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Nierejestrowane produkty lecznicze i suplementy
diety. Uwagi na tle orzecznictwa Okręgowego Sądu
Lekarskiego w Warszawie

Wprowadzenie.
Prawo polskie i wspólnotowe mianem suplementów diety określa
pewien szczególny rodzaj produktów żywnościowych, w założeniu pomyślany dla uzupełniania niedoborów substancji odżywczych i poddany specjalnej regulacji. Ratio legis wygląda następująco: wskazuje się,
że „sztuczne” suplementowanie organizmu przy użyciu tabletek itp.
może być pożyteczne, a niekiedy niezbędne. Choć teoretycznie odpowiednia, zróżnicowana dieta mogłaby dostarczać wszystkich substancji odżywczych niezbędnych dla prawidłowego rozwoju i zachowania
zdrowego stylu życia, praktycznie jest to możliwe tylko w warunkach
idealnych, nie zawsze spełnianych. Konsumenci mogą z różnych
względów, w tym z uwagi na wybrany przez siebie styl życia, decydować się na takie uzupełnienie diety. Służące temu produkty mają być
bezpieczne i przyswajalne, o postaci wyłącznie doustnej, w dawkach
utrudniających przedawkowanie, a także winny podlegać stosownemu
znakowaniu, niewprowadzającemu konsumentów w błąd1.

1
 	
Dyrektywa 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie
zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych; preambuła, zwł. motywy 3, 4, 5, 13.
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Według ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia2 suplement
diety stanowi „środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy
lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzany do
obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, w postaci: kapsułek, tabletek, drażetek i w innych podobnych postaciach, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach płynów i proszków przeznaczonych do spożywania
w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych, z wyłączeniem
produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego” (art. 3 ust. 3 pkt. 39
ubżż).
Ustawa żywnościowa poddaje suplementy szczególnej procedurze, gdy wprowadzane są one po raz pierwszy do obrotu. Podmiot,
który ma taki zamiar, jest obowiązany powiadomić o tym Głównego
Inspektora Sanitarnego, podając m.in. nazwę produktu, jego postać,
dane o składzie jakościowym i ilościowym, w tym o substancjach
czynnych, wreszcie wzór oznakowania w języku polskim. GIS może
(fakultatywnie) przeprowadzić postępowanie sprawdzające, czy objęty powiadomieniem produkt spełnia warunki określone w przepisach
wykonawczych3 oraz, czy nie spełnia przesłanek nakazujących uważać
go za produkt leczniczy, kosmetyk lub wyrób medyczny w rozumieniu
przepisów odrębnych. Produkty objęte powiadomieniem o pierwszym
wprowadzeniu do obrotu wpisywane są do rejestru prowadzonego
przez GIS4 (art. 29-31 ubżż).

2
 	
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, t.jedn. Dz.U. 2010 nr
136 poz. 914, ze zm.
3
 	
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety (Dz.U. 2007 nr 196, poz. 1425, ze zm.).
4
 	
Ustawa przewiduje też „alarmową” procedurę na wypadek podejrzenia, że w obrocie znalazł się
suplement niespełniający wymagań określonych prawem albo spełniający definicję produktu leczniczego lub
wyrobu medycznego. W takim razie właściwy państwowy powiatowy lub graniczny inspektor sanitarny podejmuje decyzję o czasowym wstrzymaniu jego wprowadzania do obrotu lub o wycofaniu z obrotu do czasu
zakończenia postępowania GIS (art. 32 ubżż).

8
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Pojęcie produktu leczniczego jest z kolei zdefiniowane w Prawie
farmaceutycznym jako „substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji
fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne,
immunologiczne lub metaboliczne” (art. 2 pkt. 32 uPf)
Pod pewnymi względami suplementy diety i produkty lecznicze są
do siebie podobne: stanowią produkty o szczególnym statusie prawnym, przechodzą procedurę rejestracji, w obrocie mają być adekwatnie
oznakowane oraz gwarantować należyty poziom bezpieczeństwa. Są to
jednak podobieństwa powierzchowne, a zachodzące różnice są o wiele
istotniejsze różnice. Leki i suplementy mają różne definicje oraz z definicji różne funkcje: te pierwsze są rejestrowane dla konkretnie opisanych wskazań chorobowych lub sytuacji klinicznych, drugie mają
służyć uzupełnianiu niedoborów w diecie. Co może najistotniejsze, od
lat 60. do prawa farmaceutycznego wprowadzono (dyrektywą 65/65/
EWG) założenie, że żaden lek nie znajdzie się w obrocie na podstawie
samej deklaracji skuteczności, lecz podlega sprawdzaniu eksperymentalnemu, bez którego nie zostanie dopuszczony do obrotu. Natomiast
empiryczne dowody na skuteczność nie są wymagane dla zarejestrowania suplementu diety.
Taki stan prawny skłania, by pewne wytwory rejestrować formalnie
jako suplementy, a następnie prezentować je faktycznie jako leki.
Kusi, by uniknąć długiej i kosztownej procedury badań klinicznych,
a co więcej, próbować wprowadzić na rynek „leki” o zerowej użyteczności (nawet wówczas, gdy zostały one już zweryfikowane negatywnie). Dodatkowa korzyść jest taka, że znaczny odsetek pacjentów nie
odróżnia leków od suplementów diety, a zarejestrowanie suplementu
traktuje jako oficjalny certyfikat jego skuteczności. Co gorsza, zmanipulować dają się także profesjonaliści: zauważono, że farmaceuci mają
na temat suplementów jedynie fragmentaryczną wiedzę, co sprawia,
że substancje te są często traktowane nie tylko jako składniki uzupełniające dietę, ale także w roli wspomagaczy leczenia lub wręcz leków
Prawo i Medycyna 1-2/2013 (50/51, vol. 15)

