m.in. orz. SN z 17 czerwca 1969 r., II CR 165/69, OSPiKA nr 7-8/1969, poz. 155; orz. SN z 12
stycznia 1977 r., II CR 671/76, LEX nr 7900; orz. SN z 17 czerwca 1969 r. II CR 165/69, OSPiKA nr 7-8/1970,
poz. 155; orz. SN z 14 grudnia 1973 r., II CR 692/73, OSPiKA nr 4/1975, poz. 94.
��
Zob. orz. SA w Krakowie z 21 marca 2000 r., I ACa 192/00, OSA nr 1/2002, poz. 3.
58
Zob. m.in. orz. SN z 27 lutego 1998 r., II CKN 625/97, PiM nr 3/1999, s. 130; orz. SN z 4 listopada
2005, V CK 182/05, LEX nr 180901; orz. SA w Warszawie z 21 marca 1997 r., I ACa 107/97, Wokanda nr
7/1998.
59
Zob. orz. SN z 5 kwietnia 2012 r., II CSK 402/11, LEX nr 1168538.
52
53
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źródeł”60, „przeważający”61, „znaczny”62 stopień prawdopodobieństwa.
Wydaje się jednak, że użycie niejednolitych pojęć nie jest powiązane z różnym rozumieniem (obniżeniem, zwiększeniem) wymaganego
stopnia prawdopodobieństwa związku przyczynowego, lecz określenia
te są traktowane jako synonimy. Nieuzasadnione wydaje się natomiast
określanie stopnia prawdopodobieństwa jako „graniczącego z pewnością”63, gdyż z przyczyn wskazanych powyżej wykazanie go będzie
zazwyczaj bardzo trudne64. Ustalenie dostatecznej dozy prawdopodobieństwa następuje poprzez odwołanie się do zasad logiki, wskazań
wiedzy i doświadczenia życiowego65.
W orzecznictwie można znaleźć liczne wyroki w „procesach lekarskich” w których sądy przyjęły istnienie dostatecznej dozy prawdopodobieństwa związku przyczynowego66. Wyroki przeciwne są nieliczne. Należy jednak podkreślić, że konkluzje orzecznicze w omawianej
materii oparte są na specyficznych okoliczności faktycznych każdej
z rozpatrywanych spraw.
W odniesieniu do zakażeń istnienie dostatecznej dozy prawdopodobieństwa przyjęto przykładowo w omawianym już wyroku SA w Poznaniu z 22 września 2005 r. (I ACa 197/05, OSA 5/2006, poz. 16),
w którym sąd uznał istnienie pośredniego związku przyczynowego
w sytuacji, gdy dziecko przebywało w szpitalu, w którym zaraziło się
wirusem HBV, a następnie w domu zaraziło swojego ojca. Ciekawe
rozważania SA dotyczyły właśnie dostatecznej dozy prawdopodobieństwa. Przeciwko przyjętemu przez SO stanowisku, że powiązanie kauzalne istnieje, pozwany szpital podnosił okoliczności związane ze sposobem życia powoda (chorobą alkoholową, dokonywanymi
��

poz. 3.

Zob. orz. SO przytoczone w wyroku SA w Krakowie z 21 marca 2000 r., I ACa 192/00, OSA nr 1/2002,

Zob. orz. z 5 lipca 1967 r., I PR 174/67, OSN nr 2/1968, poz. 26.
Zob. orz. z 13 czerwca 2000 r., V CKN 34/00, LEX nr 52689.
��
Zob. orz. SN z 6 listopada 1998 r., III CKN 4/98, PiM nr 3/1999, s. 135.
64
Zob. orz. SA w Poznaniu z 22 września 2005 r., I ACa 197/05, OSA nr 5/2006, poz. 16.
65
Zob. SA w Poznaniu z 22 września 2005 r., I ACa 197/05, OSA nr 5/2006, poz. 16.
��
Zob. np. orz. SN z 21 października 1998 r., III CKN 589/97, LEX nr 519284; orz. SA w Krakowie z 21
marca 2000 r., I ACa 192/00, OSA nr 1/ 2002, poz. 3.
��
��
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samookaleczeniami żyletką i powstałymi w związku z tym mikrourazami), korzystanie przez powoda ze świadczeń różnych zakładów opieki
zdrowotnej (w tym przebywanie na oddziale chirurgii, oddawanie krwi
w punkcie krwiodawstwa) oraz opiniami biegłych, które wskazywały,
iż bardziej prawdopodobne jest zakażenie związane z uzależnieniem
alkoholowym, niż wskutek kontaktów rodziców z dziećmi. SA odnosząc się do tych zarzutów stwierdził jednak, że opinie biegłych oparte
są na danych statystycznych i teoretycznych, tj. że spośród ogółu zakażeń bardziej prawdopodobne są te związane z okaleczeniami i mikrourazami niż te związane z bezpośrednim kontaktem z osoba zakażoną.
Dane statystyczne dotyczą sytuacji, w których nie ujawniono innych
możliwych dróg zakażenia, natomiast w rozpatrywanym przypadku
powód miał bezpośredni kontakt z zakażonym synem i ta okoliczność
miała pierwszorzędne znaczenie. Choroba alkoholowa i osłabienie organizmu nią spowodowane było czynnikiem sprzyjającym zakażeniu,
do którego jednak potrzebny był kontakt z osobą zakażoną. Co do pobierania świadczeń zdrowotnych w innych zakładach opieki zdrowotnej sąd, opierając się na opinii biegłych stwierdził, że prawdopodobieństwo zakażenia w nich było minimalne, wręcz znikome.
Podobnie w wyroku SN z 13 czerwca 2000 r. (V CKN 34/00, LEX
nr 52689) przy zakażeniu wirusem HIV i HBS stwierdzono, że istnieje
znaczne prawdopodobieństwo, iż do zakażenia doszło podczas przeprowadzania dializ pozaustrojowych w szpitalu przy pomocy aparatu „sztucznej nerki”. SN wskazał na następujące okoliczności: powód
kilkakrotnie otrzymał preparaty krwi (a do zakażenia oboma wirusami
dochodzi głównie za pośrednictwem krwi, preparatów krwiopochodnych, sprzętu medycznego), przed rozpoczęciem hemodializ chory nie
był zarażony żadnym z wirusów, zakażenie stwierdzono w okresach
odpowiadających okresom inkubacji oraz, że zabiegi wykonywane
były w warunkach uniemożliwiających ścisłe przestrzeganie zasad postępowania przeciwepidemiologicznego. Jednocześnie nie wskazano
innych możliwych źródeł zakażenia.
Wyrok SN z 16 czerwca 1999 r. (II CKN 965/98, LEX nr 523610)
dotyczył z kolei prawdopodobieństwa związku przyczynowego przy
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zaniedbaniach i błędach medycznych. W stanie faktycznym sprawy
pacjentowi, który uczestniczył w wypadku drogowym, nie zrobiono
zdjęcia RTG kręgosłupa zaraz po przewiezieniu do szpitala. SN stwierdził, że między tym zaniedbaniem a skutkami urazu, które nie zostały
zmniejszone wskutek braku podjęcia wcześniejszego leczenia, zachodzi prawdopodobieństwo istnienia związku przyczynowego.
Ciekawy problem powstaje w sytuacji, gdy sądy stwierdzają, że
prawdopodobieństwo istnienia związku przyczynowego wynosi 50%.
Czy można uznać je wówczas za „dostateczne”?
W sprawie zakończonej wyrokiem SN z 21 października 1998 r.
(III CKN 589/97, LEX nr 519284) SA stwierdził, że prawdopodobieństwo, iż do zakażenia wirusem HBS doszło w szpitalu (gdzie przez 3
dni powód otrzymywał kroplówki przez założony wenflon i pobierano
mu krew) a nie podczas pobierania krwi w przychodni przyzakładowej, wynosi 50%, a zatem, że nie jest przeważające. W konsekwencji
oddalił powództwo wobec braku udowodnienia normalnego związku
przyczynowego. SN uchylił ten wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania uznając, że z opinii biegłej wynika, iż mało prawdopodobne było zakażenie w przychodni przyzakładowej ze względu na
zbyt krótki upływ czasu między pobraniem krwi a wykryciem dodatniego antygenu HBS, bardziej prawdopodobne było natomiast zakażenie w szpitalu ze względu na dużą ilość iniekcji i kroplówek.
Odmienną ocenę co do istnienia 50% prawdopodobieństwa związku
przyczynowego dokonano w orzeczeniu SN z 14 grudnia 1973 r. (II
CR 692/73, OSNC 10/1974, poz. 176). Biegły ocenił w nim prawdopodobieństwo istnienia związku przyczynowego między zakażeniem
a warunkami sanitarnymi pozwanej Kliniki na 50%. SN uznał, że „jednakże ten dość wysoki stopień prawdopodobieństwa, przy uwzględnieniu konkretnych okoliczności odnoszących się do miejsca dokonania
zabiegu i opatrunków, ogólnego stanu higienicznego Kliniki, wywołanego nadmiernym zagęszczeniem pacjentów, daje podstawy do przyjęcia istnienia związku przyczynowego pomiędzy działaniem lekarzy
pozwanej Kliniki a powstałą na zdrowiu powoda szkodą”.
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W odniesieniu do zakażeń sam fakt przebywania powoda w szpitalu nie może być jednak automatycznie traktowany jako przesądzający
o istnieniu dostatecznego prawdopodobieństwa, że do zakażenia doszło właśnie w nim. Jak wskazano, ocena zawsze powinna być dokonywana kazuistycznie67. Można wobec tego wskazać i takie orzeczenia,
w których sądy stwierdziły brak dostatecznego prawdopodobieństwa
istnienia związku przyczynowego pomimo, iż pozwany przebywał
wcześniej w szpitalu.
W sprawie, w której między pobytem w szpitalu a wykryciem zakażenia upłynęło ponad 10 lat, stwierdzono, że na pewno większe było
prawdopodobieństwo, iż do zakażenia doszło w czasie leczenia rozległych oparzeń (podczas którego przetaczano krew i dokonywano przeszczepu skóry), niż w podczas ekstrakcji zębów. Przesądzający okazał
się jednak czynnik czasu: im dłuższy jest okres pomiędzy hospitalizacją a wystąpieniem objawów zakażenia, prawdopodobieństwo, że do
zakażenia doszło w szpitalu, maleje. Wiele mogło się bowiem w tym
czasie zdarzyć, również okoliczności, których sam powód nie był
świadomy - do zakażenia mogło zatem dojść także poza szpitalem.
Ponadto w omawianej sprawie nie wykazano jakichkolwiek uchybień,
które miałyby miejsce podczas leczenia. SN uznał więc, że związek
przyczynowy nie został wykazany68.
Z kolei w wyroku z 6 listopada 1998 r. (III CKN 4/98, PiM Nr 3/1999,
s.135) SN podtrzymał stanowisko sądów niższej instancji o braku udowodnienia związku przyczynowego między pobytem powódki w szpitalu połączonym z operacją a zakażeniem żółtaczką wirusową typu B,
wskazując na opinie biegłych specjalistów chorób zakaźnych, którzy
stwierdzili, że prawdopodobieństwo zakażenia w szpitalu było nikłe
(nie mogło ono przebiegać we wczesnej fazie bezobjawowo, ponieważ
organizm powódki był osłabiony po operacji woreczka żółciowego).
Ponadto protokoły kontroli Państwowego Terenowego Inspektora Sa-

��
68

Zob. E. Bagińska, K. Krupa-Lipińska, op.cit., s. 250.
Orz. SN z 4 listopada 2005 r., V CK 182/05, LEX nr 180901.
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nitarnego oraz zeznania świadków potwierdziły dobry stan sanitarny
szpitala i prawidłowość postępowania przy sterylizacji sprzętu.

					

***

Związek przyczynowy w „procesach lekarskich” stanowi z jednej
strony materię niezwykle ciekawą, z drugiej zaś – bardzo skomplikowaną. Z pola widzenia nie może uchodzić także okoliczność, że brak
powiązania kauzalnego w sprawach medycznych podnoszony jest bardzo często przez lekarzy (zakłady lecznicze). Problem ma zatem doniosłe znaczenie praktyczne.
Z aprobatą należy odnieść się do przedstawionej ewolucji orzecznictwa, która nastąpiła w celu wzmocnienia ochrony pacjenta, wielokrotnie pozbawionego możliwości pewnego udowodnienia związku
przyczynowego. Modyfikacja standardu dowodu, korzystanie z domniemań faktycznych oraz akceptacja przez judykaturę dowodu prima
facie z pewnością ułatwiła dochodzenie roszczeń przez poszkodowanych. Ten kierunek powinien być nie tylko zaaprobowany, ale także
rozwijany w nowym trybie dochodzenia roszczeń przez poszkodowanych pacjentów przed komisjami wojewódzkimi do spraw orzekania
o zdarzeniach medycznych.
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Belgijski system wynagradzania szkód
wynikających z zabiegów medycznych

Belgijski system wynagradzania szkód wyrządzonych przy leczeniu
przeszedł długą drogę. Po kilkunastu latach dyskusji i rozbieżności poglądów pomiędzy stanowiskiem doktryny a orzecznictwa, zwłaszcza
co do odpowiedzialności za „wypadki medyczne” niezawinione, zostały uchwalone dwie ustawy, z których tylko druga weszła w życie1.
I. Pierwsza ustawa o wynagrodzeniu szkód wynikających z zabiegów medycznych została uchwalona dnia 15 maja 2007 r.2 Miała wejść
w życie po długim vacatio legis z dniem 1 stycznia 2009 r.
Tworzy ona nowy system odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy leczeniu, niezależnej od winy lekarzy, personelu medycznego
i zakładów opieki zdrowotnej (no-fault system), oparty na zasadzie ryzyka3. Odchodzi od tradycyjnego systemu odszkodowawczego z tytułu czynów niedozwolonych opartego na winie, zbliża się w znacznym stopniu do systemu francuskiego4. Wpisuje się w nurt tendencji
1
G. Genicot, Le noveau régime belge d’indemnisation des dommages résultant de soins de santé, Revue
générale de droit médical, nº 38, marzec 2011, s. 270.
2
Loi du 15 mai 2007 relative à l´indemnisation des dommages résultant de soins du santé, Moniteur belge
z 6.07.2007 37151.
3
Por. I. C. Durant, raport belgijski, European Tort Law 2007, Wiedeń 2008, s. 182.
4
Zob. K. Bączyk-Rozwadowska, Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przy leczeniu, Toruń
2007, s. 305 i n.; taż, Szwedzki model NFPI i francuski system kompensacji szkód medycznych (w:) Kompensacja szkód wynikłych ze zdarzeń medycznych. Problematyka cywilnoprawna i ubezpieczeniowa (red. E.
Kowalewski), Toruń 2011, s. 33 i n.; M. Nesterowicz, Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone
przy leczeniu w prawie francuskim (według ustawy z 4 III 2002 r. o prawach pacjentów), PiM 12/2002, s.
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do zaostrzenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy leczeniu
i większej ochrony poszkodowanego pacjenta5. Belgia jest kolejnym
krajem, w którym istnieje pozasądowy, ubezpieczeniowo-gwarancyjny system odpowiedzialności za szkody wyrządzone pacjentom (kraje
skandynawskie, Francja, Austria, Nowa Zelandia, Litwa, Polska).
Podkreśla się, że ustawa jest wynikiem krytycznej oceny dotychczasowego systemu odpowiedzialności, wymagającego od poszkodowanych dowodu winy lekarzy lub zakładów, pozostającej w związku
przyczynowym ze szkodą, trudności w dowodzeniu tej winy6, nieprzyznawania odszkodowań w zbyt wielu sprawach „wypadków medycznych”, niezadowolenia lekarzy z procesów sądowych (twierdzących,
że są traktowani nierzetelnie i zbyt represyjnie), ryzyka rozwoju „medycyny defensywnej” (kiedy lekarze w obawie przed odpowiedzialnością dokonują zbyt wielu badań i czynności medycznych, często zbędnych), wzrostu liczby procesów sądowych, wzrostu wysokości składek
ubezpieczeniowych płaconych przez lekarzy i zakłady7.
W nowym systemie kompensowane są szkody wynikające: 1) ze
świadczeń medycznych, 2) z nieudzielenia świadczeń zdrowotnych,
których pacjent miał prawo oczekiwać biorąc pod uwagę stan wiedzy
medycznej, 3) z infekcji (zakażeń), których doznał przy okazji świadczeń medycznych.
Nie podlegają wynagrodzeniu szkody będące skutkiem: 1) początkowego stanu zdrowia pacjenta i/albo przewidywalnej ewolucji tego
stanu przy wzięciu pod uwagę wiedzy medycznej w chwili udzielania
117 i n.; w ochronie poszkodowanego pacjenta szczególnie daleko idzie system francuski, bo wprowadza
odpowiedzialność Państwowego Biura Odszkodowań za Wypadki Medyczne (ONIAM) na zasadzie słuszności
(solidarité nationale) jako uzupełnienie tradycyjnej odpowiedzialności cywilnej – zob. M. Bacache, Réparation de l’accident médical: la solidarité nationale au secours de la responsabilité civile, D. 2010, s. 1119 ;
z ostatnich orzeczeń warto wskazać na wyrok Sądu Kasacyjnego z 11 III 2010 r., no 09-11270, JCP 2010. 379,
który głosi, że w razie gdy lekarz ma wobec pacjenta obowiązek informacji o ryzyku i skutkach zabiegu medycznego, poszkodowany może żądać od ONIAM naprawienia pełnej szkody wynikłej z realizacji wypadku
medycznego, którego ryzyko nie było pacjentowi ujawnione.
5
Por. M. Nesterowicz, Ubezpieczeniowe i gwarancyjne modele kompensacji szkód wyrządzonych przy
leczeniu, Prawo Asekuracyjne 2/2002, s. 13 i n.; K. Bączyk-Rozwadowska, Odpowiedzialność cywilna..., s.
199 i n.; G. Memeteau, Cours de droit médical, Bordeaux 2006, s. 443 i n.
6
Por. T. Vansweevelt, La responsabilité civile du medecin et de l´hopital, Bruksela 1996, s. 109 i n.
7
Zob. I. C. Durant, op. cit., s. 182
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zabiegów medycznych, 2) winy umyślnej pacjenta albo odmowy pacjenta lub jego przedstawiciela przyjęcia świadczeń zdrowotnych,
o których został należycie poinformowany, 3) ryzyka zabiegów albo
skutków ubocznych normalnych i przewidywalnych związanych z leczeniem. W tym przypadku pacjent mógłby otrzymać odszkodowanie,
gdyby udowodnił, że ryzyko zabiegów albo niepożądane skutki były
nienormalne (nadzwyczajne) albo nieprzewidywalne biorąc pod uwagę stan pacjenta i wiedzy medycznej w chwili udzielania zabiegów.
Mógłby więc otrzymać wówczas odszkodowanie za tzw. „wypadki
medyczne”8.
Ustawa rozstrzyga sporną w wielu ustawodawstwach kwestię odszkodowania z tytułu „nieszczęśliwego istnienia” (wrongful life)
dziecka urodzonego z upośledzeniem, które wolałoby w ogóle się nie
urodzić9. Idąc za rozwiązaniem francuskim, przyjętym w ustawie z 4
III 2002 r. o prawach pacjenta i jakości opieki zdrowotnej,10 skargę tę
odrzuca11. W art. 5 § 2 stanowi, że nikt nie może dochodzić odszkodowania z samego faktu urodzenia. Natomiast osoba urodzona z upośledzeniem spowodowanym przez zabieg medyczny może otrzymać
naprawienie swojej szkody, gdy zabieg ten spowodował upośledzenie
albo je powiększył albo nie pozwolił na przedsięwzięcie czynności je
zmniejszających12.
Rodzice dziecka urodzonego z upośledzeniem niewykrytym w okresie ciąży z powodu rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej (faute lourde ou intentionnelle) udzielającego świadczenie medyczne (lekarza,
szpitala) mogą żądać naprawienia doznanej przez nich szkody. Można
Ibidem, s. 183.
Co do roszczenia wrongful life - zob. T. Justyński, Poczęcie i urodzenie dziecka jako źródło
odpowiedzialności cywilnej, Kraków 2003, s. 225 i n.; M. Nesterowicz, Prawo medyczne, wyd. X, Toruń
2013, s. 293 i n.
10
Losy roszczenia wrongful life w orzecznictwie i ustawodawstwie francuskim - zob. M. Nesterowicz,
Odpowiedzialność cywilna lekarza wobec narodzonego dziecka z tytułu wrongful life w prawie francuskim
(w:) Prawo. Społeczeństwo. Jednostka, Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Kubickiemu,
Warszawa 2003, s. 287 i n.
11
Zob. Y. Lambert-Faivre, La loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à qualite
du système de santé (I) La solidarité envers les personnes handicapées, D.2002. Chroniques, s. 1218 i n.
12
W odróżnieniu od ustawy francuskiej, która wymaga tu winy lekarza (personelu medycznego), ustawa
belgijska przesłankę winy pomija.
8
9
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przypuszczać, że chodzić tu będzie o zadośćuczynienie za doznaną
krzywdę czy odszkodowanie za utratę lub zmniejszenie zarobków matki, która musiała się zająć osobistą opieką nad upośledzonym dzieckiem. Podobnie jak w ustawie francuskiej ustawa belgijska głosi dalej,
że „ta szkoda nie obejmuje szczególnych wydatków i kosztów wynikających z tego upośledzenia przez całe życie dziecka”.
I tu przepis się kończy, podczas gdy ustawa francuska przewiduje,
że te szczególne wydatki i koszty są kompensowane przez ONIAM13.
Ustawodawca belgijski takiego zobowiązania na Państwo nie nałożył.
Nie można więc wykluczyć tu procesów odszkodowawczych rodziców, którzy będą dowodzić, iż na skutek winy lekarza w badaniach
prenatalnych nie zostało wykryte poważne upośledzenie płodu, co
w konsekwencji pozbawiło ich prawa do podjęcia decyzji o przerwaniu
ciąży. Dochodzić więc będą na ogólnych zasadach prawa zobowiązań
pokrycia szczególnych szkód związanych z utrzymaniem, leczeniem,
rehabilitacją upośledzonego dziecka.
Taka „niedokończona” regulacja prawna, ograniczająca roszczenia
odszkodowawcze rodziców, może powodować także ich skargi do Trybunału Konstytucyjnego i do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu14.
Wynagrodzenie szkody obejmuje szkodę majątkową i szkodę niemajątkową (szkodę moralną, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę)
poszkodowanego. Pacjent ma prawo żądać: 1) odszkodowania za szkody cielesne, za utratę lub zmniejszenie zdolności do działalności zawodowej albo innej, mającej wartość ekonomiczną, 2) pokrycia kosztów
koniecznych zabiegów, 3) pokrycia kosztów pomocy osób trzecich, 4)
zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. W razie śmierci pacjenta osoby bliskie, wymienione szczegółowo w ustawie, mogą dochodzić własnych roszczeń odszkodowawczych: 1) wynagrodzenia poniesionych

Zob. Y. Lambert-Faivre, op. cit., s. 1219-1220.
Zob. dla porównania - rozstrzygnięcia Trybunału w związku ze skargą na ustawę francuską - orzecz. z 6
X 2005 r. w sprawach Draon et Maurice (nr 1513/03 i 11810/103). D. 2005 IR. 2546; oraz orzecz. francuskiego
Cour de Cassation z 8 VII 2008 r. D.2008. J.2765, z glosą S. Porchy-Simon.
13
14
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na skutek tego szkód majątkowych, 2) pokrycia kosztów pogrzebu
i z tym związanych, 3) odszkodowania za szkodę moralną.
Reguły w przedmiocie odszkodowań mają zostać określone w dekrecie królewskim. Nie wolno ustalić franszyzy (dolnej granicy) ani
limitów odszkodowawczych dla pokrycia kosztów z a b i e g ó w k o n i e c z n y c h na skutek szkody i poniesionych przez poszkodowanego. Może być natomiast ustalona franszyza nie wyższa niż 435,27 euro
i limity odszkodowawcze w kwocie nie niższej niż 2.176.379,29 euro
dla wynagrodzenia szkód majątkowych oraz 870.549,32 euro dla wynagrodzenia kosztów pomocy osób trzecich. Dla wynagrodzenia szkód
niemajątkowych (moralnych) franszyza może wynosić nie więcej aniżeli 1741,10 euro, a limit nie mniej niż 870.549,32 euro. Można też
ustalić limit pokrycia kosztów pogrzebu, lecz nie niżej aniżeli kwota
4352,75 euro.
Odszkodowania wypłacają: Fundusz Wypadków Medycznych
(Fonds des accidents soins du santé) utworzony przy Ministerstwie
Zdrowia i zakłady ubezpieczeniowe, z którymi świadczący usługi
medyczne są zobowiązani zawrzeć umowę ubezpieczenia, które jest
obligatoryjne. Umowy ubezpieczenia muszą pokrywać wszelkie szkody wyżej wymienione w granicach ustalonych przez dekret królewski. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone przez działanie
niezawinione i zawinione świadczeniodawcy (także za rażące niedbalstwo - faute lourde). Wszelkie klauzule ograniczające lub uchylające tę
odpowiedzialność są uważane za nieistniejące.
Poszkodowany albo osoby bliskie pośrednio poszkodowane na skutek jego śmierci muszą swoje roszczenia skierować do Funduszu w ciągu 5 lat od chwili dowiedzenia się o szkodzie lub gdy przy dołożeniu
należytej staranności mogli się dowiedzieć, nie później jednak jak do
upływu 20 lat od dnia zdarzenia wyrządzającego szkodę. Są to terminy
przedawnienia roszczeń.
Procedura dochodzenia roszczeń jest pozasądowa. Droga sądowa
(w tym regres Funduszu i zakładów ubezpieczeniowych) wobec świadczeniodawców jest wyłączona z wyjątkiem, gdy szkoda została wyrządzona z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Rażące niedbalstwo
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może być przypisane świadczeniodawcy tylko wtedy, gdy wyrządził
on szkodę działając w stanie upojenia alkoholowego lub pod wpływem
środków odurzających, chyba że udowodni, że pomiędzy tym stanem
a szkodą nie ma związku przyczynowego; albo gdy szkoda wynikła
z odmowy udzielenia pomocy osobie znajdującej się w stanie niebezpieczeństwa, a sprawca został skazany na mocy art. 422 bis kodeksu
karnego; albo też szkoda została wyrządzona na skutek dokonywania
czynności zabronionej przez dekret królewski no 78 dotyczący wykonywania zawodów medycznych.
II. Ustawa z dnia 15 maja 2007 r. była bardzo krytykowana przede
wszystkim dlatego, że pozbawiała poszkodowanych możliwości występowania na drogę sądową na podstawie deliktowej, chociaż nie zapewniała pełnej kompensacji szkody. Poprzez limity odszkodowawcze
godziła w wypracowaną przez orzecznictwo przez wiele lat zasadę
pełnego odszkodowania.15 Trzeba zresztą zaznaczyć, że dekret królewski, mający szczegółowo określić limity odszkodowawcze, nigdy nie
został wydany.
Ustawa nie weszła w życie, gdyż w październiku 2008 r. Rada Ministrów zadecydowała, że musi być ona znacznie zmieniona16.
Druga ustawa o wynagradzaniu szkód wynikających z zabiegów
medycznych została uchwalona dnia 31 marca 2010 r.17 i weszła w życie w 2012 r. Zauważyć można liczne podobieństwa do ustawy z 2007
r. Nowa ustawa również wprowadza system odpowiedzialności Funduszu Wypadków Medycznych na zasadzie ryzyka, niezależnie od winy,
zbliżony do modelu francuskiego. Jednak w przeciwieństwie do poprzedniej ustawy nie narusza prawa poszkodowanego oraz osób bliskich pośrednio poszkodowanych uprawnionych do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej na zasadach ogólnych, umożliwiając w ten
15

s. 31.

Por. G. Genicot, op. cit., s. 272; I.C. Durant, raport belgijski, European Tort Law 2010, Wiedeń 2011,

I.C. Durant, j.w.
La loi du 31 mars 2010 relative à l’indemnisation des dommages résultant de soins de santé, Moniteur
belge z 2.04.2010 19913
16
17
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sposób realizację zasady pełnego odszkodowania (art. 3 § 1), nie zawiera też żadnych limitów odszkodowawczych. Ustawa nie zmienia
reguł dowodowych przewidzianych w prawie cywilnym; na poszkodowanym spoczywa ciężar dowodu szkody i związku przyczynowego
pomiędzy szkodą a postępowaniem świadczeniodawcy. Nie jest potrzebny dowód winy lekarza (zakładu leczniczego), gdyż jak wskazano
wyżej, odpowiedzialność Funduszu jest niezależna od winy, oparta na
zasadzie ryzyka.
Postępowanie przed Funduszem i system ofertowy wobec poszkodowanego (art. 12 i n.) są podobne do francuskiego18. Poszkodowany w swoim wniosku do Funduszu nie musi wskazywać propozycji
odszkodowania (jak ma to miejsce w polskim systemie odszkodowań
za szkody będące następstwem zdarzeń medycznych, unormowanym
w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta), lecz jedynie
wszelkie okoliczności, które pozwolą Funduszowi ocenić przyczynę
i ciężkość szkody. Postępowanie jest dla poszkodowanego bezpłatne.
Fundusz może żądać dokumentacji medycznej i wszelkich informacji
od świadczeniodawcy, może też dla oceny postępowania lekarza (zakładu) i szkody zwrócić się do biegłych. Fundusz swoją opinię (avis
du Fonds) przedstawia poszkodowanemu w ciągu 6 miesięcy od dnia
przyjęcia wniosku, a jeżeli szkoda spełnia wymogi ustawy, to w ciągu
kolejnych 3 miesięcy składa ofertę odszkodowawczą (offre du Fonds) ,
którą poszkodowany może przyjąć lub odrzucić (art. 25 i n.). (Są to terminy bardziej realne niż 4-miesięczny termin przewidziany w polskim
systemie). Jeżeli szkoda jest całkowicie ustalona, to oferta jest definitywna, w przeciwnym razie oferta jest tymczasowa, a w razie późniejszej szkody wnioskodawca może przedstawić wniosek uzupełniający.
Ustawa ta dotyczy szkód powstałych w związku z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych oraz wynikających ze zdarzeń, za które świadczeniodawca ponosi odpowiedzialność bądź z tzw. „wypadków medycznych”, czyli ryzyka terapeutycznego (aléa thérapeutique) (art.
2 ust. 6). Są to wypadki, które nie wiążą się z odpowiedzialnością
18

Zob. K. Bączyk-Rozwadowska, Odpowiedzialność cywilna..., s. 327 i n.
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świadczeniodawcy (accident médical sans responsabilité), nie są wynikiem początkowego stanu zdrowia pacjenta, jednocześnie powodują
u pacjenta „nadzwyczajną” szkodę (le dommage anormal), tzn. taką,
która nie powinna powstać, biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy
medycznej, stan pacjenta oraz jego obiektywnie dający się przewidzieć
rozwój. W związku z tym, nadzwyczajna będzie taka szkoda, której nie
da się wyjaśnić stanem zdrowia pacjenta, uwzględniając takie czynniki, jak historię choroby, indywidualne predyspozycje (wiek, kondycję
fizyczną), występujące patologie, zastosowane leczenie itp. - na przykład niezwykle rzadko występujące skutki uboczne. Nie jest natomiast
takim wypadkiem niezawinione niepowodzenie terapeutyczne oraz
niezawiniony błąd diagnostyczny (art. 2 ust. 7)19.
Regulacjom zawartym w ustawie nie podlegają dwa rodzaje szkód:
1) szkody powstałe w wyniku eksperymentu20 oraz 2) szkody powstałe w wyniku zabiegów medycyny estetycznej, które zgodnie z ustawą
z dnia 14 lipca 1994 r. loi relative loi du 7 mai 2004 relative à l’assurance obligatoire soins de santé (o obowiązkowym ubezpieczeniu
świadczeń zdrowotnych i odszkodowaniach) nie podlegają kompensacji (art. 3 § 2).
Ustawa z 2010 r. nie zawiera żadnych przepisów dotyczących wrongful life ani też wrongful birth i wrongful conception. Stosować się więc
będzie ogólne zasady prawa czynów niedozwolonych. Orzecznictwo
belgijskie dopuszcza te powództwa. Sąd Apelacyjny w Brukseli w wyroku z 21 X 2010 r. (RGAR 2010, 14675) uwzględnił roszczenie dziecka urodzonego z poważną wadą genetyczną, której lekarze nie wykryli
z uwagi na wadliwy test genetyczny i nie poinformowali rodziców. Sąd
stwierdził, że nienarodzone dziecko miało interes prawny być poddane
terapeutycznej aborcji i zasądził na jego rzecz odszkodowanie z tytułu
wrongful life w kwocie 88.000 euro21.

Por. G. Genicot, op. cit., s. 285 i n.
Eksperyment w znaczeniu ustawy z dnia 7 maja 2004 r. o eksperymentach na organizmie ludzkim (loi
du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine).
21
Zob. I.C. Durant, ETL 2010, s. 48 i n.
19
20
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Fundusz wypłaca odszkodowanie, kiedy szkoda powstała w wyniku
„wypadku medycznego” jest dostatecznie poważna (art. 4 ust. 1), tzn.
kiedy spełniony jest jeden z następujących warunków: a) pacjent doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu w stopniu równym lub wyższym
25 %, b) pacjent jest niezdolny do pracy przez okres co najmniej 6
następujących po sobie miesięcy lub gdy w ciągu 12 miesięcy łączny
okres niezdolności do pracy wynosi 6 miesięcy, c) szkoda powoduje
szczególnie poważne problemy natury ekonomicznej w życiu pacjenta,
d) pacjent zmarł (art. 5).
Ponadto Fundusz wypłaca odszkodowanie również w pewnych
przypadkach, kiedy szkoda wynikła ze zdarzeń, za które świadczeniodawca ponosi odpowiedzialność. Są to następujące przypadki: 1)
kiedy szkoda powstała z winy świadczeniodawcy, a jego ubezpieczenie nie pokrywa szkody lub pokrywa szkodę w niewystarczającym
stopniu, 2) kiedy szkoda powstała z winy lekarza/zakładu leczniczego,
a świadczeniodawca lub jego ubezpieczyciel kwestionuje swoją odpowiedzialność (w tej sytuacji szkoda musi być „dostatecznie poważna”
zgodnie z uwagami poczynionymi powyżej), 3) kiedy przedstawiona
przez ubezpieczyciela oferta rekompensaty jest wyraźnie niewystarczająca (art. 4 ust. 2-4).
Ponieważ ustawa dopiero niedawno weszła w życie, to trudno powiedzieć jak będzie funkcjonować i jak wysokie odszkodowania wypłacać będzie Fundusz. Można sądzić jednak, że Fundusz będzie się
wzorować na francuskim systemie ONIAM, który zmierza do tego, aby
szkoda została naprawiona w pełnej wysokości (la réparation intégrale) i wypłaca odszkodowania wysokie (za okres 2006-2009 r. przeciętna kwota w ponad 4000 spraw wynosiła 115.000 €; 50% odszkodowań
to kwoty pomiędzy 15.000 € - 50.000 €; 38% - kwoty pomiędzy 50.000
€ - 200.00 €; 12% kwoty od 200.000 € do 1 mln. € , 1% powyżej 1
mln. € , a trzynaście odszkodowań w najbardziej poważnych sprawach
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przekraczało kwotę 2 mln. € 22), co znacznie zmniejsza liczbę spraw
kierowanych do sądu.
Jak wspomniano wyżej, ustawa nie wyłącza drogi sądowej. Poszkodowany może wystąpić wobec świadczeniodawcy z powództwem do
sądu lub dochodzić swoich roszczeń od Funduszu. Może również skorzystać z obu procedur. W takim wypadku jednak postępowanie przed
sądem zostanie zawieszone do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez
Fundusz23. Ponadto poszkodowany może wystąpić na drogę sądową,
po tym, jak zwrócił się do Funduszu i zakwestionował opinię lub odrzucił ofertę odszkodowania. Postępowanie przed Funduszem nie jest
obligatoryjne, lecz pożądane. Zamierzeniem ustawodawcy było, aby
procedura ta stanowiła szybszą, łatwiejszą, tańszą i bardziej efektywną
drogę do uzyskania kompensacji szkód wynikających z zabiegów medycznych niż postępowanie przed sądem24.
Podobnie jak w ustawie z 2007 r., roszczenie poszkodowanego
lub osób bliskich pośrednio poszkodowanych na skutek jego śmierci
wobec Funduszu przedawnia się z upływem pięciu lat od dnia dowiedzenia się o szkodzie i tożsamości sprawcy szkody albo z upływem
dwudziestu lat od dnia, w którym miało miejsce zdarzenie powodujące
szkodę (art. 12 § 3)25.
Ustawa nie jest skorelowana z ustawą z dnia 22 sierpnia 2002 r.
o prawach pacjenta. W związku z tym w razie naruszenia praw pa22
Zob. D. Thouvenin, French medical malpractice compensation since the Act of march 4, 2002; Liability
rules combined with indemnification rules and correlatedwith several kinds of proceeding, Drexel Law Review
4/2011-2012, s. 194 i n.
23
Dla porównania, w polskim pozasądowym systemie odszkodowawczym podmiot przyjmujący ofertę
odszkodowawczą ubezpieczyciela musi złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę mogących wynikać ze zdarzeń medycznych
w zakresie szkód, które ujawniły się do dnia złożenia wniosku (art. 67k ust. 6 ustawy o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta). Nie może więc wystąpić z roszczeniem uzupełniającym do sądu.
24
I. C. Durant, op. cit., s. 33.
25
W polskim pozasądowym systemie odszkodowawczym terminy przedawnienia do złożenia wniosku
do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych są znacznie krótsze, co ogranicza prawa pacjenta. Poszkodowany lub jego spadkobiercy mogą wnieść wniosek w terminie 1 roku od dnia,
w którym wnioskodawca dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła
śmierć pacjenta, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę albo śmierć pacjenta (art. 67c ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku Praw
Pacjenta).
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cjenta, np. braku „poinformowanej” zgody (consentement éclairé) na
zabieg medyczny, pacjent może dochodzić odszkodowania (zadośćuczynienia) tylko od lekarza (zakładu leczniczego) na drodze sądowej
i tylko w razie winy lekarza26.

26

G. Genicot, op. cit., s. 286 i n.
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Nowe zasady przekazywania środków publicznych
na realizację programów zdrowotnych w świetle
przepisów ustawy o działalności publicznej.

Wstęp
Zasadnicze zmiany w systemie ochrony zdrowia w Polsce zapoczątkowane zostały reformą, która weszła w życie 1 stycznia 1999 r. Skutkiem tej reformy było pojawienie się trzech odrębnych podmiotów,
a mianowicie organizatora systemu, płatnika oraz świadczeniodawcy.
Wraz z wprowadzeniem tej reformy nie tylko Minister Zdrowia ale
również jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane zostały do
wypełniania zadań związanych z ochroną zdrowia. Na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia1, Minister Zdrowia kieruje działem
administracji rządowej - Zdrowie. W świetle art. 33 ustawy o działach
administracji rządowej2 dział zdrowie obejmuje m. in. sprawy ochrony
zdrowia i zasad organizacji opieki zdrowotnej. Także w tzw. ustawach
samorządowych, tj. ustawie o samorządzie gminnym3, ustawie o sa-

1
 ��������������������������������������������������������������������������������������������������
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495, z późn. zm.)
2
Ustawa z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn.
zm.)
3
Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)
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morządzie powiatowym4 oraz ustawie o samorządzie województwa5
istnieją przepisy zobowiązujące ww. jednostki do wykonywania zadań
z zakresu ochrony zdrowia czy zadań z zakresu promocji i ochrony
zdrowia. Regulacje powyższe znajdują swoje rozwinięcie w ustawach
systemowych, w tym m. in. w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych6. W ustawie tej ustawodawca konkretyzuje zadania władz publicznych w zakresie ochrony
zdrowia m. in. dotyczące opracowania i realizacji programów zdrowotnych, oceny ich efektów oraz prowadzenia sprawozdawczości w tym
zakresie (art. 6 – 11 ustawy). Dodatkowo w art. 48 sprecyzowane zostały zasady wyboru realizatora programu zdrowotnego.

Definicja programu zdrowotnego
Definicję programu zdrowotnego odnajdujemy w art. 5 pkt 30 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Aby prowadzone działanie z zakresu ochrony zdrowia uznane było, w świetle tego przepisu, za program zdrowotny, musi łącznie
spełniać następujące cechy:
1. musi być to zespół zaplanowanych i zamierzonych działań z zakresu opieki zdrowotnej,
2. działania te muszą być oceniane jako skuteczne, bezpieczne
i uzasadnione,
3. działania te umożliwiają w określonym terminie osiągnięcie założonych celów,
4. cele te mają polegać na wykrywaniu i zrealizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawie stanu zdrowia określonej grupy świadczeniodawców,
4

zm.)
5

zm.)

Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn.
Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn.