9

Maria Boratyńska, Przemysław Konieczniak

sensu stricto5. Jak potem zobaczymy, także lekarze nie są na ów błąd
odporni.
Z oczywistych powodów rozwiązania legislacyjne próbują takim
praktykom przeciwdziałać, przede wszystkim poprzez ostre rozgraniczenie obu kategorii produktów. Cytowana już definicja suplementu
zawiera kryterium negatywne („z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa
farmaceutycznego”). W literaturze wyrażano wątpliwości, czy to ostatnie zastrzeżenie nie jest zbędne6. Kwestii tej nie potrzeba rozstrzygać,
bo tak czy inaczej, stan prawny jest jednoznaczny: z czysto logicznego
punktu widzenia: zakresy nazw „suplement diety” i „produkt leczniczy” wykluczają się, tj. cokolwiek spełnia definicję leku, przestaje być
suplementem (i w ogóle żywnością). Z drugiej jednak strony obie definicje odwołują się do podobnego kryterium efektu fizjologicznego czy
zmiany (modyfikacji) fizjologicznej, co wytwarza między nimi strefę
nieostrości, do której trafiają pewne „produkty graniczne” (borderline products) tak, że in concreto zaklasyfikowanie produktu do jednej
lub drugiej kategorii może być dyskusyjne7. Prawdopodobnie dobrym
przykładem byłaby tu kofeina, niekiedy rejestrowana jako produkt
leczniczy8, innym razem jako suplement9, jeszcze kiedy indziej sprzedawana w ogóle bez rejestracji10.
5
 	
K. Jędrzejko, M. Konstanty, Roślinne suplementy diety – specyfiki odżywcze czy leki naturalne?,
„Panacea” nr 1 (34), styczeń - marzec 2011; http://www.panacea.pl/articles.php?id=3404 [30.07.2013]. Autorzy tłumaczą to „brakiem biegłej znajomości” tej grupy środków przez aptekarzy.
6
 	
Prawo wspólnotowe przesądza, że produkt leczniczy nigdy nie stanowi produktu żywnościowego
(art. 1 ust. 2 „suplementowej” dyrektywy 2002/46/WE, art. 2 ust. 2 dyrektywy 2001/83/WE oraz art. 2 pkt d
rozporządzenia (WE) 178/2002). Z tego powodu definicję suplementu z polskiej ustawy żywnościowej uznano
za obciążoną „swoistym błędem logicznym” i stanowiącą superfluum; zob. A. Balicki, Komentarz do art. 3
ubżż (w:) A. Szymecka-Wesołowska (red.) Bezpieczeństwo żywności i żywienia. Komentarz, LEX, 2013 (teza
342).
7
 	
Zob. tamże, teza 22.
8
 	
Np. Coffeinum et natrii benzoas, tabletki 200 mg, Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „GALENA”, ze wskazań: niedociśnienie, stany wyczerpania fizycznego i umysłowego, zapaści, choroby zakaźne,
ostre zatrucie alkoholem, atropiną.
9
 	
Np. Coffeine Power, kapsułki 200 mg, Regis Sp.zoo Kraków, GIS-BZ-Z-4230-121/AC/PW/07,
GIS-BŻ-4230-121-1/EB/07/09
10
 	
Z obserwacji własnej wiemy, że w sklepach z artykułami sportowymi można nabyć kofeinę w kapsułkach w tych samych, 200 mg dawkach, nie oznakowaną w kategoriach ustawy żywnościowej.

10
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Interesują nas jednak nie przypadki graniczne, lecz takie, gdy produkt wprowadzony do obrotu jako suplement jest następnie prezentowany i stosowany w sposób typowy dla leku.
Prawo i tu próbuje ustanawiać bariery. Suplementy diety nie mogą
być opatrywane zapewnieniami o działaniu leczniczym, gdyż wówczas
musiałyby być traktowane jako produkty lecznicze „według sposobu
prezentacji”11. Formalnie mogą być one tylko przedmiotem oświadczeń zdrowotnych oraz oświadczeń o zmniejszaniu ryzyka choroby12,
te zaś wolno składać tylko wówczas, gdy są zasadne z punktu widzenia
ogólnie uznanych danych naukowych13.
Jednakże podmioty obracające suplementami starając się zwiększać
ich sprzedaż per fas et nefas próbują niekiedy owe ograniczenia omijać
przy użyciu różnych technik pośredniego marketingu, z których najistotniejszą jest szeptana propaganda w internecie14. Wprawdzie deklarowanie, że produkt niebędący leczniczym ma właściwości lecznicze,
jest zabronione pod groźbą kary15, przepis ten jednak wydaje się pozostawać martwą literą.
Znajdujące się w obrocie suplementy stanowią zbiór niebywale
zróżnicowany. Pierwszą grupę, obejmującą kompozycje witamin i soli
mineralnych, można by nazwać „właściwymi suplementami”, gdyż tylko w ich przypadku można na poważnie mówić o niedoborach. Ocenia
się, że stanowią one około połowy rynku suplementów. Druga połowa
to te zawierające „inne substancje wykazujące efekt odżywczy lub fizjologiczny”, co obejmuje (1) aminokwasy, (2) enzymy, (3) probiotyki
 	
Zob. A. Balicki, Komentarz do art. 3 ubżż (teza 356).
 	
Zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności „oświadczenie zdrowotne” oznacza każde oświadczenie, które stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, że istnieje
związek pomiędzy kategorią żywności, daną żywnością lub jednym z jej składników a zdrowiem (pkt 5); zaś
„oświadczenie o zmniejszaniu ryzyka choroby” - każde oświadczenie zdrowotne, które stwierdza, sugeruje
lub daje do zrozumienia, że spożycie danej kategorii żywności, danej żywności lub jednego z jego składników
znacząco zmniejsza jakiś czynnik ryzyka w rozwoju choroby dotykającej ludzi (pkt 6).
13
 	
Artykuly 5 i 6.tegoż rozporządzenia.
14
 	
O sztuczkach i strategiach, jakie w tym zakresie stosuje „przemysł suplementowy”, zob. B. Goldacre, Lekarze, naukowcy, szarlatani, Gliwice 2011, s. 97-188.
15
 	
Artykuł 130 uPf stanowi: „Kto wprowadzanemu do obrotu produktowi przypisuje właściwości produktu leczniczego, pomimo że produkt ten nie spełnia wymogów określonych w ustawie, podlega grzywnie”.
11

12
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i prebiotyki, (4) oleje i kwasy tłuszczowe, (5) surowce roślinne i ich
przetwory, wreszcie (6) związki chemiczne „inne”, tj. niemieszczące
się w pozostałych kategoriach (np. izoflawony sojowe, glukozamina,
tauryna, karnityna, koenzym Q10, likopen, luteina). Zwłaszcza suplementy z dwu ostatnich grup bywają identyczne z substancjami czynnymi leków, a dla obejścia art. 3a uPf wytwórcy zmniejszają ich zawartość w produkcie poniżej dawki terapeutycznej16
Pojęcie „innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub fizjologiczny” w praktyce okazuje się niezwykle pojemne, co wykorzystują
podmioty quasi-farmaceutyczne, intensywnie przemycając do rejestru
suplementów produkty lecznicze. Podajmy na razie jeden tylko przykład: Główny Inspektor Sanitarny prowadzi postępowanie w sprawie
rejestracji suplementu o nazwie Amigdalina z Witaminą C, zawierającym „ekstrakt z pestek moreli w tym amigdalinę, kłącze kurkumy
w proszku, w tym kurkuminę oraz witaminę C”17. O ile obecność witaminy C jest w suplementach usprawiedliwiona, dwa pozostałe związki
nie mają nic wspólnego z uzupełnianiem diety w składniki odżywcze,
a amigdalina jest wręcz podręcznikowym przykładem bezwartościowego produktu znachorskiego, stosowanego (bez efektu) w profilaktyce
i leczeniu nowotworów18. Jeśli ów suplement zostanie zarejestrowany,
można oczekiwać, że będzie polecany chorym w rozmaitych „zielarniach” jako niezawodny „lek przeciwrakowy”, być może z dodatkowym zaleceniem odstawienia „szkodliwej chemii”.
Wśród „kryptoleków” zamaskowanych jako suplementy diety da się
zauważyć: (1) związki, co do których pojawiły się wiarygodne naukowo hipotezy o ich działaniu leczniczym, które jednak upadły w wyniku
testów doświadczalnych (np. beta-karoten jako środek w profilaktyce
16
 	