6
Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)
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5. działania muszą być finansowane ze środków publicznych.
Odnośnie użytego w definicji pojęcia „środki publiczne” należy
w drodze wykładni systemowej posiłkować się definicją wynikającą
z art. 5 ustawy o finansach publicznych7.
Jeżeli zatem realizowany program spełnia cechy wymienione w pkt
1-4, a nie jest finansowany ze środków publicznych, nie jest programem zdrowotnym w rozumieniu przepisów ustawy określającej jego
definicję. Mówiąc o programie zdrowotnym mamy na myśli program
finansowany ze środków publicznych.
Programy zdrowotne mogą być realizowane w okresie jednego roku
lub wielu lat. Jednocześnie w art. 48 ust. 2 ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wskazano
przykładowo problemy, których te programy mogą dotyczyć. Są to
m.in. ważne zjawiska epidemiologiczne, inne istotne problemy zdrowotne dotyczące całej lub określonej grupy świadczeniobiorców przy
istniejących możliwościach ich eliminowania bądź ograniczania, a także wdrożenie nowych procedur medycznych i przedsięwzięć profilaktycznych. Przykładowe wyliczenie w tym przepisie nie daje podstaw
do zawężenia działań, które w ramach programu zdrowotnego mogą
być finansowane. Uprawniony będzie zatem pogląd, że w ramach programów zdrowotnych może być finansowany bardzo szeroki zakres
działań, biorąc pod uwagę stosunkowo ogólnikowo sformułowaną definicję oraz cele i zadania programu zdrowotnego wynikające z art. 48
ustawy8. W ramach realizacji programu zdrowotnego może być finansowany m. in. zakup aparatury i sprzętu medycznego a także inne inwestycje konieczne do realizacji zadań wynikających z programu (art.
114 ust. 1 pkt. 1 ustawy o działalności leczniczej9).
Pojęcie programu zdrowotnego jest szersze aniżeli pojęcie programu profilaktycznego. Program zdrowotny dotyczy zarówno działań

Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)
Borowicz K., Puzoń W., Ryba M., Ustawa o działalności leczniczej z komentarzem, Tom. I, Warszawa
2012, s. 183.
9
Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)
7
8
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profilaktycznych jak i leczniczych10. Na potwierdzenie powyższego
w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej11 czytamy,
iż przedmiotem umów zawieranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
jest m. in. udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju profilaktyczne
programy zdrowotne i programy zdrowotne. I tak np. w Zarządzeniu
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 października 2009
r. Nr 57/2009/DSOZ określone zostały warunki zawierania i realizacji
umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne. W załącznikach
do niniejszego zarządzenia wskazano jednocześnie profilaktyczne programy zdrowotne realizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, tj.
program profilaktyki raka szyjki macicy, profilaktyki raka piersi, badań
prenatalnych oraz profilaktyki chorób odtytoniowych. Narodowy Fundusz Zdrowia realizuje także programy zdrowotne, np. terapeutyczne
programy zdrowotne określone w załączniku Nr 4 do Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 59/2011/DGL z 10 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji
umów, w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne (obecnie są to programy lekowe w rozumieniu ustawy
o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych12).

Program zdrowotny a programy wieloletnie
Programy wieloletnie są odrębną od programów zdrowotnych formą pozyskania środków publicznych. W art. 114 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej czytamy: „Podmiot wykonujący działalność leczniczą może otrzymać środki publiczne z przeznaczeniem na: realizację

10
Pietraszewska-Macheta A., Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz do art. 48. www.lex.pl
11
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 81, poz. 484)
12
Ustawa z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.)
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zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia (…)
a także na realizację programów wieloletnich”.
Programy wieloletnie to długoterminowe zadania finansowane z budżetu państwa. Są one odstępstwem od zasady uchwalania budżetu państwa na rok kalendarzowy13. Instytucja programów wieloletnich ma na
celu racjonalizację wydatków publicznych, w szczególności poprzez
zapewnienie ciągłości finansowania inwestycji. Planowanie wieloletnie ma bowiem gwarantować efektywniejsze wydatkowanie środków
publicznych niż ma to miejsce w planowaniu jednorocznym14.
Instytucja programów wieloletnich została wprowadzona ustawą
o finansach publicznych z 1998 r.15 Niejako dla wskazania odrębności
programów wieloletnich ustawodawca w tejże ustawie wskazywał, że
przepisy dotyczące programów wieloletnich nie dotyczą programów
zdrowotnych (art. 80 ust. 2b). Art. 80 ust. 3 dopuszczał ustanowienie
programów wieloletnich wyłącznie w celu realizacji zadań dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa, ochrony środowiska, rozwoju gospodarki, w tym restrukturyzacji wybranych dziedzin, informatyzacji, rozwoju nauki, ochrony ogólnonarodowego dziedzictwa
kulturowego, wspierania rozwoju regionalnego oraz ochrony zdrowia.
Programy wieloletnie ustanawiane były przez Radę Ministrów, a jeżeli koszty realizacji programu przekraczały kwotę 100 000 000 zł, na
mocy ustawy. Ustawa o finansach publicznych z 2005 r.16 przewidywała powołanie programów wieloletnich w celu realizacji Narodowego
Planu Rozwoju oraz innych strategii przyjętych przez Radę Ministrów,
w tym w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa (art. 117 tejże
ustawy).

13
Zubik M., Budżet państwa w polskim prawie konstytucyjnym, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa
2001, s. 96.
14
Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s.
424.
15
Ustawa z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z późn. zm.)
16
Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)
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Zgodnie z art. 136 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z 2009
r. programy wieloletnie są ustanawiane przez Radę Ministrów w celu
realizacji strategii przyjętych przez Radę Ministrów, w tym w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa. Należy podkreślić, że wskazanie obronności i bezpieczeństwa państwa jako materii programów
wieloletnich ma jedynie charakter przykładowy. Nie jest zatem wykluczone ustanowienie programów wieloletnich w innych celach. Rada
Ministrów, ustanawiając program, wskazuje jego wykonawcę. Limity
wydatków na programy wieloletnie określone są w ustawie budżetowej, w ramach limitów na dany rok budżetowy. Realizacja programów
wieloletnich może być podzielona na etapy. Jednostki realizujące program wieloletni mogą zaciągać zobowiązania w celu sfinansowania
w poszczególnych latach realizacji tego programu. W razie wspólnej
realizacji programu wieloletniego przez dwa lub więcej podmioty,
zobowiązania zaciągane przez każdy podmiot nie mogą przekraczać
kwoty planowanej dla tego podmiotu.
Zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym stanowi załącznik do ustawy budżetowej (art. 122 ust. 1 pkt. 4 ustawy
o finansach publicznych z 2009 r.). Jako przykłady programów wieloletnich realizowanych w zakresie ochrony zdrowia można wskazać
„Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe” w latach 2005-2010
czy też program „Polskie Sztuczne Serce”, realizowany w latach 20072012. Programem wieloletnim był także ustanowiony przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2009 r. program pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system
ochrony zdrowia”, potocznie zwany „Planem B”. Program ten zakładał
wsparcie finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego likwidujących samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i tworzących,
na bazie likwidowanego zakładu, spółki będącej podmiotem tworzącym dla niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej. Wykaz programów
17

17

Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)
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wieloletnich realizowanych w 2013 r. wymieniony jest w załączniku Nr
11 do ustawy budżetowej uchwalonej przez Sejm RP w dniu 12 grudnia 2012 r.18 W ramach podzadania „Realizacja świadczeń wysokospecjalistycznych i programów zdrowotnych ważnych dla zdrowia społeczeństwa” będzie kontynuowany, zaplanowany na lata 2006-2015,
„Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”. Program
ten jest programem wieloletnim, którego ramy zostały ustalone ustawą
o ustanowieniu programu „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”19. Zgodnie z art. 7 tej ustawy program jest finansowany
z budżetu państwa i środków pozabudżetowych, a łączne nakłady na
finansowanie tego programu w całym okresie jego realizacji wyniosą 3.000.000 zł. Planowane nakłady z budżetu państwa na realizację
działań przewidzianych w ramach Programu nie mogą być w poszczególnych latach mniejsze niż 250.000 tys. zł. Przy czym planowane nakłady na realizację działań z zakresu wczesnego wykrywania chorób
nowotworowych muszą stanowić rocznie nie mniej niż 10 % nakładów
na program. Ponadto, zgodnie z art. 9 ustawy Minister Zdrowia przedstawia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż do dnia 31
maja, roczne sprawozdanie z realizacji Programu za poprzedni rok kalendarzowy, harmonogram zadań wykonywanych w ramach Programu
na kolejny rok budżetowy oraz kierunki realizacji Programu na następne dwa lata. Inny program wieloletni, realizowany w 2013 r. to „Narodowy program rozwoju medycyny transplantacyjnej” zaplanowany na
lata 2011-2020.

Podmioty realizujące programy zdrowotne
Program zdrowotny mogą opracowywać, wdrażać, realizować
i finansować ściśle określone podmioty, tj. ministrowie, jednostki
samorządu terytorialnego oraz Narodowy Fundusz Zdrowia (art. 48
ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
Ustawa budżetowa na rok 2013 jest przedmiotem prac Senatu RP (druk senacki nr 274)
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania
chorób nowotworowych” (Dz. U. Nr 143, poz. 1200, z późn. zm.)
18
19
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środków publicznych). Przepis ten nawiązuje do norm art. 6-9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych związanych z zadaniami publicznymi samorządów terytorialnych, wojewody oraz Ministra Zdrowia. I tak do zadań własnych
gminy, powiatu oraz samorządu województwa w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy m. in.
opracowanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych
wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia
odpowiednio mieszkańców gminy (art. 7 ust. 1 pkt. 1), powiatu (art.
8 pkt 1) oraz województwa (art. 9 pkt 1). Przy czym powiat opracowuje oraz realizuje programy zdrowotne po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami, zaś samorząd województwa po konsultacji
z właściwymi terytorialnie gminami i powiatami. Na podstawie art. 11
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych także Minister Zdrowia jest uprawniony do opracowania,
finansowania oraz oceny efektów programów zdrowotnych. Minister
Zdrowia sprawuje także nadzór nad ich realizacją (art. 11 ust. 1 pkt
3). Warto zauważyć, że ustawodawca w art. 48 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
jako uprawnionych do realizacji programów zdrowotnych, wymienia
ministrów – co jest spójne z art. 14 ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zatem program
zdrowotny może być realizowany nie tylko przez Ministra Zdrowia.
Ponadto ministrowie oraz jednostki samorządu terytorialnego mają od
dnia 31 sierpnia 2009 r. obowiązek konsultowania projektów programów zdrowotnych z Agencją Oceny Technologii Medycznych (art. 48
ust. 2a ustawy)20. Agencja sporządza opinię w sprawie projektu programu zdrowotnego w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania projektu
tego programu. Opinia ta jest sporządzana przy uwzględnieniu następujących kryteriów: wpływ na poprawę zdrowia obywateli, skutki następstw choroby lub stanu zdrowia, znaczenie dla zdrowia obywateli,
20
Ustawa z 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych oraz ustawy o cenach (Dz. U. Nr 118, poz. 989).
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skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo, stosunek uzyskiwanych korzyści zdrowotnych do ryzyka zdrowotnego, stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych oraz skutki finansowe dla systemu
ochrony zdrowia, w tym dla podmiotów zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (art. 48 ust.
2b w zw. z art. 31a ust. 1 ustawy). Opinia Agencji o projekcie programu nie musi być pozytywna. Podmiot określony w art.48 ust. 1 ustawy
nie jest związany z opinią Agencji. Nie mniej jednak, uwzględniając,
że program zdrowotny jest finansowany ze środków publicznych, podmiot ten powinien co najmniej tę opinię rozważyć.
Dodatkowo podmioty realizujące programy zdrowotne przekazują
informacje o realizowanych programach, tj. gmina przekazuje informacje powiatowi, powiat marszałkowi województwa, zaś samorząd
województwa wojewodzie. Na ich podstawie wojewoda opracowuje
roczne informacje o zrealizowanych w ubiegłym roku programach
zdrowotnych oraz o programach planowanych na następny rok. Informacje te wojewoda przekazuje Ministrowi Zdrowia do 15 lutego
każdego roku. Jednocześnie Minister Zdrowia zamieszcza na stronie
internetowej roczne wykazy programów zdrowotnych realizowanych
od 2000 r. Szkoda tylko, że ustawodawca nie zobowiązał innych ministrów opracowujących, realizujących i finansujących programy zdrowotne do przekazywania, wzorem jednostek samorządu terytorialnego, informacji w tym zakresie Ministrowi Zdrowia. Nie mniej jednak
Minister Zdrowia w ramach tego, że kieruje działem „zdrowie”, może
i powinien zwracać się do innych ministrów o przekazywanie informacji w tym zakresie. Informacja o wszelkich realizowanych programach
zdrowotnych jest przecież narzędziem spójnego i efektywnego realizowania polityki zdrowotnej w tym zakresie. Procedura przekazywania
informacji oraz konsultowania projektów programów zdrowotnych ma
przecież na celu skoordynowanie działań w zakresie opracowania i realizacji programów zdrowotnych oraz zapewnienie ich spójnego funkcjonowania. Nie mogą one mieć charakteru przypadkowego, a wynikać
muszą, jak stanowią przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, „z rozpoznanych potrzeb
122
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zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców”. Aby te działania mogły
być skoordynowane, konieczne jest określenie założeń i priorytetów
polityki zdrowotnej państwa. Priorytety te powinny być uwzględniane
przy podejmowaniu decyzji o programach zdrowotnych, które będą realizowane. Na dzień dzisiejszy priorytety zdrowotne są ustalone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie priorytetów zdrowotnych21.

Wybór realizatora programu zdrowotnego przez Narodowy
Fundusz Zdrowia
Do wyboru przez Narodowy Fundusz Zdrowia realizatora programu
zdrowotnego i zawarcia z nim umowy stosuje się zasady i tryb właściwy dla umów zawieranych ze świadczeniodawcami (art. 48 ust. 8
ustawy). W tej mierze zastosowanie będą miały przepisy art. 132 - 161
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych. Narodowy Fundusz Zdrowia dokonuje wyboru realizatora programu zdrowotnego w drodze konkursu ofert lub rokowań. Podstawowym trybem wyboru realizatora programu zdrowotnego przez
Narodowy Fundusz Zdrowia jest konkurs ofert. Zawarcie umowy
w trybie rokowań może mieć miejsce tylko w przypadkach w ustawie wskazanych. Chodzi tu o trzy sytuacje. A mianowicie wtedy, gdy
postępowanie w trybie konkursu ofert zostało unieważnione, zachodzi pilna potrzeba zawarcia umowy, której wcześniej nie można było
przewidzieć a także wtedy, gdy jest ograniczona liczba, nie większa
niż pięciu, świadczeniodawców mogących realizować dany program
(art. 144). Nie ulega wątpliwości, że w przypadku wyboru realizatora
programu zdrowotnego w trybie rokowań marginalne znaczenie będzie
miała druga przyczyna. Opracowanie programów zdrowotnych musi
wynikać z analizy rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia
obywateli. A w tym przypadku trudno mówić o pilnej potrzebie zawarcia umowy.
21
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 sierpnia 2009 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych (Dz. U.
Nr 137, poz. 1126).
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W celu przeprowadzenia postępowania w sprawie wyłonienia realizatora programu i zawarcia z nim umowy dyrektor wojewódzkiego
oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia powołuje komisję22. Tryb
jej pracy określa regulamin uchwalony przez Radę Narodowego Funduszu Zdrowia. W celu wyboru realizatora programu Narodowy Fundusz Zdrowia zamieszcza ogłoszenie, w którym określa m. in. wartość
i przedmiot zamówienia. Jeżeli wybór realizatora programu na nastąpić
w drodze rokowań, po zamieszczeniu ogłoszenia Narodowy Fundusz
Zdrowia wysyła zaproszenia do wskazanych świadczeniodawców (art.
139 ustawy). Z wybranym realizatorem programu zdrowotnego dyrektor wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia zawiera
umowę, której niezbędne elementy określa art. 136 ustawy. Jeżeli program zdrowotny ma być realizowany przez okres dłuższy niż 3 lata,
zawarcie umowy z realizatorem programu zdrowotnego wymagać będzie zgody Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (art. 156 ust. 1
ustawy)23.
Zasady przekazywania środków publicznych na programy zdrowotne przez ministrów oraz jednostki samorządu terytorialnego określa
ustawa o działalności leczniczej, o czym mowa poniżej. Podkreślić
należy, że zasady określone w tejże ustawie, a dotyczące obliczenia
wysokości środków publicznych przekazywanych na realizację programu zdrowotnego oraz sposobu rozliczenia pozyskanych środków,
nie będą miały zastosowania do finansowania tych programów przez
Narodowy Fundusz Zdrowia. W tej materii zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a nie ustawy o działalności leczniczej. Wyłączenie
ustawy o działalności leczniczej wynika z samej treści przepisów art.
115 ust. 3 – 6 ustawy o działalności leczniczej, które dotyczą przekazywania dotacji (a Narodowy Fundusz Zdrowia takich nie udziela) oraz
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 15 grudnia 2004 r. w sprawie ogłaszania o postępowaniu w sprawie
zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania
do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań
(Dz. U. Nr 273, poz. 2719).
23
B. Łukasik, J. Nowak-Kubiak, Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych. Komentarz do art. 48. www.lex.pl
22
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środków publicznych w innej formie, które są udzielane na podstawie
umowy, której elementy konieczne określa ustawa o działalności leczniczej (art. 116 w zw. z art. 115 ust. 1) oraz środków publicznych przyznawanych na mocy decyzji wydawanej na podstawie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (art. 115 ust. 2). Krótko mówiąc,
wysokość środków, które zostaną przekazane przez Narodowy Fundusz Zdrowia realizatorowi programu zdrowotnego, jest ustalana w ramach negocjacji. Zasady rozliczeń pomiędzy Narodowym Funduszem
Zdrowia a realizatorem programu zdrowotnego ustalone są w umowie
zawartej pomiędzy tymi podmiotami (art. 135 pkt. 4 ustawy).

Zasady przekazywania środków publicznych na programy
zdrowotne przez ministrów oraz jednostki samorządu
terytorialnego
Wybór realizatora programu zdrowotnego
Ministrowie oraz jednostki samorządu terytorialnego przy wyborze realizatora programu zdrowotnego kierują się przepisami art. 48
ust. 4-7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych. Wyboru realizatora programu zdrowotnego
dokonuje się w drodze konkursu ofert. Podmioty te mają obowiązek
ogłosić o przeprowadzeniu konkursu ofert w swojej siedzibie i na swojej stronie internetowej co najmniej na 15 dni przed upływem terminu składania ofert. W ogłoszeniu określa się w szczególności przedmiot konkursu ofert, czyli rodzaj programu zdrowotnego, wymagania
stawiane oferentom, niezbędne do realizacji programu zdrowotnego
oraz termin i miejsce składania ofert. W zakresie nieuregulowanym
w art. 48 do trybu przeprowadzenia konkursu ofert i zawarcia umów
o realizację programu zdrowotnego, przez podmioty inne niż Narodowy Fundusz Zdrowia, stosuje się odpowiednio przepisy art. 701 –
705 Kodeksu cywilnego24 dotyczące przetargu. Przetarg jest jednym
24

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)
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z najbardziej rozpowszechnionych trybów zawarcia umowy. Tryb ten
składa się z trzech elementów - ogłoszenie przetargu, złożenie ofert
oraz wybór oferty. W ogłoszeniu przetargu umieszcza się informacje
dotyczące czasu, miejsca oraz przedmiotu i warunków przetargu. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna
oferta, albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek
z ofert, chyba że w warunkach przetargu zastrzeżono inaczej. Organizator przetargu, w tym przypadku minister lub jednostka samorządu terytorialnego, są obowiązani niezwłocznie powiadomić na piśmie
uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez
dokonania wyboru.
Przekazanie środków publicznych w zakresie wydatków inwestycyjnych
Ustawa o działalności leczniczej prezentuje odmienne od ustawy o zakładach opieki zdrowotnej podejście ustawodawcy do kwestii przekazywania środków publicznych podmiotom wykonującym
działalność leczniczą25. Materię tę reguluje dział V ustawy „Zasady
przekazywania środków publicznych podmiotom wykonującym działalność leczniczą”. Dla wyjaśnienia podmioty wykonujące działalność
leczniczą to podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 oraz lekarz
lub pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej
jako praktykę zawodową, o której mowa w art. 5 ustawy o działalności
leczniczej (art. 2 ust. 1 pkt 5).
Odmienność w zakresie zasad przekazywania środków publicznych
podkreślono także w uzasadnieniu do projektu ustawy o działalności
leczniczej. Wskazano w nim, iż podmioty wykonujące działalność
leczniczą będą na jednakowych zasadach traktowane w zakresie dostępu do środków publicznych. Otrzymywanie dotacji oraz wsparcia
z programów wieloletnich a także ich rozliczanie powiązane zostanie

25
M. Dercz, T. Rek, Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, ABC a Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, s. 379.
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z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych26.
Art. 114 ust. 1 ustawy określa katalog celów, które mogą być finansowane lub współfinansowane ze środków publicznych. Na podstawie tegoż przepisu podmiot wykonujący działalność leczniczą może
otrzymać środki publiczne m. in z przeznaczeniem na realizację zadań
w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym zakup
aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonywanie innych inwestycji
koniecznych do realizacji tych zadań.
Jednocześnie w art. 114 ust. 2 określono istotny warunek uzyskania
środków publicznych m.in. na programy zdrowotne i promocji zdrowia. Podmiot wykonujący działalność leczniczą może uzyskać środki
publiczne na programy zdrowotne i promocji zdrowia w odniesieniu do
wydatków inwestycyjnych w zakresie, w jakim realizacja tych zadań
służy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych27. W ten
sposób wprowadzono dodatkowy warunek w odniesieniu do definicji programu zdrowotnego zawartej w art. 48 ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Albowiem
w przypadku, gdy ministrowie oraz jednostki samorządu terytorialnego
mają sfinansować lub dofinansować wydatki inwestycyjne w ramach
programu zdrowotnego, muszą one służyć określonemu w ustawie celowi. W przypadku programów zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia takiego warunku nie ma. Narodowy Fundusz
Zdrowia nie finansuje bowiem wydatków inwestycyjnych jako takich
a wyłączenie świadczenia opieki zdrowotnej ze środków, które są środkami publicznymi. Zatem jego zdania ustawowe i tak de facto realizują ww. cel. Podmiot wykonujący działalność leczniczą ubiegający się
o środki publiczne na realizację programu zdrowotnego musi wykazać,
26

RP.

Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o działalności leczniczej Druk 3489, VI kadencja Sejmu

27
Ustawa z 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 742).
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a minister czy jednostka samorządu terytorialnego zbadać, czy środki
przekazywane w ramach programu inwestycyjnego będą służyć udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych28. Do uzyskania środków publicznych na realizację programu zdrowotnego nie jest konieczne wykonywanie umowy o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nie
ma też konieczności wykonywania umowy z NFZ w zakresie świadczeń, które mają uzyskać wsparcie ze środków publicznych w ramach
programu zdrowotnego. Może chodzić również o przeprowadzenie inwestycji koniecznych do zawarcia takiej umowy w zakresie dotychczas niezrealizowanym, a który będzie mógł być realizowany dzięki
poczynionym inwestycjom w ramach programu zdrowotnego29.
Warto zauważyć, że wysokość środków publicznych nie może przekroczyć wysokości kosztów koniecznych do realizacji całości zadania, a ściślej mówiąc, całego programu zdrowotnego (art. 114 ust. 3).
W ten sposób została zmodyfikowana zasada wyrażona w 128 ust. 2
ustawy o finansach publicznych. W myśl tego przepisu kwota dotacji
na finansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może
stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, chyba że odrębne
ustawy stanowią inaczej. Właśnie przepis art. 114 ust. 3 jest wspomnianą „odrębną ustawą”30.
Wysokość środków publicznych jest ustalana według poniżej
przedstawionego wzoru.
W=KxP0
- gdzie współczynnik
oznaczają:
W – wysokość środków publicznych,

, a poszczególne symbole

28
M. Dercz, T. Rek, Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, ABC a Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, s. 379.
29
Borowicz K., Puzoń W., Ryba M., Ustawa o działalności leczniczej z komentarzem, Tom. I, Warszawa
2012, s. 184.
30
Borowicz K., Puzoń W., Ryba M., Ustawa o działalności leczniczej z komentarzem, Tom. I, Warszawa
2012, s. 184.
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K – planowany koszt realizacji zadania, na które mają być przekazane środki publiczne,
a0 – przychody podmiotu z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w poprzednim roku
obrotowym w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych,
b0 – przychody podmiotu z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż określone dla symbolu „a0” uzyskane w poprzednim roku obrotowym.
Analiza powyższego wzoru prowadzi do wniosku, że wysokość
środków publicznych jakie uzyskać może podmiot wykonujący działalność leczniczą zależy od wysokości przychodów z tytułu świadczeń
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskanych
w poprzednim roku obrotowym (symbol a0). Jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą nie uzyskiwał w poprzednim roku obrotowym
przychodów, o których mowa wyżej, to współczynnik P0 ma wartość
zerową. Jeżeli współczynnik P0 ma wartość zerową, ze wzoru wynika,
że podmiot wykonujący działalność leczniczą nie uzyska środków publicznych. Zatem, im wyższy przychód z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tym większa wysokość
środków otrzymanych na realizację programu zdrowotnego. Pokrycie
całości kosztów związanych z realizacją programu zdrowotnego otrzyma tylko ten podmiot, którego jedynym źródłem przychodów z tytułu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej są środki publiczne. A to
praktycznie nie jest możliwe. Podmioty otrzymujące przychody z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej z innych źródeł, do zrealizowania
programu zdrowotnego w zakresie wydatków inwestycyjnych, będą
musiały „dołożyć” własne środki. Pytanie, czy będzie się im to opłacało? Odpowiedź będzie twierdząca, jeżeli w ramach realizacji programu zdrowotnego będą dofinansowane wydatki inwestycyjne, które
mają przecież w przyszłości służyć udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W ten sposób podmiot otrzyma dofinansowanie na inwestycje, które być może musiałby
w przyszłości samodzielnie sfinansować. Nie ulega wątpliwości, że
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wprowadzając taki system określenia wysokości środków publicznych
ustawodawca „promuje” podmioty wykonujące działalność leczniczą,
dla których podstawowym źródłem przychodu są środki publiczne.
Chodzi tu głównie o samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
oraz podmioty lecznicze funkcjonujące w formie instytutów badawczych lub jednostek budżetowych.
Zasadnicza wątpliwość dotyczy podmiotów wykonujących działalność leczniczą powstałych w roku, w którym ma nastąpić przekazanie środków na program zdrowotny. W przypadku tych podmiotów
nie możemy bowiem mówić o uzyskaniu jakichkolwiek przychodów
w poprzednim roku obrotowym. Niejako w odpowiedzi na tę wątpliwość ustawodawca w nowelizacji ustawy o działalności leczniczej31
wskazuje, że wzór określony w art. 114 ust. 4 nie będzie miał zastosowania do przekazania środków publicznych m. in. na realizację programów zdrowotnych i promocji zdrowia podmiotom wykonującym
działalność leczniczą, powstałym w roku, w którym następuje przekazanie tych środków (art. 114 ust. 6). I tu można postawić pytanie, jak
w tym zakresie traktować spółki powstałe z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Na podstawie ustawy
o działalności leczniczej (art. 69-82) spółka może przyjąć wskaźniki
„poprzedniego roku obrotowego” dotyczące samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. W tym przypadku mamy bowiem do
czynienia z następstwem prawnym (art. 80 ust. 4), a bilans zamknięcia
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej staje się bilansem otwarcia spółki (art. 82 ust. 3)32.
Aby zatem podmiot wykonujący działalność leczniczą mógł uzyskać środki publiczne na programy zdrowotne, musi udzielać świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Mogą
to być zatem środki uzyskane na podstawie umowy z Narodowym
Funduszem Zdrowia lub Ministrem Zdrowia o udzielanie świadczeń
31
Ustawa z 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 742)
32
M. Dercz, T. Rek, Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, ABC a Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, s. 383.
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wysokospecjalistycznych lub innych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji
ministra właściwego do spraw zdrowia. Mogą to być medyczne czynności ratunkowe wykonywane przez zespoły ratownictwa medycznego, o których mowa w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym33. Świadczeniami finansowanymi ze środków publicznych będą
także finansowane z budżetu państwa świadczenia udzielane osobom
nieubezpieczonym ale posiadającym obywatelstwo polskie i spełniającym kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy
społecznej34 a także osobom, które są nieubezpieczone ale mają obywatelstwo polskie i nie ukończyły 18 roku życia lub też mają miejsce
zamieszkania na terytorium RP i są w okresie ciąży, porodu lub połogu
(art. 13a w zw. z art. 2 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) oraz osobom
uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji. Za świadczenia opieki zdrowotnej finansowane
ze środków publicznych należy uznać finansowane z budżetu państwa (niezależnie od uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego), świadczenia udzielane na podstawie ustaw: o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi35, o przeciwdziałaniu
narkomanii36, o ochronie zdrowia psychicznego37, o cudzoziemcach38,
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń oraz chorób zakaźnych u lu-

33
Ustawa z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410,
z późn. zm.).
34
Art. 8 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.).
35
Art. 21 ust. 3 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z późn. zm.).
36
Art. 26 ust. 5 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485,
z późn. zm.).
37
Art. 10 ustawy z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn.
zm.).
38
Art. 117 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn.
zm.).
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dzi39, o Karcie Polaka40, kodeks karny wykonawczy41. O udzielaniu
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
mówimy także wówczas, gdy podmiot wykonujący działalność leczniczą nie ma umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale uzyskał
środki publiczne jako wynagrodzenie za świadczenia udzielone świadczeniobiorcy w stanie nagłym (art. 19 ust. 4 ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Ten warunek będzie spełniony także, gdy podmiot wykonujący działalność
leczniczą ma zawartą umowę o realizację programu zdrowotnego,
w ramach którego udziela świadczeń opieki zdrowotnej42. Posiadanie
umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia nie jest warunkiem koniecznym do uzyskania środków publicznych na realizację programu
zdrowotnego.
Powyższe nie dotyczy obliczania środków na wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia
(a contrario art. 114 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 ustawy). W zakresie tych wydatków nie stosuje się wzoru określonego w art. 114 ust. 4,
a tym samym i w art. 116 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej.
Podstawa przekazania środków publicznych
Środki publiczne na realizację programów zdrowotnych mogą być
przekazywane, przez ministrów oraz jednostki samorządu terytorialnego, realizatorom programu zdrowotnego, na podstawie umowy, o której mowa w art. 115 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, a także
w formie dotacji w rozumieniu art. 126 ustawy o finansach publicznych
(art. 115 ust. 3). Dotacje udzielane z budżetu państwa lub budżetów
jednostek samorządu terytorialnego na realizację m. in. programów
39
Ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.
U. Nr 234, poz. 1570, z późn. zm.).
40
Art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280, z późn.
zm.).
41
Art. 102 pkt 1 i art. 115 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz.
557, z późn. zm.).
42
Borowicz K., Puzoń W., Ryba M., Ustawa o działalności leczniczej z komentarzem, Tom. I, Warszawa
2012,
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zdrowotnych będą miały charakter dotacji celowych43. Należy podkreślić, że art. 115 ust. 1 i 3 ustawy o działalności leczniczej przewidują
dwa odrębne, niezależne od siebie, tryby pozyskiwania przez podmioty wykonujące działalność leczniczą środków publicznych. Przy tym
problematyczną kwestią pozostaje wybór jednego z tych dwóch trybów, mając na względzie to, że ustawodawca w ogóle nie wskazał okoliczności albo przesłanek, w których zawiera się umowę lub udziela się
dotacji44. W tym zakresie decyduje podmiot finansujący.
Przepis art. 115 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej wskazuje
jednocześnie podmioty, które mogą przekazać środki finansowe podmiotom wykonującym działalność leczniczą na podstawie umowy. Na
podstawie niniejszej umowy środki publiczne na cele określone w art.
114 ust. 1, może przekazać Skarb Państwa reprezentowany przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę oraz jednostka samorządu terytorialnego i uczenia medyczna (art. 115 ust. 1). Ale
sam program zdrowotny (a nie tylko wydatki inwestycyjne) – biorąc
pod uwagę art. 48 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych - finansują wyłącznie (oprócz
Narodowego Funduszu Zdrowia) ministrowie i jednostki samorządu
terytorialnego. Analogicznie, tylko podmioty wymienione w art. 115
ust. 1 ustawy o działalności leczniczej będą mogły przekazać na realizację programu zdrowotnego dotację. Ww. podmioty to równocześnie podmioty, które mogą utworzyć i prowadzić podmioty lecznicze,
zgodnie z art. 6 ustawy o działalności leczniczej. Nie oznacza to jednak, że możliwość zawarcia umowy, o której mowa w art. 115 ust. 1
lub umowy o dotację, w przedmiocie sfinansowania lub dofinansowania realizacji m. in. programu zdrowotnego ogranicza się wyłącznie
do utworzonych lub prowadzonych przez nie podmiotów leczniczych.

43
Borowicz K., Puzoń W., Ryba M., Ustawa o działalności leczniczej z komentarzem, Tom. I, Warszawa
2012, s. 183.
44
Borowicz K., Puzoń W., Ryba M., Ustawa o działalności leczniczej z komentarzem, Tom. I, Warszawa
2012, s. 186-187.

Prawo i Medycyna 3-4/2012 (48/49, vol. 14)

133

Anna Augustynowicz, Alina Budziszewska – Makulska

Przeciwnie, ustawodawca wskazuje szeroki krąg beneficjentów będących podmiotami wykonującymi działalność leczniczą45.
Jednocześnie w art. 116 ust. 1 określone zostały essentialia negotii
umowy, o której mowa w art. 115 ust. 1. Przepis art. 116 ust. 1 będzie
miał zastosowanie także do umów o dotacje46. Krótko mówiąc, chodzi
tu o konieczne elementy umowy zawartej pomiędzy podmiotem wykonującym działalność leczniczą a ministrem lub jednostką samorządu
terytorialnego przekazującymi środki publiczne. W interesującym nas
temacie będą to środki publiczne przekazywane na realizację wydatków inwestycyjnych w zakresie programu zdrowotnego. Wskazane
w tym przepisie elementy nie stanowią katalogu zamkniętego. Są to
elementy, które obligatoryjnie powinny znaleźć się w umowie. Nie
mniej jednak strony tej umowy mogą zamieścić tam dodatkowe postanowienia, jeżeli uznają to za zasadne. Te dodatkowe postanowienia nie
mogą być jednak sprzeczne z przepisami ustawy o działalności leczniczej, zwłaszcza z art. 114 i 11547.
Ministrowie oraz jednostki samorządu terytorialnego wyłaniając
podmioty wykonujące działalność leczniczą, z którymi zostanie zawarta umowa, o której mowa w art. 115 ust. 1 lub na realizację m.
in. programu zdrowotnego, nie stosują przepisów o zamówieniach publicznych (art. 115 ust. 5). Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku wyłaniania podmiotów, które uzyskają dotację. W przypadku
dotacji art. 4 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych48 stanowi, że
przepisów tej ustawy nie stosuje się do przyznawania dotacji ze środków publicznych, jeżeli dotacje te są przyznawane na podstawie ustaw.
Ponadto w art. 48 ust. 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej fi45
Borowicz K., Puzoń W., Ryba M., Ustawa o działalności leczniczej z komentarzem, Tom. I, Warszawa
2012, s. 186.
46
Borowicz K., Puzoń W., Ryba M., Ustawa o działalności leczniczej z komentarzem, Tom. I, Warszawa
2012, s. 186. Zob. także M. Dercz, T. Rek, Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, ABC a Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, s. 391.
47
M. Dercz, T. Rek, Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, ABC a Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, s. 390-391.
48
Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn.
zm.).
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nansowanych ze środków publicznych, ustawodawca wyraźnie stwierdza, że do wyboru realizatora programu zdrowotnego nie stosuje się
przepisów o zamówieniach publicznych.
Zasady rozliczania środków publicznych
Ustawodawca wprowadził także szczególną procedurę rozliczania
środków publicznych. W rozliczeniu środków publicznych uzyskanych na programy zdrowotne w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych uwzględnia się dane, o których mowa w art.114 ust. 4, w zakresie
wysokości przychodów uzyskanych w roku obrotowym lub – w przypadku realizacji zadania, którego dofinansowanie albo finansowanie ze
środków publicznych trwa dłużej niż jeden rok – w latach obrotowych,
w których podmiot wykonujący działalność leczniczą otrzymał środki
publiczne.
W wyniku ww. rozliczenia podmiot wykonujący działalność leczniczą jest obowiązany zwrócić środki stanowiące różnicę pomiędzy
środkami rzeczywiście wydatkowanymi a środkami planowanymi do
poniesienia na wydatki inwestycyjne w zakresie programów zdrowotnych. Przepis art. 116 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej ma charakter względnie obowiązujący, a więc nie ma możliwości uchylenia
się od zwrotu ww. środków, chyba że zachodzą przesłanki wymienione
w art. 116 ust. 3a. Zgodnie z tym przepisem obowiązku zwrotu wynikającego z art. 116 ust. 3 nie stosuje się w przypadku, gdy z umowy na
podstawie której przekazano środki publiczne wynika zwrot środków
w kwocie wyższej niż określona według wzoru, o którym mowa w tymże art. 116 ust. 3. Zatem treść umowy zawartej w pomiędzy podmiotem
finansującym a podmiotem wykonującym działalność leczniczą może
modyfikować treść przepisów ustawowych, ale tylko w sposób surowszy dla podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
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Podsumowanie
Analiza regulacji prawnych dotyczących opracowania, realizacji
i finansowania programów zdrowotnych prowadzi do kilku podstawowych wniosków.
1. Opracowanie, realizacja oraz finansowanie programów zdrowotnych jest zadaniem władz publicznych. Ustawodawca jako podmioty
realizujące powyższe zadanie wskazuje Narodowy Fundusz Zdrowia,
ministrów oraz jednostki samorządu terytorialnego.
2. Narodowy Fundusz Zdrowia dokonuje wyboru realizatora programu
zdrowotnego stosując przepisy ustawy o świadczeniach zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych dotyczących zawierania umów
ze świadczeniodawcami. Zasady rozliczenia środków przekazanych na
realizację programu przez Narodowy Fundusz Zdrowia określa umowa
zawarta z realizatorem programu.
3. Ministrowie oraz jednostki samorządu terytorialnego dokonują wyboru realizatora programu zdrowotnego w drodze konkursu ofert. Wysokość środków publicznych, jakie zostaną przekazane na wydatki inwestycyjne realizowane w ramach programu zdrowotnego, uzależniona
jest od wysokości przychodów z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych. Przychody te brane są także
pod uwagę przy rozliczeniu, a mianowicie przy wyliczeniu wysokości
zwrotu środków publicznych uzyskanych na wydatki inwestycyjne.

136

Prawo i Medycyna 3-4/2012 (48/49, vol. 14)

Marcin Śliwka

Udostępnianie dokumentacji medycznej
zakładom ubezpieczeń – uwagi krytyczne na tle
ustawy o działalności ubezpieczeniowej

1. Wstęp
Na przestrzeni lat zmieniło się postrzeganie prawa jednostki do dokumentacji medycznej. Początkowo uznawane jedynie jako możliwość
uzyskania dostępu do szczególnego rodzaju materiału dowodowego,
obecnie stanowi istotny element prawa człowieka do życia prywatnego.1 Dokumentacja medyczna, zawierająca cały szereg danych o charakterze wrażliwym, musi zachować poufny charakter, a dostęp osób
trzecich powinien być maksymalnie ograniczony.2
Powyższe uwagi w szczególności dotyczą udostępniania danych
medycznych zakładom ubezpieczeń. W tym wypadku zawsze istnieje
podejrzenie, iż dane zawarte w dokumentacji mogą zostać wykorzystane dla innych celów, niż te określone w ustawie o działalności ubezpieczeniowej (ocena ryzyka ubezpieczeniowego, weryfikacja danych
o stanie zdrowia itp.)

1
Szerzej na ten temat: M. Śliwka, Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej a postępowanie przed
wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, [w:] E. Kowalewski, Kompensacja
szkód wynikłych ze zdarzeń medycznych – Problematyka cywilnoprawna i ubezpieczeniowa, Toruń 2011, s.
259.
2
M. Nesterowicz, Prawo medyczne, Toruń 2010, s. 240.
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Celem niniejszego opracowania jest krytyczna analiza rozwiązań stosowanych w prawie polskim z uwzględnieniem kontekstu
prawnoporównawczego.

2. Udostępnianie dokumentacji medycznej zakładom
ubezpieczeń w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz
Stanach Zjednoczonych
W Wielkiej Brytanii podstawy udostępniania dokumentacji medycznej zostały określone m.in. w tzw. Access to Medical Reports Act 1988.3
Cytowana ustawa, co do zasady, nie przyznaje zakładom ubezpieczeń
prawa do dokumentacji pacjenta.4 Umożliwia natomiast, po spełnieniu
stosownych kryteriów, na przekazanie wnioskodawcy specjalnie przygotowanego raportu medycznego. Brytyjska Naczelna Rada Lekarska
zaleca w tej materii powściągliwość. Lekarz powinien ujawnić jedynie
informacje, które mogą zostać przekazane w sposób bezstronny. Nie
powinien wykraczać poza wniosek zakładu ubezpieczeń.5
Zakład ubezpieczeń może wystąpić o udostępnienie raportu medycznego, jeżeli uprzednio uprzedził pacjenta o takim zamiarze, poinformował go o prawach wynikających z ustawy, a następnie uzyskał pisemną zgodę zainteresowanego. Pacjent ma prawo wglądu do
sporządzonego raportu jeszcze przed jego udostępnieniem zakładowi
ubezpieczeń. Ma na to 21 dni. Może również otrzymać kopię przygotowanej dokumentacji. Pacjent ma prawo zgłaszać wszelkiego rodzaju uwagi oraz spostrzeżone nieścisłości lekarzowi przygotowującemu
raport. W miarę możliwości powinny być one uwzględniane. W razie
sporu między pacjentem a osobą przygotowującą dokument różnica

1988 ch. 28.
Ustawa znajduje zastosowanie również do przypadków udostępniania dokumentacji medycznej
pracodawcom.
5
GMC, Supplementary Guidance – Confidentiality: Disclosing Information for Insurance, Employment
and Similar Purposes, 2009 – www.gmc-uk.org.
3
4
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zdań powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie w postaci krótkiej notatki, dołączanej do dokumentacji.6
Lekarz powinien upewnić się, że pacjent uzyskał wystarczające informacje na temat zakresu, celów i prawdopodobnych konsekwencji
ujawnienia. Zrozumiały powinien być także fakt, że istotne informacje
nie mogą być w jakikolwiek sposób ukryte lub pominięte.7
To, czy raport medyczny dotrze do zakładu ubezpieczeń, ostatecznie zależy od decyzji pacjenta. Udostępnienie jest możliwe jedynie po
uzyskaniu wyraźnej zgody. Kopię raportu lekarz przechowuje przez co
najmniej 6 miesięcy. Lekarz może nie udostępnić raportu pacjentowi,
jeżeli w jego opinii narażałoby to pacjenta lub osobę trzecią na ryzyko
wystąpienia poważnej szkody fizycznej lub psychicznej. Osoba sporządzająca raport powinna również zataić jego fragmenty, dotyczące
osób trzecich lub ujawniające tożsamość podmiotów, które przekazały
informacje niezbędne do przygotowania protokołu.8
W większości pozostałych państw Europy zachodniej dokumentacja medyczna jest udostępniana za zgodą osoby uprawnionej. Przykładowo, w Niemczech umowa ubezpieczenia jest zawierana w oparciu
o dane przekazane przez pacjenta. Co do zasady, zakład ubezpieczeń
nie powinien zwracać się do osób wykonujących zawody medyczne
z prośbą o udostępnienie dokumentacji medycznej. Z drugiej strony,
ubezpieczeni dość powszechnie wyrażają zgodę na takie działania już
w momencie zawarcia umowy. Podobne rozwiązania są stosowane
również m.in. w Finlandii, Włoszech oraz Portugalii.
W niektórych krajach obowiązują jednak bardziej restrykcyjne rozwiązania. Przykładem jest Francja, gdzie ochrona poufności
6
J. Montogmery, Health Care Law, Oxford 2002, s. 287, J. Laing, A. Grubb, Confidentiality and Data
Protection, [w:] A. Grubb, Principles of Medical Law, Oxford 2004, s. 632-633.
7
Zob. MPS factsheets, Consent series – www.medicalprotection.org/uk/factsheets, MPS factsheet, Access to Health Records www.mps.org.uk, GMC, Confidentiality, 2009 www.gmc-uk.or, GMC, Supplementary
Guidance – Confidentiality: Disclosing Information for Insurance, Employment and Similar Purposes, 2009
– www.gmc-uk.org, BMA, Access to Medical Reports (Guidance from the BMA Medical Ethics Department),
June 2009 – www.bma.org, GMC, Making and Using Visual and Audio Recordings of Patients – Guidance for
Doctors 2011 – www.gmc-uk.org/recordings.
8
Wyjątek nie dotyczy osób, które wyraziły zgodę oraz świadczeniodawców sprawujących opiekę nad
pacjentem.
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i intymności jest tradycyjnie zaostrzona. Przyjmuje się, iż jedynie
ubezpieczony może wystąpić z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji medycznej, którą może następnie przekazać zakładowi ubezpieczeń. Lekarz upoważniony przez zakład ubezpieczeń wydaje opinię na
podstawie danych przekazanych przez pacjenta.9
Nieco inne regulacje obowiązują w USA. Przykładowo, w Kalifornii lekarz oraz podmiot zarządzający świadczeniami zdrowotnymi (np.
HMO) mogą udostępnić dokumentację medyczną pacjenta zakładom
ubezpieczeń po spełnieniu warunków określonych w Insurance Information & Privacy Protection Act.10 Zasadą pozostaje pisemna zgoda pacjenta. Przepisy przewidują jednak, by stosowany przez zakład
ubezpieczeń formularz:
• był napisany zrozumiałym językiem,
• określał osoby uprawnione do ujawnienia informacji,
• wskazywał rodzaj informacji, które mogą zostać ujawnione
przez świadczeniodawcę,
• identyfikował uprawniony zakład ubezpieczeń oraz w sposób
ogólny jego przedstawicieli, którym świadczeniodawca udzieli
informacji,
• określał cele, dla których informacje są gromadzone,
• informował, jak długo upoważnienie będzie ważne, przy zachowaniu terminów maksymalnych, wynikających z ustawy,
• przypominał osobie uprawnionej o prawie do otrzymania kopii
formularza.

3. Podstawy prawne udostępniania dokumentacji medycznej
zakładom ubezpieczeń w prawie polskim
Na gruncie prawa polskiego problematyka udostępniania dokumentacji medycznej zakładom ubezpieczeń została uregulowana w kilku
aktach rangi ustawowej. Niewątpliwie dane zawarte w dokumentacji
medycznej, jako dane wrażliwe, są chronione przez ustawę z dnia 29
9
10
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Insurance Code § 791.
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sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U.
z 2002 r., Nr 101, poz. 926, dalej jako: u.d.o.)11
Bardziej szczegółową ochronę zapewnia natomiast ustawa z dnia 6
listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst
jednolity Dz. U. 2012,159, dalej jako u.p.p.) Rozdział VII omawianej
ustawy zawiera przepisy dotyczące kwestii udostępniania dokumentacji medycznej podmiotom trzecim. Materia ta została doprecyzowana
w kilku aktach wykonawczych. W szczególności zwracam uwagę na
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie
rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697), do którego powrócę w dalszej części
opracowania.
Określając uprawnienia zakładów ubezpieczeń nie sposób nie
wspomnieć o regulacji zawartej w art. 22 ustawy z dnia 22 maja 2003
r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010
r., Nr 11, poz. 66; dalej jako u.d.u.). Kwestie techniczne związane
z udostępnianiem dokumentacji medycznej zostały z kolei określone
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania zakładom ubezpieczeń
przez podmioty wykonujące działalność leczniczą informacji o stanie
zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rzecz których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia oraz sposobu ustalania wysokości opłat za
udzielenie tych informacji (Dz. U. 2012.605).
W dalszej części opracowania skupię się na omówieniu relacji między cytowanymi aktami prawnymi. Nie mniej jednak już w tym miejscu nasuwają się pierwsze refleksje.
Po pierwsze, mnogość aktów ustawowych, wraz z aktami wykonawczymi, prowadzi do chaosu prawnego. Od osób wykonujących zawody
medyczne ciężko jest wymagać znajomości skomplikowanych relacji
między wskazanymi normami prawnymi. Co więcej, powyższe wyliczenie nie ma charakteru zamkniętego. Celowo pominięto przepisy
11
Szerzej zob. U. Drozdowska, Cywilnoprawna ochrona praw pacjenta, Warszawa 2007, s. 164, M. Jackowski, Ochrona danych medycznych, Warszawa 2002, s. 165.
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chroniące poufność oraz tajemnicę zawodową, znajdujące się m.in.
w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 277, poz. 1634), ustawie z dnia
15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 112,
poz. 654, z późn. zm.), kodeksie etyki lekarskiej czy kodeksie cywilnym. Wspomniany przesyt ustawodawczy prowadzi do tworzenia
podwójnych standardów w zakresie udostępniania dokumentacji medycznej. W konsekwencji podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych bądź bezwarunkowo przekazują dane dotyczące pacjenta, nie
zwracając uwagi na proceduralne gwarancje ochrony dóbr osobistych
pacjentów bądź przeciwnie, bardzo niechętnie przekazują jakąkolwiek
dokumentację medyczną.
Po drugie, zapisy cytowanych ustaw oraz aktów wykonawczych nie
zawsze są ze sobą zgodne. Osobiście stoję na stanowisku, iż wykładnia
przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej powinna być dokonywana w duchu ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy
o prawach pacjenta. Pierwszy akt wyznacza poziom minimalny ochrony danych osobowych w Polsce, drugi zawiera szczegółowe procedury
udostępniania dokumentacji. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej
nie powinna w tej materii tworzyć nowych wzorców postępowania,
a co najwyżej wpisywać się w system już stosowany przez polski sektor medyczny. Tym samym zawężająco należy interpretować zapisy
z ustawy o działalności ubezpieczeniowej, które niekiedy zdają się zagrażać podstawowym dobrom osobistym jednostki.

4. Udostępnienie dokumentacji medycznej zakładom
ubezpieczeń
Ustawa o prawach pacjenta dość lakonicznie przewiduje, iż dokumentacja medyczna jest udostępniania zakładom ubezpieczeń za zgodą
pacjenta. Precyzyjniej kwestię wystąpienia ze stosownym żądaniem reguluje ustawa o działalności ubezpieczeniowej. Zgodnie z art. 22 ust. 1
u.d.u. zakład ubezpieczeń może uzyskać odpłatnie od podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności
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leczniczej, które udzielały świadczeń zdrowotnych ubezpieczonemu
lub osobie, na rachunek której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, informacje o okolicznościach związanych z oceną ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacją podanych przez tę osobę danych o jej
stanie zdrowia, ustaleniem prawa tej osoby do świadczenia z zawartej
umowy ubezpieczenia i wysokością tego świadczenia, a także informacje o przyczynie śmierci ubezpieczonego, z wyłączeniem wyników
badań genetycznych. Zapis z art. 22 ust. 1 u.d.u. należy interpretować
w zgodzie z art. 26 ust. 3 u.p.p. Ustawa o działalności leczniczej mówi
wprawdzie o wystąpieniu o udzielenie informacji, jej przekazanie następuje jednak w sposób określony w art. 26 ust. 3 u.p.p. Chodzi więc
o udostępnienie dokumentacji medycznej dotyczącej pacjenta, a nie
o przygotowanie raportu zdrowotnego przez świadczeniodawcę.
Zgodnie z art. 22 ust. 2 u.d.u. z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji występuje nie tyle sam zakład ubezpieczeń, co lekarz przez
niego upoważniony. Jest to przepis często pomijany w codziennej
praktyce.
Szczegółowy zakres informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń
przez podmioty wykonujące działalność leczniczą został określony
w cytowanym wcześniej Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17
maja 2012 r. i obejmuje:
1) informacje o przyczynach hospitalizacji, wykonanych w jej trakcie
badaniach diagnostycznych i ich wynikach, innych udzielonych
świadczeniach zdrowotnych, wynikach leczenia i rokowaniach
oraz o wynikach sekcji zwłok, jeżeli została przeprowadzona,
2) informacje o przyczynach leczenia ambulatoryjnego, wykonanych w jego trakcie badaniach diagnostycznych i ich wynikach,
innych udzielonych świadczeniach zdrowotnych, wynikach leczenia i rokowaniach,
3) informacje o wynikach przeprowadzonych konsultacji.
Informacje o przyczynach hospitalizacji i leczenia powinny zawierać kod jednostki chorobowej zgodnie z Międzynarodową Statystyczną
Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych, Rewizja Dziesiąta.
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Stosownej kwalifikacji jest w stanie dokonać jedynie osoba posiadająca szeroką wiedzę medyczną, w tym przypadku lekarz upoważniony
przez zakład ubezpieczeń. Na marginesie można zastanawiać się, czy
każdorazowe przekazywanie tak szerokiego katalogu informacji jest
zasadne. Wystarczy nadmienić, iż polski zakład ubezpieczeń uzyskuje
nieporównywalnie więcej informacji o kondycji zdrowotnej jednostki
niż chociażby ubezpieczyciel angielski. Trafnie wskazuje P. Pochopień, iż „zważywszy na określony w art. 26 ust. 1 pkt. 3 u.o.d.o. nakaz
przetwarzania danych osobowych adekwatnie do celów, w jakich są
przetwarzane, istotne jest, aby świadczeniodawca udostępnił informacje tylko w takim zakresie, jaki jest uzasadniony potrzebami zakładu
ubezpieczeń”.12
Wszystkie akty prawne zgodnie przewidują, iż zakład ubezpieczeń
może uzyskać dane z dokumentacji medycznej za zgodą pacjenta lub
przedstawiciela ustawowego. Zgodnie z art. 27 ust. 1 u.d.o. zabrania
się przetwarzania danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym. Jest to natomiast możliwe m. in. za pisemną zgodą osoby, której dane dotyczą. Zgodnie z art. 7 pkt. 5 u.d.o. przez
zgodę należy rozumieć oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na
przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda
nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści; zgoda może być odwołana w każdym czasie. Oświadczenie
to powinno zostać złożone w formie pisemnej. Podobnie przewiduje
również art. 22 ust. 3 u.d.u. O formie zgody nie wspomina wprawdzie
ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wniosek taki
można jednak wysnuć z aktu wykonawczego, tj. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Zgodnie z §
8 w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej z a m i e s z c z a s i ę
l u b d o ł ą c z ą d o n i e j oświadczenie pacjenta o upoważnieniu
osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia
12
P. Pochopień, Udostępnianie dokumentacji medycznej przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, [w:] P. Pochopień, Dokumentacja medyczna, Warszawa 2012, s. 113.
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i nazwiska osoby upoważnionej albo oświadczenie o braku takiego
upoważnienia.13 Sformułowanie „osoba bliska” na pierwszy rzut oka
rodzi oczywiście skojarzenia dalekie od zakładów ubezpieczeń. Podkreślenia wymaga jednak fakt, iż jest to zwrot, którego treść wyznacza
art. 3 ust. 1 pkt. 2 u.p.p. Osobą bliską jest więc m. in. każda osoba
(fizyczna, prawna czy tzw. ułomna osoba prawna) wskazana przez pacjenta, nie wyłączając z tego grona zakładów ubezpieczeń oraz innych
instytucji.14
Z cytowanego § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21
grudnia 2010 r. wynika istotny obowiązek. Mianowicie w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta należy zamieścić lub dołączyć do niej oświadczenie pacjenta o upoważnieniu innego podmiotu
do uzyskiwania dokumentacji. Stosowne upoważnienie może zostać
udzielone w momencie nawiązania pierwszych relacji z podmiotem
udzielającym świadczeń zdrowotnych (np. w momencie przyjęcia do
szpitala), jak i po zakończeniu procesu leczniczego. Pacjent ma możliwość upoważnienia wielu osób.15 Takie oświadczenia można umieścić
w historii choroby jak i sporządzić je w osobnym dokumencie, a następnie włączyć je do dokumentacji medycznej.
Według tych samych reguł należy traktować upoważnienia, w oparciu o które dostęp uzyskują zakłady ubezpieczeń. Tym samym niepokój wywołuje § 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja
2012 r., który przewiduje, iż wystąpienie zakładu ubezpieczeń zawiera
„oświadczenie o posiadaniu pisemnej zgody osoby albo jej przedstawiciela ustawowego”. Użyty zwrot zdaje się sugerować jakoby zakład
ubezpieczeń nie musiał załączać pisemnego oświadczenia pacjenta/
przedstawiciela ustawowego. Uważam, iż zapis ten nie spełnia standardów wyznaczonych przez ustawę o ochronie danych osobowych
oraz ustawę o prawach pacjenta, wraz z aktami wykonawczymi. Po
13
Por. M. Kędzierski, Dokumentacja medyczna a bezpieczeństwo danych, Czas Informacji 2011, nr 1,
s. 19-24. Odmiennie: D. Karkowska, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – Komentarz,
Warszawa 2012, s.
14
Zob. G. Ladrowska, Prawo dostępu pacjenta i osób przez niego upoważnionych do dokumentacji medycznej, PiM 2012, nr 1, s. 14-27
15
Ibidem, s. 14-27.
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pierwsze, oświadczenie o posiadaniu zgody jest wątpliwe z punktu widzenia zgodności Rozporządzenia z art. 27 u.d.o. oraz utrudnia
realizację obowiązków przez administratora danych osobowych. Po
drugie, nie widzę dostatecznego uzasadnienia, by zakłady ubezpieczeń
były traktowane inaczej na gruncie wymagań stawianych przez ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Skoro podstawą
udostępniania dokumentacji medycznej jest świadoma zgoda osoby,
której dane dotyczą, do tego wyrażona w formie pisemnej, to nie należy jej substytuować oświadczeniem zakładu ubezpieczeń. Rozwiązanie przyjęte na gruncie ustawy o działalności ubezpieczeniowej stawia
w niepewności podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych. Z jednej
strony są one zobowiązane do szybkiego udostępnienia dokumentacji
medycznej, z drugiej, mają strzec prawa pacjenta do poufności oraz
należycie przetwarzać dotyczące go dane osobowe. Te wątpliwości
skutkują tym, iż cel który zdawał się przyświecać Ministrowi Zdrowia,
czyli szybkie udostępnianie dokumentacji zakładom ubezpieczeń, nie
zawsze jest realizowany.
Biorąc pod uwagę powyższe uwagi uważam, iż lekarz upoważniony przez zakład ubezpieczeń występując o udostępnienie dokumentacji medycznej, powinien przedstawić pisemne upoważnienie udzielone
przez pacjenta. Kopia takiego oświadczenia powinna zostać włączona
do dokumentacji medycznej.
Co więcej, zakres informacji, które mogą zostać przekazane zakładowi ubezpieczeń, może zostać skutecznie zawężony przez pacjenta.
Zapis zawarty w art. 22 ust. 1 u.d.u. oraz zakres określony w akcie
wykonawczym należy traktować jako wyjściowy. Skoro pacjent może
skutecznie obezwładnić prawo zakładu ubezpieczeń do dokumentacji
medycznej poprzez odmowę wyrażenia zgody to tym bardziej może
wyrazić zgodę jedynie częściową (np. co do określonych fragmentów
dokumentacji medycznej lub kategorii informacji w niej zawartych).
Kwestia oceny takiego zachowania ubezpieczonego leży w gestii zakładu ubezpieczeń. Nie można natomiast interpretować art. 22 u.d.u.
jako przyznającego nieograniczone prawo dostępu do dokumentacji
medycznej.
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Formy udostępniania dokumentacji medycznej zostały określone
w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Nie należy
w tym zakresie tworzyć innych standardów. Zgodnie z art. 27 u.p.p.
dokumentacja medyczna jest udostępniana:
•

do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń
zdrowotnych;

•

poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;

•

poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ
lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Ostatnia z form udostępniania od lat wywołuje opór podmiotów
udzielających świadczeń zdrowotnych. Niemniej jednak zapis ustawy
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jest w tej materii dość
jednoznaczny. W razie wystąpienia z żądaniem, świadczeniodawca jest
zobowiązany również do wydania oryginału.16 Zalecane jest skrupulatne odnotowywanie tego faktu oraz zachowanie w archiwum kopii lub
pełnego odpisu udostępnionej dokumentacji (§ 78.2 Rozporządzenia
w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu
jej przetwarzania).
Rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania przewiduje również formę udostępnienia dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej przez:
•

przekazanie informatycznego nośnika danych z zapisaną
dokumentacją,

•

dokonanie elektronicznej transmisji dokumentacji,

•

przekazanie papierowych wydruków - na żądanie uprawnionych
podmiotów lub organów.

16

Zob. D. Karkowska, Prawa pacjenta, Warszawa 2009, s. 381 i nast.
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Co istotne, dokumentację prowadzoną w postaci elektronicznej
udostępnia się z zachowaniem jej integralności oraz ochrony danych
osobowych. W przypadku gdy dokumentacja prowadzona w postaci
elektronicznej jest udostępniana w postaci papierowych wydruków,
osoba upoważniona przez podmiot potwierdza ich zgodność z dokumentacją w postaci elektronicznej i opatruje swoim oznaczeniem. Dokumentacja wydrukowana powinna umożliwiać identyfikację osoby
udzielającej świadczeń zdrowotnych
Z problematyką udostępnienia dokumentacji medycznej niewątpliwie wiąże się kwestia odpłatności. Zgodnie z art. 22 ust. 1 u.d.u.
zakład ubezpieczeń uzyskuje żądane informacje odpłatnie. Nieporozumieniem jest natomiast tworzenie odrębnej procedury ustalania wysokości opłat, które mają ponosić zakłady ubezpieczeń. Tym bardziej,
iż Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w żadnej
mierze nie rozwiązuje poruszonego problemu. Zgodnie z § 4 cytowanego Rozporządzenia wysokość opłat za udzielenie informacji określają wspólnie zakład ubezpieczeń oraz podmiot wykonujący działalność
leczniczą obowiązany do udzielenia informacji, z uwzględnieniem
kosztów poniesionych przez ten podmiot niezbędnych do wytworzenia, przetworzenia i udzielenia informacji. Nie wiadomo w jakim trybie zakład ubezpieczeń oraz podmiot udzielający świadczeń miałyby
dojść do porozumienia.
Biorąc pod uwagę bardzo lakoniczne sformułowania zawarte we
wspomnianym Rozporządzeniu należy w tej materii bazować na zapisach zawartych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustala podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych.
Maksymalna wysokość opłaty za:
• jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - nie
może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego
miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17
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•
•

grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa
w pkt. 1,
sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą prowadzi dokumentację medyczną
w postaci elektronicznej - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1.

Wspomniane reguły powinny być docelowo stosowane w każdym
przypadku udostępniania dokumentacji medycznej. Nie widać dostatecznych podstaw by akurat zakłady ubezpieczeń były traktowane w tej
materii odrębnie, tym bardziej, iż cytowanymi przepisami są związane
m. in. organy władzy publicznej. Przykładowo, Sąd Apelacyjny w Katowicach w orzeczeniu z dnia 10 lutego 2010 r. stwierdził: „Od wejścia
w życie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta kwestię udostępniania dokumentacji medycznej
sądom i pobierania za to opłat przez podmiot udzielający świadczeń
zdrowotnych regulują przepisy tej ustawy (art. 26 ust. 3 pkt. 3, art. 27
ust. 2, art. 28 ust. 1 i 3)”.17
Odmienne traktowanie zakładów ubezpieczeń byłoby natomiast
uzasadnione, w sytuacji gdyby podmiot udzielający świadczeń, po zakończonym leczeniu, był zobowiązany do przygotowania specjalnego
raportu zdrowotnego dotyczącego pacjenta. Ta sytuacja nie mieści się
jednak w obowiązujących ramach prawnych.

5. Wnioski
1. Interpretacja przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej, pozwalających przekazywać informacje o stanie zdrowia
17

II AKz 76/10, LEX nr 585349.
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2.

3.
4.
5.

6.
7.
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pacjenta zakładom ubezpieczeń, powinna być dokonywana
zgodnie z duchem ustawy o ochronie danych osobowych oraz
ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej nie wprowadzają nowej procedury udostępniania dokumentacji medycznej
a co najwyżej uzupełniają postanowienia ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która ma w tej materii znaczenie nadrzędne.
Z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji występuje lekarz
upoważniony przez zakład ubezpieczeń.
Do wniosku należy załączyć zgodę pacjenta. Nie powinna być
ona substytuowana przez oświadczenie zakładu ubezpieczeń
o posiadaniu stosownego upoważnienia.
Odpowiedź podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych nie
powinna być nadmierna. Zakres odpowiedzi wyznaczają przepisy ustawy o działalności leczniczej oraz uzasadnione potrzeby
zakładu ubezpieczeń. Podmiot udzielający świadczeń powinien
dokonywać oceny indywidualnego przypadku. W szczególności
nie należy wykraczać poza wniosek zakładu ubezpieczeń
Udostępnienie dokumentacji medycznej zakładowi ubezpieczeń
następuje w formach określonych przez ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Wynagrodzenie za udostępnianie dokumentacji medycznej powinno zostać określone w oparciu o przepisy ustawy o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W szczególności podmiot
udzielający świadczeń zdrowotnych nie powinien domagać się
zapłaty kwoty przekraczającej określone tam limity.
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Dzieje prawa aborcyjnego w Trzeciej Rzeczypospolitej
cz. II, lata 1993 - 2012

Ustawa o planowaniu rodziny
Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie
płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży
uchwalona została podczas trzeciego czytania w Sejmie 213 głosami,
przy 171 przeciwnych oraz 29 wstrzymujących się1. Jej uchwalenie
zwiastowało znaczący zwrot w zakresie priorytetów ustawodawcy
dotyczących zagadnienia przerywania ciąży. Zwrot ów wpisywał się
w trend zapoczątkowany przez rozporządzenie z dnia 30 kwietnia
1990 r., a związany immanentnie ze wzrostem znaczenia w Polsce środowisk konserwatywnych oraz Kościoła katolickiego. Wspomnianymi
priorytetami były zwiększenie ochrony życia w fazie prenatalnej oraz
deprecjacja pozycji kobiet ciężarnych w zakresie swobody decydowania o ciąży.
W preambule ustawy zaznaczono, że życie jest „fundamentalnym
dobrem człowieka”, o które troskę powierzono w ręce „państwa,
społeczeństwa i obywatela”, uznając, iż jest ona podstawowym ich
obowiązkiem.

1

http://orka.sejm.gov.pl/proc1.nsf/opisy/190.htm
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Preambuła poddana została zmianie ustawą z dnia 30 sierpnia 1996
r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz o zmianie
niektórych innych ustaw2 (dalej: ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r.).
Jej nowa wersja brzmi bowiem następująco: „Uznając, że życie jest
fundamentalnym dobrem człowieka, a troska o życie i zdrowie należy
do podstawowych obowiązków państwa, społeczeństwa i obywatela;
uznając prawo każdego do odpowiedzialnego decydowania o posiadaniu dzieci oraz prawo dostępu do informacji, edukacji, poradnictwa
i środków umożliwiających korzystanie z tego prawa, stanowi się, co
następuje:”.
Dokonana zmiana akcentowała rolę świadomego rodzicielstwa,
a także podkreślała znaczenie środków o naturze informacyjnej, edukacyjnej, poradniczej oraz innych służących realizacji prawa do odpowiedzialnego decydowania o posiadaniu dzieci. Intencją ustawodawcy
było więc zwiększenie świadomości społeczeństwa polskiego w zakresie posiadania potomstwa. Nowelizacja preambuły świadczyła o tym,
iż ustawodawca w procesie stanowienia prawa winien nie tylko pamiętać o prawie do życia jako fundamentalnym dobru człowieka, ale także
brać pod uwagę prawo do odpowiedzialnego decydowania o posiadaniu dzieci. Zabrakło niestety w preambule, zarówno w jej pierwotnej,
jak i znowelizowanej wersji, w odróżnieniu od preambuły poprzedniej
ustawy aborcyjnej, choćby najmniejszej wzmianki o kwestii ochrony
kobiety ciężarnej oraz jej praw.
Przechodząc do przepisów merytorycznych warto zaznaczyć, iż ust.
1 art. 1 ustawy o planowaniu rodziny w swoim pierwotnym brzmieniu
stwierdzał, że „Każda istota ludzka ma od chwili poczęcia przyrodzone
prawo do życia”, a ust. 2 tegoż art. stanowił z kolei, że „Życie i zdrowie
dziecka od chwili jego poczęcia pozostają pod ochroną prawa.” Zastanawiająca mogła się wydawać w tym kontekście niekonsekwencja
2
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terminologiczna ustawodawcy, który jednym razem wymienia jako
podmiot praw wywodzonych z przywołanych regulacji „istotę ludzką”, innym zaś „dziecko od chwili jego poczęcia”.
Omawiany art. 1 został istotnie znowelizowany przywołaną już
ustawą z dnia 30 sierpnia 1996 r. Art. 1 tejże ustawy nadawał bowiem
art. 1 ustawy o planowaniu rodziny następujące brzmienie: „Prawo do
życia podlega ochronie, w tym również w fazie prenatalnej w granicach
określonych w ustawie”. Taka zmiana brzmienia przepisu świadczyła
o liberalizacji podejścia do kwestii ochrony życia płodu. Stwierdzono
bowiem expressis verbis, że ochrona życia w fazie prenatalnej może
doznawać ograniczeń wprowadzanych w drodze ustawowej.
Grupa Senatorów Rzeczpospolitej Polskiej wniosła jednak dnia 11
grudnia 1996 r. wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie
zgodności m. in. owego przepisu ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r.
z ówcześnie obowiązującymi art. 1, art. 67 ust. 1 i 2 oraz art. 79 ust. 1
przepisów konstytucyjnych pozostawionych w mocy na podstawie art.
77 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym3 (dalej: Mała
Konstytucja).
W niecały rok po uchwaleniu omawianej nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny Trybunał Konstytucyjny orzekł (orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 r., K. 26/964) o niezgodności
znowelizowanego art. 1 w zakresie, w jakim uzależniał on od decyzji
ustawodawcy zwykłego ochronę życia w fazie prenatalnej z postanowieniami art. 1 i art. 79 ust. 1 ówcześnie obowiązujących przepisów
konstytucyjnych pozostawionych w mocy na podstawie art. 77 Małej
Konstytucji dotyczącymi demokratycznego państwa prawnego i konstytucyjnej ochrony macierzyństwa. Zdaniem Trybunału niezgodność
z art. 1 przepisów konstytucyjnych wyrażała się w tym, że życie jest
3
4

Dz.U. Nr 84 poz. 426; zm.: z 1995 r. Nr 38, poz. 148, Nr 150, poz. 729; z 1996 r. Nr 106, poz. 488
OTK 1997/2/19
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podstawowym „przymiotem człowieka”, którego wartość „nie może
być różnicowana” nawet w fazie prenatalnej, a znowelizowany art. 1
ustawy o planowaniu rodziny w zakresie, w jakim uzależniał on od
decyzji ustawodawcy zwykłego ochronę życia w fazie prenatalnej właśnie to per se czynił. Odnośnie do niezgodności z art. 79 ust. 1 przepisów konstytucyjnych, TK stwierdził, iż ochrona macierzyństwa na
jego podstawie nie może przejawiać się wyłącznie w ochronie interesów kobiety ciężarnej i matki oraz wyraził zdanie, że równorzędnym
podmiotem ochrony macierzyństwa, obok kobiety ciężarnej i matki,
„musi być płód i jego prawidłowy rozwój”. Trybunał skonstatował
także, że intensywność ochrony życia ludzkiego w „każdej fazie życia
i w każdych okolicznościach ma być taka sama”. Dość w tym miejscu stwierdzić, że orzeczenie owo wzbudzało spore kontrowersje oraz
doczekało się trzech zdań odrębnych, w których wytykano mu m. in.
wkraczanie w kompetencje ustawodawcy, brak spójności wywodów
oraz ich zbytnią ogólnikowość. Prof. Lech Garlicki wskazał natomiast
w swoim zdaniu odrębnym na brak „należytego odnotowania [przez
Trybunał Konstytucyjny – przypis autora tekstu] zasady godności kobiety i wynikających stąd konsekwencji”5.
Kolejny przepis ustawy o planowaniu rodziny, tj. ust. 1 art. 2, zmieniony po części ustawą z dnia 30 sierpnia 1996 r. oraz ustawą z dnia 17
grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności
przerywania ciąży, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych oraz o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych6, będący wyrazem funkcji socjalnej państwa, nakłada na
organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego obowiązki
związane z kwestią pomocy społecznej. Następne ustępy art. 2 wyrażają natomiast zasady świadomego rodzicielstwa, swobodnego dostępu
5
Zdanie odrębnego sędziego TK Lecha Garlickiego do pkt. 3 sentencji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 r., sygn. akt K. 26/96
6
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1792
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do informacji i badań prenatalnych, a także udzielania urlopu i innej
pomocy przez szkołę ciężarnej uczennicy oraz upoważnienie dla Rady
Ministrów do określenia w drodze rozporządzenia zakresu, formy i trybu udzielania pomocy we wspomnianych kwestiach.
Ustęp 1 art. 3 statuuje obowiązek administracji rządowej i samorządu terytorialnego współdziałania i udzielania pomocy Kościołowi Katolickiemu, innym kościołom i związkom wyznaniowym, a także organizacjom społecznym, które organizują opiekę nad kobietami w ciąży,
jak też zajmują się organizacją rodzin zastępczych lub udzielaniem
pomocy w przysposabianiu dzieci. Warto zauważyć, że obowiązek ten
nie obejmuje udzielania pomocy kobietom pragnącym przerwać ciążę
w sposób zgodny z prawem. Ustęp 2 art. 3 stanowi zaś normę kompetencyjną dla Rady Ministrów do określenia w drodze rozporządzenia
zakresu, formy i tryb udzielania pomocy, o której mowa w poprzednim
przepisie.
Zmienianą kilkakrotnie regulację art. 4 wprowadzono do programów nauczania szkolnego wiedzę o życiu seksualnym człowieka,
o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości
rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji. Obecnie wiedza ta przekazywana jest w formie zajęć
edukacyjnych o nazwie „Wychowanie do życia w rodzinie” (do 1999 r.
„Wiedza o życiu seksualnym człowieka”).
Kluczowymi dla obecnej ustawy o planowaniu rodziny są przepisy
art. 4a, 4b oraz 4c dodane ustawą z dnia 30 sierpnia 1996 r. W przepisach owych określono m. in. kwestie dopuszczalności przerwania ciąży oraz tryb, w jakim ów zabieg może ewentualnie zostać dokonany.
Należy uznać, że w związku z uchyleniem ustawy o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży i brakiem przepisów umożliwiających
w określonych okolicznościach dokonania spędzenia płodu w ustawie
o planowaniu rodziny w jej pierwotnym brzmieniu, w latach 1993 –

Prawo i Medycyna 3-4/2012 (48/49, vol. 14)

155

Jakub Znamierowski

1996 w Polsce nie istniała możliwość dokonania zgodnej z prawem
aborcji.
W art. 4a ust. 1 ustalono okoliczności, w których możliwe jest
(w przypadku pkt. 4 było, o czym będzie napisane poniżej) dokonanie
przerwania ciąży, z zastrzeżeniem, iż może to uczynić jedynie lekarz.
Zgodnie z tym przepisem przerwanie ciąży nastąpić może, gdy:
1. ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety
ciężarnej,
2. badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na
duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego
życiu,
3. zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż ciąża powstała w wyniku
czynu zabronionego,
4. kobieta ciężarna znajdowała się w ciężkich warunkach życiowych lub trudnej sytuacji osobistej.
Do przerwania ciąży, zgodnie z ust. 4 art. 4a wymaga jest pisemna
zgoda kobiety. Jak z tego zatem wynika, w przepisie ust. 4 art. 4a wyrażona jest norma uniwersalna, znajdująca zastosowanie w razie wyrażania zgody na dokonanie przerwania ciąży we wszystkich okolicznościach przewidzianych w ustawie. Zgodnie z omawianą regulacją,
jeżeli kobieta jest małoletnia lub ubezwłasnowolniona całkowicie, to
wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego. Co do małoletniej powyżej 13 roku życia, wymaga się także jej pisemnej zgody.
Z kolei, gdy małoletnia jest poniżej 13 roku życia, to wymagana jest
dodatkowo zgoda sądu opiekuńczego, natomiast owa małoletnia ma
prawo do wyrażenia własnej opinii. Odnośnie do ubezwłasnowolnionej całkowicie wymagana jest również jej zgoda, chyba że stan zdrowia
psychicznego owej ubezwłasnowolnionej nie pozwala na jej wyrażenie. W przypadku braku zgody przedstawiciela ustawowego małoletniej lub ubezwłasnowolnionej całkowicie zgodę na przerwanie ciąży
wyrazić może sąd opiekuńczy. Co do osób ubezwłasnowolnionych
156
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częściowo, o których ustawa nie wspomina, to należy przyjąć, że są
one zdolne do samodzielnego wyrażenia zgody7.
W pkt. 1 ust. 1 art. 4a określona została przesłanka medyczna (określana też jako zdrowotna8, lecznicza lub terapeutyczna9) przerwania
ciąży. Zostaje ona spełniona, kiedy ciąża stanowi zagrożenie dla życia
lub zdrowia kobiety ciężarnej. Aborcji dokonać może wówczas lekarz
w szpitalu (ust. 3 art. 4a), przy czym wystąpienie wzmiankowanej okoliczności stwierdzić winien inny lekarz niż ten, dokonujący jej przerwania, chyba że ciąża zagraża życiu kobiety bezpośrednio.
Już w tym miejscu należy wspomnieć ust. 9 art. 4a. Jest to przepis,
w którym wyrażona została norma kompetencyjna legitymująca Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej do określenia, w drodze rozporządzenia, kwalifikacji zawodowych lekarzy, uprawniających do dokonania
przerwania ciąży oraz kwalifikacji lekarzy, o których mowa we wspomnianym ust. 5 art. 4a.
Określenia owych kwalifikacji dokonano w rozporządzeniu z dnia
22 stycznia 1997 r.
Zgodnie z jego ust. 1 § 1 przerwania ciąży może dokonać, z zastrzeżeniem ust. 2, lekarz posiadający pierwszy stopień specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii lub lekarz posiadający tytuł specjalisty
w zakresie położnictwa i ginekologii. Jak stanowi ust. 2, w przypadku
dokonywania aborcji przez lekarza będącego w trakcie szkolenia specjalizacyjnego pierwszego stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii, odbywać się to musi pod kierunkiem lekarza uprawnionego do
przeprowadzenia usunięcia ciąży w myśl ust. 1. W ustępie 1 § 2 omawianego rozporządzenia określono, jakie kwalifikacje winien posiadać
lekarz, by móc stwierdzić wystąpienie okoliczności wskazujących na
spełnienie przesłanki medycznej przerwania ciąży. Mianowicie, wiRafał Kubiak, Prawo medyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 557
Takim określeniem posługuje się Agnieszka Fiutak. Taż, Prawo w medycynie, Wydawnictwo C.H.
Beck, Warszawa 2010, s. 196
9
O tych określeniach owej przesłanki wspomina Rafał Kubiak. Tenże, op. cit., s. 548
7
8
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nien to być lekarz posiadający tytuł specjalisty w zakresie „medycyny
właściwej ze względu na rodzaj choroby kobiety ciężarnej”.
Ustęp 2 § 2 przesądza z kolei o kwalifikacjach lekarskich potrzebnych do stwierdzenia zaistnienia przesłanki eugenicznej dokonania
aborcji oraz metodach, na podstawie których się tego dokonuje. Stwierdzenie w tym przypadku należy do lekarza posiadającego tytuł specjalisty, jeśli orzeka on na podstawie badań genetycznych lub do lekarza
posiadającego tytuł specjalisty w zakresie położnictwa i ginekologii
w przypadku orzekania na podstawie obrazowych badań ultrasonograficznych wykonanych u kobiety ciężarnej.
Powracając do ustawy o planowaniu rodziny i kontynuując omawianie przesłanki medycznej należy stwierdzić, że istotnym jest, iż
z ustawy nie wynika, aby istniały ograniczenia czasowe dokonania
spędzenia płodu z przyczyn zdrowotnych. Takie unormowanie należy
uznać za jak najbardziej zdroworozsądkowe i racjonalne „stawianie”
przez ustawodawcę wartości życia i zdrowia kobiety wyżej niż życia
i zdrowia płodu. Trudno wyobrazić sobie sytuację odwrotną, w której
prawo zmuszałoby do „poświęcania” przez ciężarną „samej siebie” dla
przyszłej, postnatalnej egzystencji płodu. Takowe „poświęcenie” może
być tylko i wyłącznie uzależnione od decyzji samej ciężarnej. Niemniej
trzeba zauważyć, że w Polsce pojawiała się idea zakazania przerywania
ciąży z przyczyn medycznych10. Przyjęcie takich rozwiązań prawnych
należałoby jednak uznać za rażące naruszenie elementarnych praw
człowieka, tj. prawa do życia oraz prawa do ochrony zdrowia.
Warto odnotować, że zgodnie z art. 39 w związku z art. 30 ustawy
z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty11 (dalej:
ustawa lekarska) oraz zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991
r. o zakładach opieki zdrowotnej12 lekarz zatrudniony w publicznym
��
Zob.: Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego
i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz niektórych innych ustaw. http://orka.sejm.gov.pl/proc6.
nsf/0/F4616B52A2C73C6BC125789B00453A1D?OpenDocument
11
Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152 ze zm.
12
Dz.U. 1991 nr 91 poz. 408 ze zm.
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zakładzie opieki zdrowotnej nie może odmówić dokonania aborcji,
powołując się na „klauzulę sumienia”, w przypadku spełnienia przesłanki medycznej. Naruszenie tych przepisów może dla takiego lekarza
oznaczać odpowiedzialność za wynikłą z jego zaniechania szkodę. Jak
podkreśla prof. Mirosław Nesterowicz: „Należy uznać za bezprawną
praktykę niektórych z.o.z. składania deklaracji o niewykonywaniu zabiegów przerwania ciąży w ogóle”13.
Nie sposób, omawiając przesłankę leczniczą, nie wspomnieć o sprawie A.Tysiąc przeciwko Polsce14. Dotyczyła ona problemu braku efektywnej procedury odwoławczej od orzeczenia lekarza dotyczącego niespełnienia przez ciężarną przesłanki medycznej. W niniejszej sprawie
Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że brak takiej procedury
w Polsce uniemożliwił skarżącej Alicji Tysiąc, cierpiącej na zaawansowaną krótkowzroczność, której, jak twierdziła, urodzenie kolejnego
dziecka groziło niemal całkowitą utratą wzroku (w istocie po porodzie
jej wzrok znacząco się pogorszył), dokonania przerwania ciąży. ETPC
stwierdził, że związana z brakiem owej procedury odwoławczej sytuacja, przyczyniająca się u skarżącej do wywoływania stresu oraz niepokoju, które łączyły się z niepewnością jej sytuacji prawnej oraz obawą
o własne zdrowie, stanowiły naruszenie art. 8 Konwencji o Ochronie
Praw Człowieka i Podstawowych Wolności15, gwarantującego prawo
do prywatności. Ochrona tegoż prawa obejmować może również obowiązki pozytywne, tj. polegające na działaniu. Samo umożliwienie dochodzenia ewentualnych roszczeń post factum, np. w drodze ustanowienia środków prawnych określających odpowiedzialność osób, których
działanie lub zaniechanie powoduje zdarzenie będące podstawą danego roszczenia, nie zabezpiecza poszanowania wspomnianego prawa.
Skarżącej w związku ze stwierdzonym naruszeniem Konwencji przyznane zostało 25 tys. euro tytułem zadośćuczynienia za doznaną przez
Mirosław Nesterowicz, Prawo medyczne, TNOIK, wydanie IX, Toruń 2010, s. 252
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie
Tysiąc przeciwko Polsce ( Skarga nr 5410/03 )
15
Dz.U. 1993 nr 61 poz. 284
��
��
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nią szkodę niemajątkową. Jak wspomina dr Leszek Bosek16 szczególna
procedura odwoławcza od orzeczeń lekarskich, której brak w polskim
prawie doprowadził do naruszenia praw skarżącej, wprowadzona została w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta17 (dalej: ustawa o prawach pacjenta) w rozdziale pt.
Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia
lekarza. W art. 31 wymienionej ustawy ustanowiono bowiem, iż sprzeciw ów wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku
Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie
30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta. Komisja ta wydaje orzeczenie w sprawie sprzeciwu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni.
Należy zauważyć, iż termin trzydziestodniowy w przypadku orzeczeń
dotyczących przerwania ciąży, w zestawieniu z innymi terminami ustawowymi – tj. osiągnięciem przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem matki (22. tydzień ciąży – o czym będzie mowa
w dalszej części niniejszego artykułu), w przypadku przesłanki eugenicznej oraz dwunastotygodniowym w razie wystąpienia przesłanki
kryminalnej - jest zdecydowanie za długi i często w praktyce uniemożliwia dokonanie ciężarnej zgodnego z prawem spędzenia płodu. Jak
orzekł ETPC w omawianym wyroku, sprawność postępowania w sprawach dotyczących przerwania ciąży jest czynnikiem o decydującym
znaczeniu. Procedura wprowadzona przez ustawę o prawach pacjenta
problemu braku realnej możliwości odwołania od orzeczeń lekarskich
o niedopuszczalności przerwania ciąży efektywnie nie rozwiązuje.
Kolejną przesłanką legalizującą dokonanie spędzenia płodu jest
przesłanka eugeniczna (pkt 2 ust. 1 art. 4 ustawy o planowaniu rodziny). Spełniona ona zostaje, kiedy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego
i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby
��
Leszek Bosek, Aborcja w: Prawo wobec medycyny i biotechnologii. Zbiór orzeczeń z komentarzami
pod redakcją Marka Safjana, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 120
17
Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417 ze zm.
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stanowiącej zagrożenie dla jego życia. Użycie w pierwszej części
przepisu wyrazu „i” oznacza koniunkcję, która wyraża się w tym, że,
aby można było mówić o spełnieniu tejże przesłanki, musi istnieć duże
prawdopodobieństwo zarówno ciężkiego, jak i nieodwracalnego upośledzenia płodu. Niezależnie od tego przesłanka ta spełniona jest również w razie wystąpienia dużego prawdopodobieństwa nieuleczalnej
choroby zagrażającej życiu płodu.
Podobnie jak w przypadku przesłanki leczniczej, aborcji z przyczyn
eugenicznych dokonać może lekarz w szpitalu, a stwierdzić istnienie
owej przesłanki winien inny lekarz, niż ten, dokonujący spędzenia
płodu, chyba że ciąża zagraża bezpośrednio życiu kobiety. Przerwania
ciąży z przyczyn określonych w omawianym pkt. 2 dokonać można do
chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza
organizmem kobiety ciężarnej (ust. 2 art. 4a). Pani Agnieszka Fiutak,
powołując się na ustalenia Komisji Światowej Organizacji Zdrowia
przytoczone przez prof. Mirosława Nesterowicza wspomina, iż następuje to w 22. tygodniu ciąży po osiągnięciu przez płód 500 g masy
ciała18. W każdym razie ustalenie owej chwili winno należeć do specjalistów w tej dziedzinie, a nie do sądu. Prawo kobiety do informacji
o stanie zdrowia płodu (tak wielce istotne również z punktu widzenia
możliwości przerwania ciąży z przyczyn eugenicznych) uznawane jest
za dobro osobiste (tak np. wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku
z dnia 12 czerwca 2008 r., III CSK 16/0819).
Orzecznictwo dookreśliło sytuacje, w których spełnione zostają warunki wymienione w omawianej regulacji.
Przykładowo, w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 2010
r., II CSK 580/0920, za ciężkie i nieodwracalne upośledzenie płodu
uznano jego wadę polegającą na niewykształceniu obu nóg i ręki oraz
częściowej deformacji drugiej ręki. Co więcej, SN w orzeczeniu tym
18
��
��

Agnieszka Fiutak, op. cit., s. 196
OSNC 2009/3/48, Biul.SN 2008/9/9
LEX nr 602234
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stwierdził, że stanowisko, zgodnie z którym „upośledzenie płodu może
być uznane za ciężkie i nieodwracalne wówczas tylko, gdy zagraża
życiu dziecka jest za daleko idące”, gdyż pkt 2 ust. 1 art. 4a ustawy
o planowaniu rodziny wymienia dwie odrębne przesłanki umożliwiające przerwanie ciąży z przyczyn eugenicznych, co implikuje twierdzenie, że sprowadzenie ich do jednej byłoby zabiegiem contra legem.
Trudno się z tymi twierdzeniami nie zgodzić, mając na uwadze choćby
literalne brzmienie przepisu, które nie ogranicza owego upośledzenia
do sytuacji zagrażających życiu płodu, ponieważ posługuje się wyrazem „albo” przesądzającym o alternatywie rozłącznej, a nie koniunkcji. Nadto, co warte jest podkreślenia, w przypadku urodzenia dziecka
niepełnosprawnego nie wyłącza roszczeń odszkodowawczych z tego
wynikłych (skarga wrongful birth, o której również będzie mowa w niniejszym artykule) brak wyrażenia przez matkę w trakcie ciąży woli
dokonania aborcji, o ile o wadach tych wówczas nie wiedziała, a w toku
toczącego się postępowania oświadczyła, że ciąży by nie usunęła, gdyż
trudno oczekiwać od matki „kochającej kalekie dziecko, aby złożyła
w procesie oświadczenie, że gdyby w czasie ciąży wiedziała o kalectwie, to usunęłaby ją”.
Z kolei w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 października 2005
r., IV CK 161/0521, orzeczono, że w przypadku zawinionego naruszenia przez lekarzy prawa rodziców do planowania rodziny i przerywania ciąży wynikającego z pkt. 2 ust. 1 art. 4a omawianej ustawy,
rodzice uprawnieni są do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych
za szkodę majątkową obejmującą ponoszone przez nich zwiększenie
kosztów utrzymania upośledzonego dziecka. Oznacza to, że jeśli przy
zaistnieniu przesłanek eugenicznych rodzicom odmówi się prawa do
dokonania aborcji, to legitymowani są oni do dochodzenia, na podstawie odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego22 odszkodowania za
szkodę wynikłą z owego zaniechania. Tym samym, w niniejszym wyroku, SN opowiedział się za dopuszczalnością skargi wrongful birth,
��
��
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tj. skargi wnoszonej przez rodziców dziecka urodzonego w wyniku
niedbalstwa strony pozwanej polegającego np., jak w tym przypadku,
na niepoinformowaniu ich np. o deformacjach płodu, a zmierzającej
do uzyskania odszkodowania za owo „wadliwe urodzenie”23. Sąd Najwyższy w omawianym orzeczeniu wypowiedział się również na temat
obowiązku udzielenia informacji przez lekarza, stwierdzając, iż wiąże
się on z prawem pacjenta do samodzielnego decydowania „w sprawach
osobistych o najistotniejszym znaczeniu” (a do takich niewątpliwie
zalicza się ewentualne przerwanie ciąży) oraz podkreślając, że informacja udzielona być powinna w sposób rzetelny, obiektywny i zrozumiały, pozwalający na podjęcie decyzji. Sama zaś decyzja o spędzeniu
płodu z przyczyn eugenicznych, jak zaznacza SN, dopuszczalna jest po
wskazaniu dużego prawdopodobieństwa występowania okoliczności,
o których mowa w pkt 2 ust. 1 art. 4 ustawy o planowaniu rodziny.
Pkt 3 ust. 1 art. 4a określa przesłankę kryminalną (prawną24), której
zaistnienie powoduje możliwość dokonania zgodnego z prawem spędzenia płodu. Regulacja ta przesądza o legalności aborcji w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. Czynami zabronionymi mogącymi prowadzić
do powstania ciąży są np. zgwałcenie (art. 197 Kodeksu karnego25),
czyn lubieżny (art. 200 KK), kazirodztwo (art. 201 KK). Jak słusznie wskazuje dr Rafał Kubiak określenie „czyn zabroniony”, użyte
w obecnej ustawie aborcyjnej, jest szersze od pojęcia „przestępstwa”
zastosowanego w ustawie poprzednio obowiązującej - wymogiem popełnienia przestępstwa jest bowiem wina. W razie niewystępowania
tejże u sprawcy, aborcja z przyczyn kryminalnych pod rządami ustawy
z 1956 r. nie była dopuszczalna (dr Kubiak przytacza przykład niemożności dokonania usunięcia ciąży ze względu na niepoczytalność
sprawcy zgwałcenia, z którego to przestępstwa owa ciąża powstała)26.
23
24
25
26

Zob.: Mirosław Nesterowicz, op. cit., s. 265
Rafał Kubiak, op. cit., s. 555
Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 ze zm.
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Zgodnie z ust. 3 art. 4a przerwanie ciąży w przypadku zaistnienia
przesłanki prawnej możliwe jest w okresie 12 tygodni od początku
ciąży. Stwierdzenie okoliczności uzasadnionego podejrzenia kryminalnego pochodzenia ciąży dokonywane jest przez prokuratora (ust.
5 art. 4a). Spędzenie płodu w tym przypadku nie musi być dokonane
w szpitalu, może być przeprowadzone również w gabinecie prywatnym (argumentum a contrario z przepisu ust. 3 art. 4a). Jest to rozwiązanie nad wyraz słuszne, bowiem gwarantuje ono kobiecie pewną dozę
prywatności, zważywszy na często traumatyczne przeżycia związane
z powstaniem ciąży. Do prywatnych gabinetów lekarskich, w których
dokonuje się aborcji, w zakresie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym znajdujące się w nich pomieszczenia i urządzenia, a także w zakresie dotyczącym dokumentacji medycznej i sprawowania kontroli nad tymi gabinetami, stosuje się,
zgodnie z postanowieniem ust. 8 art. 4a, odrębne przepisy.
Ciekawe jest, odnośnie do uniemożliwienia dokonania aborcji
w przypadku ciąży, do której doszło z przyczyn kryminalnych, stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w uchwale z dnia 22 lutego 2006
r. (III CZP 8/06)27. Zgodnie z nim w przypadku niewykrycia sprawcy
zgwałcenia, koszty utrzymania dziecka w zakresie, w jakim „matka
dziecka sprawująca osobiste starania o jego utrzymanie i wychowanie
nie jest w stanie zaspokoić usprawiedliwionych potrzeb dziecka”, ponosi podmiot, który jest odpowiedzialny za uniemożliwienie dokonania aborcji. Nadto, takie bezprawne uniemożliwienie uprawnia kobietę
do dochodzenia wyrównania szkody z tego wynikłej, zarówno majątkowej, jak i niemajątkowej (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2003 r., V CK 16/0328, wydany wcześniej na gruncie tego samego
stanu faktycznego). W przytoczonych orzeczeniach Sąd Najwyższy
uznał dopuszczalność roszczenia z tytułu wrongful conception, polegającego „na urodzeniu >>niechcianego<< (>>niepożądanego<< )
27
OSNC 2006/7-8/123, Prok.i Pr.-wkł. 2006/9/42, OSP 2007/2/16, Wokanda 2006/5/1, Biul.SN 2006/2/5,
Wokanda 2006/4/5, M.Prawn. 2006/18/994, M.Prawn. 2007/21/1210
28
OSNC 2004/6/104, OSP 2004/10/125, M.Prawn. 2004/10/468
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zdrowego dziecka na skutek winy lekarza przed poczęciem dziecka (…),
czy winy farmaceuty w wydaniu zamiast pigułek antykoncepcyjnych innego leku, jak również zmuszenia kobiety (przez bezprawną odmowę
aborcji w dopuszczalnym przez prawo terminie) do urodzenia dziecka,
gdy ciąża jest wynikiem gwałtu lub podstępu”29. Racjonalna wydaje się
być teza, wyrażona w przywołanej uchwale SN-u, iż czym innym jest
dobro w postaci urodzenia dziecka, a czym innym szkoda w postaci
powstania obowiązku ponoszenia kosztów jego utrzymania, wynikła
z bezprawnego uniemożliwienia dokonania zabiegu przerwania ciąży.
Wspomniana szkoda, jak wskazuje się w przytoczonym wyroku Sądu
Najwyższego, obejmuje zarówno damnum emergens, jak i lucrum cessans. Aprobata SN-u dla koncepcji wrongful conception jest nad wyraz słuszna, nie sposób bowiem uznać, że niemożliwym mogłoby być
w demokratycznym państwie prawnym dochodzenie roszczeń wynikłych z działań bezprawnych.
Po pkt. 3 ust. 1 art. 4a ustawy o planowaniu rodziny następował,
nieobowiązujący już pkt 4. Był to kolejny przepis zaskarżony przez
grupę Senatorów RP wnioskiem z dnia 11 grudnia 1996 r. Zgodnie
z jego postanowieniami przerwania ciąży można było dokonać także
w przypadku, kiedy kobieta ciężarna znajdowała się w ciężkich warunkach życiowych lub trudnej sytuacji osobistej (przesłanka społeczna).
Podobnie jak w przypadku aborcji z przyczyn kryminalnych, istniało
tutaj ograniczenie czasowe 12 tygodni liczonych od początku ciąży.
Ponadto kobieta ciężarna, zgodnie z obowiązującym do dzisiaj, choć
będącym przepisem martwym w związku z utratą mocy przez pkt. 4 ust.
1 art. 4a, ust. 6, pragnąc przeprowadzenia spędzenia płodu z przyczyn
społecznych, winna była złożyć pisemne oświadczenie wyrażające taką
wolę oraz zaświadczenie o odbytej konsultacji u lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej, innego niż dokonujący przerwania ciąży albo u innej wybranej przez nią uprawnionej osoby. Dodatkowym warunkiem

29

Mirosław Nesterowicz, op. cit., s. 258
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stawianym przez ten przepis było podtrzymywanie przez kobietę tego
zamiaru po upływie 3 dni od konsultacji.
Ustęp 7 art. 4a, który jest, analogicznie do ust. 6, w związku z uchyleniem pkt. 4 ust. 1, przepisem martwym, określał cele wspomnianych
konsultacji. Były nimi w szczególności ustalenie sytuacji zdrowotnej
i życiowej kobiety, pomoc w rozwiązywaniu jej problemów, m. in. poprzez wskazanie dostępnych form pomocy przysługujących kobietom
w związku z ciążą i po urodzeniu dziecka, poinformowanie kobiety
o ochronie prawnej życia w fazie prenatalnej, o aspektach medycznych
ciąży oraz przerwania ciąży, a także o środkach i metodach antykoncepcyjnych. Za zgodą kobiety w konsultacji mógł wziąć udział jej partner, członkowie rodziny lub inna bliska osoba.
Ustęp 10 art. 4a, którego obecna sytuacja jest tożsama do sytuacji
ust. 6 i 7, obligował Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej do określenia w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej, w drodze
rozporządzenia, kwalifikacji innych niż lekarz osób uprawnionych do
przeprowadzenia wspomnianych wcześniej konsultacji, sposobu i trybu
ich przeprowadzania oraz sposobu tworzenia list osób konsultujących.
Przechodząc do wspomnianej powyżej utraty mocy przez pkt 4 ust.
1 art. 4a należy zaznaczyć, że było to wynikiem przywoływanego już
w niniejszym artykule orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia
28 maja 1997 r., w którym Trybunał uznał niezgodność wspomnianego
przepisu z art. 1 oraz art. 79 ust. 1 ówcześnie obowiązujących przepisów konstytucyjnych pozostawionych w mocy na podstawie art. 77
Małej Konstytucji. TK uzasadniając swoje stanowisko w sprawie niekonstytucyjności przepisu legalizującego przerwanie ciąży z przyczyn
społecznych powoływał się na niedookreśloność sformułowanych
w tej regulacji przesłanek wiodących jego zdaniem „do podważenia
samej zasady ochrony życia w fazie prenatalnej”. Owa niedookreśloność prowadzić miała bowiem zdaniem Trybunału do możliwości wyprowadzenia z pkt. 4 ust. 1 art. 4a normy „zezwalającej na pozbawienie
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życia bez uwzględnienia innych wartości konstytucyjnych”. TK zarzucał także skarżonej regulacji, iż zezwalała ona „na podjęcie zachowań
z zasady zabronionych” w oparciu o subiektywne stwierdzenie okoliczności wymienionych w pkt. 4 przez kobietę ciężarną, co było nie
do pogodzenia z ochroną fundamentalnego dobra człowieka, jakim jest
jego życie. Co więcej, zdaniem Trybunału, określone w skarżonym
przepisie ciężkie warunki życiowe lub trudna sytuacja osobista, mogły mieć „charakter krótkotrwały”, a sama ciąża i urodzenie dziecka
nie musiały mieć znaczenia dla przyszłej sytuacji matki, co uzasadniać
miało tezę, że przerwanie ciąży z przyczyn społecznych było środkiem
do uniknięcia naruszenia już istniejących, a nie przyszłych, interesów
kobiety
Jak już wspomniano, orzeczenie to podzieliło skład orzekający.
W swoim zdaniu odrębnym prof. Zdzisław Czeszejko-Sochacki
wskazywał30, że kwestie będące przedmiotem rozważań Trybunału nie
miały charakteru sporu o prawo, konkretnie konstytucyjności zaskarżanych przepisów, lecz wynikały „z odmiennych ocen filozoficznych oraz
politycznych”. Nadto, zdaniem autora tegoż zdania odrębnego, TK postąpił wbrew zasadzie obiektywizmu, gdyż pominął część materiałów
legislacyjnych. W owym zdaniu odrębnym prof. Czeszejko-Sochacki
stwierdzał również, że Trybunał nie zdołał obalić domniemania konstytucyjności skarżonej regulacji oraz wskazywał na niespójność jego
wywodu. Autor podkreślił także, że to do ustawodawcy należy dokonywanie „wyboru środków dla realizacji celów [określonych w danej
regulacji prawnej – przyp. autora tekstu]”, a ocena TK w kwestii zasadności tych środków nie może być rozstrzygająca, o ile Trybunał nie
chce się narazić na zarzut naruszenia „granic wynikających z podziału
władz”. Kryterium sprawowania kontroli przez Trybunał Konstytucyjny jest bowiem konstytucyjność, a nie celowość stanowionego prawa.

30
Zdanie odrębne sędziego TK Zdzisława Czeszejko-Sochackiego od orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 r. sygn. akt K. 26/96

Prawo i Medycyna 3-4/2012 (48/49, vol. 14)

167

Jakub Znamierowski

Z kolei prof. Wojciech Sokolewicz w swym zdaniu odrębnym31 podnosił, że „brak jest (…) takich ponadustawowych regulacji prawnych,
które pozwoliłyby na dyskwalifikację rozwiązań przyjętych przez ustawodawcę w zakwestionowanych przepisach ustawy z 30 sierpnia 1996
r.”. Twierdził on również, iż lepiej byłoby, gdyby Trybunał zaczekał
z rozstrzygnięciem sprawy na wejście w życie nowej konstytucji.
Artykuły 4b i 4c ustawy o planowaniu rodziny nie były przedmiotem rozważań TK.
Zgodnie z art. 4b osoby objęte ubezpieczeniem społecznym oraz
osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do bezpłatnej
opieki leczniczej mają prawo do bezpłatnego przerwania ciąży w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.
Wedle postanowień ust. 1 art. 4c na osoby wykonujące czynności
wynikające z ustawy nałożono obowiązek zachowania w tajemnicy
wszystkiego, o czym w związku z tym „powzięły wiadomość”, stosownie do odrębnych przepisów. Regulacja ta ma na celu ochronę prywatności m. in. kobiet, które decydują się na przerwanie ciąży. Jak stanowi
ust. 2, w razie gdyby wiadomości, o których mowa w ust. 1 zostały
w sposób zawiniony ujawnione, sąd może przyznać osobie takim działaniem poszkodowanej „odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia
pieniężnego za doznaną krzywdę”.
Ustawa o planowaniu rodziny dokonała pewnych zmian w Kodeksie cywilnym. Warto wspomnieć, że zgodnie z art. 4461 KC, dodanym
art. 6 omawianej ustawy aborcyjnej, dziecko z chwilą urodzenia nabywa prawo do żądania naprawienia szkód doznanych przed urodzeniem.
Ustawą z dnia 30 sierpnia 1996 r. dodano do tegoż przepisu unormowanie, zgodnie z którym roszczenie takie nie mogło być kierowane
w stosunku do matki, jednak Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności takiej regulacji z ówcześnie obowiązującymi przepisami
��
Zdanie odrębne sędziego TK Wojciecha Sokolewicza do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia
28 maja 1997 r. sygn. akt K. 26/96 i jego uzasadnienia
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konstytucyjnymi pozostawionymi w mocy na podstawie art. 77 Małej
Konstytucji (orzeczenie z dnia 28 maja 1997 r.).
Tymże samym art. 6 ustawy o planowaniu rodziny dodano też w art.
8 KC § 2 przyznający dziecku poczętemu zdolność prawną, z zastrzeżeniem, że prawa i zobowiązania majątkowe otrzymać ono mogło, o ile
urodziło się żywe. Przepis ten został uchylony wspominaną ustawą
z dnia 30 sierpnia 1996 r., następnie zaskarżono to wnioskiem grupy
Senatorów RP, jednakże Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia
28 maja 1997 r. uznał konstytucyjność wspomnianej regulacji.
Obecna ustawa aborcyjna zawiera także przepisy prawnokarne. Istnieje kilka typów przestępstw związanymi z aborcją oraz ochroną życia i zdrowia płodu.
Jednym z nich jest przerwanie ciąży za zgodą kobiety (art. 152 KK).
Niedopuszczalna jest bowiem aborcja za zgodą kobiety z naruszeniem przepisów ustawy, a także udzielanie kobiecie ciężarnej pomocy
w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub nakłanianie
jej do tego; typem kwalifikowanym opisanych zachowań przestępnych
jest dopuszczenie się któregoś z nich, kiedy płód osiągnął zdolność do
samodzielnego życia poza organizmem matki.
Innym przestępstwem jest stosowanie przemocy wobec kobiety ciężarnej lub przerwanie ciąży w inny sposób bez jej zgody albo doprowadzenie jej do aborcji groźbą bezprawną lub podstępem; typem kwalifikowanym, podobnie jak w przypadku poprzednio opisanego czynu
zabronionego, jest dopuszczenie się któregoś z opisanych w niniejszym
akapicie czynów, gdy płód osiągnął zdolność do samodzielnego życia
poza organizmem matki (art. 153 KK).
Typ kwalifikowany wobec czynów określonych w art. 152 i 153 KK
zachodzi, gdy ich następstwem jest śmierć kobiety ciężarnej (art. 154
KK).
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Przestępstwem jest także spowodowanie uszkodzenia ciała płodu
lub rozstroju zdrowia zagrażającego jego życiu. Przestępność tego czynu wyłączona jest w przypadku lekarza, który takie uszkodzenie lub
rozstrój spowodował w następstwie działań leczniczych, koniecznych
dla uchylenia niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu lub życiu kobiety
ciężarnej albo płodu. Natomiast w przypadku matki dziecka poczętego, która dopuszcza się czynów opisanych powyżej, wyłączona jest
tylko karalność (art. 157 a KK).
Ustawą o planowaniu rodziny, a konkretnie jej art. 8, dodano też
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym32 (obecnie ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym33) pkt 16 stanowiący, iż do zadań własnych gminy, polegających
na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, należą sprawy polityki
prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej,
medycznej i prawnej.
Artykuł 9 ustawy o planowaniu rodziny, zmieniony dwukrotnie,
stanowi o obowiązku składania Sejmowi sprawozdania z wykonania
ustawy aborcyjnej oraz o skutkach jej stosowania. Obecnie obowiązek
ten ciąży na Radzie Ministrów, która winna go spełnić do dnia 31 lipca
każdego roku.

Słowo końcowe
Prawo aborcyjne w Trzeciej Rzeczypospolitej uregulowane zostało
w dwóch aktach rangi ustawowej.
Pierwszy z nich, obowiązujący w początkowych latach III RP był
niewątpliwie bardziej liberalny w stosunku do drugiego, stawiającego
na większą ochronę życia poczętego. W myśl przepisów ustawy aborcyjnej z 1993 r. w jej pierwotnym brzmieniu możliwości dokonania
32
Dz. U. Nr 16, poz. 95, Nr 32, poz. 191, Nr 34, poz. 199, Nr 43, poz. 253 i Nr 89, poz. 518, z 1991 r. Nr
4, poz. 18 i Nr 110, poz. 473 oraz z 1992 r. Nr 85, poz. 428 i Nr 100, poz. 499
33
Dz.U. 2011 nr 117 poz. 679
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w Polsce zgodnego z prawem przerwania ciąży w ogóle bowiem nie
było. Ustawa ta swój obecny kształt zawdzięcza w dużej mierze nowelizacji z 1996 r. Dopiero w wyniku tej zmiany zezwolono na dokonanie
legalnego spędzenia płodu w przypadku spełnienia przesłanki medycznej, eugenicznej, kryminalnej lub socjalnej. Konstytucyjność przepisu
zezwalającego na dokonanie aborcji z przyczyn społecznych została
jednak zakwestionowana w orzeczeniu TK z 1997 r., skutkiem czego
utracił on moc. W ustawie aborcyjnej z 1993 r., w jej kształcie nadanym nowelizacją z 1996 r., rozszerzono jednak w stosunku do ustawy z 1956 r., zakres stosowania przesłanki kryminalnej o przypadki,
w których sprawcy czynu, którego następstwem była ciąża, nie można
było przypisać winy.
Ustawa o planowaniu rodziny reguluje kwestie, które nie były ujęte
w akcie normatywnym z 1956 r. Wynika to już z samego tytułu obecnie
obowiązującego aktu prawnego, w którym mowa jest nie tylko o „warunkach dopuszczalności przerywania ciąży”, ale i o „planowaniu rodziny” oraz „ochronie płodu ludzkiego”. Kwestie uregulowane w ustawie z 1993 r., które nie były przedmiotem ustawy z 1956 r., to m. in.
obowiązek organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego
zapewnienia opieki prenatalnej kobietom w ciąży, zagadnienia dotyczące współpracy z różnymi organizacjami w zakresie pomocy i opieki
nad kobietami ciężarnymi (nie obejmuje to jednakże pomocy w dokonywaniu spędzenia płodu w ramach granic ustawowych) czy sprawa
edukacji szkolnej dotyczącej życia seksualnego człowieka, zasad świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, a także wartości rodziny,
życia w fazie prenatalnej oraz metod i środków antykoncepcyjnych.
Obecnie obowiązujące prawo aborcyjne w dużej mierze nie odpowiada potrzebom kobiet oraz nie respektuje ich godności, prawa do
prywatności oraz swobody decyzji. Świadczy o tym choćby liczba Polek przerywających ciążę za granicą. Jak szacuje Federacja na rzecz
Kobiet i Planowania Rodziny z 80 - 200 tys. Polek przerywających
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rocznie ciążę, ok. 15 % (tj. 12 - 30 tys.) dokonuje tego poza granicami
swojej ojczyzny34. Szczególnie odczuwalny jest brak w polskim ustawodawstwie aborcyjnym przesłanki „ciężkich warunków życiowych”
i „trudnej sytuacji osobistej”, nie trudno jest bowiem sobie wyobrazić
sytuację, w której urodzenie przez kobietę dziecka spowodować może
drastyczne pogorszenie owych warunków i wystąpienie wspomnianej
trudnej sytuacji. Przykładami przywoływanymi przez prof. Lecha Garlickiego w jego zdaniu odrębnym do powoływanego w niniejszym artykule orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są: prowadząca do nędzy
niemożność utrzymania przez matkę siebie i rodziny, poczęcie wbrew
woli kobiety w rodzinie alkoholika, ostracyzm będącej jeszcze niemal
dzieckiem kobiety w przypadku ciąży pozamałżeńskiej. Wskazane sytuacje to jedynie przykłady, których wymieniać można wiele. Należy
podkreślić, że restrykcyjne prawo aborcyjne nie powoduje zmniejszenia liczby zabiegów usunięcia ciąży35.
Warto zaznaczyć, że zgodnie z raportem opublikowanym w październiku 2009 r. przez Guttmacher Institute pt. Abortion Worldwide:
A Decade of Uneven Progress Polska jest, obok Nikaragui i El Salvador, jedynym państwem, które od 1997 r. wprowadziło surowsze
prawo w kwestii dopuszczalności przerywania ciąży36. W tym samym
czasie prawo to zostało zliberalizowane 19 krajach37.
Trzeba także odnieść się do zarzutu, wedle którego prawo do przerywania ciąży stanowi niedopuszczalne zróżnicowanie wartości życia
przed i po urodzeniu. Trudno nie odnieść wrażenia, iż zarzut ten nie
jest postawiony w sposób właściwy. Jak wspomina prof. Lech Garlicki
w swoim zdaniu odrębnym do powoływanego w niniejszym artykule orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego: „Punktem wyjścia nie musi
być bowiem abstrakcyjne wartościowanie życia przed i po urodzeniu”.
http://wyborcza.pl/1,76842,11008389,Restrykcyjne_prawo_nie_zmniejsza_liczby_aborcji.html
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(11)61786-8/abstract
36
Guttmacher Institute, Abortion Worldwide: A Decade of Uneven Progress, s. 44, http://www.guttmacher.org/pubs/Abortion-Worldwide.pdf
37
Ibid., s. 44
34
35
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Winno się bowiem najpierw postawić pytanie, czy istnieje w ogóle ratio
rozróżniania tych okresów ze względu na dzielące je różnice, czy też że
ratio takiego nie ma ze względu na podobieństwo obu okresów? Jeżeli
ze względu na odrębności między obydwoma okresami rozróżnienie
takie okaże się zasadne, „to ewentualne odmienności zakresu ochrony życia nie muszą być wyprowadzane z różnicowania samej wartości
tego życia”, mogą one bowiem wynikać ze wskazanej odrębności obu
jego okresów, dotyczącej zwłaszcza powiązania życia prenatalnego
z dobrami konstytucyjnymi innych osób. Podkreślenia przy tym wymaga, że nie idzie tu o negowanie prawa do życia, lecz różnicowania
jego ochrony. Warto przypomnieć, iż zróżnicowanie takie już występuje choćby na gruncie polskiego Kodeksu karnego w postaci kontratypów. Przykładem takowego jest obrona konieczna (art. 25 KK),
zgodnie z którą nie popełnia przestępstwa osoba, która, np. odpierając
bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem, pozbawia życia osobę dokonującą tego zamachu.
Zbliżając się ku końcowi niniejszego artykułu należy nadmienić,
iż nie pretenduje on do roli wyczerpującego opracowania wszystkich
zagadnień dotyczących prawa aborcyjnego w Polsce. Niektóre kwestie dotyczące analizowanej materii przedstawiono jedynie pobieżnie,
pewne pominięto. Artykuł ten pełni raczej rolę zarysu ewolucji ustawodawstwa związanego z przerywaniem ciąży w ciągu ponad 20 lat
funkcjonowania Trzeciej Rzeczypospolitej.
Na koniec wypada wyjaśnić, dlaczego w tytule oraz w tekście niniejszego artykułu posługiwałem się zwrotem „prawo aborcyjne”
zamiast „prawo antyaborcyjne”. Używanie tego drugiego określenia
wydawać się może wszak słuszniejsze ze względu na generalny zakaz przerywania ciąży, od którego to zakazu przewidziane jest raptem
kilka wyjątków.
Stosowanie przeze mnie pierwszego z wymienionych określeń wynika z faktu, iż uznaję te wyjątki za tak istotne, że uważam posługiwanie się zwrotem „prawo aborcyjne” za jak najbardziej uzasadnione.
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Stanowisko moje znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego, który uznał prawo do legalnej aborcji za dobro osobiste prawem chronione38.

38
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Stygmat obrzezania. Obrzezanie rytualne na tle decyzji
medycznych podejmowanych zgodnie z dobrem
małoletniego
(Uwagi na tle wyroku Sądu Krajowego w Kolonii z 27 maja 2012 r.)

W ramach opieki nad dzieckiem rodzice lub opiekunowie stają nieraz przed potrzebą podjęcia decyzji w sprawie czynności medycznej
lub kosmetycznej, która, choć nie zawsze niezbędna, uważana jest
przez nich za właściwą ze względu na dobro dziecka w przyszłości.
Nie chodzi tutaj o typowe zabiegi lecznicze, ale o interwencje realizujące inne cele: kolczykowanie, tatuowanie, operacje plastyczne. Nietypowość niektórych sytuacji pociąga za sobą nietypowość rozwiązań
i kontrowersyjność ocen. Prawa podopiecznego, reprezentowane przez
jego opiekunów, bywają błędnie utożsamiane z prawami oraz wolnościami samych opiekunów, zaś ograniczenia wolności decyzji w sprawie pupila traktuje się jako zamach na swobody obywatelskie.
W odniesieniu do pacjentów małoletnich Europejska Konwencja
o Prawach Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej wobec Zastosowań
Biologii i Medycyny powiada, że „opinię małoletniego należy uznać
za czynnik, którego znaczenie wzrasta w zależności od wieku i stopnia
dojrzałości” (art. 6 zd. drugie). W naszym ustawodawstwie małoletni nie jest wyposażony w żadne samodzielne kompetencje decyzyjne
co do leczenia1, niemniej ma prawo być wysłuchany: „Rodzice przed
1

W każdym razie przed ukończeniem 16 lat – zob. art. 32 ust. 5 uzawlek, art. 17 ust. 1 i 3 uppRPP.
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powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub
majątku dziecka powinni je wysłuchać, jeżeli rozwój umysłowy, stan
zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to pozwala, oraz uwzględnić
w miarę możliwości jego rozsądne życzenia” (art. 95 § 4 k.r.o.). Decyzja
przedstawiciela ustawowego do pewnego stopnia realizuje wówczas
wolę małoletniego pacjenta, o ile wola ta nie stoi w sprzeczności z jego
„dobrem”. W naszym prawie opiekun ma obowiązek kierować się dobrem osoby pozostającej pod opieką (lub pod władzą rodzicielską bądź
kuratelą) i interesem społecznym (art. 95 § 3 k.r.o.), a jego decyzje podlegają kontroli sądowej. Weryfikujący decyzje rodziców lub opiekuna
sąd ma obecnie za zadanie również upewnić się, że nie zapadają one
całkowicie ponad głową niedorosłego, o ile ten jest w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć własne zapatrywanie. Klauzula dobra dziecka, ze
względu na swój niedookreślony charakter i odesłanie do systemu ocen
oraz norm pozaprawnych, uważana jest za klauzulę generalną.2 Dobro
dziecka utożsamia się z jego interesem, jednak należy zwrócić uwagę,
iż pojęcie interesu jest aksjologicznie obojętne, podczas gdy „dobro”
konotuje wyraźną ocenę pozytywną. Z tego względu bardziej pasowałaby moim zdaniem wykładnia, iż, przynajmniej przy wykonywaniu
władzy rodzicielskiej, chodzi o takie reprezentowanie interesów dziecka, które przynosi mu korzyść. Rodzice lub opiekunowie nie mieliby
prawa, co oczywiste, działać na wyraźną niekorzyść. W orzecznictwie
obcym ugruntowało się już podejście, że dorosły i kompetentny pacjent może zadecydować sam za siebie, iż bez względu na okoliczności
sprzeciwia się określonej terapii, np. z użyciem krwi.3 Tak samo jednak została przesądzona sprawa, iż światopogląd rodziców nie może
być uznany za decydujący w sprawie odmowy zgody na podanie krwi
dla ratowania życia ich dziecku. Nie wszystkie sytuacje medyczne małoletnich pacjentów są wszakże dostatecznie jednoznaczne. Kontrola
sądu (w sensie udzielania zezwolenia zastępczego) rozwiązuje pro2
Z. Radwański: Pojęcie i funkcja „dobra dziecka” w polskim prawie rodzinnym i opiekuńczym, Studia
Cywilistyczne, nr XXXI (1981), s. 5.
3
Zob. m.in. Erickson v. Dilgard, 252 N.Y.S. 2d 705 (1962); za: M. Śliwka: Prawa pacjenta..., s. 343346.
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blem decyzyjny tylko częściowo, gdyż sformułowanie oceny wymaga
sporządzenia indywidualnego bilansu korzyści i strat, co jest szczególnie trudne z punktu widzenia pacjenta bardzo małego. Sądy orzekają
de casu ad casum i jedno rozstrzygnięcie nie da się porównywać z innym. Panuje tylko zgoda co do sprawy dość oczywistej: że rodzice nie
mają nad dzieckiem prawa życia i śmierci, a do procesu decyzyjnego
nie powinni mieszać czysto osobistych zapatrywań. W sprawach dzieci
nie ma zatem miejsca na autonomię rodziców. Dobro dziecka jest pojęciem wymagającym uwzględnienia wielu czynników, wśród których
są i takie, które pociągają za sobą konieczność sformułowania oceny
– tyle że nie ma to być ocena dokonana z własnego punktu widzenia.
Decyzja w sprawie dobra dziecka nie stanowi przejawu wolności własnej rodzica.
Obrzezanie rytualne może dotyczyć zarówno chłopców, jak dziewczynek i podyktowane jest względami wyznaniowymi. U obojga płci
wykonuje się je we wczesnym wieku dziecięcym, a nawet w niemowlęctwie. W przypadku chłopców polega na obcięciu części napletka,
czyli na nieodwracalnym pozbawieniu zdrowego fragmentu ciała.4
W ten sposób usuwa się połowę do dwóch trzecich skórnej powłoki
penisa. Opinie na temat skutków „zabiegu” są podzielone. Znane są
zarówno poglądy, iż obrzezanie powoduje nadpobudliwość erotyczną,
jak i że prowadzi do upośledzenia doznań. W każdym razie dokonuje
się fizycznej zmiany w organizmie, prowadzącej do zmiany w sferze
odczuć zmysłowych. U dziewczynek najłagodniejsza postać obrzezania polega na nacięciu na krzyż łechtaczki, co jak wolno przypuszczać,
kończy w ogóle sprawę doznań erotycznych w tej części ciała. Takiemu „zabiegowi” poddawane są dziewczynki kilkuletnie.
W Europie Północnej czynności te są akceptowane przez porządek
prawny w ramach tolerancji religijnej. Pytanie, czy tolerancja religijna
może usprawiedliwiać trwałe okaleczanie dzieci. Obrzezanie dziewczynek ma dodatkowy aspekt uprzedmiotowienia kobiety, stanowi
4
Circumcisio może też być wykonywane ze względów terapeutycznych, np. przy przeroście napletka,
wówczas jednak jest uzasadnione przez cel leczniczy.
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bowiem udany zamach na seksualność, dokonany w interesie przyszłego małżonka: przecież chodzi o to, żeby kobieta nie doznawała pokusy
lub miała w ogóle wyłączoną możliwość uprawiania seksu przedmałżeńskiego. W odniesieniu do chłopców zwraca się niekiedy uwagę na
higieniczne korzyści zabiegu, co jednak stanowi argument o tyle przebrzmiały, że dostęp do wody i środków higieny osobistej jest obecnie
wystarczająco powszechny. W przetłumaczonym na język polski amerykańskim poradniku pielęgnacji niemowląt pt. „Pierwszy rok życia
dziecka”5 znajduje się na temat obrzezania dość obszerny wywód zakończony konkluzją, iż po rozważeniu wszystkich podanych za i przeciw rodzice powinni poważnie rozważyć zabieg obrzezania i „zgodnie
z własnymi przekonaniami” poddać mu syna lub nie. Jak dotychczas,
communis opinio przyznawała rodzicom w tej sprawie swobodę.
Z punktu widzenia prawa mamy w kwestii obrzezania do czynienia z podyktowaną względami religijnymi decyzją rodziców
w sprawie nieodwracalnego okaleczenia oraz naznaczenia na całe
życie niesamodzielnej prawnie osoby.
Obrzezanie jest czynnością, której wykonanie wymaga kwalifikacji
fachowych. Jeżeli rodzice zwracają się do lekarza, powstaje do rozstrzygnięcia od razu na wstępie problem, czy będzie to czynność medyczna. Ten sam zabieg wykonywany w celu terapeutycznym, (wskazaniem do jego przeprowadzenia jest przerost napletka lub stulejka),
kwalifikuje się jako czynność lecznicza i może być wykonywany tylko
przez lekarza (art. 58 uzawlek. penalizuje udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na rozpoznawaniu i leczeniu chorób bez posiadania uprawnień). Higieniczny bądź rytualny cel zabiegu nie zmienia
jego charakteru (pozostaje czynnością medyczną, tyle że nieterapeutyczną) ani wymagań technicznych: potrzebny jest fachowiec, który
nie tylko obrzeza, ale i zadba o znieczulenie, odpowiedni sprzęt oraz
dochowanie warunków aseptyki. Wprawdzie w krajach, gdzie obrzezanie ma charakter powszechny, czynność tę wykonują osoby niebędące
5
H. Murkoff, A. Eisenberg, S. Hathaway B.S.N., Pierwszy rok życia dziecka, Poznań 2007 (wydanie
poszerzone, uzupełnione i uaktualnione), s. 19-20.
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lekarzami, jednak na gruncie naszego prawa należałoby przede wszystkim stanowczo przeciwstawić się generalnej możliwości wykonywania
czynności medycznej przez osoby nieposiadające prawa wykonywania
zawodu.6 Z kolei lekarz otrzymałby do wykonania czynność pozbawioną celu leczniczego i bez wskazań medycznych - powinien zatem
odmówić. Jedyne, co jakoś mogłoby go usprawiedliwiać, to mniejsze
zło obrzezania lekarskiego niż obrzezania w wykonaniu rzezacza niebędącego lekarzem.
Lekarz nie powinien zatem wykonywać obrzezania rytualnego ze
względu na jego nieleczniczy cel, a szerzej: brak przemawiających za
tym przesłanek, zaś z kolei rzezaczowi nie powinno być dozwolone
podejmowanie czynności zarezerwowanych dla lekarza. Do obrzezania nie znajdzie też zastosowania (pozaustawowy) kontratyp czynności kosmetycznej, można by natomiast na zasadzie analogii rozważyć
stworzenie, również pozaustawowego, kontratypu czynności rytualnej
i w jego ramach opracowanie przesłanek uchylających bezprawność.
Zasadniczą przeszkodę stanowi jednak, moim zdaniem, nie tyle brak
formalnych kwalifikacji po stronie wykonawcy, co bardzo młody wiek
osób poddawanych tym czynnościom oraz fakt, iż wszelkie potencjalne korzyści na przyszłość byłyby uzależnione od wyrażonej ex post,
tzn. po osiągnięciu dorosłości, czysto subiektywnej opinii delikwenta
w sprawie przynależności do danej grupy wyznaniowej. Kontratypy
bazują na kolizji dóbr i w ogóle trudno byłoby powiedzieć, dlaczego to
całość cielesna małoletniego miałaby ustępować przed interesem jego
przedstawicieli ustawowych czy też gminy religijnej. Innymi słowy –
decydujące znaczenie ma generalny zakaz czynienia krzywdy małoletnim niezdolnym do skutecznego zaprotestowania. Dlatego ewentualny
kontratyp obrzezania rytualnego uważam w stosunku do osoby małoletniej za sprzeczny z porządkiem prawnym.

6
Wyjąwszy sytuacje wykonywania pewnych czynności leczniczych, nad którymi przechodzi do porządku praktyka sądowo - prokuratorska, przez co można je zakwalifikować jako kontratyp szczególny dozwolonego leczenia nieprofesjonalnego w przypadkach drobnych; zob. szerzej M. Boratyńska, P. Konieczniak, Prawa
pacjenta, Warszawa 2001, s. 100-105.
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Nie bez znaczenia jest i to, że hipotetyczny kontratyp czynności rytualnej byłby instytucją o niesłychanie rozmytych granicach i potencjalnie pozwalającą na wszystko.
Polska Konstytucja gwarantuje rodzicom prawo do zapewnienia
dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie
ze swoimi przekonaniami (art. 53 ust. 3), jednak jest moim zdaniem
co najmniej problematyczne, czy obrzezanie rytualne wolno zakwalifikować jako czynność wychowawczą. Wiele zależy od przyjętej
definicji wychowania, a ta jest raczej mało precyzyjna. Wychowanie
w pedagogice oznacza świadome i celowe oddziaływanie zmierzające do wszechstronnego rozwoju jednostki oraz przygotowania jej do
uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym.7 Metodą
wychowania określa się systematycznie stosowany sposób postępowania zmierzający do wywołania u wychowanków takiej aktywności
własnej, jaka jest w stanie doprowadzić do pożądanych zmian w ich
osobowości.8 Wprawdzie naukowe rozważania pedagogiczne prowadzone są głównie w kontekście szkolnym, jednak siłą rzeczy odnoszą
się one również do innych układów odniesienia, w tym układu rodzinno - opiekuńczego. Podkreśla się wieloaspektowość procesu wychowawczego, czego konsekwencję stanowi trudność w sformułowaniu
precyzyjnej definicji wychowania.9 Z historii tylko można przywoływać przykłady „wychowawczego” lania, „wychowawczego” klapsa
lub innych sposobów karcenia cielesnego z zamysłem wychowawczym. W istocie jednak są to środki wywierania przymusu na osobie.
W nowoczesnej pedagogice już dawno zostało wykazane, że karcenie
fizyczne nie daje żadnych rezultatów o charakterze wychowawczym,
czyli kształtującym długofalowo i ogranicza się do efektu doraźnego.
Wielotomowe dzieła pedagogiczne nie zawierają ani słowa na temat
celów czy metod wychowawczych opartych na jakichkolwiek środ7
C. Kupisiewicz, M. Kupisiewicz: Słownik pedagogiczny, PWN 2009, s. 193-194 (hasło
„wychowanie”).
8
W. Okoń: Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1996, s. 170.
9
Zob. m.in. Pedagogika, red. nauk. B. Śliwerski, t. 1, s. 257 i n. oraz tamże: U. Ostrowska, r. 6 - Aksjologiczne podstawy wychowania.
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kach przymusu.10 Niedawna dyskusja nad wprowadzeniem ustawowego zakazu przemocy i stosowania kar cielesnych pokazała wprawdzie,
jak głęboko zakorzeniony w naszym społeczeństwie jest stereotyp
„wychowawczego oddziaływania” symbolicznego klapsa; prawidłowe wychowanie nie może jednak polegać ani na stosowaniu przemocy
fizycznej, ani na zadawaniu bólu, ani na kaleczeniu ciała. Obrzezanie rytualne wypełnia znamiona przemocy11, a nie kwalifikuje się jako
czynność wychowawcza także z tego względu, że ogranicza się do fizycznego ukształtowania ciała na obraz nakazany wyznawcom przez
zasady danej religii. Równie dobrze można by argumentować, że jeżeli
jakaś religia nakaże kastrację bądź wykłuwanie lewego oka, to czynienie temu zadość stanowić będzie oddziaływanie wychowawcze na
młodocianych adeptów. Z oddziaływaniem wychowawczym nie ma to
absolutnie nic wspólnego, chyba żeby uznać, iż wychowanie obejmuje
również kształtowanie fizyczne, niczym lepienie lalki.
W kodeksie rodzinnym mamy już zapisany obowiązek poszanowania godności i praw dziecka (art. 95 §1 kro) oraz zakaz stosowania kar
cielesnych: Osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych (art. 961 kro). Obrzezanie, przynajmniej w sferze deklaracji,
nie jest jednak karą, lecz swoistym wyróżnieniem (przynajmniej tak się
wmawia dziewczynkom) oraz przepustką do wspólnoty religijnej. Jakkolwiek by je przyporządkowywać, obrzezanie odbywa się pod przymusem bezpośrednim (faktycznie - ponad głową zainteresowanego)
i prowadzi do fizycznego okaleczenia: mniejszego w odniesieniu do
chłopców i większego w odniesieniu do dziewcząt. Kwalifikuje się zatem jako przemoc o trwałych i nieodwracalnych skutkach fizycznych.
10
Zob. w szczególności: Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie, red. nauk.
M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak, t. 1-6, Gdańsk 2010.
11
Zob. art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: należy przez to
rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra
osobiste osób wymienionych w pkt 1, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia,
zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na
ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych
przemocą.
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Prawo przewiduje zakaz stosowania przemocy w celu skarcenia, tym
bardziej więc zakaz ów odnosi się do przemocy innego rodzaju, nawet
przy braku odpowiedniego zapisu w kodeksie rodzinnym. Wystarczy
ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Przymus bezpośredni
wymaga prawnego uzasadnienia wyższymi racjami i racje te powinny
zostać wyraźnie podane. Stosowanie „przymusu opiekuńczego” w celu
wymuszenia posłuszeństwa i podporządkowania w relacjach między
opiekunem a podopiecznym da się uzasadnić jedynie w razie kolizji
dóbr prawnych. Można usprawiedliwić stłamszenie dziecka trzy- lub
pięcioletniego w celu poddania go kolejnej dawce szczepienia obowiązkowego, pobraniu krwi do analizy w medycznie uzasadnionej
sytuacji lub też circumcisio terapeutycznemu. Trudnym jeśli nie niemożliwym byłoby jednak wskazanie takiego kolidującego dobra, które
uzasadniałoby przymusowe obrzezanie rytualne.
W naszym kręgu kulturowym wolno przypuścić, że problem występuje raczej sporadycznie, może jednak pojawić się wraz z imigrantami.
Nawet jeżeli mniejszości wyznaniowe załatwiają obrzezanie w ramach
własnej grupy i z udziałem kapłanów wyposażonych w rytualne noże,
do szpitali mogą trafić dzieci z doznanymi powikłaniami, tak jak to
miało miejsce niedawno w Niemczech.
Wówczas należy udzielić odpowiedzi na pytanie, jak ma się do tego
odnieść krajowy porządek prawny. W kręgu anglosaskim ok. 60%
Amerykanów, 20% Kanadyjczyków i 15% Australijczyków jest obrzezanych z powodów innych niż religijne, ponieważ w tych krajach
obrzezanie uchodzi za korzystny zabieg higieniczny.12 Kanadyjska filozofka Margaret Somerville przeprowadziła na ten temat gruntowne
badania; po rozważeniu danych anatomicznych, naukowych, neuropatologicznych i psychologicznych sformułowała tezę, że obrzezanie
chłopców stanowi formę okaleczenia, które jednak może mieć uzasadnienie światopoglądowe.13

12
13
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M. Onfray, Traktat ateologiczny, Warszawa 2008, s. 118.
Na podstawie M. Onfray, Traktat... s. 118.
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Powiązanie światopoglądu rodziców z dobrem dziecka ma jednak
charakter tylko pośredni. Powstrzymanie obrzezania sprawi, że dziecko będzie wykluczone ze wspólnoty religijnej, do której należą rodzice. (Podobnie dzieje się z dziećmi świadków Jehowy, którym lekarze
wbrew sprzeciwowi rodziców przetoczyli krew. Bywają nawet od razu
porzucane w szpitalu.) Nie będzie uczestniczyć w stosownych obrzędach i w życiu religijnym rodziny. Trudno jednak przewidzieć, co wybierze po osiągnięciu pełnoletności. Okaleczenie pozostaje krzywdą,
przeciwko której niemowlę lub małe dziecko nie ma możliwości
skutecznego zaprotestowania i z którą musi zmierzyć się w życiu
dorosłym.
Czy obrzezanie da się zakwalifikować jako czynność opiekuńcza? Tylko, gdy realizuje cel terapeutyczny.
Decyzja rodzica w sprawie
obrzezania dziecka nie ma charakteru wychowawczego: w ramach
wychowywania zgodnie z własnymi przekonaniami obrzezanie ma
umożliwić dziecku przynależność do tej samej wspólnoty religijnej.
Z punktu widzenia tego celu obrzezanie nie różni się od ochrzczenia
czy posłania na religię. Obrzezanie stanowi jednak ingerencję w integralność cielesną i to ingerencję o charakterze okaleczającym. Pod
pewnymi względami można ją zakwalifikować jako mającą na celu dobro dziecka: żeby należało do wspólnoty, żeby było takie jak rodzice,
żeby nie zostało odrzucone lub wykluczone, żeby dziewczynka mogła
kiedyś w obrębie wspólnoty wyjść za mąż. Zaniechanie obrzezania
sprawi, że dziecko będzie przez wspólnotę traktowane jako „gorsze”.
Są takie miejsca na Ziemi, gdzie poza wspólnotą religijną żyć bardzo
trudno. Ale cenę stanowi trwałe okaleczenie, bo wycięte części ciała
nie odrastają. Nie ma żadnych gwarancji, że po osiągnięciu dorosłości
dziecko zaakceptuje decyzję rodziców. Równie dobrze może czuć się
naznaczone negatywnie na całe życie bez możliwości odwrotu. O obrzezaniu zadecydowano w jego wczesnym dzieciństwie.
Można wobec tego wnioskować, że intencją rodziców jest dobro
dziecka; jednocześnie jednak to jakoby dobro realizuje się bardzo wysokim kosztem: okaleczenia niezbyt znacznego, ale za to spektakularnego i nieodwracalnego. Nadto, z perspektywy prawa rodzinnego nie
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są istotne intencje i dobra wiara rodziców, ale obiektywnie rozumiane
dobro dziecka. Jest zaś nie do obrony teza, że obiektywnie rozumiane
dobro dziecka polega na przynależności do wybranej przez rodziców
gminy religijnej.
Kwestia obrzezania rytualnego wypłynęła na tle wyroku sądu w Kolonii, który uznał, że nie można poddawać obrzezaniu nieletniego.14
Oskarżony o spowodowanie uszczerbku cielesnego z użyciem niebezpiecznego narzędzia, wykonał obrzezanie u czteroletniego chłopca
w ramach prywatnej praktyki lekarskiej, z użyciem skalpela15 i pod
znieczuleniem miejscowym, bez wskazań medycznych i na podyktowane względami religijnymi życzenie rodziców będących muzułmanami. Zabieg został wykonany prawidłowo w sensie technicznym, ale
po dwóch dniach pojawiło się wtórne krwawienie. Wówczas matka
zawiozła chłopca do szpitala dziecięcego. Lekarze poinformowali prokuraturę, a ta uznała, iż zabieg nie miał żadnych wskazań medycznych
i oskarżyła o okaleczenie dziecka lekarza, który wykonał obrzezanie.
Sąd uznał, że czyn wypełnia ustawowe znamiona przestępstwa, lekarz został jednak uniewinniony jako działający w warunkach nieuniknionego błędu co do prawa.
Argumentacja Sądu da się streścić następująco.
Według opinii biegłych obrzezanie nie jest zabiegiem niezbędnym
ze względów medycznych, a w każdym razie nie na terenie Europy
Zachodniej.
Zastosowane w sprawie, zaczerpnięte z orzecznictwa kryterium
„współmierności społecznej” nie obejmuje obrzezania wykonywanego
przez lekarza, choćby i w odpowiedni sposób, jeżeli zostaje dokonane
na chłopcu niezdolnym do udzielenia zgody, na podstawie jedynie zgody rodziców uwarunkowanej względami religijnymi.
Życzenie rodziców zdolnych do oceny zabiegu ani ich prawo do wychowania dziecka we własnej wierze religijnej nie ma
14
 �������������������������������������������������������������������������������������������������
Landgericht
������������������������������������������������������������������������������������������������
Cologne, 7 maja 2012 - Docket no. 151 Ns 169/11, adres dostępu do tłumaczenia na angielski: http://www.dur.ac.uk/resources/ilm/CircumcisionJudgmentLGCologne7May20121.pdf
15
Za niebezpieczne narzędzie został uznany skalpel, ponieważ w danym przypadku nie służył do osiągnięcia celu leczniczego.
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pierwszeństwa przed prawami dziecka do integralności cielesnej
i do samodecydowania. [To zdanie wystarczy za całe uzasadnienie
- M.B.] W konsekwencji zgodę rodziców na obrzezanie należy uznać
za niezgodną z dobrem dziecka, a zastosowana procedura medyczna
nie znajduje usprawiedliwienia, przez co czyn wypełnia ustawowe
znamiona przestępstwa. Nie zmienia tego fakt, iż w tym kontekście
kontrowersje wokół dobra dziecka są postrzegane jako społecznie nieznaczne, ogólnie akceptowane i historycznie uznawane.
Czyn oskarżonego nie mógł zostać zalegalizowany przez udzieloną zgodę. Zgoda czterolatka nie została wyrażona i nie mogłaby być
udzielona skutecznie ze względu na brak dojrzałości intelektualnej.
Zgoda rodziców wprawdzie udzielona została, ale nie może ona legalizować zadania dziecku uszczerbku cielesnego.
Zgodnie z § 1627. 1 Niemieckiego Kodeksu Cywilnego (BGB) prawo do opieki obejmuje tylko środki edukacyjne stosowane w najlepszym interesie dziecka. Obrzezanie chłopca niezdolnego do udzielenia
zgody na operację nie jest zgodne z jego najlepszym interesem, nawet
w celu uniknięcia prawdopodobnego wykluczenia ze wspólnoty religijnej, ani też nie mieści się w granicach prawa rodziców do kształcenia
dziecka. Fundamentalne prawa rodziców doznają ograniczenia przez
fundamentalne prawa dziecka do integralności cielesnej i do samodecydowania. Naruszenie integralności cielesnej przez obrzezanie rytualne jest według kryterium proporcjonalności nieuzasadnione, nawet
jeżeli okazuje się niezbędne dla celów edukacji religijnej. Ponadto, obrzezanie zmienia ciało dziecka w sposób stały i nie do naprawienia.
Ta zmiana kieruje się przeciw interesom dziecka dotyczącym samodzielnych i niezależnych decyzji co do przynależności religijnej
w późniejszym życiu. Z kolei prawo rodziców do kształcenia dzieci
nie doznaje nieakceptowalnego umniejszenia przez wymaganie, ażeby
zaczekać, aż syn będzie w stanie sam podjąć decyzję co do posiadania owej widocznej oznaki wskazującej na przynależność do islamu.
Skupienie się tylko na prawach rodziców prowadzi do ignorowania
praw dziecka.
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Jednakże oskarżony lekarz działał w warunkach niemożliwego
do uniknięcia błędu co do prawa i przez to w sposób niezawiniony.
Podczas procesu wiarygodnie utrzymywał, że pod względem subiektywnym działał w zupełnie jasnym przekonaniu. Mianowicie szczerze
wierzył, iż jako oddanemu muzułmaninowi oraz przeszkolonemu lekarzowi wolno mu wykonywać obrzezanie u chłopca z powodów religijnych i zgodnie z życzeniem rodziców. Był także przeświadczony, że
jego działania są zgodne z prawem.
Popełniony przez oskarżonego błąd co do prawa był nie do uniknięcia. Nieunikniony błąd co do prawa ma miejsce w przypadku, gdy
na kwestie prawne nie ma w literaturze jednomyślnych odpowiedzi,
w szczególności gdy stan prawny jako całość pozostaje niejasny. Tak
właśnie jest w tym przypadku. Na pytanie o legalność obrzezania ze
względów religijnych nie ma jednomyślnej odpowiedzi ani w orzecznictwie ani w literaturze. Istnieją rozstrzygnięcia, w których sądy bez
wdawania się w szczegóły uznawały obrzezanie wykonane przez lekarza zgodnie z prawidłami wiedzy medycznej za dopuszczalne. Dadzą
się też odnotować głosy w doktrynie, aczkolwiek nieracjonalne, które
wyrażają opinie przeciwne niż sąd w składzie tu orzekającym.
Jak widać, Sąd w Kolonii skoncentrował się na ważeniu kolidujących ze sobą dóbr prawnych: samostanowienia oraz integralności
cielesnej dziecka i wolności religijnej oraz praw wychowawczych
rodziców. Kolizja została słusznie rozstrzygnięta na korzyść dziecka.
Naruszenie integralności cielesnej jest oczywiste w danym momencie,
natomiast ochrona samostanowienia wywiera skutek na przyszłość.
Dopóki dziecko nie osiągnie wieku stanowiącego o nabyciu kompetencji formalnej do samodzielnego podejmowania rozeznanych decyzji,
powstaje swoisty stan zawieszenia, w którym nikomu (rodzicom, sądowi) nie wolno decydować zastępczo, albowiem w przeciwieństwie do
kwestii ściśle zdrowotnych, ta sprawa może zdaniem Sądu poczekać.
Uzasadnienie znajduje dobre oparcie w zapisie niemieckiego kodeksu
cywilnego, iż wychowywanie dziecka może polegać tylko na oddziaływaniu edukacyjnym.
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Nie chodzi tutaj o żaden konflikt interesów ani sztuczne antagonizowanie dzieci i rodziców - jak to bywa interpretowane w literaturze,16
lecz o wykonywanie władzy rodzicielskiej z poszanowaniem fundamentalnych praw dziecka.
W zaistniałej sytuacji niemiecka strona rządowa wystąpiła z projektem ustawowej legalizacji obrzezania. W każdym razie zaś starała się
sprawić wrażenie dążenia do kompromisu ze wspólnotami religijnymi
wymagającymi obrzezania od swych wyznawców, ponieważ po wyroku sądu w Kolonii podniosła się wrzawa, w której jednym wielkim
głosem oburzają się tak muzułmanie, żydzi, jak katolicy. Odbierają
wyrok sądu jako niedopuszczalną ingerencję w wewnętrzne rytuały
wspólnoty religijnej, podnoszą zarzut nietolerancji religijnej, a nawet
wytaczają armatę antysemityzmu. Daje się odnotować fakt społeczny, iż należący do takiej wspólnoty dorośli nie wyobrażają sobie, jak
mogliby nie poddać swego dziecka obrzezaniu. Organizacje religijne i kościoły podkreślają, że Konstytucja gwarantuje rodzicom prawo
do wychowywania dzieci w wyznawanej przez nich religii, a zakaz
obrzezania łamałby to prawo. Uznanie obrzezania za czynność niedozwoloną odbierane jest jako zamach na wolność religijną. Ale czyją?
Przecież nie dziecka. To jest wolność rodziców.
Daje się więc tutaj stwierdzić kolizja dóbr. Z jednej strony prawo do
wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, z drugiej
- prawo dzieci do integralności cielesnej oraz ograniczenie wolności
religijnej polegające na trwałym przypisaniu do judaizmu lub islamu.
Z punktu widzenia interesów dziecka bilans korzyści i uciążliwości pozwala wymienić po stronie zalet: 1) niezbędną przynależność do
wspólnoty i wypływające z tego korzyści społeczne; 2) dające poczucie
bezpieczeństwa poczucie jedności z rodzicami i rodziną; 3) korzyści
higieniczne (aczkolwiek raczej marginalne); 4) pod względem staty-

��
Zob. B. Fateh-Moghadam, Criminalizing male circumsision? Case Note: Landgericht Cologne, Judgment of 7 May 2012 - No. 151 Ns 169/11, German Law Journal vol. 13 No. 09, http://www.germanlawjournal.
com/pdfs/Vol13-No9/PDF_Vol_13_No_09_1131-1145_Developments_Moghadam.pdf
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stycznym - mniej przypadków raka jąder wśród obrzezanych, niemniej
powiązanie przyczynowe wydaje się tutaj problematyczne.
Jeśli zaś chodzi o wady, to zaliczyć do nich trzeba: 1) przemoc fizyczną - bo poddanie obrzezaniu małego dziecka oznacza dla niego
przymusowe poniesienie uszczerbku na osobie; 2) stosunkowo nieznaczne, ale trwałe i nieodwracalne okaleczenie, ponieważ napletek
nie odrasta; 3) równie trwałe i nieodwracalne naznaczenie świadczące
o określonej przynależności religijnej w okolicznościach, gdy autonomiczna decyzja zainteresowanego w tej sprawie będzie znana dopiero w dalekiej przyszłości i wcale nie musi być tożsama z decyzją rodziców; 4) pogwałcenie wolnej woli, bowiem dziecko nie jest pytane
o zgodę, a zgoda udzielona zastępczo pozbawia je swobody wyboru
w przyszłości.
Przy braku regulacji prawnej obrzezanie liczy się za trwałe okaleczenie. Powstaje pytanie, jak ewentualna miałaby taka regulacja
wyglądać.
Niemiecka strona rządowa wystąpiła z propozycją, aby dopisać do
kodeksu cywilnego paragraf pozwalający na obrzezanie chłopców, jeśli
zabieg przeprowadzi się zgodnie z prawidłami sztuki lekarskiej i bez
bólu. W tym miejscu nasuwa się pierwsza wątpliwość: dlaczego wobec
tego obrzezanie nie miałoby dotyczyć również dziewczynek i jakimi
wartościami uzasadnić ochronę dziewczynek? Przecież w imię tolerancji religijnej należałoby dozwolić na kaleczenie dziewczynek też,
bo inaczej to zatrąca nierównym traktowaniem. Po drugie: co to ma
znaczyć, że bez bólu? Bezbolesność może odnosić się tylko do znieczulenia okołozabiegowego, ale już każde gojenie boli i niesie ze sobą
dodatkowo ryzyko powikłań, jak choćby wtórne krwawienie. Jednocześnie w projekcie miałby znaleźć się zapis, że zabiegu nie będzie można
wykonać, gdy zagrażałby on dobru dziecka. Klauzula dobra dziecka
znana jest tak prawu niemieckiemu, jak polskiemu. Główny problem
polega jednak na tym, jak w danym kontekście owe dobro zdefiniować. Czy mają to być tylko względy medyczne i jakie, czy na przykład
gwałtowny protest siedmiolatka? Obrzezanie rytualne przeprowadza
się w na tyle wczesnym wieku, że ewentualna zgoda małego pacjenta
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pozbawiona jest prawnej doniosłości jako wyrażona bez dostatecznego
rozeznania. Z kolei sprzeciw - przeciwnie - może stanowić wyraz zasługujących na uwzględnienie obaw przed bólem, krwawieniem oraz
naruszaniem nietykalności intymnych części ciała w sytuacji, gdy brak
jest jednocześnie uzasadnienia względami wyższego rzędu.
Niemieccy konstytucjonaliści podnoszą, że nawet takie hipotetyczne zapisy ustawy godziłyby w porządek konstytucyjny: wolność decyzyjną samego dziecka w kwestii przynależności wyznaniowej.
Kluczowe znaczenie ma, moim zdaniem, całkowity brak wpływu
dziecka na ingerencję w jego ciało, przy czym uzasadnienie obrzezania
ma charakter zewnętrzny: wynika ze światopoglądu rodziców, który
w ten sposób zostaje dziecku narzucony z użyciem przemocy fizycznej
i poprzez nieodwracalne okaleczenie.
Można wskazać więcej czynności uwarunkowanych światopoglądowo, których europejski system prawny nie akceptuje: poligamia,
ubój rytualny. Pytanie, czy tolerancja religijna ma stanowić ostateczny
i w gruncie rzeczy jedyny argument na rzecz pogodzenia się z takimi
praktykami. Czy prawo ma ustępować przed religią czy religia wobec
prawa? To nie jest przecież prawo ustanowione odgórnie przez władzę publiczną bez liczenia się z kimkolwiek. Wręcz przeciwnie: dopracowaliśmy się międzynarodowych paktów praw człowieka, w tym
dziecka, głosimy poszanowanie wolności, godności i brak przemocy.
Stworzyliśmy konstytucje oparte na tego rodzaju niekwestionowanych
wartościach i teraz to wszystko, ten dorobek cywilizacji, miałby zatrzymać się w pokorze przed rytuałami wynikającymi z wierzeń religijnych. Wiara jest kwestią osobistych wyborów: nikomu nic do tego,
co wyznaje dorosły, samodzielny umysłowo człowiek. Porządek konstytucyjny akceptuje zaszczepianie własnego światopoglądu dziecku.
Ale czy nie ma być żadnych granic w sprawie sposobu tego zaszczepiania? Czy powinno się dozwalać na zaszczepianie przemocą fizyczną i przez okaleczanie?
Mamy do rozstrzygnięcia kolizję dóbr, wobec tego pogodzenie
sprzeczności wymaga wytyczenia jakiejś granicy. Osobiście uważam,
że porządek prawny nie powinien pozwalać na kaleczenie dziecka tylko
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w celu uczynienia go członkiem wspólnoty religijnej także dlatego, że
wówczas trzeba by podporządkować prawo powszechne wszystkim
praktykom religijnym, o ile nie prowadziłyby do pozbawienia życia
(a może nawet i takim). Jeżeli cywilizacja dorobiła się poszanowania
pewnych uznawanych powszechnie wartości, to tylko bezpośredni
wzgląd na inne, ważniejsze dobra, może uzasadniać niepodejmowanie
interwencji w celu ich ochrony.
W sławnej sprawie, dotyczącej pozostającej w śpiączce Karen Ann
Quinlan, sąd nie zgodził się na odłączenie respiratora uzasadnione
przez deklarowany światopogląd religijny rodziców (pozwolił tak zadecydować ojcu, ale na zasadzie tzw. osądu zastępczego, czyli w zastępstwie niekompetentnej córki tak, jak hipotetycznie zadecydowałaby ona sama). W sprawie świadków Jehowy odmawiających zgody
na leczenie dziecka z użyciem krwi orzecznictwo zachodnie jest już
w zasadzie ugruntowane: odmowę uważa się za prawnie bezskuteczną. Przykłady te mogą wydawać się odległe, ale ich cechą wspólną
jest odmówienie priorytetu światopoglądowi rodziców. Poddawane
obrzezaniu dziecko nie ma własnego światopoglądu, za to niezależnie
od stopnia rozwoju osobniczego ma prawo do integralności cielesnej.
Wartości, w imię których jest kaleczone, nie są jego wartościami, tylko
wartościami cudzymi.
W celu adekwatnej oceny sytuacji należy przyjmować punkt widzenia dziecka, które w przyszłości, już dorosłe, uzna obrzezanie za niechciane. Powinno się chronić prawa tych, którzy w danym momencie
nie są zdolni do podjęcia decyzji, ale z założeniem, że we właściwym
momencie NIE wyrażą zgody na daną czynność, albowiem późniejsze pogodzenie się z losem czyni problem bezprzedmiotowym. Istotna
prawnie jest okoliczność, gdy po dojściu do pełnoletności zainteresowany nie zaakceptuje uprzedniej interwencji: to te hipotetyczne sytuacje powinny zostać objęte ochroną.
Uwarunkowanie religijne nie jest czynione dla dobra małoletniego,
bo w sprawach religijnych tylko bezpośrednio zainteresowany ma głos
decydujący. Dobro dziecka realizowane jest jedynie pośrednio przez
stworzenie poczucia bezpieczeństwa i wspólnoty z rodziną. Stanowi
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to jednak wartość, która z punktu widzenia zainteresowanego może
okazać się przemijająca.
Kobieta czy mężczyzna - bez różnicy - rozstrzyga za siebie i przy
uwzględnieniu własnych preferencji. Dopuszczenie obrzezania chłopców musiałoby automatycznie oznaczać, moim zdaniem, przyzwolenie
na obrzezanie dziewczynek. Skoro miałyby przeważać względy tolerancji religijnej i prawa rodzicielskie - to rozmiar uszczerbku na ciele
dziecka nie mógłby stanowić kryterium różnicowania. Nieobrzezana
dziewczynka będzie wykluczona ze wspólnoty tak samo jak nieobrzezany chłopiec. Jeżeli w imię pewnych wartości pozwoli się na obrzezanie chłopców, to te same wartości powinny, niestety, przemawiać za
obrzezaniem dziewczynek.
Dorosłym nic w tej sprawie nie wolno narzucać i nie ma dobrego powodu, by narzucać od małego dzieciom, które są przecież przyszłymi dorosłymi. Powinno się wprowadzić takie mechanizmy ochrony, by (nieuniknione) warunkowanie światopoglądowe nie odbywało
się z pogwałceniem podstawowych praw i wolności jednostki, które
mogą w przyszłości znaleźć się w konflikcie. Tu przecież nie chodzi
o wyższe racje - jak ratowanie życia czy ochrona zdrowia. Natomiast
o tzw. wyższych racjach duchowych powinien ostatecznie w sposób
nieskrępowany rozstrzygać suwerennie sam zainteresowany, po osiągnięciu dojrzałości umożliwiającej dostateczne rozeznanie. Jakiekolwiek czynności w tej sprawie, podejmowane uprzednio przez rodziców
i opiekunów, nie powinny przekraczać granicy integralności cielesnej
oraz nieodwracalności naznaczenia.
Warunkowanie światopoglądowe zaspokaja potrzebę opiekuna,
a nie podopiecznego i może prowadzić do konfliktu dóbr opiekuna
i podopiecznego. Nie brak przykładów, gdy dzieci na stałe odwracają
się od światopoglądu rodziców, a w nowoczesnych społeczeństwach
jest to wręcz nagminne. Kształtowanie kogoś na własną modłę zawsze
ogranicza mu wolność wyboru, tyle że czynności konwencjonalne, jak
chrzest czy komunia, da się w ten czy inny sposób anulować lub chociaż uchylić ich skutki: dokonać apostazji bądź zwyczajnie zaniechać
praktyk. Jeszcze łatwiej jest się nawrócić. Czym innym są jednak akty
Prawo i Medycyna 3-4/2012 (48/49, vol. 14)

191

Maria Boratyńska

fizyczne o trwałych i nieodwracalnych skutkach i dlatego należy przed
nimi prawnie chronić po to, by na każdym etapie rozwoju osobniczego
zapewnić poszanowanie przyszłej swobody wyboru.
Można wychowywać przez rozmowy, pokazywanie, perswadowanie, oddziaływanie czy nawet narzucanie czysto mentalne: chrzczenie,
posyłanie na religię, do komunii, do szkół wyznaniowych, prowadzanie na pielgrzymki itd. Nie powinno być jednak wolno w celu przymuszenia do praktyk religijnych wywierać przemocy, w szczególności stosować okaleczeń. Wychowanie nie polega na warunkowaniu
(inaczej mówiąc - tresurze), ale nawet gdyby, to warunkowaniem nie
jest kształtowanie fizyczne, podobnie jak nie stanowi tresury zakazane
obecnie kurtyzowanie uszu i ogona u psów. Argument zaś, iż obrzezanie realizuje dobro dziecka, mógłby mieć jakieś uzasadnienie jedynie
w systemie takim jak średniowieczny, a więc opartym na dziedziczeniu
pozycji społecznej po rodzicach: przynależności do stanu społecznego
i gminy religijnej.
Prawo powszechne, realizujące prawa człowieka sformułowane
w paktach i deklaracjach międzynarodowych, powinno się potraktować jako kanon, do którego należy równać. W tym celu można pozostawić swobodę jednostkom dorosłym i samodzielnym umysłowo, ale
tylko w stosunku do samych siebie. Należy natomiast chronić niesamodzielnych i z tego powodu niezdolnych do zajęcia przemyślanego
stanowiska. To systemy religijne wymagają wewnętrznego zreformowania w imię stworzenia gwarancji dla osób niedojrzałych, a nie żeby
wciąż wszystko odbywało się jak za czasów Mojżesza. Jeżeli ktoś tu
musi się do czegoś nagiąć, to lepiej, by system religijny dostosować do
niekwestionowanych wartości humanitarnych, niż żeby odwrotnie.
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Ochrona informacji genetycznych:
Badania genetyczne a zakaz dyskryminacji
genetycznej w Stanach Zjednoczonych.

I. Rozwój badań genetycznych – przekraczanie kolejnych
granic
Od wielu lat badania genetyczne (DNA-based tests) wykorzystywane są m.in. w badaniach przesiewowych oraz kryminalistyce - w celach
identyfikacji osób (zwłok ludzkich, osób spokrewnionych, osób zaginionych)1. Rosnące możliwości dekodowania sekwencji genomu ludzkiego pozwalają na uzyskanie niespotykanych dotąd postępów w zakresie profilaktyki i diagnostyki leczniczej2. Do jednych z najszybciej
rozwijających się dziedzin badań genetycznych należą diagnostyka
prenatalna oraz preimplantacyjna diagnostyka genetyczna (PGD preimplantation genetic diagnosis)3.
1
A. Zieliński, „Najczęściej błędy w badaniach przesiewowych”, Przegląd Epidemiologiczny, Nr 56,
2002 r., s. 193–198.
2
N.A. Holtzman, P. Murphy, M. S. Watson, P. Barr „Predictive genetic testing: from basic research to
clinical practice”, Science, Vol. 278 Nr 5338, s. 602–605; Najnowsze informacje dotyczące prac nad dekodowaniem genomu ludzkiego można znaleźć na oficjalnej stronie National Human Genome Research Institute
[http://www.genome.gov].
3
Funkcjonująca także pod nazwą: „embryo screening”; R. G. Edwards, R.L. Gardner, „Sexing of live
rabbit blastocysts”, Nature 214 (5088), 1967, s. 576–577; Zob. M. Kramska, „Międzynarodowe i europejskie
standardy ochrony genomu ludzkiego a preimplantacyjna diagnostyka genetyczna”, Medycyna i Prawo, Nr
3/2011 (44), Vol. 13, s. ; Polskie Towarzystwo Bioetyczne, Debata: Wokół diagnostyki preimplantacyjnej,
20.03 – 03.04.2009 [http://www.ptb.org.pl/opinie_preimplantacyjna.html].
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Diagnostyka preimplantacyjna
Diagnostyka preimplantacyjna opiera się na badaniach skriningowych embrionów. DNA embrionów powstałych w wyniku m. in.
zabiegu in-vitro (IVF) poddawane zostaje analizie w celu wykrycia
potencjalnych nieprawidłowości. PGD daje możliwość dokonania,
w bardzo wczesnym stadium (przed implantacją do macicy kobiety),
wyboru embrionu najmniej obciążonego mutacjami genetycznymi.
Rozwój metod skriningu genetycznego (PGS preimplantation genetic
screening) pozwala na analizę genomu w coraz wcześniejszym stadium
rozwoju organizmu.
W przypadku badania embrionów czy oocytów (komórek dających
początek komórkom jajowym), nie jest to już diagnostyka (rozpoznawanie choroby), co raczej wyszukiwanie czynników ryzyka (screening
for risk factors).
Wykrywanie chorób genetycznych
PGD daje także możliwość wczesnego wykrycia wielu dziedzicznych chorób genetycznych. Chodzi o takie choroby jak dystrofia
mięśniowa Duchenne’a/Beckera (Duchenne muscular dystrophy)4,
Hemofilia A, choroba Charcota-Mariego-Tootha5, pląsawica Huntingtona (Huntington’s disease)6, anemia sierpowata (Sickle-cell disease
(SCD))7 czy mukowiscydoza (Cystic fibrosis)8. Choroby te mają dość
ciężki przebieg i prowadzą do przedwczesnej śmierci.
4
Choroba genetyczna powodująca postępującą i nieodwracalną dystrofię (zanik) mięśni, nieuleczalna,
dotyczy głównie chłopców 1 na 3.600 w populacji.
5
Zob. A. Szczeklik (red.), „Choroby wewnętrzne. Przyczyny, rozpoznanie i leczenie, tom I”, 2005 r.;
K.M. Krajewski, „Neurological dysfunction and axonal degeneration in Charcot-Marie-Tooth disease type
1A”, Brain, Nr 123 (7), s. 1516–1527.
6
Zob. L. Jones, „Huntington’s Disease – Third Edition.”, 2002 r. ; Dziecko rodzica chorującego na tę
chorobę ma 50 % szans, iż także będzie chore.
7
Choroba prowadząca do dość szybkiej śmierci. W 1994 r. w Stanach Zjednoczonych przewidywana
długość życia osób z tą chorobą wynosił 42 lata dla mężczyzn oraz 48 lat dla kobiet (obecnie pacjenci dożywają
około 50 lat); zob. O.S. Platt, D.J. Brambilla, W.F. Rosse i inni, „Mortality in sickle cell disease. Life expectancy and risk factors for early death”, The New England Journal of Medicine, Nr 330 (23), s. 1639–1644.
8
Zob. S.M. Rowe, J.P. Clancy, E. J. Sorscher, „Głęboki oddech”, Świat Nauki, Nr 9 (241), 2011, s. 5153.
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W przypadku kobiet zachodzących w ciąże w dość późnym wieku PGD wykorzystywane jest w celu wykrycia aneuploidii (mutacji
genomowych)9. Do najczęściej spotykanych chorób tego typu należą:
zespół Downa, zespół Edwardsa (niedorozwój umysłowy), zespół Pataua10 czy zespół Turnera (Turner’s syndrome)11.
Mając świadomość wielości chorób, które mogą zostać wykryte
przy zastosowaniu PGD, postuluje się stosowanie tego rodzaju badań
na coraz szerszą skalę, w szczególności w przypadkach stosowania
tzw. technik wspomaganego rozrodu (Assisted Reproduction Technology (ARD) np. IVF).
Zbawcze rodzeństwo
PGD zaczyna być także stosowana do oznaczania antygenów HLA
(human leukocyte antygen). Chodzi o przypadki tzw. „zbawczego rodzeństwa” (savior sibling). W krajach, w których jest to dozwolone,
istnieje możliwość takiego dobrania embrionu, aby przyszłe dziecko
mogło zostać dawcą szpiku dla swojego rodzeństwa12. Spośród wielu
embrionów wybiera się ten, który sam nie jest genetycznie obciążony
i który daje pewność, że pobrane przy porodzie komórki macierzyste
(z krwi pępowinowej) nadawać się będą do przekazania choremu bratu
lub siostrze.
Dobór płci dziecka
PGD stosowane jest także w celu dobrania odpowiedniej płci dziecka (preimplantation sex discernment). Specjalne dobieranie płci może
9
D.A. Driscoll, S. Gross, „Clinical practice. Prenatal screening for aneuploidy”, The New England Journal of Medicine, Nr 360 (24), 2009 r., s. 2556–2562.
10
Około 70% dzieci z rodzących się z tą chorobą umiera w ciągu pierwszego półrocza życia. Niezwykle
rzadkie są przypadki dożycia do późnego dzieciństwa; zob. A.C. Duarte, A.I. Menezes, E.S. Devens, J.M.
Roth, G.L. Garcias, M.G. Martino-Roth, „Patau syndrome with a long survival. A case report”, Genetics and
Molecular Resarch, Nr 3, 2004, s. 288 - 292, dostępny pod adresem: [http://geneticsmr.com/].
11
Chorzy zazwyczaj charakteryzują się anomalnie niskim wzrostem, słabo zaznaczonymi cechami
płciowymi, płetwiastą szyją; Informacje na temat choroby oraz literatury na ten temat można znaleźć na stronie
[http://www.turnersyndrome.org//].
12
S. Sheldon, S. Wilkinson, „Selecting Saviour Siblings”, Medical Law Review, nr 2, 2004 r., s. 141-146;
S. Sheldon, S. Wilkinson, „Should Selecting Saviour Siblings Be Banned?”, Journal of Medical Ethics, nr 6,
2004 r., s. 534.
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służyć różnego rodzaju celom. Z raportu przygotowanego w 2006 r.
przez American Society for Reproductive Medicine13 wynika jednak,
że w 42 procentach przypadków dobieranie płci dziecka miało miejsce
z powodów pozamedycznych. Część z klinik IVF (in vitro) zezwala na
specjalne dobieranie płci dziecka jedynie w przypadkach, kiedy rodzice
chcą zbalansować rodzinę, tj. wyrównać liczbę chłopców i dziewcząt.
Mitochondrialne DNA trzeciego z rodziców
Najnowsze osiągnięcia z dziedziny genetyki przenoszą dyskusję na
temat technik wspomaganego rozrodu na całkiem nowy, nieznany dotąd poziom. Dzięki osiągnięciom brytyjskich naukowców z Newcastle
University możliwym staje się powołanie do życia dziecka posiadającego materiał genetyczny pochodzący od więcej niż dwojga rodziców.14 Poszukiwanie możliwości zastąpienia części materiału genetycznego materiałem pochodzącym od osoby trzeciej (third-parent)
wiąże się z zagadnieniem chorób mitochondrialnych. Spowodowane
są one dziedziczeniem zmutowanych genów mitochondrialnych (mtDNA) w linii matczynej. Osoby dziedziczące tego rodzaju geny chorują na różnego rodzaj choroby, najczęściej wiążące się z zaburzeniami
pracy mięśni (w tym mięśnia sercowego). Nie u wszystkich jednak
choroba jest widoczna.
Z uwagi na fakt, że „wadliwe geny” są dziedziczone przez kolejne
pokolenia w linii matczynej, szansą na wyeliminowanie wadliwości
mtDNA jest jego zastąpienie mtDNA osoby, która nie jest w ten sposób genetycznie obciążona. Mimo, iż dziecko posiadać będzie jedynie
małą część DNA pochodzącego od osoby trzeciej15, to jednak będzie to
de facto trzeci biologiczny rodzic.
13
Genetic Testing of Embroys: Practices and Perspectives of US IVF Clinics; dostępny pod adresem
[http://www.dnapolicy.org/resources/PGDSurveyReportFertilityandSterilitySeptember2006withcoverpages.
pdf].
��
Zob. Discovery News: ‘Three-parent Babies’ Public Consultation Launched [http://news.discovery.
com/human/future-babies-to-have-three-parents-120917.html].
15
Wymianę mitochondrialnego DNA porównuje się do wymiany baterii w laptopie bez zmieniania
w jakikolwiek sposób sprzętu I oprogramowania; zob. [http://www.telegraph.co.uk/science/9548387/Three-
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Temat jest wyjątkowo kontrowersyjny i dotyczy nie tylko interesów
dziecka i dawców DNA ale całego społeczeństwa. W przeciwieństwie
do leczenia genowego, zmiany dokonywane w linii genowej zarodka
dotyczą także kolejnych pokoleń. Osoba z „wymienionym mtDNA”
przekazywać będzie zmienione DNA swoim dzieciom a te kolejnym
itd.

II. Zagrożenia związane z badaniami genetycznymi
Wskazane powyżej sposoby wykorzystywania testów genetycznych
rodzą poważne dylematy etyczne. W wielu krajach metody PGD są
całkowicie zakazane. Możliwość wpływania na płeć dziecka czy dobierania jego cech fizycznych (np. koloru oczu) prowokuje zarzuty stosowania nowoczesnych metod eugeniki16. W Stanach Zjednoczonych
tego typu zarzuty mają szczególnie doniosły wydźwięk.
Stany Zjednoczone posiadają długą, niechlubną historię stosowania
rożnego rodzaju „technik eugenicznych”. W ciągu pierwszych 40 lat
XX wieku ustawy wprowadzające przymusową sterylizację określonych osób wprowadzono łącznie w 30 Stanach17. W początki ruchu eugenicznego zaangażowanych było wiele szanowanych fundacji i instytucji prywatnych (Carnegie Institution, Rockefeller Foundation, Race
Betterment Foundation).
Pierwsze ustawy sterylizacyjne dotyczyły bądź osób z tak zwanego marginesu społecznego bądź osób upośledzonych umysłowo (‘feebleminded’)18. Wyrokiem w sprawie Buck v. Bell (1927 r.) Sąd Najwyższy uznał za dopuszczalne stosowanie przymusowej sterylizacji
parent-IVF-is-a-chance-to-create-a-generation-free-from-mitochondrial-diseases.html].
16
 ���������������������������������������������������������������������������������������������������
Eugenika czyli troska o dobre/prawidłowe dziedziczenie; Zob. debatę: “Extending preimplantation genetic diagnosis: the ethical debate Ethical issues in new uses of preimplantation genetic diagnosis”; dostępna
pod adresem: [http://humrep.oxfordjournals.org/content/18/3/465.full].
17
 ���������������������������������������������������������������������������������������������������
Szczegółowa historia prawa sterylizacyjnego w Stanach Zjednoczonych znajduje się na stronie internetowej Eugenics Archive: [http://www.eugenicsarchive.org/html/eugenics/static/themes/3.html]; zob. S. Currell, „Popular eugenics: national efficiency and American mass culture in the 1930s”, Ohio University Press,
2006 r., s. 2 – 3.
18
Pierwsza ustawa sterylizacyjna uchwalona została w 1907 r. w stanie Indiana i dotyczyła osób
upośledzonych umysłowo. Jeszcze wcześniej pojawiły się ustawy zakazujące małżeństw z osobami
upośledzonymi umysłowo, epileptykami, imbecylami.
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osób umieszczonych w koloniach i ośrodkach dla umysłowo chorych.
Większość programów eugenicznych dotyczyła osób innych ras niż
rasa biała, głównie osób biednych pochodzących z nizin społecznych.
Ostatniej legalnej sterylizacji dokonano w 1981 r. w Stanie Oregon.
Ponadto, szczególne kontrowersje (zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych) wiążą się z zagadnieniem pozbywania się niewykorzystanych zarodków. Nie jest to problem stanowiący przedmiot niniejszego
artykułu, dlatego też jest on jedynie sygnalizowany.
Nie wdając się w dyskusje etyczne, nie ma wątpliwości, że badania genetyczne otwierają olbrzymie obszary do nadużyć, umożliwiając podejmowanie działań, które mogą naruszać podstawowe prawa
człowieka. Nie chodzi nawet o prawa dziecka nienarodzonego, zarodka, embrionu (abstrahuję w niniejszym artykule od tych kwestii), ale
o prawa osoby narodzonej, żyjącej, zazwyczaj dorosłej, będącej dawcą
materiału genetycznego.

III. Diagnostyka predyktywna
Każdy rodzaj diagnostyki genetycznej stanowi źródło zagrożeń.
Wydaje się jednak, że najbardziej kontrowersyjna jest ta dziedzina
diagnostyki, która składa się na tzw. diagnostykę predyktywną19, tj.
dająca możliwości rozpoznania predyspozycji chorobowych przed
wystąpienie objawów klinicznych choroby.20 O ile wykorzystywanie
badań genetycznych i terapii genowych21 w leczeniu zdiagnozowanych
czy podejrzewanych chorób nie wzbudza większego sprzeciwu, o tyle
wykorzystywanie badań genetycznych poza kontekstem chorobowym
jest niezwykle kontrowersyjne. W przypadku diagnostyki predyktywnej trudniej znaleźć uzasadnienie dla wprowadzanych modyfikacji
Nazwa zaczerpnięta od łacińskiego słowa praedicare, tj. przewidywać, prognozować.
Zob. N. A. Holtzman, M. S. Watson, Final Report of the Task Force on Genetic Testing: „Promoting
Safe and Effective Genetic Testing in the United States”, 9/1997, dostępny pod adresem: [http://www.genome.
gov/10001733].
21
Zob. T. Friedmann, R. Roblin, „Tne Therapy for Human Genetic Disease?”, Science, 175 (4025), 1972
r., s. 949–955; Pełna lista terapii genowych wykorzystywanych obecnie w leczeniu chorób oraz będących
w fazie testów klinicznych znajduje się w bazie przygotowanej i aktualizowanej przez Journal of Gene Medicine. Dostępna pod adresem: [http://www.wiley.com/legacy/wileychi/genmed/clinical].
��
��
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genowych. Nie do końca możliwe do przewidzenia skutki nie dają się
łatwo wytłumaczyć potrzebą ratowania życia pacjenta.
Diagnostyka predyktywna jest diagnostyką praprzyczyn choroby, jej
„ognisk zapalnych”. W związku z powyższym wprowadzona została
nowa kategoria osób „jeszcze nie chorych” czy „chorych-zdrowych”.
Osoby te, co prawda, jeszcze nie są chore, ale zgodnie z diagnozą niewątpliwie zachorują. Powstaje zatem cały szereg nowych dylematów
etycznych: jak traktować takie osoby, czy je „leczyć” (genowo) czy
informacje genetyczne mogą być wykorzystywane w działalności
ubezpieczeniowej czy partner/partnerka życiowa ma prawo znać takie informacje czy „pacjent” na prawo wiedzieć i czy ma prawo do
„niewiedzy”.
Dostępność i ujawnianie informacji na temat predyspozycji chorobowych oraz obciążeń genetycznych skutkować może powstaniem
swoistego „redukcjonizmu genetycznego”, tj. redukowania wartości
człowieka do jego wyposażenia genetycznego. Na tym gruncie, względem takich osób, pojawić się może cały szereg różnego rodzaju uprzedzeń skutkujący ich dyskryminacją i stygmatyzacją.22

IV. Dyskryminacja i stygmatyzacja genetyczna
Osoby z wadami genetycznymi mogą być odbierane przez innych
jako nie w pełni sprawne, nienadające się do pełnienia określonych
funkcji, w które nie zawsze opłaca się inwestować, których utrzymanie
jest bardziej kosztowne itd.23 Dodać należy, że ujawnienie informacji na temat danej osoby nieuchronnie prowadzi do ujawnienia określonych informacji na temat osób spokrewnionych. Prawa człowieka
w dziedzinie genetyki są ze sobą sprzężone i nierozerwalnie ze sobą
związane24.
22
Zob. M. Machinek, „Życie w dyspozycji człowieka. Wybrane problemy etyczne u początku ludzkiego
życia”, 2004 r.
23
Zob. J. Wróbel, „Konsekwencje moralne poznania genomu człowieka”, Roczniki Teologiczne, z. 3,
2001 r., s. 160-165.
��
Prawo jednej osoby do informacji o wyposażeniu genetycznym zazwyczaj stać będzie w konflikcie
z prawem innej osoby (spokrewnionej) do „niewiedzy”.
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Stygmatyzacja genetyczna
Najbardziej znaną ilustracją problemu stygmatyzacji genetycznej
w Stanach Zjednoczonych jest historia badań nad anemią sierpowatą
(Sickle Cell Anemia SCD). W 1971 r. Prezydent Nixon zaproponował
nową Narodową Strategię Zdrowotną (National Health Strategy), której celem było m.in. zwiększenie funduszy na badania nad chorobami,
których przyczyny nie były ówcześnie znane.
W ramach w/w planu znacznie zwiększono środki na badania nad
anemią sierpowatą, która dotyczy właściwie wyłącznie osób czarnoskórych, jest dziedziczna i nieuleczalna. Wywołało to powszechne zainteresowanie nieznaną dotąd chorobą. W 1972 r. 12 stanów uchwaliło
prawo wprowadzające przymusowe badania osób czarnoskórych.
Społeczność afro-amerykańska uznała to za nowy przejaw rasizmu.
W związku z powyższym już w 1972 r. uchwalono ustawę (National
Sickle Cell Anemia Control Act) mającą na celu wyeliminowanie dyskryminacyjnych praktyk, w tym zakazującą przymusowych badań
osób czarnoskórych. Nowa ustawa nie rozwiązała jednak problemu.
Przez całe lata 70. osoby chorujące na anemię sierpowatą bądź posiadające genetyczne predyspozycje do tej choroby (Sicklemia), były
pozbawiane możliwości pracy w określonych zawodach, odmawiano
im ubezpieczenia, przekazywano im nieprawdziwe dane dotyczące
spodziewanej długości życia.
Dyskryminacja genetyczna
Najbardziej znaną ilustracją dyskryminacji genetycznej w Stanach
Zjednoczonych jest sprawa Norman-Bloodsaw v. Lawrence Berkeley
Laboratory (1998 r.), zawisła przed Sąd Apelacyjnym dla IX Okręgu
(United States Court of Appeals, Ninth Circuit)25. Jest to pierwszy znany przykład pozwu grupowego podnoszącego kwestie dyskryminacji

25
Szczegółowy opis sprawy oraz pełna treść wyroku z uzasadnieniem znajduje się m.in. na stronie [http://
caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1221888.html].
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genetycznej w miejscu pracy.26 Sprawa dotyczyła sekretnego skriningu
pracowników przez pracodawcę (LBL) w celu wykrycia m. in.: u osób
czarnoskórych – anemii sierpowatej, u Latynosów – syfilisu, u kobiet
– ewentualnej ciąży27.
Marya Norman-Bloodsaw była trzydziesto trzyletnią czarnoskórą
kobietą, kiedy w 1986 r. ubiegała się o pracę księgowej w Lawrence
Berkeley Laboratory (działającym przy University of California). Każda osoba, aby zostać zatrudniona i być objęta pracowniczym systemem
opieki medycznej, zmuszona była poddać się określonym badaniom
medycznym (pre-placement examinations)28.
Marya została przyjęta do pracy pod warunkiem poddania się określonym badaniom (oddała do analizy m.in. próbki moczu i krwi). Nie
została poinformowana ani o celu badań ani o ich rezultacie. Po kilku latach dowiedziała się jednak, że była badana pod kątem wykrycia
anemii sierpowatej, syfilisu i ciąży. Podobnym testom poddawani byli
inni pracownicy (czarnoskórzy i Latynosi wielokrotnym). Powództwo
oparte zostało na zarzutach: 1/ dyskryminacji rasowej, 2/ naruszenia
prawa przez stosowanie testów niezwiązanych ze stanowiskiem pracy
oraz 3/ naruszenia prawa do prywatności29.
Po rozpoznaniu sprawy przez sądy różnych instancji strony zawarły
ostatecznie ugodę, w której pozwana spółka zobowiązała się do wypłaty 2,2 miliona dolarów odszkodowania oraz zmiany sposobu przeprowadzania skriningu swoich pracowników, m.in. przez wyeliminowanie badań genetycznych, jeżeli pracownik nie wyraził na nie specjalnej

��
E. Pendo, „Race, Sex, and genes at work: Uncovering the lessons of Norman Bloodsaw”, Houston
Journal of Health Law & Policy, 2012 r., 227–254 (227); J. G. Shoop, „Workers are Entitled to Genetic Privacy
at Work, Ninth Circuit Holds”, 34 TRIAL 14, 1998 r.
��
D. Hawkins, „A Bloody Mess at One Federal Lab Officials May Have Secretly Checked Staff for
Syphilis, Pregnancy, and Sickle Cell”, U.S. News & World Report, 23 Czerwiec 1997, s. 26.
28
Norman-Bloodsaw, 135 F.3d , 1272.
29
Norman–Bloodsaw, 135 F.3d, 1265–66.
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zgody.30 Ugoda sądowa dotyczyła ponad 8 tysięcy pracowników, którzy pracowali w LBL na przestrzeni 27 lat od 1972 r.31

V. Współczesne możliwości diagnostyki genetycznej
Sprawa Norman-Bloosaw v. LBL, a także innego rodzaju przypadki
dyskryminacji32 przy wykorzystaniu badań genetycznych, wywołały
szeroką dyskusję na temat potrzeby wprowadzenia ustawy federalnej
zakazującej dyskryminacji genetycznej. Zgodnie z raportem przeprowadzonym w 2004 r. przez American Management Association33 2
procent badanych firm przyznało, że bada swoich pracowników pod
kątem anemii sierpowatej a 1 procent pod kątem pląsawicy Huntingtona (obie są chorobami genetycznymi). 15 procent firm przyznało, że
gromadzi informacje medyczne o swoich pracownikach, które zawierają informacje genetyczne.
Po ukończeniu w 2003 r. projektu poznania genomu ludzkiego (Human Genome Project, HUGO Project)34, tj. po zakończeniu sekwencjonowania i mapowania 92 procent genomu ludzkiego35, możliwe jest
obecnie diagnozowanie 2886 chorób genetycznych36. Spółki takie jak
Navigenics czy 23andMe oferują każdej osobie (w tym także pracodawcom) uzyskanie bardzo dokładnych badań genetycznych wnioskowanej osoby. Możliwość uzyskiwania takich informacji była do
niedawna w ogóle nieregulowana, a do dnia dzisiejszego informacje
genetyczne otrzymuje się bez konieczności jakiejkolwiek konsultacji
medycznej.
30
P. A. MacLean, „Lawrence Labs Reaches 2.2M Accord in Biological Privacy Case”, Los Angeles Daily
Journal, 10 grudnia 1999 r. s. 1.
31
P. MacLean, „Keeping Your Genes Zipped: Congress Slow to Adopt Genetic PrivacyProtections”, 27
Lipca 2000 r., [http://www.marketwatch.com/story/keeping-your-geneszipped].
32
Zob. m.in. S. M. Wolf, J. P. Kahn, „Genetic Testing and the Future of Disability Insurance: Ethics, Law
& Policy”. 35 Journal of Law, Medicine & Ethics, Nr 6 (2007).
33
AMA 2004 Workplace Testing Survey: Medical Testing 2 , 2004 r.
34
Zob. F. S. Collins, „ The Language of God. A Scientist Presents Evidence for Belief”, 2006 r., s. 2.
35
Nature, Nr 429, s. 365-368.
36
Na dzień 11 listopada 2012 r. , zob. [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/GeneTests/static/whatsnew/
labdirgrowth.shtml].
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VI. Pierwsza ustawa antydyskryminacyjna - GINA
Ciągle rosnące możliwości diagnostyki genetycznej z jednej strony,
a także piętrzące się zagrożenia z drugiej, skłoniły Amerykański Kongres do uchwalenia 21 maja 2008 r. Genetic Information Nondiscrimination Act (GINA, 2008)37.
Podstawowym celem ustawy jest zakazanie dyskryminacji ze względu na wyposażenie genetyczne człowieka w zakresie dotyczącym ubezpieczeń zdrowotnych oraz stosunków pracy. Dyskryminacja w miejscu
pracy oraz przy ubieganiu się o świadczenia z opieki zdrowotnej czy
ubezpieczeniowej były i są najczęściej spotykaną formą dyskryminacji
genetycznej. Problemy powstające na tym gruncie wymagały zatem
reakcji ustawowej w pierwszej kolejności.
Zakaz dyskryminacji genetycznej w zakresie ubezpieczeń
Tytuł I GINA (Genetic Nondiscrimination In Health Insurance)
wprowadza zmiany m.in. do Employment Retirement Security Act,
Social Security Act oraz Public Health Service Act. Zakazuje się ubezpieczycielom wykorzystywania informacji genetycznych w procesie
oceny wniosków o objęcie osoby opieką ubezpieczeniową. Ubezpieczycielom nie wolno dostosowywać wysokości opłat oraz sum ubezpieczeniowych do uzyskanych informacji genetycznych.
Zakaz tego rodzaju ma szczególnie doniosłe znaczenie w Stanach
Zjednoczonych, gdzie zagadnienie tzw. pre-existing conditions, tj.
warunków zdrowotnych (stanu zdrowia) sprzed daty roztoczenia nad
ubezpieczonym opieki ubezpieczeniowej, stanowi przedmiot najbardziej zaciętych debat. Powszechną praktyką ubezpieczeniową jest odmawianie opieki ubezpieczeniowej osobom, które ukryły lub mając
podstawę do pewnych przypuszczeń nie poinformowały o tym ubezpieczyciela. Wprowadzenie GINA oznacza, że wyniki badań genetycznych nie będą mogły stanowić przyczyny odmowy opieki ubezpieczeniowej (dopóki nie nastąpi manifestacja określonej choroby).
37

Public Law 110 - 233 – May 21, 2008, 122 Stat. 881.
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Wyraźnie natomiast zezwala się na zwiększenie wysokości składek
ubezpieczeniowych w przypadku ujawnienia się określonej choroby
(‘manifestation of a disease’). Ujawnienie się choroby u jednej osoby
nie może jednak stanowić przyczyny dla zwiększenia składki ubezpieczeniowej dla innych osób (np. spokrewnionych).
Ponadto, zabronione jest żądanie od osób, które mają być objęte
określonym programem ubezpieczeniowym, poddania się testowi genetycznemu. Zakaz dotyczy zarówno osoby ubezpieczanej jak również
osób z nią spokrewnionych. Od tak sformułowanego zakazu istnieje
wyjątek dotyczący testów przeprowadzanych w celach naukowych.
W określonych przypadkach ubezpieczyciel może prosić (nie może
jednak żądać) o poddanie się testowi genetycznemu pod warunkiem
jednak, że (a) prośba będzie pisemna, (b) ubezpieczyciel potwierdzi
pisemnie dobrowolność badania i to, że uczestnictwo w badaniu nie
ma wpływu na objęcie danej osoby ubezpieczeniem, (c) uzyskane informacje nie będą wykorzystane przy ustalaniu programu ubezpieczeniowego, (d) ubezpieczyciel zgłosi prowadzone badania do odpowiedniego rejestru.
Przestrzeganie przepisów GINA wymuszane jest przez wprowadzenie przepisów zezwalających na nakładanie kar pieniężnych na ubezpieczycieli, którzy łamią postanowienia ustawy. Kary nakładane są
za każdy dzień nieprzestrzegania prawa (noncompliance period). Akt
przewiduje kary minimalne jak również kary podwyższone. Przewiduje się także możliwość zwolnienia z obowiązku uiszczenia kary, jeżeli
ubezpieczyciel w odpowiednim czasie naprawi dostrzeżone nieprawidłowości (leniency plans).
Zakaz dyskryminacji w stosunkach pracowniczych
Tytuł II GINA (Prohibiting Employment Discrimination on the Basis of Genetic Information) wprowadza zakaz (adresowany do agencji
pracy, pracodawców, organizacji związkowych oraz organizacji oferujących szkolenia i praktyki – dalej „pracodawca”) stosowania takich
praktyk jak:
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1. odmawianie zatrudnienia, zwalnianie pracownika lub dyskryminowanie go w zakresie dotyczącym warunków pracy lub płacy,
uzyskiwanych przywilejów, praw, bonusów; a także
2. ograniczanie ilości pracowników, ich segregowanie lub klasyfikowanie w taki sposób, który naraża lub może narazić pracownika na pozbawienie go możliwości rozwoju lub w inny sposób
negatywnie wpłynąć na jego status, jako pracownika, ze względu na uzyskane informacje genetyczne będące w posiadaniu
pracodawcy.
Środki ochronne przewidziane dla pracowników są takie same jak
w Tytule VII the Civil Rights Act (CRA 1964).38 Są to: przywrócenie
do pracy (reinstatement), nakaz zatrudnienia (hiring), nakaz promocji (promotion), wypłata rekompensaty (backpay), wydanie postanowienia zabezpieczającego (injunctive relief), wypłata odszkodowania
(compensatory damages), zasądzenie punitive damages oraz zasądzenie kosztów procesu (attorneys’ fees and costs).
Zgodnie z GINA, informacje genetyczne, to jakiekolwiek informacje dotyczące genomu ludzkiego, wyników testów genetycznych danej
osoby lub jej rodziny oraz ujawnienia się określonej choroby u osoby
spokrewnionej. Z kolei testy genetyczne oznaczają badania dotyczące
DNA, RNA, chromosomów, protein lub metabolitów, które służą wykrywaniu genotypów, mutacji lub zmian chromosomalnych.
Co do zasady, informacje genetyczne nie mogą być przez pracodawcę gromadzone, nabywane ani przetwarzane (takie zachowanie
stanowi niedozwoloną praktykę pracowniczą). Pracodawca nie może
także żądać od pracownika dostarczenia informacji genetycznych. Od
tak określonego zakazu istnieje kilka wyjątków:
jeżeli testy genetyczne (także szkolenia w zakresie genetyki) stanowią część programu zdrowotnego (dozwolone za zgodą pracownika);
jeżeli pracodawca uzyska uprzednie, dobrowolne, pisemne i świadome upoważnienie do przetwarzania takich danych;

38

Civil Rights Act of 1964, Pub. L. 88-352, 78 Stat. 241, Title VII
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1. jeżeli wyniki testów genetycznych udostępniane są jedynie pracownikom, lub także pracodawcy, ale w formie anonimowej
(bez wskazywania identyfikacji zdiagnozowanej osoby);
2. jeżeli pracodawca nabywa informacje publicznie udostępnione
(w prasie, książkach, aktach procesowych);
3. jeżeli jest to wskazane ze względu na ochronę zdrowia pracowników [dozwolone jedynie wtedy, gdy: (a) pracodawca poinformuje o tym pracowników, (b) uzyska od pracowników pisemne
zgody, (c) monitorowanie jest wymagane przez istniejące przepisy prawa, (d) pracownik jest informowany o rezultatach przeprowadzanych badań, (e) badania są przeprowadzane zgodnie
z określonymi wymaganiami prawa};
4. jeżeli testy genetyczne wykonywane są dla celów
kryminalistycznych.
Tajemnica informacji genetycznych
GINA wprowadziła także nowe przepisy dotyczące poufności danych genetycznych. Jeżeli pracodawca posiada informacje genetyczne dotyczące pracowników, powinny być one przechowywane na odrębnych formularzach i w osobnej dokumentacji pracowniczej. GINA
zrównuje poziom ochrony informacji genetycznych z poufnymi informacjami medycznymi.
Informacje genetyczne mogą być ujawniane jedynie w ściśle określonych przypadkach i jedynie określonym podmiotom:
(1) pracownikowi – na jego pisemną prośbę;
(2) osobie prowadzącej badania naukowe – pod ściśle określonymi warunkami;
(3) sądowi – jedynie w zakresie wyznaczonym przez sąd oraz z obowiązkiem poinformowania o tym pracownika;
(4) organizacjom i agencjom rządowym - jeżeli jest to konieczne z uwagi na walkę z chorobą zakaźną, która stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia ludzkiego, pod warunkiem, że pracownik zostanie
o tym poinformowany.
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VII. Diagnostyka genetyczna po wprowadzeniu ustawy
antydyskryminacyjnej
Nie ma wątpliwości, że GINA nie gwarantuje pełnej ochrony informacji genetycznych człowieka. Ograniczony zakres regulacji sprawia,
że całe spektrum możliwości wykorzystania wyników badań genetycznych pozostaje nieregulowane.
Nawet w zakresie dotyczącym środowiska pracy oraz ubezpieczeń
zdrowotnych ochrona zapewniona osobom diagnozowanym nie jest
stuprocentowa. Warto wspomnieć, że GINA nie zabrania wykorzystywania informacji genetycznych w związku z ubezpieczeniami na życie
i ubezpieczeniami na wypadek konieczności zapewnienia długoletniej
opieki paliatywnej. Różnego rodzaju środki ochronne przed dyskryminacją w pracy, co do zasady, nie dotyczą pracodawców zatrudniających
mniej niż 15 pracowników.
Niewątpliwie jednak sytuacja osób diagnozowanych jest nieporównywalnie lepsza niż przed uchwaleniem GINA. Nowa ustawa nie tylko daje osobom diagnozowanym całkiem skuteczne narzędzia walki
z dyskryminacją, ale także skłania pracodawców i firmy ubezpieczeniowe do zrewidowania stosowanych praktyk.

VIII. Podsumowanie
Podsumowując, warto zwrócić uwagę na obraz, który wyłania się
z doświadczenia amerykańskiego. Okazuje się, że informacje genetyczne, co do zasady neutralne, w określonych przypadkach mogą być
używane w sposób zarówno pozytywny jak i negatywny (etyczny bądź
nie). Sam postęp diagnostyki genetycznej jest dla praw człowieka bez
większego znaczenia. Istotne znaczenie ma natomiast sposób, w jaki
uzyskane informacje są wykorzystywane. Najistotniejsze problemy
dotyczą zawsze kwestii reprodukcyjnych (pojawiających u początku
życia), prawa do życia, aborcji, „eugeniki”, wszystkich tych problemów, o których była mowa na wstępie.
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W drugiej kolejności pojawiają się problemy dotyczące osób żyjących. W tym kontekście pojawia się problem dyskryminacji genetycznej. Warto zwrócić uwagę, że omawiana sprawa Norman-Bloodsaw v. Lawrence Berkeley Laboratory dotyczyła jednego z najbardziej
szanowanych ośrodków naukowych na świecie. Ośrodka, który sam
zajmował się tematyką dyskryminacji genetycznej.39 Nie trzeba wyjaśniać, jak wiele może być obecnie przypadków nieznanych, w których
testy genetyczne wykorzystywane są w znacznie bardziej szkodliwy
sposób.
Informacje genetyczne, co do zasady, nie powinny wywoływać ani
stygmatyzacji ani dyskryminacji diagnozowanych osób. Brak jednak
pogłębionej wiedzy na temat uzyskiwanych diagnoz genetycznych wywołuje reakcje obronne i wrogość (zgodnie ze wzorem zachowania,
że boimy się tego, czego nie znamy). Sama informacja o tym, że dana
osoba jest genetycznie narażona na zapadnięcie na anemię sierpowatą,
nie powinna mieć znaczenia dla pracodawcy. Z dziwnie pojętej ostrożności osoby zdrowe dystansują się jednak od takich osób. Podobnie
jak dystansują się od osób z zespołem Downa, Turnera czy pląsawicą
Huntingtona. Z tego też powodu ochrona informacji genetycznych jest
tak istotna.

39

208

Zob. B. Holmes, „Gene Invasion”, New Scientist, 14 Lutego 1998 r., s. 1010.
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Przestępstwo wykonania zabiegu leczniczego
bez zgody pacjenta. Aspekt podmiotowy

Problem uzyskania zgody pacjenta i konsekwencje przeprowadzenia zabiegu leczniczego bez takiej zgody jest jednym z podstawowych,
a jednocześnie najbardziej skomplikowanych i kontrowersyjnych zagadnień związanych z prawem medycznym. Przez wiele lat ta problematyka nie była w należyty sposób uregulowana w polskim prawie.1
Brak takiej regulacji w odpowiednich ustawach dotyczących wykonywania zawodu lekarza pociągał też za sobą brak przepisów penalizujących przeprowadzenie zabiegu mimo braku zgody, a więc często
też wbrew woli pacjenta, w kodeksie karnym z 1969 r. (choć było ono
przewidziane w jego odrzuconym projekcie z 1965 roku). Nowy kodeks karny, uchwalony w 1997, zmieniał tę sytuację poprzez wprowadzenie w rozdziale XXIII (przestępstwa przeciw wolności) artykułu
192 o następującym brzmieniu:
„§ 1. Kto wykonuje zabieg leczniczy bez zgody pacjenta, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
lat 2.
§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego”.

1
Więcej na ten temat: L. Kubicki, Nowy rodzaj odpowiedzialności karnej lekarza, „Prawo i Medycyna”
2000, nr 8, s. 30-34.
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Niestety, choć przyjęto to rozwiązanie bardzo pozytywnie, jako
spełnienie licznych postulatów przedstawicieli doktryny prawa karnego i medycznego, redakcja tego przepisu wzbudziła duże kontrowersje i wątpliwości. Zastanawiano się nad kwestią znaczenia znamienia
„zabieg leczniczy” (o czym nieco więcej dalej) oraz, czy możliwe
jest uniknięcie odpowiedzialności z tego artykułu poprzez zastosowanie przepisów o stanie wyższej konieczności. Słusznie zwrócono
także uwagę na brak precyzji w sformułowaniu tego artykułu, który
zdawałby się sugerować, że lekarz będzie karany na jego podstawie
zawsze wtedy, gdy dokona zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta.
Tymczasem możliwe są sytuacje, gdy powołując się na odrębne przepisy zawarte w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza
i lekarza dentysty2 lekarz może przeprowadzić zabieg mimo braku
zgody pacjenta. Ponadto, czasami zgody udziela nie pacjent, ale inne
upoważnione podmioty działające w jego imieniu, głównie jego przedstawiciele ustawowi. Jak widać, art. 192, gdyby rozpatrywać jedynie
jego literalne brzmienie, nakazywałby karać lekarza również wtedy,
gdy ustawa zwalnia go z obowiązku uzyskania zgody, albo tę zgodę
udziela podmiot inny niż pacjent, co byłoby oczywiście rozwiązaniem
całkowicie nieracjonalnym. Kontrowersje związane z tym przepisem
dotyczą także kwestii, pozornie wydawałoby się jednoznacznej, a dla
stosowania tego przepisu niewątpliwie podstawowej - a mianowicie
tego, kto właściwie może być sprawcą tego przestępstwa. Mimo kilkunastu lat od uchwalenia nowego kodeksu karnego kwestia ustalenia
podmiotu przestępstwa z tego artykułu nadal jest niewyjaśniona,3 co
więcej, nie ukazała się przez te wszystkie lata bodaj ani jedna publikacja poświęcona tylko i wyłącznie temu zagadnieniu - zazwyczaj problem ten jest jedynie wzmiankowany przy analizie innych zagadnień

Dz. U. z 1997 r., Nr 28, poz. 158 z późn. zm.
Wbrew temu, co sugerują niektórzy autorzy, np. A. Złotek -”Obecnie nie budzi już w doktrynie wątpliwości, że art. 192 k.k. jest typem przestępstwa powszechnego” (Granice odpowiedzialności karnej lekarza za
dokonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2008, nr
2, s. 183).
2
3
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związanych z tym przepisem, co wydaje się być rozwiązaniem wysoce
niewystarczającym.
W kwestii podmiotów mogących popełnić przestępstwo wykonania
zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta istnieją dwa przeciwstawne
stanowiska. Zwolennicy pierwszego z nich4 twierdzą, że jest to przestępstwo powszechne, a więc jego podmiotem może być każdy, także
osoba nieuprawniona do udzielenia pomocy medycznej (np. świadek
wypadku samochodowego dokonujący czynności o charakterze zabiegu leczniczego bez zgody osób poszkodowanych). Natomiast zgodnie
z drugim zapatrywaniem5 na podmiot tego przestępstwa mogą być nim
jedynie osoby uprawnione do przeprowadzenia zabiegu leczniczego,
a więc lekarz, pielęgniarka, położna, felczer. Tutaj niezbędna będzie
uwaga o charakterze porządkującym: M. Mozgawa przypisuje6 Z. Kallausowi autorstwo trzeciej koncepcji, która rzekomo ma zakładać, że
podmiotem przestępstwa z art. 192 k.k. jest jedynie lekarz (a więc już
nie np. pielęgniarka czy położna), jako jedyna osoba upoważniona do
przeprowadzenia zabiegów leczniczych. Takie twierdzenie jest jednak
całkowicie błędne, wynika prawdopodobnie z nieuważnego odczytania
poglądów Z. Kallausa, który, owszem, podkreśla, że podmiotem analizowanego tutaj przestępstwa jest przede wszystkim lekarz, ale potem
zauważa, że mogą być nim także inne osoby z personelu medycznego,

4
Między innymi: L. Kubicki, Nowy rodzaj..., s. 43; D. Dziubina, Prawny charakter zgody pacjenta na
zabieg leczniczy w świetle art. 192 kodeksu karnego, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2000,
nr 2, s. 36; J. Wojciechowska, M. Królikowski (w): Kodeks karny. Część szczególna. Tom I: komentarz do art.
117-221 pod red. A. Wąska i R. Zawłockiego, Warszawa 2010, s. 876; M. Filar (w): Kodeks karny. Komentarz
pod red. M. Filara, Warszawa 2010, s. 992; A. Złotek, Granice odpowiedzialności..., s. 183; J. Duda, Transplantacja w prawie polskim. Aspekty prawnokarne, Kraków 2004, s. 164.
5
Jego reprezentantami są M. Mozgawa (w): Kodeks karny. Praktyczny komentarz pod red. M. Mozgawy,
Warszawa 2010, s. 394; J. Kulesza, Zgoda pacjenta na zabieg leczniczy a odpowiedzialność karna za nieudzielenie pomocy (art. 162 k.k.), „Przegląd Sądowy” 2007, nr 5, s. 59-61; A. Marek, Kodeks karny. Komentarz,
Warszawa 2010, s. 442; M. Kondycka, S. M. Przyjemski, Aspekt karnoprawny braku zgody pacjenta na zabieg
medyczny, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2008, nr 2, s. 25-26; R. Góral, Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa 2002, s. 308.
6
M. Mozgawa (w): Kodeks..., s. 394.
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tym samym przyłączając się do poglądu reprezentowanego przez A.
Marka i J. Kuleszę.7
Wnikliwa analiza dwóch przedstawianych poglądów nie pozostawia moim zdaniem wątpliwości, iż rację mają ci, którzy twierdzą, że
przestępstwo z art. 192 k.k. jest przestępstwem o charakterze indywidualnym, mimo tego, iż w doktrynie raczej przeważają głosy osób
uważających je za przestępstwo powszechne. Poniższe rozważania
będą próbą krytycznej oceny argumentów wysuwanych przez reprezentantów właśnie tego (moim zdaniem, błędnego) stanowiska.
Podstawowym argumentem przemawiającym za tym, że przestępstwo z art. 192 k.k. ma charakter powszechny jest to, iż występuje
w nim zaimek „kto”, który charakteryzuje właśnie przestępstwa powszechne. Jest to założenie dalekie jednak od prawdziwości. Owszem,
przy każdym przestępstwie o charakterze powszechnym, podmiot
czynności wykonawczej musi być określony za pomocą znamienia
„kto” (użycie tu jakiejkolwiek innej nazwy oznaczałoby ograniczenie
zakresu podmiotów mogących popełnić to przestępstwo tylko do tych,
które byłyby desygnatem tej nazwy), ale z drugiej strony, użycie tego
zaimka nie przesądza automatycznie o tym, iż dane przestępstwo ma
charakter powszechny. Przykładem może być tutaj art. 296 k.k., w którym co prawda podmiot jest określany za pomocą znamienia „kto”,
ale w dalszym ciągu tego przepisu następuje doprecyzowanie, że podmiotem tego przestępstwa może być bynajmniej nie każdy, a jedynie
osoba obowiązana do zajmowania się sprawami finansowymi lub działalnością gospodarczą danej osoby fizycznej, prawnej lub jednostki
organizacyjnej na podstawie przepisów ustawy, decyzji czy umowy.
Już bowiem od dawna8 w nauce prawa karnego przewiduje się dwa
sposoby konstrukcji przepisów typizujących przestępstwa indywidualne. Pierwszym z nich (i chyba najbardziej typowym) jest zastąpienie
7
Z. Kallaus, Przestępstwa przeciwko wolności (w): Nowa kodyfikacja karna. Kodeks karny. Krótkie komentarze, z. 2, Warszawa 1997, s. 94-95.
8
Zob. choćby I. Andrejew, Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1978, s. 166.
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zaimka „kto” określeniami zawężającymi grupę podmiotów mogących
popełnić to przestępstwo poprzez wskazanie ich pewnych specjalnych
właściwości umożliwiających tylko im popełnienie tego przestępstwa;
drugi polega właśnie na tym, iż pozostawia się znamię „kto”, ale po
nim następuje indywidualizacja podmiotu przestępstwa przez określenie jego szczególnych cech. Taką techniką posłużono się właśnie w tym
przypadku, o czym przekonuje analiza dalszych znamion tego przepisu
(co będzie przedmiotem dalszej części artykułu). Problem związany
z interpretacją tego przepisu polega po prostu na tym, że posłużono się
w jego konstrukcji określeniami dość niejasnymi, czego efektem jest
to, że ta indywidualizacja nie jest oczywista, choć niewątpliwie ma
miejsce.
Aby ostatecznie zamknąć kwestię powoływania się na występowanie w tym przepisie zaimka o charakterze generalnym, należałoby
skomentować, choćby i pokrótce, fakt, iż zwolennicy poglądu o powszechnym charakterze tego przestępstwa odwołują się do zasad wykładni prawa na potwierdzenie swoich poglądów.9 To powoływanie się
jest jednak w oczywisty sposób błędne, ponieważ jeżeli postępujemy
zgodnie z zasadami wykładni, staramy się wyinterpretować treść normy prawnej na podstawie wszystkich przepisów zawierających części
składowe tej normy, co wynika ze stosowanego przez ustawodawcę
rozczłonkowania syntaktycznego i treściowego norm w przepisach
prawnych.10 Tymczasem wspomniani autorzy, twierdząc tylko i wyłącznie na tej podstawie, iż w przepisie występuje zaimek „kto”, że
adresatem wyrażonej w nim normy sankcjonowanej jest każdy, nie
tylko nie rozpatrują tego, czy wpływu na określenie adresata tej normy nie mają także inne przepisy (pomijając np. rozwiązania ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty), ale w dodatku pomijają nawet

9
Czynią tak: L. Kubicki, który twierdzi, że za jego stanowiskiem przemawiają „ogólne zasady wykładni”
(Nowy rodzaj..., s. 43), oraz A. Złotek, deklarujący że takie szerokie ujęcie podmiotu musi zostać stwierdzone,
jeżeli postępujemy „zgodnie z zasadami wykładni” (Granice odpowiedzialności..., s. 183).
10
M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2008, s. 112-138.
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treść pozostałej części tego przepisu, co należy uznać za niewątpliwe
naruszenie zasad wykładni prawa.
Jest to ważne dlatego, że do stwierdzenia, kto może być podmiotem
tego przestępstwa, niezbędne jest właśnie przeanalizowanie pozostałych znamion tego przestępstwa. Samo bowiem występowanie w przepisie zaimka „kto”, co chyba zostało już dostatecznie udowodnione,
nie przesądza o tym, czy dane przestępstwo jest powszechne albo indywidualne. W przypadku art. 192, jeżeli chcemy to ustalić, musimy
się zastanowić, jaki wpływ na ustalenie podmiotu mają znamiona „zabiegu leczniczego”, „pacjenta” i jego „zgody”.
Kwestia rozumienia pojęcia zabiegu leczniczego, o czym już wspomniałem, jest wielce kontrowersyjna,11 co jest efektem braku odpowiedniej definicji legalnej i tego, że ustawy określające sposób wykonywania zawodów medycznych posługują się raczej określeniem
„świadczenia zdrowotne”.12 Dla nas jednak interesujący jest tutaj jedynie wpływ tego znamienia na określenie podmiotu przestępstwa z art.
192. Zwolennicy poglądu o tym, że art. 192 stanowi przestępstwo powszechne, opowiadają się za szerokim rozumieniem tego pojęcia, które miałoby obejmować wszystkie czynności o charakterze medycznym
podejmowane w celu ratowania życia lub ochrony zdrowia, niezależnie od tego, na jakim etapie procesu leczniczego ten zabieg się odbywa
(leczenie sensu stricto, diagnozowanie, profilaktyka i wszystkie związane z nimi czynności). Może więc go dokonać każdy, nie tylko osoba
uprawniona (lekarz czy felczer). Ponadto zauważają oni,13 że kodeks
karny w innym miejscu, konkretnie w artykule 162, używa podobnego,
11
Zob. np. M. Filar, Lekarskie prawo karne, Kraków 2000, s. 249; L. Kubicki, Nowy rodzaj..., s. 35-36;
A. Złotek, Charakter prawny zabiegu leczniczego - zarys problemu, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2010, nr 2, s. 51-53 i n.; A. Złotek, Odpowiedzialność karna lekarza transplantologa, „Czasopismo
Prawa Karnego i Nauk penalnych” 2010, nr 1, s. 5-7; Z. Kallaus, Przestępstwa..., s. 95; S. Rutkowski, Zgoda
na zabieg leczniczy w ujęciu art. 192 k. k., „Prokuratura i Prawo” 2000, nr 2, s. 16-18; M. Kondycka, S. M.
Przyjemski, Aspekt karnoprawny..., s. 25; D. Dziubina, Prawny charakter..., s. 35-36.
12
Zob. np. art. 2 ust.1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
13
Zob. D. Dziubina, Prawny charakter..., s. 36.
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ale jednak nieco różniącego się pojęcia „zabiegu lekarskiego”. Argumentują, z pozoru słusznie, że występowanie dwóch odmiennych pojęć przesądza o tym, iż w art. 162 chodzi jedynie o czynności lekarza
(na co wskazuje wykładnia językowa tego znamienia), a w art. 192
o wszystkie czynności lecznicze, niezależnie od tego, kto ich dokonuje
- w przeciwnym wypadku ustawodawca również tutaj posłużyłby się
pojęciem zabiegu lekarskiego.
Takie rozumowanie nie wydaje się być prawidłowe, albowiem trzeba zauważyć, że konstruując znamię „zabieg lekarski” położono nacisk
na podmiot dokonujący tego zabiegu (lekarz), tymczasem w znamieniu
„zabieg leczniczy” zaakcentowano przedmiot, cel tego zabiegu, czyli
jego leczniczy charakter. Fakt odmiennej konstrukcji tych dwóch pojęć czyni w dużym stopniu wątpliwą możliwość ich porównywania ze
sobą. A nawet gdybyśmy takie porównanie przeprowadzili, nie wydaje się, aby automatycznie miało ono doprowadzić do stwierdzenia,
że zabieg leczniczego może wykonać każdy. Oznaczałoby to bowiem
jedynie to, że zabieg leczniczy jest pojęciem szerszym od zabiegu lekarskiego, co niekoniecznie oznacza, iż każda osoba może go przeprowadzić. Dlatego, dopuszczając możliwość rozszerzonej interpretacji zabiegu leczniczego, trzeba stwierdzić, że nie może się taki pogląd
opierać na zestawieniu z tym pojęciem znamion z art. 162.
Pojawia się więc tutaj pytanie: jak wobec tego potraktować poglądy
(wydaje się, że dominujące w doktrynie) preferujące wspomniane już,
szerokie rozumienie znamienia „zabieg leczniczy”? Czy skoro opowiadamy się za przeciwstawnym poglądem na naturę tego przestępstwa należałoby je zlekceważyć? Otóż bynajmniej, albowiem faktycznie wydaje się, że najbardziej odpowiadającą zamysłowi ustawodawcy
jest właśnie taka, szeroka interpretacja tego znamienia, zakładająca,
że zabiegu o charakterze leczniczym może dokonać każdy. Istotne jest
tutaj to, że wbrew pozorom nie jest to wcale argument przemawiający
za powszechnym charakterem przestępstwa z art. 192. Owszem, krąg
podmiotów mogących wykonywać zabiegi o charakterze leczniczym
Prawo i Medycyna 3-4/2012 (48/49, vol. 14)

215

Łukasz Pilarczyk

jest szeroki i obejmuje też osoby nieuprawnione do ich przeprowadzenia, ale po przeprowadzeniu interpretacji dalszych znamion tego przepisu musimy dojść do wniosku, że w znaczący sposób ograniczają one
tę grupę osób, na co zwolennicy poglądu o powszechnym charakterze
tego przestępstwa zdają się nie zwracać uwagi.
Taką ograniczającą krąg osób mogących popełnić to przestępstwo
funkcję pełni znamię „pacjent”. Użycie takiego, a nie innego określenia (jak np. „osoba poddawana zabiegowi”, które byłoby koronnym
argumentem za powszechnym charakterem tego przestępstwa) wydaje
się wskazywać na istnienie szczególnego rodzaju więzi pomiędzy taką
osobą, a tym, kto udziela jej pomocy poprzez dokonanie zabiegu.14 Nie
wydaje się, aby taka relacja powstawała zawsze wtedy, gdy udzielamy
komuś pomocy w celu ochrony jego zdrowia i dlatego raczej nie byłoby prawidłowe nazywanie pacjentem kogoś, komu pomoc medyczną
udziela osoba niebędąca lekarzem, felczerem czy pielęgniarką i nieposiadająca uprawnień do wykonywania zabiegów leczniczych. Innym
słowy, sam fakt, że dokonano wobec nas zabiegu o charakterze leczniczym, nie czyni z nas jeszcze pacjenta.
Jednakże, nawet jeśli opowiedzielibyśmy się za szerokim rozumieniem słowa „pacjent” (co wydaje się być zabiegiem wątpliwym,
ponieważ mogłoby doprowadzić do zastosowania wykładni rozszerzającej na niekorzyść sprawcy, a to jest na gruncie prawa karnego
niedopuszczalne), zgodnie z którym jest nim każdy, komu udziela się
jakiejkolwiek pomocy medycznej, jeżeli tylko może ona zostać uznana
za zabieg leczniczy, niezależnie od tego, kto by tej pomocy udzielał,
to rozstrzygające znaczenie w kwestii ograniczenia grona podmiotów
mogących popełnić to przestępstwo ma znamię „zgody pacjenta”, albowiem wprost odnosi się ono (co stwierdzają jednomyślnie wszyscy
autorzy komentujący ten przepis) do odpowiednich rozwiązań ustaw
o zawodach lekarza i lekarza dentysty, o ochronie zdrowia psychicznego15 i o zakładach opieki zdrowotnej.16 Zgoda pacjenta jest powiem po14
15
16
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Por. A. Marek, Kodeks..., s. 442.
Ustawa z dnia 19 VIII 1994, Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.
Ustawa z dnia 30 VIII 1991, Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.
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jęciem ustawowym, odnoszącym się tylko i wyłącznie do określonych
w tych ustawach osób uprawnionych do udzielania pomocy, a więc
wyłącznie personelu medycznego, a nie kogokolwiek innego. I to ustawa określa kiedy i w jaki stosuje się procedurę związaną z udzielaniem
tej zgody. Gdybyśmy uważali, że taką zgodę musi uzyskać również
osoba nieuprawniona do udzielania świadczeń zdrowotnych, doszłoby
do rozszerzenia zakresu zastosowania tych ustaw (a mówiąc precyzyjniej - norm wyrażanych przez ich przepisy), albowiem one same nie
przewidują sytuacji, w których zgoda musiałaby być udzielona osobie
nieuprawnionej. Oznacza to, że w takich sytuacjach ta procedura nie
znajdzie zastosowania, a więc jednocześnie nie będzie miał do tych
osób zastosowania odwołujący się do tej procedury art. 192 k.k., co
jest, jak sądzę, przekonywującym argumentem za tezą, że stanowi on
przestępstwo indywidualne.
Na zakończenie rozważań dotyczących interpretacji poszczególnych
znamion omawianego przestępstwa, należy pochylić się nad kwestią,
dlaczego właściwie ustawodawca wybrał taki a nie inny sposób konstrukcji tego przepisu, który nie określa wprost, kto może być podmiotem tego przestępstwa. Otóż wydaje się, iż celem ustawodawcy było
tutaj uniknięcie konieczności enumeratywnego wyliczania wszystkich tych podmiotów (lekarz, lekarz dentysta, felczer, pielęgniarka,
położna), co jest rozwiązaniem pożądanym z punktu widzenia zasad
techniki legislacyjnej (w szczególności zgodnym z wymogiem zwięzłości tekstu prawnego), a jednocześnie uniezależnia treść art. 192 od
zmian treści tych ustaw. Gdybyśmy bowiem mieli do czynienia z wyliczeniem enumeratywnym tych podmiotów, jakakolwiek zmiana tych
ustaw oddziałująca na treść tego katalogu (np. odebranie możliwości
dokonywania zabiegów leczniczych felczerom, co zresztą jest przez
niektórych postulowane czy też ograniczenie w interesującym nas zakresie uprawnień pielęgniarek) musiałaby każdorazowo doprowadzić
jednocześnie do nowelizacji kodeksu karnego, aby art. 192 zawierał
aktualny katalog tych podmiotów, co nie wydaje się być rozwiązaniem
pożądanym. Nie można jednak zarzucić ustawodawcy, iż nie określił
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dostatecznie podmiotów tego przestępstwa, albowiem poprzez zastosowanie odpowiednich zasad wykładni prawa to ustalenie nie powinno
stwarzać większych trudności.
Obok omówionych wyżej argumentów związanych z interpretacją
i właściwym znaczeniem poszczególnych znamion przestępstwa z art.
192, zwolennicy tezy o jego powszechnym charakterze wysuwają także argumenty o charakterze celowościowym, odwołując się do funkcji, jaką (oczywiście ich zdaniem) spełnia ten przepis. Przechodząc do
szczegółów, należy przedstawić to, co na temat osób nieuprawnionych
do dokonywania zabiegów leczniczych sądzi Marian Filar: „Wyłączenie ich ze sfery podmiotów zdolnych popełnić przestępstwo określone
w art. 192 (...) stawiałoby je w sytuacji lepszej niż sytuacja lekarzy lub
innych osób uprawnionych, gdyż dokonując zabiegu bez zgody osoby,
na której go dokonują, pozostawaliby bezkarni, co byłoby niezrozumiałe (chyba, że dokonaliby go, stosując przemoc lub groźbę bezprawną,
za co odpowiadaliby na mocy art. 191)”.17 Nie da się ukryć, że Marian
Filar niewątpliwie ma rację: takie wyłączenie rzeczywiście stawiałoby
w lepszej sytuacji osoby nieuprawnione do wykonywania zabiegów
leczniczych. Myli się jednak twierdząc, że to rozwiązanie byłoby niezrozumiałe - otóż nie tylko jest ono jak najbardziej uzasadnione, ale
w dodatku takie właśnie jest ratio legis tej regulacji. Jednak, aby to
twierdzenie należycie uzasadnić, należy w tym miejscu przedstawić,
przynajmniej pokrótce, procedurę wyrażania zgody przez pacjentów.18
Jest ona, o czym już wspominałem, uregulowana w ustawach o zawodach lekarza i lekarza dentysty, o ochronie zdrowia psychicznego
i o zakładach opieki zdrowotnej (chociaż w tej ostatniej jest jedynie
wzmiankowana w jednym miejscu - art. 19, ponieważ była ona pierwszą z tych ustaw zawierała jedynie szczątkowa regulację, która dopiero
M. Filar, Kodeks..., s. 923.
Ze względu na to, że celem tej publikacji nie jest kompleksowe przedstawienie kwestii zgody pacjenta,
całej związanej z tym procedury i dodatkowo komentarzy na ten temat, ta prezentacja będzie miała jedynie
charakter szkicowy i cząstkowy; po więcej informacji odsyłam do np. M. Świderskiej, Zgoda Pacjenta na
zabieg medyczny, Toruń 2007.
17

18
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w następnych aktach prawnych została rozwinięta). Podstawową funkcję pełni tutaj ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a w szczególności artykuły 32 - 35. Mniejsze znaczenie ma natomiast ustawa
o ochronie zdrowia psychicznego, gdyż dotyczy ona wyłącznie osób
przyjętych do szpitala psychiatrycznego, a więc trudno wyobrazić sobie sytuację, gdy pomoc będzie udzielana tym osobom przez osoby
nieuprawnione (poza raczej rzadkimi przypadkami, gdy ktoś będzie się
podszywał pod uprawnionego członka personelu szpitala), a przecież
tylko takie sytuacje są przedmiotem naszego zainteresowania.
Regułą jest tutaj to, że pacjent musi udzielić swojej zgody przed
wykonaniem na nim zabiegu, chyba że pacjent jest małoletni lub niezdolny do świadomego wyrażenia zgody, gdyż wtedy jest wymagana
zgoda jego przedstawiciela ustawowego, a gdy pacjent go nie posiada
lub porozumienie się z nim jest niemożliwe, wtedy konieczne jest zezwolenie sądu opiekuńczego (art. 32 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty). Zgodę, ale tylko na badania, może także wyrazić
opiekun faktyczny. Natomiast w przypadku osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej zgodę wyraża również jej przedstawiciel ustawowy,
ale w przypadkach, gdy osoba taka jest w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć swoją opinię w sprawie badania, konieczne jest ponadto uzyskanie jej zgody (art. 32 ust. 4). Wymóg pełnoletności przy udzielaniu
zgody jest z kolei ograniczony przez art. 32 ust. 5, który przewiduje,
że gdy pacjent ukończył 16 lat, jego zgoda także jest wymagana. Co
więcej, jeżeli taka osoba (lub ubezwłasnowolniony albo pacjent chory
psychicznie czy też upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem), sprzeciwia się czynnościom medycznym, to
poza zgodą jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego albo w przypadku niewyrażenia przez nich zgody wymagane jest
zezwolenie sądu opiekuńczego (art. 32 ust. 7). Zgoda nie jest jednak
konieczna, jeżeli pacjent wymaga niezwłocznej pomocy lekarskiej,
a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie może wyrazić zgody i nie
ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym
lub opiekunem faktycznym (art. 33 ust. 1). Lekarz może też pominąć
obowiązek uzyskania zgody, jeżeli w trakcie zabiegu okazało się, iż
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musi on podjąć działania różniące się od tych, na które udzielił mu
zgody pacjent, a nie ma możliwości niezwłocznego uzyskania zgody
samego pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego (art. 35 ust. 1).
Ponadto w doktrynie19 formułuje się wymogi, aby osoba, która wyraża
zgodę na określoną ingerencję w sferę prawnie chronionych dóbr, powinna być ich dysponentem, a więc musi być uprawniona do jej udzielenia; czynność, która stanowi przedmiot zgody nie może sprzeciwiać
się ustawie lub zasadom współżycia, a zgoda na nią ma być świadoma,
stanowić wynik integralnej i swobodnej decyzji osoby ją składającej,
a zatem nie może być ona wyrażona pod wpływem przymusu, błędu
lub w stanie psychicznym uniemożliwiającym jej wyrażenie. Zgoda
musi być też wyrażona w stosownej formie (określają ją art. 32 ust. 7
oraz 34 ustawy) i po uprzednim poinformowaniu pacjenta o charakterze zabiegu.
Mam nadzieję, że samo to fragmentaryczne przedstawienie tej procedury (pomijające przecież rozliczne spory doktrynalne, dotyczące
chociażby charakteru prawnego samej zgody20 - mianowicie, czy jest
ona oświadczeniem woli, wiedzy, a może ma charakter pośredni między nimi), wystarczy, aby stwierdzić, że jest ona wielce skomplikowana. Gdybyśmy uznali, że przestępstwo z art. 192 k.k. jest powszechne,
musielibyśmy wymagać jej znajomości (albowiem do niej ten przepis, poprzez użycie znamienia „zgoda pacjenta”, wprost się przecież
odwołuje) również od wszystkich osób nieuprawnionych do wykonywania zabiegów leczniczych, co wydaje się być rozwiązaniem zdecydowanie nietrafnym, gdyż wymagałoby to od każdego obywatela (bo
zgodnie z poglądem o powszechnym charakterze tego przestępstwa
może je przecież popełnić każdy) znajomości procedury, z której odpowiednim stosowaniem mają czasem problem nawet wykwalifikowani członkowie personelu medycznego. Doprawdy trudno uznać, aby
sam fakt udzielenia pomocy poszkodowanemu przez osobę do tego
19
20
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Zob. M. Świderska, Zgoda..., s. 26-35.
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nieuprawnioną, która to pomoc udzielana jest przecież przeważnie
w dobrej wierze, miał powodować to, że traktujemy tę osobę tak samo
jak lekarza i domagamy się od niej (równie dobrej co lekarz!) znajomości norm prawnych, których ta osoba nie jest przecież adresatem. Tym
bardziej, że przecież art. 162 k.k. nakazuje udzielać pomocy osobom
znajdującym się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Gdybyśmy
uznali, że przestępstwo wykonania zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta ma charakter powszechny, to musielibyśmy pociągnąć na jego
podstawie do odpowiedzialności karnej każdą nieuprawnioną osobę,
która udzielałaby bez zgody poszkodowanego (co bynajmniej nie zawsze oznacza, iż wbrew jego woli - ta osoba może bowiem nie udzielić
zgody tylko i wyłącznie z tego powodu, że jest nieprzytomna lub oszołomiona) pomocy medycznej, którą moglibyśmy zaklasyfikować jako
zabieg leczniczy, w sytuacji, gdy działałaby ona realizując obowiązek
pomocy nałożony na nią przez art. 162 k.k. Mogłoby więc tutaj dojść
do kolizji dwóch norm - jednej nakazującej udzielanie pomocy i drugiej, zakazującej jej udzielania bez zgody pacjenta (poszkodowanego),
co jest, rzecz jasna, sytuacją nie do przyjęcia. Dlatego nie ma racji
M. Filar, gdy podważa uprzywilejowanie osób udzielających pomocy
medycznej bez odpowiednich kwalifikacji, albowiem taki właśnie jest
sens tego przepisu, który wymaga więcej (czyli znajomości i umiejętności zastosowania tej procedury) od wykwalifikowanego personelu
medycznego, niż od zwykłego obywatela.
Nie ma też racji M. Filar twierdząc, że osoby nieuprawnione do
przeprowadzania zabiegów medycznych pozostawałyby bezkarne,
gdyby wykonały zabieg leczniczy bez zgody pacjenta. Otóż gdyby ten
zabieg polegał na rozpoznawaniu chorób lub ich leczeniu, taka osoba
odpowiadałaby za wykroczenie z art. 58 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub za przestępstwo typizowane w ust. 2 tego
artykułu, jeżeli działałaby w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo
wprowadzałaby w błąd co do posiadania uprawnienia do przeprowadzania takich czynności. Będzie to dotyczyć głównie osób podszywa-
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jących się pod lekarza.21 Analogiczne rozwiązania znajdują się w art.
32 ust. 1 ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej22 oraz w art. 9
ustawy o zawodzie felczera.23 Jeżeli natomiast osoba nieuprawniona
udzielając pomocy bez zgody poszkodowanego naruszy jego nietykalność cielesną (przykładem będzie sytuacja, gdy taka osoba udzieli
pomocy medycznej o charakterze zabiegu leczniczego poszkodowanemu mimo jego sprzeciwu, stosując przy tym przymus fizyczny, nawet,
jeśli działa ona w dobrej wierze, będąc przekonaną, że drugiej stronie
jest potrzebna jej pomoc), będzie odpowiadała z art. 217 k.k. (a jeżeli używając przemocy zmusiła go do określonych zachowań, to z art.
191). Gdyby natomiast skutkiem działań tej osoby był uszczerbek na
zdrowiu poszkodowanego (głównie będzie tu chodziło o konsekwencje nieumiejętnego udzielenia pomocy), będzie ona odpowiadać, w zależności od ciężkości uszczerbku, na podstawie art. 156 § 2 albo 157
§ 3 k.k. (ponieważ nie miała ona zamiaru spowodowania tego skutku,
nie może odpowiadać za przestępstwo umyślne; jeżeli natomiast taki
zamiar miała, to jej czynności nie możemy uznać za zabieg leczniczy,
gdyż jego celem - przypomnijmy - jest ratowanie życia lub ochrona
zdrowia, a nie szkodzenie im, a więc wyłączałoby to taki przypadek
z kręgu naszego zainteresowania); względnie - jeśli skutkiem jej działań było powstanie stanu bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, będzie odpowiadać z art.
160 § 3 k.k. (możliwość odpowiedzialności takiej osoby za to przestępstwo w postaci umyślnej wykluczamy tutaj w sposób analogiczny, jak
przy spowodowaniu uszczerbku na zdrowiu). Oczywiście możliwa jest
kumulacja np. 157 § 3 k.k. i art. 58 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty. Nie będą jednak objęte odpowiedzialnością karną
wspomniane wcześniej przypadki udzielenia pomocy przez osobę do
tego nieuprawnioną mimo braku zgody pacjenta w sytuacji bezpośredniego niebezpieczeństwa, jeżeli działania osoby dokonującej zabiegu
21
Na temat tego przepisu szerzej pisze E. Zielińska (w): Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
Komentarz pod red. E. Zielińskiej, Warszawa 2008, s. 765-771.
22
Ustawa z dnia 5 VII 1996 r., Dz. U. Nr 91, poz. 410 z późn. zm.
23
Ustawa z dnia 20 VII 1950 r., Dz. U. z 2003 r., Nr 208, poz. 217 z późn. zm.
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leczniczego nie wyrządziły żadnych szkód poszkodowanemu (czy
też ciężko choremu), a taka odpowiedzialność byłaby nieuchronnym
skutkiem uznania art. 192 za przestępstwo powszechne, co w efekcie
doprowadziłoby do omawianego wcześniej konfliktu z normą wysławianą przez art. 162 k.k.
Mam nadzieję, iż w dostateczny sposób uzasadniłem twierdzenie, że
przestępstwo wykonania zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta jest
niewątpliwie przestępstwem indywidualnym. Przemawiają za tym zarówno ogólne zasady wykładni prawa, reguły obowiązujące w polskim
prawie karnym, jak również względy praktyczne i celowościowe.
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Próba samobójcza jako domniemana zgoda na podjęcie
czynności leczniczych w celu ratowania życia

Wstęp
„Salus aegroti suprema lex esto” - zdrowie pacjenta najwyższym
prawem. Powyższe zdanie wyznacza ogólną zasadę pracy lekarza, a jednocześnie buduje relatywizm w postrzeganiu działań podejmowanych
na rzecz pacjenta. Nieostrość sformułowania „dobro pacjenta” ujawnia
się w szczególności w sytuacji, gdy podmiotem czynności leczniczej
jest osoba, która podjęła próbę samobójczą. Czy wówczas działanie
lekarza mające na celu ratowanie życia jest sprzeczne z autonomią pacjenta? Czy może akt autoagresji zwalnia z obowiązku respektowania
woli desperata? Pytania te były punktem wyjścia do rozważań, których
rezultat ukazany został w poniższych zapisach.
Motywacją do napisania niniejszej pracy była chęć zwrócenia uwagi
na problem autonomii woli pacjenta, a także przedstawienie poglądów
doktryny oraz własnych przemyśleń dotyczących obowiązku ratowania samobójców.

Pojęcie czynności medycznej i zabiegu leczniczego
Czynności medyczne to wszelkie czynności wchodzące w skład wykonywania zawodu lekarza, które łączą się z oddziaływaniem na organizm ludzki za pomocą środków i metod o charakterze medycznym,
bez względu na cel podejmowanych czynności. W skład tego pojęcia
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zalicza się zarówno lecznicze jak i pozalecznicze czynności. Czynności lecznicze (terapeutyczne) są to czynności medyczne, które podejmowane są w celu ratowania zdrowia lub życia ludzkiego, a także
w celu zmniejszenia cierpień. Natomiast przez czynności pozalecznicze rozumie się (a contrario) wszystkie te czynności medyczne, które
nie zmierzają bezpośrednio do ratowania zdrowia lub życia ludzkiego
ani zmniejszenia cierpień osoby, której dotyczą.
Zabieg leczniczy jest czynnością leczniczą połączoną z ingerencją
wewnątrz organizmu pacjenta lub też naruszeniem integralności jego
ciała.1

Przedmiot zgody
Według art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach
lekarza i lekarza dentysty (dalej jako u.z.l.l.d) oraz art. 19 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotne (dalej
jako u.z.o.z. ) pacjent ma prawo do wyrażania zgody na wszelkie świadczenia zdrowotne, poczynając od badania. Może on również sprzeciwić się wyrażeniu zgody (art. 19 ust. 1 pkt 3 u.z.o.z.). Wspomniane
uprawnienia mają swą podstawę w ustawie zasadniczej, która gwarantuje ochronę wolności fizycznej (art. 41), a także prawo do samostanowienia (art. 47). Owe konstytucyjne zapisy mają również wpływ na
tworzenie przepisów o wypisaniu ze szpitala. Zgodnie z artykułem. 22
ust. 1 pkt 2 u.z.o.z wypisanie ze szpitala następuje na żądanie osoby
przebywającej w szpitalu lub jej przedstawiciela ustawowego. Ustawa
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (dalej jako
u.o.z.p) statuuje, że zasadą jest przyjmowanie do szpitala osób z zaburzeniami psychicznymi w oparciu o ich pisemną zgodę. Natomiast
art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych
i zakażeniach (dalej jako u.ch.z.z) zawiera postanowienie o odbieraniu
zgody nawet na hospitalizację obowiązkową.2
1
R. Kędziora, Odpowiedzialność karna lekarza w związku z wykonywaniem czynności medycznych, Warszawa 2009, s. 36-39.
2
T. Dukiet- Nagórska, Autonomia pacjenta a polskie prawo karne, Warszawa 2008, s. 51-54.
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Wobec powyższego należy stwierdzić, iż wszelkie podejmowane
przez lekarza działania, poza czysto werbalnymi, wymagają zgody pacjenta. Istnieją jednak sytuacje, w których zdanie poprzedzające należałoby uznać za błędne. A mianowicie art. 15 ustawy z dnia 2 stycznia
2004 r. - Kodeks etyki lekarskiej (dalej jako k.e.l) przewiduje wszczęcie postępowania diagnostycznego, leczniczego i zapobiegawczego
bez zgody pacjenta wyjątkowo w szczególnych przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób. Legalność takich
działań uzasadnia się stanem wyższej konieczności, polegającym na
konieczności poświęcenia prawa do wyrażenia zgody w imię ratowania jego zdrowia lub życia. W myśl art. 33 ust. 1 u.z.l.l.d badanie
lub udzielenie pacjentowi innego świadczenia zdrowotnego bez jego
zgody jest dopuszczalne, jeśli pacjent wymaga niezwłocznej pomocy
lekarskiej, a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie może wyrazić
zgody i nie ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem
ustawowym lub opiekunem faktycznym. Art. 34 ust. 7 u.z.l.l.d przewiduje z kolei sytuację wykonania zabiegu operacyjnego lub metody leczenia i diagnozowania o podwyższonym ryzyku dla pacjenta bez zgody przedstawiciela ustawowego lub sądu opiekuńczego, gdy zwłoka
spowodowana postępowaniem w sprawie uzyskania zgody groziłaby
pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia
ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia. W opisywanym stanie faktycznym konieczne jest również niezwłoczne zawiadomienie o dokonanych bez zgody czynnościach przedstawiciela ustawowego pacjenta,
jego opiekuna faktycznego lub sąd opiekuńczy.3

Podmiot wyrażający zgodę
Samodzielnie zgodę wyrazić może tylko osoba posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, będąca w stanie pozwalającym na
jej świadome wyrażenie. Zgodę wyraża więc tylko pacjent, którego
stan pozwala na przyjęcie ze zrozumieniem informacji udzielanej mu
3
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przez lekarza i podjęcie, odpowiednio do uzyskanej informacji, decyzji o poddaniu się określonym działaniom medycznym lub o odmowie
poddania się im. „Pacjent musi znać przedmiot zgody, musi wiedzieć
o proponowanej metodzie leczenia, ryzyku zabiegu i jego następstwach.
Zakres obowiązku informacji nie zależy od tego, co lekarz sądzi, ile
pacjent powinien wiedzieć, lecz od tego, co rozsądna osoba będąca
w sytuacji pacjenta obiektywnie potrzebuje usłyszeć od lekarza, aby
podjąć „poinformowaną” i inteligentną decyzję wobec proponowanego zabiegu”.4 Lekarz nie ma jednak obowiązku informowania o wszelkich możliwych skutkach zabiegu operacyjnego niezależnie od rodzaju
zabiegu i prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Sprzeciwia się temu
zarówno wzgląd na ochronę chorego, jak i na ochronę lekarza.5 Lekarz
ma prawo ocenić czy pacjent znajduje się w stanie pozwalającym wyrazić zgodę w sposób świadomy.
Ustawy oprócz zgody pacjenta przewidują wyrażanie tzw. zgody
zastępczej, czyli zgody odnoszącej się do pacjenta, a pochodzącej od
innego podmiotu niż pacjent (następuje z uwagi na jego niezdolność
do samodzielnego wyrażenia zgody). Wyraża ją przedstawiciel ustawowy (w zakresie badania także opiekun faktyczny), a niekiedy sąd.
Jeżeli pacjent jest małoletni lub niezdolny do świadomego wyrażenia
zgody, wówczas zgodę na badanie lub inne świadczenie zdrowotne
wyraża jego przedstawiciel ustawowy, a jeśli go nie ma lub też porozumienie z nim jest niemożliwe, czyni to sąd opiekuńczy (art. 32 ust.
2 u.z.l.l.d.).
Jeżeli ustawa nakazuje odebranie w pewnych sytuacjach oprócz
zgody wyrażanej przez przedstawiciela ustawowego także zgody od
pacjenta, to mowa jest o zgodzie kumulatywnej. Wymaga się jej, gdy
pacjent jest małoletni, ale ukończył lat 16 (art. 32 ust. 5 i 34 ust. 4
u.z.l.l.d.) albo też przedmiotem zgody jest przerwanie ciąży u kobiety, która ukończyła 13 lat (art. 4a ust. 4 ustawy z dnia 7 stycznia
1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach
4
5

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 29.09 2005 r. sygn. IACa 236/05.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 2004 r. sygn. II CK 134/03.

Prawo i Medycyna 3-4/2012 (48/49, vol. 14)

227

Artur Aleksander Dąbrowski

dopuszczalności przerywania ciąży), bądź dawcą szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej jest małoletni, który ukończył
13 lat. W tym ostatnim przypadku zgoda przedstawiciela ustawowego
wymaga zezwolenia sądu (art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2005
r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek
i narządów). Ze zgodą kumulatywną mamy również do czynienia, gdy
pacjent jest całkowicie ubezwłasnowolniony, ale „jest w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć opinię w sprawie badania” (art. 32 ust. 4 zd.
drugie u.z.l.l.d.).6

Forma zgody
W przepisach u.z.l.l.d. (art. 32 ust. 7) jako zasadę dopuszczono wyrażanie zgody w dowolnej formie, w tym również per facta concludentia. W myśl tego przepisu, jeśli ustawa nie stanowi inaczej, zgoda
może być wyrażona ustnie albo nawet poprzez takie zachowanie, które
w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom medycznym.
Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty statuuje wymóg odbierania zgody pisemnej tylko w przypadku zabiegu operacyjnego bądź
stosowania zabiegu diagnostycznego lub leczniczego o podwyższonym
stopniu ryzyka (art. 34 ust. 1). Jeśli pacjent jest małoletni, ubezwłasnowolniony bądź niezdolny do świadomego wyrażenia zgody pisemnej,
wówczas na przeprowadzenie zabiegu operacyjnego, zastosowanie
metody diagnostyki lub leczenia o podwyższonym stopniu ryzyka wymagane jest uzyskanie zgody przedstawiciela ustawowego (bądź sądu
opiekuńczego, jeśli pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego bądź
porozumienie z nim jest niemożliwe).
Wymóg pisemnej zgody wprowadzają ponadto ustawy
szczegółowe:
- w formie pisemnej wyrażana jest zgoda na hospitalizację realizowaną na podstawie u.o.z.p. (art. 22 ust. 1, 3 i 5),
6
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- pisemnej zgody wymaga także zastosowanie względem pacjenta psychiatrycznego metody postępowania zaliczonej do grupy tych,
w przypadku których nie jest dozwolone działanie bez zgody (§ 2 ust.
2 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 sierpnia 1995 r. w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych wymagających
odrębnej zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego),
- zgoda wyrażona poprzez złożenie podpisu w dokumentacji medycznej jest wymagana w przypadku hospitalizacji, izolacji lub kwarantanny zarządzanych na podstawie u.ch.z.z. (art. 30 ust. 2),
- wymóg pisemnej zgody w obecności lekarza odnosi się do kandydata na dawcę krwi (art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997
r. o publicznej służbie krwi).7

Wykonanie czynności lekarskiej bez zgody podmiotu
uprawnionego bądź przy jego sprzeciwie w sytuacji braku
ustawowego upoważnienia.
Wykonanie czynności lekarskiej bez zgody uprawnionego podmiotu
bądź przy jego sprzeciwie w sytuacji braku ustawowego upoważnienia
do tego, powoduje prawnokarne konsekwencje. Art 192 §1 Kodeksu
karnego stanowi, że ten, „kto wykonuje zabieg leczniczy bez zgody
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Przedmiotem ochrony w wypadku opisywanego czynu
zabronionego jest autonomia pacjenta wobec zabiegów leczniczych,
przejawiająca się w prawie do samostanowienia o ingerencji medycznej oferowanej przez lekarza.8 Podmiotem przestępstwa z art. 192 §1
k.k. ( indywidualnego właściwego ) może być osoba uprawiająca zawód medyczny, zobligowana ustawą do podejmowana interwencji na
podstawie zgody pacjenta (w polskim porządku prawnym takimi osobami są obecnie tylko lekarze). Jego strona przedmiotowa polega zaś
na wykonaniu zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta. Zwrot „bez
7
8

Ibidem, s. 83-87.
Kodeks karny, komentarz, Tom 2, A. Zoll ( red.), Warszawa 2006, s. 524.
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zgody” obejmuje swoim zakresem obydwie, wyodrębnione w ustawie
o zawodach lekarza i lekarza dentysty sytuacje, a mianowicie:
- kiedy uprawniony podmiot nie mógł, z różnych przyczyn, wypowiedzieć się w przedmiocie zabiegu leczniczego,
- kiedy uprawniony podmiot ustosunkował się negatywnie do propozycji dokonania zabiegu leczniczego.
Spoglądając z kolei na stronę podmiotową czynu zabronionego
określonego w artykule 192 §1 k.k należy wywnioskować, iż owe przestępstwo może być popełnione wyłącznie umyślnie. Podjęcie zabiegu
leczniczego wymaga działania cum dolo directo i to z nastawieniem
na cel leczniczy. Pierwotny charakter czynności leczniczych (w tym
zabiegów leczniczych) przyjąć można wówczas, gdy wystąpi nastawienie sprawcy na terapię (przesądza to o konieczności wystąpienia po
stronie sprawcy świadomości terapeutycznego charakteru przedsiębranego działania). Wobec tego o zabiegu leczniczym w rozumieniu art.
192 §1 k.k. można mówić wtedy i tylko wtedy, gdy działanie sprawcy
ma obiektywnie terapeutyczny charakter, zaś sprawca na osiągnięcie
celu terapeutycznego jest nastawiony. Byt opisywanego przestępstwa
zależy ponadto od istnienia przynajmniej świadomości możliwości
nieodebrania zgody lub świadomości możliwości wyrażenia sprzeciwu
w sposób świadomy (przy braku podstaw prawnych dla podejmowania
działania w takich okolicznościach).9
W myśl art. 192 § 2 czyn zabroniony polegający na wykonaniu czynności lekarskiej bez zgody pacjenta jest przestępstwem wnioskowym,
czyli ściganie sprawcy następuje na wniosek pokrzywdzonego.
Zgodnie z art. 30 u.z.l.l.d lekarz ma obowiązek udzielać pomocy
lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby
spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia
ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach nie
cierpiących zwłoki. Z wyjątkiem sytuacji opisanych powyżej lekarz
dysponuje prawem do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego
w granicach zakreślonych przez art. 38 i 39 u.z.l.l.d.
9
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Art. 38 u.zl.l.d. stanowi, że lekarz może nie podjąć lub odstąpić od
leczenia pacjenta. Z uprawnieniem tym związane są, sformułowane
w tym samym przepisie, nałożone na lekarza obowiązki:
– w przypadku odstąpienia od leczenia: obowiązek dostatecznie
wczesnego uprzedzenia o odmowie pacjenta lub jego przedstawiciela
ustawowego bądź opiekuna faktycznego,
– w przypadku odstąpienia od leczenia: obowiązek wskazania realnych możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub
w zakładzie opieki zdrowotnej,
– w przypadku odstąpienia od leczenia: obowiązek uzasadnienia
i odnotowanie tego faktu w dokumentacji medycznej,
– obowiązek uzyskania zgody swojego przełożonego, w odniesieniu
do lekarza wykonującego swój zawód na podstawie stosunku pracy lub
w ramach służby, z zastrzeżeniem jednak, że istnieją przy tym poważne powody do nie podjęcia lub odstąpienia od leczenia.
Art 39 u.z.l.l.d. przyznaje lekarzowi prawo do powstrzymania się
od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem
Współistniejące z tym prawem obowiązki ciążące na lekarzu to:
– obowiązek wskazania realnych możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w innym zakładzie opieki zdrowotnej,
- obowiązek uzasadnienia i odnotowania faktu powstrzymania się
od udzielenia świadczenia w dokumentacji medycznej,
– obowiązek uprzedniego powiadomienia na piśmie przełożonego,
jeśli lekarz wykonuje swój zawód na podstawie stosunku pracy lub
w ramach służby.10
W polskim kodeksie karnym nie znajduje się indywidualny typ
przestępstwa zaniechania udzielenia pomocy przez lekarza. Za podstawę odpowiedzialności karnej za brak interwencji medycznej należy
obrać art. 162 § 1 k.k. penalizujący powszechne, formalne przestępstwo
nieudzielenia pomocy w niebezpieczeństwie. W myśl wyżej wymienionego zapisu ustawy karnej każdy „kto człowiekowi znajdującemu
10

E. Zatyka, Lekarski obowiązek udzielenia pomocy w świetle prawa karnego, Warszawa 2011, s. 22-27.
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się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty
życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3”. Brzmienie cytowanego artykułu pozwala wywnioskować, że lekarz tak jak każdy inny podmiot nie może
zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej z art. 162 § 1 k.k.,
jeżeli udzielenie pomocy byłoby związane z narażeniem na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu samego
lekarza lub innej osoby. Jeżeli natomiast lekarz pełnił funkcję osoby
prawnie, szczególnie zobowiązanej do zapobiegnięcia niekorzystnemu
dla życia lub zdrowia skutkowi, to obowiązywały go w tym względzie
standardy wykonywania zawodu lekarza, których przełamanie w tym
przypadku da podstawę do przypisania odpowiedzialności karnej za
wystąpienie skutku. Podobnie na podstawie art. 162 § 1 k.k. nie poniesie odpowiedzialności karnej lekarz, który nie udzielił pomocy, do
której konieczne było poddanie się zabiegowi lekarskiemu.11

Problem ratowania samobójców
Problem ratowania samobójców to zagadnienie niezwykle kontrowersyjne. Dlatego w doktrynie pojawiają się rożne sposoby patrzenia
na problematyczną kwestię. Jeden z nich opisuje trzy sytuacje:
- samobójca znajduje się w stanie nieprzytomnym; w chwili zamachu żadnego oświadczenia woli w związku z możliwością późniejszych
prób przywrócenia go życiu nie pozostawił,
- samobójca znajduje się w stanie nieprzytomnym, lecz pozostawił
oświadczenie woli napisane przed zamachem, z którego wynika jasno
i niedwuznacznie, że sprzeciwia się jakimkolwiek zabiegom leczniczym (np. zostawił list, w którym prosił, by mu pozwolono spokojnie
umrzeć albo ostrzegł lekarzy, że na wypadek inwalidztwa po przywróceniu do życia będzie od nich dochodził odszkodowania),
11
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- samobójca po zamachu jest jeszcze przytomny i sprzeciwia się jakimkolwiek zabiegom mającym na celu utrzymanie go przy życiu lub
wręcz stawia lekarzowi opór, kiedy ten usiłuje go ratować.
W powyższych sytuacjach, zdaniem prof. J. Sawickiego, lekarz ma
upoważnienie „do wkroczenia w interesie samobójcy”, zaś jeśli jego
życiu zagraża bezpośrednie niebezpieczeństwo, wówczas istnieje nawet obowiązek ratowania.
Problematykę ratowania samobójców w obecnie obowiązującym
stanie prawnym podjęła prof. E. Zielińska. Autorka ta krytykuje tezę
o bezwzględnym obowiązku ratowania niedoszłych samobójców,
nawet w przypadku, gdy jednoznacznie wyrazili wolę nieratowania,
a jednocześnie odrzuca stanowisko, w myśl którego samobójca nie
powinien być ratowany, gdyż nie zawsze targnięcie się na życie jest
wyrazem woli śmierci. Zdaniem prof. E. Zielińskiej obowiązek ratowania samobójcy występuje wtedy, gdy akt autoagresji pochodzi od
osoby małoletniej, chorej psychicznie, pozostającej w stanie zaburzeń
psychicznych oraz dorosłego samobójcy, który w chwili podejmowania decyzji przez lekarza jest nieprzytomny, zaś wcześniej nie wyraził jasno stanowiska co do tego, czy chce być ratowany. Autorka ta
opowiada się za poszanowaniem stanowiska dorosłego, przytomnego
samobójcy, który w sposób niebudzący wątpliwości sprzeciwia się akcji ratowniczej. Sugeruje ponadto możliwości przyjmowania dorozumianej woli samobójcy nieratowania go, a do osób takich skłonna jest
zaliczyć tzw. racjonalnych samobójców (np. nieuleczalnie chorych)
oraz takich, w przypadku których akcja ratownicza może nie zapobiec
powstaniu kalectwa czy upośledzenia umysłowego.12

Postulaty
Doktryna nie jest jednogłośna w kwestii ratowania samobójców.
Wspomniany brak una voce wynika z niemożności określenia granicy pomiędzy autonomią woli człowieka, a lekarskim obowiązkiem
12

T. Dukiet- Nagórska, op.cit., s. 79-83
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ratowania pacjenta. Co w takim układzie ma począć lekarz, który ma
niewiele czasu na podjęcie decyzji: ratować - nie ratować ?
Moim zdaniem, lekarz nie jest podmiotem (i nim być nie może),
który decyduje o tym komu należy pozwolić umrzeć. Składając przysięgę lekarską przyjmuje na siebie obowiązek ratowania ludzkiego życia, który może w pewnych sytuacjach nabrać charakteru względnego,
ale nie może utracić swej pierwotnej wartości. Określając poprzez normę prawną sytuacje, w których lekarz musi ratować życie samobójcy,
a w których nie powinien, byłoby zmuszeniem do działania wbrew
słowom roty przyrzeczenia lekarskiego.
Uważam, że wobec tego próbę samobójczą można, a nawet trzeba
traktować jako domniemaną zgodę na podjęcie przez lekarza czynności lekarskich w celu ratowania życia. Nielogiczność zdania powyższego wynika stąd, że taedium vitae w większości przypadków nie ma
racjonalnych pobudek. A nawet, gdy je ma, to lekarz winien wykonywać swój zawód zgodnie z lege artis, a nie obawiać się, iż brak zgody
w owym przypadku może skutkować prawnokarnymi konsekwencjami. Obowiązek ratowania osób chcących odebrać sobie życie winien
być bezwzględny, niezależnie od przyczyn aktu autoagresji.
Uważam dalej, że jeśli dana osoba jest nieuleczalnie chora i pragnie
zakończyć swe cierpienia, to należy pozwolić jej umrzeć. Śmierć nie
może jednak nastąpić poprzez samobójstwo, ale w wyniku eutanazji.
Ustawodawca chcąc rozwiązać problem ratowania samobójców, winien rozważyć możliwość śmierci na życzenie (w ustawowo określonych wypadkach i po spełnieniu wymogów formalnych), a wtedy dylemat: ratować - nie ratować zostałby zminimalizowany i dotyczyłby
tylko pojedynczych przypadków.
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O R Z E CZ NIC TWO
Mirosław Nesterowicz

Wyrok Sądu Apelacyjnego - I Wydział Cywilny w
Lublinie z dnia 14 kwietnia 2011 r., I ACa 130/11

Szpital ponosi odpowiedzialność za dokonanie operacji w zakresie
niebędącym przedmiotem zgody pacjenta zamiast operacji uzgodnionej, choćby ta pierwsza była medycznie uzasadniona w drugiej kolejności bądź zakres uzgodnionej operacji był zbyt ograniczony.

GLOSA
Powód został przyjęty do szpitala w dniu 15 lipca 2007 r. z rozpoznaniem żylaków lewej nogi w celu planowanego zabiegu operacyjnego. Dokumentacja medyczna (Historia Choroby) była prowadzona
wyjątkowo niestarannie, brak było najistotniejszego z punktu widzenia
lekarskiego fragmentu badania chirurgicznego układu naczyniowego
kończyn dolnych, opisu zmian przedoperacyjnych, oceny stopnia zaawansowania niewydolności żylnej u powoda w skali CEAP, jakichkolwiek badań diagnostycznych obrazowych układu żylnego kończyn
przed operacją. Brak było również rozpoznania przedoperacyjnego
i adnotacji o kwalifikacji do zabiegu operacyjnego. Nie było więc łatwo
ustalić jaki powinien być przedmiot i zakres zabiegu operacyjnego, na
który powód się zgodził. Jak wiadomo, zgodnie z ogólnymi zasadami
ciężaru dowodu (art. 6 k.c.) ciężar dowodu tych okoliczności spoczywa na powodzie, jednakże jak trafnie orzekł Sąd Najwyższy w wyroku
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z 15 X 1997 r. (III CKN 226/97), „ewentualne, nie dające się usunąć
braki w dokumentacji lekarskiej nie mogą być wykorzystane w procesie na niekorzyść powoda”. Ponadto, skoro zdaniem Sądu Najwyższego „Ciężar dowodu wykonania ustawowego obowiązku udzielenia
pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu przystępnej informacji, poprzedzającej wyrażenie zgody spoczywa na lekarzu” (wyrok
z 17 XII 2004 r., II CK 303/04)1, to w istocie lekarz musi wykazać, jaki
był przedmiot zgody, do której odnosiła się informacja.
W literaturze prawniczej i medycznej podkreśla się, że wadliwie
i nieprawidłowo prowadzona dokumentacja medyczna pacjenta, pełna
luk, braków i niedopowiedzeń utrudnia i przedłuża postępowanie dowodowe oraz pogarsza sytuację prawną lekarza (szpitala) w procesach
sądowych2.
Powód twierdził, że podczas operacji zamiast żyły odstrzałkowej
usunięto mu żyłę odpiszczelową, w związku z czym czeka go konieczność poddania się kolejnej operacji usunięcia tej żyły, która miała być
usunięta, i żądał tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę kwoty
100.000 zł. Fakt ten został potwierdzony w postępowaniu sądowym,
zwłaszcza że wcześniejsze badanie USG Doppler kończyn dolnych
z 16 maja 2007 r. wskazywało na niewydolność pnia żyły odstrzałkowej, które to badanie - jak stwierdził Sąd Okręgowy - chirurg zignorował. Jeżeli można by przypisać lekarzowi błędy diagnostyczne, to
niewątpliwie zawinione, za które powinien ponieść odpowiedzialność.
Szpital zresztą nie kwestionował zmiany przedmiotu zabiegu, lecz wyjaśniał, że nie świadczy to w sposób jednoznaczny i kategoryczny, że
w trakcie zabiegu operacyjnego usunięto powodowi żyłę niewłaściwą.
Podnosił, iż przed zabiegiem operacyjnym u powoda został wykonany
„mapping” żylaków i w ocenie klinicznej zespołu leczącego żyła odpiszczelowa była również niewydolna, dając napływy do rozległych
żylaków kończyny dolnej lewej. W ocenie szpitala ewentualnie można
mówić o wykonanym zabiegu operacyjnym w zbyt małym zakresie,
OSP 11/2005, poz. 131, z glosą M. Świderskiej oraz PS 6/2006, z glosą M. Nesterowicza.
Por. K. Kordel, Prowadzenie dokumentacji medycznej - implikacje dowodowe, PiM 3/2006, s. 100 i n.;
M. Nesterowicz, glosa do wyroku SN z 11 IV 2006 r., I CSK 191/05, PiM 3/2007.
1
2
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a nie o niewłaściwym zabiegu, który spowodował usunięcie zdrowej
żyły odpiszczelowej. W związku z tym szpital i ubezpieczyciel szpitala
wnosili o oddalenie powództwa.
Stanowisko to jest zadziwiające. Gdyby nawet przyjąć, że zabieg
operacyjny powinien był być dokonany w szerszym zakresie, należało
to zdiagnozować, poinformować powoda i uzyskać jego zgodę, a nie
narażać go na dwie kolejne operacje. Jakkolwiek operację przeprowadzono prawidłowo, gdyż nie wystąpiły żadne powikłania chirurgiczne,
to operacja nie była doszczętna, gdyż pozostawiono niewydolny pień
żyły odstrzałkowej lewej i niepodwiązaną żyłę Giacominiego.
I tu się rozchodzą punkty widzenia medycznego i prawnego. Być
może z punktu widzenia medycznego wszystko było w porządku. Biegły stwierdził nawet, że te operacje przeprowadza się dwuetapowo i że
zachodziła potrzeba usunięcia żyły odpiszczelowej, a żyłę odstrzałkową można usunąć w kolejnej operacji.
Z punktu widzenia prawnego natomiast chirurg dokonał operacji
bez zgody pacjenta, czyli działanie chirurga było bezprawne. Wolę pacjenta zastąpił swoją decyzją. Nie było to przekroczenie zakresu zgody
(przedmiotu, granic, metody zabiegu), o którym mówi art. 35 ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty (1996), który pozwala lekarzowi w trakcie zabiegu operacyjnego w szczególnych okolicznościach
zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta zmienić zakres zabiegu3. Przypomina to precedensową sprawę z USA Mohr v. Wiliams (1905, 95
Minnesota 261, 104, NW 12)4, w której sąd przyjął odpowiedzialność
chirurga, który uzyskał zgodę na operację prawego ucha, jednakże gdy
pacjentka była pod działaniem narkozy, lecz jeszcze przed operacją,
po ponownym zbadaniu uszu stwierdził, że lewe jest znacznie bardziej
zagrożone i operację tego ucha przeprowadził. Pacjentka przedstawiła
roszczenia odszkodowawcze za działanie chirurga bez jej zgody, tym

3
Por. M. Nesterowicz, Prawo medyczne, wyd. IX, Toruń 2010, s. 161; M. Świderska, Zgoda pacjenta na
zabieg medyczny, Toruń 2007, s. 181 i n.
4
Zob. S. Pegalis, H.F. Wachsman, American Law of Medical Malpractice, t. 1, Rochester, N.Y. 1980, s.
95.
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bardziej że przedtem nie miała żadnych dolegliwości lewego ucha,
a po operacji słuch się znacznie pogorszył.
W orzecznictwie wiele spraw dotyczyło tzw. rozszerzonej operacji (extented operation), zajmowała się tym również doktryna prawa.
Sytuacje są bardzo zróżnicowane, jednakże można z nich wyciągnąć
wniosek, że jeżeli na podstawie badań diagnostycznych jest do przewidzenia, że operacja może być rozszerzona, lekarz powinien uzyskać na
to „poinformowaną” zgodę pacjenta. W przeciwnym razie w przypadku przekroczenia zakresu zgody, a tym bardziej interwencji medycznej, która nie była przedmiotem zgody, lekarza obciąża ryzyko operacji
i odpowiedzialność za szkodę, z wyjątkiem stanu konieczności (zagrożenia życia lub zdrowia), kiedy interwencja taka jest dozwolona5.
W systemie common law uważa się, że lekarz będzie odpowiadał nawet wtedy, gdy myślał, że działa w najlepszym interesie pacjenta (the
best interest of patient)6.
W glosowanej sprawie Sąd Okręgowy nie miał wątpliwości co do
niedołożenia należytej staranności w postępowaniu leczniczym powoda, lecz stwierdził, że nie można uznać, iż chirurg dopuścił się błędu
sztuki lekarskiej, gdyż usunięcie u powoda pnia lewej żyły odpiszczelowej było celowe i wskazane. Zasądził od pozwanych na rzecz powoda zadośćuczynienie w kwocie 30.000 zł.
Apelacje stron Sąd Apelacyjny oddalił. W uzasadnieniu trafnie powiedział: „Prawidłowe i niekwestionowane są ustalenia Sądu Okręgowego co do tego, że powód zgłosił się do pozwanego szpitala z określonym rozpoznaniem (niedrożność żyły odstrzałkowej) celem jej
usunięcia. Poza sporem są również zaniedbania pozwanego szpitala
polegające po pierwsze, na zlekceważeniu rozpoznania, niedokonaniu
własnych badań, które w szczególności prowadziłyby do odmiennej
diagnozy i w konsekwencji dokonaniu operacji, co do której nie było
medycznych wskazań (resekcja żyły odpiszczelowej). Niczego w tym
5
Por. M. Nesterowicz, Prawo medyczne; M. Świderska, Zgoda pacjenta..., s. 181 i n.; T. Vansweevelt, La
responsabilité civile du médecin et de l´hopital, Bruksela 1996, s. 165 i n. ; R. Nelson-Jones, F. Burton, Medical
Negligence. Case Law, Londyn 1990, s. 66 i n.
6
R. Nelson-Jones, F. Burton, jw.
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aspekcie nie zmienia stanowisko biegłego, z którego wynika, że zachodziła potrzeba usunięcia żyły odpiszczelowej, a operacje tego typu
przeprowadza się dwuetapowo. Podkreślenia bowiem wymaga, że pacjentowi pozostawiono niedrożną żyłę odstrzałkową, usuwając póki
co drożną żyłę odpiszczelową. Nawet jeżeli i ta żyła kwalifikowała
się do usunięcia, to nie w pierwszej kolejności, a przynajmniej brak
badań przeprowadzonych czy to w pozwanym szpitalu czy w innej
placówce medycznej, z których wynikałaby medycznie uzasadniona
odmienna kolejność zakresu zabiegów. Nic też nie usprawiedliwia
zaniechania przeprowadzenia zabiegu w takim zakresie, jaki wynikał
z niekwestionowanego rozpoznania przeprowadzonego poza pozwanym szpitalem.
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Wyrok Sądu Apelacyjnego - Wydział I Cywilny
w Gdańsku z dnia 23 listopada 2011 r., I ACa 1124/11
Zaniechanie u kobiety ciężarnej w dniu przyjęcia jej do szpitala z objawami mogącymi świadczyć o zagrożeniu płodu wykonania w trybie
pilnym koniecznych badań, które stwarzałyby szanse na wcześniejsze wdrożenie stosownego postępowania medycznego, jest niezgodne
z zasadami Kodeksu Etyki Lekarskiej i stanowi winę lekarza.

GLOSA
Sprawa ta jest niestety jedną z kolejnych, w których na skutek zaniedbań organizacyjnych w procesie opieki nad matką dziecka, gdy istnieje zagrożenie powikłań ciąży i porodu1 oraz błędów sztuki lekarskiej,
polegających na opóźnieniu porodu czy kontynuowanie porodu siłami
natury mimo bezwzględnych wskazań do dokonania zabiegu cesarskiego cięcia2, dziecko doznaje trwałego i nieodwracalnego ciężkiego
kalectwa. Szkód tych można by uniknąć, gdyby nie zawinione postępowanie personelu medycznego, wadliwa diagnoza, brak szczególnej
staranności, która w tych przypadkach jest wymagana, działanie lub
zaniechanie sprzeczne z zasadami sztuki lekarskiej. Od lekarza zawsze
wymagano „wyższej staranności”, staranności znawców, staranności
profesjonalistów. W doktrynie uważano, że wraz z poziomem specjali-

Zob. wyrok SA w Poznaniu z 19 IV 2000 r., I ACa 1146/99, PiM 13/2003, z glosą M. Nesterowicza.
Zob. wyroki SA w Lublinie z 10 XI 2009 r., I ACa 523/09, PiM 3/2011, z glosą M. Nesterowicza; z 21
II 2006 r., I ACa 69/06, PiM 4/2007, z glosą M. Nesterowicza; z 10 I 2002 r.,I ACa 576/01, OSP 2/2003, poz.
23, z glosą M. Nesterowicza, i z komentarzem B. Janiszewskiej (w:) Prawo wobec medycyny i biotechnologii.
Zbiór orzeczeń z komentarzami (red. M. Safjan), Warszawa 2011, s. 263 i n.; wyrok SN z 24 III 2011 r., I CSK
389/10, niepubl.
1
2
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zacji rosną wymagania3, a w orzecznictwie kryteria odnoszono właśnie
do lekarza „jako osoby powołanej do czuwania nad zdrowiem i życiem
pacjenta powierzonego jego opiece”4.
W tej sprawie matka małoletniego powoda Agnieszka S. będąca
w 41 tygodniu ciąży została przyjęta do szpitala na oddział położniczo-ginekologiczny dnia 23 lipca 2002 r. ok. godz. 9.oo rano. Jej
stan ogólny był dobry, jednakże zgłaszała brak ruchów płodu od dnia
poprzedniego, co ją niepokoiło. Przeprowadzono badanie USG potwierdzające żywą ciążę i prawidłową ilość płynu owodniowego oraz
trzykrotne badanie KTG, a o godz. 19,29-20,00 czwarte badanie KTG,
podczas którego pielęgniarka zauważyła, że tętno płodu zaczęło się
obniżać do ok. 110 uderzeń na minutę. W związku z tym Agnieszkę
S. przewieziono n a t y c h m i a s t na salę porodową w celu wykonania cesarskiego cięcia. Powód urodził się z niewydolnością oddechową, niewydolnością krążenia, zamartwicą, posocznicą, wrodzonym
zapaleniem płuc i hipotermią. Było to spowodowane niedotlenieniem
płodu, wywołanego zaburzeniem krążenia pępowinowego na skutek
owinięcia pępowiną wokół szyi i tułowia.
Sąd na podstawie opinii biegłych ustalił, że w pozwanym szpitalu
doszło do nieprawidłowości, a mianowicie zaniechania wykonania testu obciążeniowego oksytocyną (testu stresowego) w dniu przyjęcia
do szpitala (test ten planowano na dzień następny, tj. 24 lipca o godz.
7,oo). Test ten jest bardzo prosty do wykonania, nie wymaga specjalistycznego sprzętu, polega na podaniu kroplówki z oksytocyną. Wykonanie tego badania mogło zdiagnozować zagrożenie zamartwicą
i stwarzałoby szanse na wcześniejsze wdrożenie stosownego postępowania. Gdyby to stwierdzono i wykonano cesarskie cięcie, nie doszłoby do tak ciężkiej zamartwicy, istniałaby możliwość urodzenia dziecka
bez cech zamartwicy. Do wewnątrzmacicznej zamartwicy płodu do-

3

i n.

Por. M. Sośniak, Elementy zawodowe w odpowiedzialności odszkodowawczej, Palestra 9/1964, s. 7

4
Zob. orzecz. SN z 19 VIII 1953 r., I K 295/53, PiP 2/1954, s. 381; orzecz. SN z 7 I 1966 r., I CR 369/65,
OSPiKA 12/1966, poz. 278.
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szło pomiędzy godz. 20,10 a 20,30, czyli w trakcie przygotowywania
zespołu operacyjnego do zabiegu.
Według opinii biegłych lekarz prowadzący miał świadomość konieczności wykonania testu stresowego, jednak termin jego wykonania
wyznaczył na dzień następny. Wywołane na skutek tego opóźnienie
spowodowało, iż powód urodził się w zamartwicy.
Biegli stwierdzili, że wszystkie dolegliwości powoda wynikają z zaniedbania wykonania testu stresowego i to zaniechanie stanowi winę
lekarza prowadzącego. W tym przypadku błąd diagnostyczny nie wynikał z braku wiedzy lekarza, lecz z braku staranności i przezorności5.
Lekarz popełnił dwa uchybienia: nie przeprowadził rutynowego testu
i zlekceważył symptomy braku ruchów płodu. Okręgowy Sąd Lekarski
w orzecz. z 20 VII 2006 r. uznał lekarza za winnego zaniechania badań
dodatkowych w trybie pilnym przy objawach mogących świadczyć
o zagrożeniu płodu u Agnieszki S., czym naruszył Kodeks Etyki Lekarskiej: art. 8 („Lekarz powinien przeprowadzać wszelkie postępowanie diagnostyczne, lecznicze i zapobiegawcze z należytą starannością,
poświęcając im niezbędny czas”.) i art. 39 („Podejmując działania lekarskie u kobiety w ciąży lekarz równocześnie odpowiada za zdrowie
i życie jej dziecka. Dlatego obowiązkiem lekarza są starania o zachowanie zdrowia i życia dziecka przed jego urodzeniem”.) i skazał go na
karę upomnienia6.
Łagodność Sądu Lekarskiego była nadzwyczajna. Przy takim zaniedbaniu, naruszeniu dwóch przepisów KEL, przez co dziecko urodziło
Por. orzecz. SA w Warszawie z 27 VI 2007 r., VI ACa 108/07, PiM 4/2011, z glosą M. Nesterowicza.
Tego rodzaju błędy diagnostyczne wynikające z braku lub opóźnienia dokonania koniecznych badań,
ocenia się bardzo surowo w orzecznictwie wielu państw z uwagi na późniejsze poważne skutki - nieprawidłowe rozpoznanie, wadliwe leczenie lub niepodjęcie leczenia, złe prognozowanie (zob. T. Vansweevelt, La
responsabilité civile du médecin et de l´hôpital, Bruksela 1996, s. 127 i n. ; S.E.Pegalis, H.F. Wachsman, American Law of Medical Malpractice, Rochester, N.Y. 1980, s. 86). We Francji w braku winy lekarza za tzw. „wypadki medyczne”, szkody nieprzewidywalne, anormalne i nie pozostające w związku z początkowym stanem
pacjenta odpowiedzialność może ponieść Państwowe Biuro Odszkodowań za Wypadki Medyczne (ONIAM)
(zob. M. Nesterowicz, Prawo medyczne, wyd. IX, Toruń 2010, s. 424 i n.; K. Bączyk-Rozwadowska, Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przy leczeniu, Toruń 2007, s. 320 i n.) na zasadzie słuszności
(solidarité nationale). Jest to wyłączone w braku lub opóźnienia diagnozy, odpowiedzialność ponosi wówczas
tylko lekarz (szpital) (orzecz. Cour de Cassation z 6 V 2010 r., D.2010. 1280 - zob. A. Laude, Panorama. Droit
de la santé, D.2011. 2572).
5
6
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się z poważnym kalectwem i bez szans na polepszenie stanu zdrowia,
Sąd Lekarskie orzekł najniższą karę - upomnienie. Widocznie uznał,
że było to „lekkie” zaniedbanie (nieprzeprowadzenie jednego testu),
lecz pominął świadomość lekarza, że ten test powinien przeprowadzić
i tragiczne skutki zaniechania.
Trzeba przypomnieć, że lekarz musi przestrzegać nie tylko przepisy
prawa, lecz także zasady etyki zawarte w KEL (orzecz. SN z 7 I 1966
r., I CR 396/65, OSPiKA 12/1966, poz. 278). Kodeks przyjęty uchwałą
Krajowego Zjazdu Lekarzy jako najwyższej władzy samorządu lekarskiego, jest aktem normatywnym skierowanym do lekarzy. Trybunał
Konstytucyjny stwierdził w orzecz. z 23 IV 2008 r., (SK 16/07, LEX
nr 371847), że: „Postanowienia KEL ujęte w izolacji od właściwych
przepisów ustawowych należą (...) do odrębnego porządku normatywnego (deontologicznego) i uzyskują walor prawny w obszarze prawa
powszechnie obowiązującego właśnie ze względu na ustawę o izbach
lekarskich i w zakresie określonym przez jej przepisy”.
Szpital na przedprocesową skargę powódki odpowiedział, jak zwykle w podobnych przypadkach, że „przebieg hospitalizacji oraz postępowanie medyczne były prawidłowe, zgodne ze standardami”. Po
orzeczeniu Sądu Lekarskiego nie mógł już tak twierdzić, lecz podniósł
zarzut przedawnienia roszczenia, gdyż powód wytoczył powództwo
dnia 30 stycznia 2008 r., a więc po upływie 3-letniego terminu od dowiedzenia się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia
(art. 442 § 1 k.c.), i wniósł o oddalenie powództwa. Sąd Okręgowy
w Toruniu powództwo oddalił. Jednakże zdaniem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w wyroku z 31 marca 2009 r. podniesienie zarzutu
przedawnienia jest w okolicznościach tej sprawy sprzeczne z zasadami
współżycia społecznego i z tego względu nie zasługuje na uwzględnienie. Powód doznał bowiem uszczerbku w dobrach podlegających
szczególnej ochronie prawnej. Zdrowie ludzkie jest dobrem największym, rozmiar doznanego uszczerbku jest też szczególny, powód nie
jest zdolny do samodzielnej egzystencji, w tym wykonywania tak podstawowych czynności życiowych jak spożywanie posiłków czy kontrolowanie potrzeb fizjologicznych, nie nawiązuje żadnego kontaktu
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z otoczeniem. Uwzględnienie zarzutu przedawnienia godzi w zasady
sprawiedliwości i uczciwości społecznej, a tym samym stanowi nadużycie prawa (art. 5 k.c.)”.
Akceptując w pełni stanowisko Sądu Apelacyjnego na tle tej sprawy
widać, jak doniosła była zmiana regulacji przedawnienia, dokonana
ustawą z 16 II 2007 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 538), która weszła w życie z dniem 10 VIII 2007 r. Art. 442 k.c. został uchylony, a nowy art.
4421 § 4 k.c. przewiduje, że: „Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może się skończyć wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania pełnoletniości”. Przepis
ten wzmacnia ochronę małoletnich, zwłaszcza gdy ich przedstawiciele
ustawowi nie podjęli skutecznych kroków prawnych w celu dochodzenia ich roszczeń odszkodowawczych. Obecnie sąd nie musi już sięgać
do konstrukcji nadużycia prawa7.
Sąd Okręgowy w Toruniu ponownie rozpatrując sprawę w wyroku
z 28 VI 2011 r. (I C 1172/09) wnikliwie zbadał krzywdę powoda. Ponieważ pozwany podnosił, że roszczenie powoda o zadośćuczynienie
jest wygórowane sąd, miał na uwadze ustalone stanowisko orzecznictwa (np. orzecz. SN z 16 VII 1997 r., II CKN 273/97, LEX nr 286781),
że „zdrowie jest dobrem szczególnie cennym, dlatego przyjmowanie
niskich kwot zadośćuczynienia w przypadkach ciężkich uszkodzeń
ciała prowadziłoby do niepożądanej deprecjacji tego dobra”8 i zasądził
od pozwanego szpitala i ubezpieczyciela PZU S.A. zadośćuczynienie
odpowiednio w kwocie 200.000 zł i 300.000 zł (w granicach zawartej
w umowie ubezpieczenia OC sumy gwarancyjnej) oraz rentę z tytułu
zwiększonych potrzeb w kwocie 2.560 zł miesięcznie. Ustalając wysokość zadośćuczynienia Sąd wziął pod uwagę rozmiar uszczerbku na
zdrowiu, jakiego doznał powód, a także trwające do dnia dzisiejszego
tego konsekwencje. Powód od dnia urodzenia wymaga całodobowej
7
Por. M. Nesterowicz, Prawo medyczne, s. 128 i n.; Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania - część
ogólna, wyd. 8, Warszawa 2008, s. 273 i n.; M. Balwicka-Szczyrba. Przedawnienie roszczeń z tytułu odpowiedzialności deliktowej za szkody przyszłe na osobie, Poznań 2008, s. 150 i n.
8
Por. M. Nesterowicz, Prawo medyczne, s. 106 i n.; M. Wałachowska, Zadośćuczynienie pieniężne za
doznaną krzywdę, Toruń 2007, s. 126 i n.
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opieki, całkowitej obsługi, stałych zabiegów pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych, nie jest zdolny do wykonywania podstawowych czynności
życiowych, nie miał możności skorzystania z życia, nie zaznał żadnej
przyjemności, a jedyne, co odczuwał, to ból i cierpienie.
Rozstrzygając apelację stron Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z 23 XI 2011 r. podniósł wysokość renty płatnej przez szpital do
kwoty 3.000 zł, gdyż koszty zwiększonych potrzeb powoda wynoszą
co najmniej tę kwotę, a w pozostałej części wyrok utrzymał w mocy.
Odrzucił argumentację szpitala, że wyższe zadośćuczynienie niż kwota 300.000 zł (na tyle szpital był ubezpieczony w PZU) jest nadmierne i nie bierze pod uwagę zachowania się szpitala z punktu widzenia
stopnia winy oraz wpływu tego zachowania na stan zdrowia powoda.
Trafnie Sąd Apelacyjny stwierdził, że stopień winy sprawcy w żaden
sposób nie wpływa na zakres szkody mu wyrządzonej, wszystkie dolegliwości powoda wynikają z zaniechania wykonania testu stresowego
w dniu przyjęcia do szpitala i niewdrożenia wcześniej stosownego postępowania. Bez znaczenia pozostaje natomiast okoliczność, iż pozostałe postępowania lekarzy były prawidłowe. Można tylko dodać, że
dla przyjęcia odpowiedzialności deliktowej wystarczy każdy stopień
winy, nawet culpa levissima.
Natomiast renta z tytułu zwiększonych potrzeb nie może być kwestionowana, gdyż bieżące potrzeby poszkodowanego dziecka są znacznie wyższe niż zdrowego dziecka (koszty stałej opieki, pielęgnacji
i rehabilitacji wykonywanej przez fachowy personel medyczny, odpowiedniego sprzętu, materiałów higienicznych, leków, specjalnego odżywiania itp.)9.

9

Por. orzecz. SN z 17 VI 2009 r., IV CSK 37/09, OSP 9/2010, poz. 93, z glosą M. Nesterowicza.

Prawo i Medycyna 3-4/2012 (48/49, vol. 14)

245

Małgorzata Świderska

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2012 r.,
III CSK 227/11, LEX nr 1211885
Sama aprobata pacjenta dokonania zabiegu, uzyskana w sytuacji
braku uprzedniego udzielenia mu przystępnej informacji, nie może
być traktowana jako zgoda w rozumieniu art. 32 i 34 ustawy z 1996 r.
o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.

Z uzasadnienia
Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 23 listopada 2010 r. oddalił apelację powódki od wyroku Sądu Okręgowego, którym oddalono żądanie
powódki skierowane przeciwko Szpitalowi Wojewódzkiemu w T. o zapłatę kwoty 10.000 zł odszkodowania, 190.000 zł zadośćuczynienia
oraz 600 zł miesięcznej renty. Obydwa sądy uznały, że powódka wyraziła zgodę na zabieg wykonany metodą klasyczną otwartą (metodą
Nissana), a nadto, że brak jest podstaw do przyjęcia zawinienia lekarzy
zatrudnionych przez pozwany szpital w związku z zastosowaniem tej
metody. Skarga kasacyjna powódki od wyroku Sądu Apelacyjnego (...)
zmierza do uchylenia tego wyroku oraz przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
(...) W demokratycznym państwie prawnym jednym z przejawów
autonomii jednostki i swobody dokonywanych przez nią wyborów
jest prawo do decydowania o samym sobie, w tym do wyboru metody leczenia. Refleksem tego prawa jest instytucja zgody na wykonanie zabiegu medycznego, stanowiąca jedną z przesłanek legalności
czynności leczniczych (...). Sąd Apelacyjny w ocenie prawnej zgody
246
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powódki na zabieg metodą Nissana pominął ustalenie, że powódki nie
poinformowano o innej metodzie leczenia i nie proponowano wykonania zabiegu inną metodą, tj. metodą laparoskopową, gdyż ta metoda
nie była stosowana w pozwanym szpitalu, jak i nie poinformowano,
że istnieje możliwość przeprowadzenia zabiegu przy zastosowaniu tej
metody w innych placówkach medycznych. Uszło uwagi Sądu Apelacyjnego, że pacjent, aby mógł dokonać świadomego wyboru, musi
zostać o alternatywnej metodzie leczenia czy też diagnostyki poinformowany. W sytuacji, gdy istnieją alternatywne metody diagnostyczne
lub lecznicze wybór jednej z nich należy do pacjenta. (...) Z powyższą
zasadą nie pozostaje w sprzeczności wadliwie zredagowana art. 6 Kodeksu Etyki Lekarskiej brzmiący: „Lekarz ma swobodę wyboru w zakresie metod postępowania, które uzna za najskuteczniejsze”. Podlega
on bowiem interpretacji, w powiązaniu z art. 13 Kodeksu - zwłaszcza
zdaniem trzecim, że „Lekarz powinien poinformować pacjenta o stopniu ewentualnego ryzyka zabiegów diagnostycznych i leczniczych
i spodziewanych korzyściach związanych z wykonywaniem tych zabiegów, a także o możliwościach zastosowania innego postępowania
medycznego”. (...). W świetle dotychczasowych ustaleń wiążących Sąd
Najwyższy, w sytuacji powódki, która mogła mieć wykonany zabieg
operacyjny metodą klasyczną otwartą (...), jak i metodą laparoskopową
uświadomienie powódce przez lekarzy zatrudnionych przez pozwany
szpital możliwości wykonania zabiegu tą drugą metodą (w tym „za
i przeciw” jednej i drugiej metody) było ich obowiązkiem. Obowiązek ten nie został spełniony, przez co powódka została pozbawiona
możliwości wyboru i współdecydowania o sposobie leczenia, zaś brak
tej informacji skutkował wyrażeniem przez powódkę zgody na zabieg
metodą Nissana, która nie miała charakteru zgody uświadomionej.
Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok i sprawę przekazał Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania.
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GLOSA
1. Wyrok Sądu Najwyższego wpisuje się w ustaloną linię orzecznictwa i w pełni zasługuje na aprobatę.
Zasada prawa wyboru metody diagnostycznej lub terapeutycznej
przez pacjenta i odpowiadający temu obowiązek informacji ciążący
na lekarzu powszechnie są akceptowane w doktrynie prawa medycznego polskiej i obcej1. Niekiedy wszakże rozważa się, czy przedstawianie pacjentowi różnych możliwych sposobów jest zasadne, skoro
w medycynie obowiązują tzw. standardy leczenia, stanowiące pewien
kanon postępowania2. Standardy takie nie mogą jednak stanowić jakiegoś „obowiązującego” wzorca o jednolitej strukturze, który narzucany jest pacjentowi z różnych zresztą powodów (w tym ekonomicznych). Wydawać by się mogło, że idea paternalizmu jest oczywistym
anachronizmem, tymczasem komentowany wyrok dowodzi, że ciągle
w praktyce powraca. Wynika to m.in. ze swoistego automatyzmu decyzyjnego lekarzy, utartej, choć błędnej praktyki postępowania, z faktu, że pacjent z reguły jest laikiem i nie zna zawiłości diagnozowania
i terapii. Ten ostatni czynnik, o czym nieustannie należy przypominać,
nie czyni pacjenta „przedmiotem leczenia” czy tzw. przypadkiem, lecz
pozostaje on samostanowiącym podmiotem, bez względu na poziom
wiedzy i inteligencji.
Aby pacjent mógł dokonać świadomego wyboru, musi zostać poinformowany o innych metodach terapeutycznych. Taki zakres obowiązku informacji wynika expressis verbis z art. 31 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który stanowi o proponowanych oraz
możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych3. Obowiązek ten
istnieje nawet wówczas, jeśli jakiejś metody nie stosuje się w szpitalu,
1
 �������������������������������������������������������������������������������������������������
Zob. M. Nesterowicz, Prawo medyczne, Toruń 2010, s. 173, gdzie Autor wskazuje, że lekarz musi pouczyć o możliwościach leczenia tak, aby zgoda pacjenta była wynikiem świadomego wyboru; M. Świderska,
Zgoda pacjenta na zabieg medyczny, Toruń 2007, s. 130 i n.; w prawie porównawczym - zob. T. Vansweevelt,
La résponsabilité civile du médecin et de l´hopital, Bruksela 1996, s. 197 i n., s. 229 i n.
2
Zob. T. Dukiet-Nagórska, Świadoma zgoda pacjenta w ustawodawstwie polskim, Prawo i Medycyna
2005, nr 19, s. 81-82. Ostatecznie Autorka dochodzi do wniosku, że trzeba przedstawiać pacjentowi metody
alternatywne.
3
Ustawa z 5 XII 1996 r., jedn. tekst Dz.U. z 2011 r., Nr 277, poz. 1634.
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gdzie postawiono diagnozę, ponieważ istnieją szpitale o różnym poziomie referencyjnym albo o różnych możliwościach leczenia4. Obowiązek
lekarza poinformowania pacjenta o istniejących sposobach i metodach
leczenia wielokrotnie był podkreślany w orzecznictwie. Niewykonanie
tego obowiązku często wynika z faktu, iż lekarz uważa, że decyzja należy do niego, co jest konsekwencją wadliwie sformułowanego art. 6
Kodeksu Etyki Lekarskiej, na co zwrócił uwagę Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku, a równie często z błędu diagnostycznego. Zdarza
się również, że lekarz stosuje połączony z większym ryzykiem lub
zupełnie zbędny zabieg operacyjny zamiast leczenia zachowawczego5
albo odwrotnie, stosuje leczenie zachowawcze zamiast zabiegu operacyjnego, który powinien być dokonany i to w odpowiednim czasie6.
W stanie faktycznym sprawy ustalono, że metoda laparoskopowa
nie była w pozwanym szpitalu stosowana, choć nie stanowi jakiegoś
unikatowego zabiegu. Pacjentka powinna o tym wiedzieć. Mogłaby
wówczas wybrać inny podmiot leczniczy albo „świadomie” pozostać
w pozwanym szpitalu. Słusznie więc Sąd Najwyższy użył w tezie określenia „aprobata”, bowiem tego aktu przyzwolenia, którego udzieliła
pacjentka nie można traktować jako zgody „uświadomionej” (informed
consent) w rozumieniu art. 32 ust. 1 i art. 34 ust. 1 ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty ani w rozumieniu art. 16 ustawy o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta7.
Postępowanie pozwanego pozostaje także w sprzeczności z art. 12
ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przepis ten stanowi, że pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń
4
Słusznie podnosi T. Dukiet-Nagórska, że „jeśli niedobór środków materialnych ogranicza dostęp do
pewnych świadczeń medycznych, co skutkuje wyborem mniej efektywnej metody, pacjent powinien o tym
wiedzieć”, op.cit., s. 81-82.
5
Zob. orzecz. SA w Gdańsku z 26 II 2010 r., I ACa 51/10, LEX nr 653696, Przegląd Sądowy 2012, nr
4, z glosą A. Surynt-Skorupy; orzecz SN z 10 III 2006 r., IV CSK 80/05, OSP 2007, nr 1, poz. 11, z glosą M.
Nesterowicza; orzecz. SN z 29 XII 1969 r., II CR 564/69, OSPiKA 1970, nr 10, poz. 201; orzecz. Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z 19 VII 1999 r., I C 1150/98, OSP 2002, nr 4, poz. 59, z glosą M. Nesterowicza.
6
Zob. dla porównania wyrok Sądu Najwyższego Węgier III 20.125/2009 cyt. przez M. Nesterowicza,
Przegląd orzecznictwa europejskiego w sprawach medycznych (w latach 2009-2011 - wybrane orzeczenia),
Przegląd Sądowy 2013, nr 2.
7
Ustawa z 6 XI 2008 r., jedn. tekst Dz.U. z 2012 r., Nr 159.
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zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych (...). Zatem pacjent powinien znać standardy stosowane przez
konkretny podmiot leczniczy, bo to także otwiera możliwość wyboru
innej metody postępowania.
2. Dla porównania, art. L.1111 francuskiego kodeksu zdrowia publicznego stanowi, że pacjent ma prawo być poinformowany o innych
możliwościach alternatywnego postępowania (badań, leczenia, zabiegów profilaktycznych). Od dawna istniał we francuskim orzecznictwie
nurt, który to potwierdzał, np. w orzeczeniu z 28 I 1942 r .Sąd Kasacyjny8 powiedział, że zabieg operacyjny polegający na chirurgicznym
połączeniu odłamków kostnych, przeprowadzany bez uprzedzenia pacjenta o alternatywnej metodzie terapii (założenie gipsu) i bez wyjaśnienia możliwych skutków i ryzyk związanych z operacją, uzasadnia
odpowiedzialność cywilną lekarza. Konsekwencją zabiegu było amputowanie przedramienia pacjenta w związku z pojawieniem się zgorzeli gazowej. Znacznie nowsze orzeczenie Sądu Kasacyjnego z 9 X
2001 r.9 potwierdza tę linię orzecznictwa. W stanie faktycznym sprawy
roszczeń dochodziło dziecko po dojściu do pełnoletniości za szkody
poniesione podczas akcji porodowej jego matki (w roku 1975). Powód
doznał m.in. obustronnego paraliżu splotu ramiennego, będącego skutkiem porodu przy miednicowym położeniu płodu. Podniósł on, że matka nie została poinformowana o ryzyku powikłań związanych z takim
porodem i możliwości alternatywnej cesarskiego cięcia. Sąd podzielił
stanowisko powoda.
Prawo francuskie przyjęło, że decyzję dotyczącą zdrowia pacjenta podejmują pacjent i lekarz wspólnie. Z art. L. 111-4 ust. 1 k.z.p.
wynika, że pacjent podejmuje decyzję dotyczącą jego zdrowia razem
z lekarzem, biorąc pod uwagę jego informacje i zalecenia. Wskazuje
to na ewolucję klasycznej zgody „objaśnionej” (consentement éclairé)
w jeszcze bardziej od koncepcji paternalistycznej decyzję wspólną
8
9
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D.1942., s. 63; zob. też G. Mémeteau, Le droit médical, Paris 1985, s. 345-346.
Bulletin civil de la Cour de Cassation 2001, nr 43, s. 3474, z glosą D. Thouvenin.
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(décision partagée). Pacjent nie tylko biernie zgadza się na proponowane leczenie, ale także podejmuje decyzję dotyczącą swojej terapii.
A zatem obie równorzędne strony powinny podejmować decyzję wspólnie - jedna z pozycji profesjonalisty, druga - podmiotu, którego integralności cielesnej i zdrowia dotyczyć będzie interwencja medyczna.
3. Dodać trzeba, że na tle prawa polskiego nie ma wątpliwości, iż
w razie różnicy zdań, rozstrzygające znaczenie ma wybór pacjenta.
Wynika to w drodze wykładni z brzmienia cytowanego art. 31 ust. 1
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Ustawodawca nie nałożyłby obowiązku informowania pacjenta o metodach alternatywnych,
gdyby jego intencją było powierzenie wyboru lekarzowi. Nie można
zapominać, że decyzja lekarza może nie być w danym przypadku optymalna, nawet jeśli stosuje tzw. standardy leczenia, a diagnoza może
być błędna.
W okolicznościach komentowanej sprawy powódka nie zapytała
o inne możliwości terapii, z czego nie można stawiać jej zarzutu. Mogła bowiem sądzić, że klasyczny zabieg operacyjny jest jedyną metodą, a nadto nie miała obowiązku robienia takiego „wywiadu”. Pacjent
ma prawo do informacji, a lekarz obowiązek jej udzielenia, nie można więc obarczać pacjenta powinnością wykazywania inicjatywy, aby
skłonić lekarza do stosownych wyjaśnień.
4. Zbliżony stan faktyczny rozstrzygał Sąd Najwyższy 14 XI 1972
r. Powód poddał się operacji tarczycy bez tzw. wskazań bezwzględnych. Powikłania pooperacyjne (uszkodzenie nerwu zwrotnego) były
niezawinione i całkowicie ustąpiły, pozostała jednak rozległa blizna
pooperacyjna. Sąd Najwyższy, uznając zasadność roszczeń powoda
o zadośćuczynienie pieniężne, podkreślił, że pacjent nie został należycie poinformowany o tym, że zabieg operacyjny był tylko jednym
z ewentualnych sposobów leczenia. Zatem - jak powiedział Sąd Najwyższy - jeśli istnieją dwa możliwe sposoby leczenia - zachowawczy
10

10

I CR 463/72, Nowe Prawo 1975, nr 4, s. 5852, z glosą M. Nesterowicza.

Prawo i Medycyna 3-4/2012 (48/49, vol. 14)

251

Małgorzata Świderska

i operacyjny, zgoda chorego musi być wynikiem jego świadomego
wyboru.
Jednocześnie trzeba mieć na względzie treść art. 57 ust. 1 KEL,
zgodnie z którym „Lekarzowi nie wolno posługiwać się metodami
uznanymi przez naukę za szkodliwe, bezwartościowe lub niezweryfikowane naukowo. (...)”11.

11
Por. M. Nesterowicz, Prawo medyczne, s. 196 i n.; oraz orzecz. Sądu Okręgowego w Radomiu z 15 VII
2003 r., I C 955/98, Prawo i Medycyna 2007, nr 2, z glosą M. Nesterowicza; zob. też T. Vansweevelt, op.cit.,
s. 100 i n.
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