E. L. Anuszewska, Rynek suplementów diety. Dlaczego jest tak trudny do uregulowania?, „Panacea” nr 3 (36), lipiec - wrzesień 2011, http://www.panacea.pl/articles.php?id=3602 [30.07.2013]
17
 	
Nr sprawy: GIS-ŻP-SD-4230-2887/11, GIS-ŻP-SD-4230-2887-1/11/12, oznaczone w rejestrze
jako postępowanie w toku.
18
 	
Co do amigdaliny (rzekomej witaminy B17) zob. np. S. Milazzo i inni, Laetrile treatment for cancer, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD005476.pub3/abstract;jsessionid=643028A1B2F814EFE588EC5496CB9A84.d01t03 [29.07.2013] Sprawa amigdaliny jest zresztą bardziej kryminalna, niż
naukowa; http://blogdebart.pl/2010/07/29/witamina-w-cudzyslowie/ [29.07.2013]. Co do kurkumy - Ben Goldacre, op.cit., s. 104-107; http://sporothrix.wordpress.com/2009/12/10/pieprzenie-leczy-raka/ [29.07.2013].
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nowotworów, glukozamina „na odbudowę chrząstki stawowej”) albo co
do których nie ma rozstrzygających wyników (np. związki chelatujące
w zastosowaniu przeciwmiażdżycowym). (2) Związki, co do których
hipotezy o ich działaniu leczniczym były od początku słabo uzasadnione i wynikały np. z bezzasadnej ekstrapolacji wyników badań in vitro na sytuacje kliniczne, z najdziwniejszych twierdzeń maniaków lub
szarlatanów np. w kwestii etiologii chorób, z rozmaitych lokalnych tradycji „etnomedycyny” itd. W tej grupie będą się mieściły wspomniane
już kurkumina i amigdalina jako „leki przeciwrakowe”, czy produkty
z rośliny Tabebuia impetiginosa (Lapacho), którym przypisuje się tak
wiele zastosowań leczniczych, że nie sposób ich wymienić.
Obok rzeczywistych, zarejestrowanych (choćby bezzasadnie) suplementów diety, w roli produktów leczniczych bywają wykorzystywane
substancje, które nawet takiego statusu nie mają, często sprowadzane z zagranicy i wprowadzane w Polsce do obrotu poza jakimkolwiek
reżimem kontrolnym19. W kraju pochodzenia mogą one mieć różny
status (leków, suplementów, używek, zwykłej żywności), ale z chwilą gdy trafią a na terytorium R.P., powinny być traktowane jako leki
niezarejestrowane, co skutkuje odpowiedzialnością karną z art 124 lub
125 uPf.
Przed OSL prawomocnym skazaniem zakończyły się trzy niżej opisane sprawy.
(przypadek 1; OSL-26/08)
Lekarz B.D. zostal przyłapany na stosowaniu niesławnego „urządzenia diagnostycznego” Oberon20, ostatecznie został jednak obwiniony również o stosowanie podejrzanych produktów farmaceutycznych.
Lekarz ów ukończył studia w 1984 r. i dotychczas nie ma żadnej specjalizacji. Jak wyjaśniał, przez te lata „wiele się rzeczy wydarzyło, wiele sobie przemyślał, ułożył i zobaczył, że można pacjentom pomagać
19
20

 	
 	

Zob. K. Jędrzejko, M. Konstanty, op. cit.
Zob. M. Boratyńska, P. Konieczniak, Szarlatan z doktoratem, „Puls” nr 1, 2, 3 z 2007 r.
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w sposób niesamowicie skuteczny stosując suplementy, witaminy
i aminokwasy”; w tym zakresie ma „przeolbrzymią wiedzę i doświadczenie”. Wierzy on, że niedobory powodują ponad 230 chorób21. Każdemu swojemu pacjentowi proponował jakiś suplement, bo współcześnie „praktycznie wszyscy” mają niedobory minerałów i witamin, 90%
ludzi cierpi na choroby z niedoborów i przez to każdy „bardzo źle się
czuje: a to bolą mięśnie, a to bolą stawy, a to boli głowa, a to jest złe
samopoczucie, nadmierna nerwowość, potliwość, wypadanie włosów,
tysiące rzeczy”. Wyjaśniał, że tym sposobem nie leczy objawów, tylko
„schodzi do przyczyn” i wtedy „efekty są niesamowite”. Owe efekty
B.D. ocenia na podstawie dowodów anegdotycznych, tj. wypowiedzi
poszczególnych osób w kategoriach „to pomogło” lub „bolało, nie
boli”.
Obwiniony przyznał, że stale posługuje się w swojej praktyce produktami wprowadzonymi do obrotu jako suplementy diety lub sprzedawanymi w ogóle poza jakimkolwiek reżimem kontrolnym (uważa,
że to nic złego, bo on przecież „przysięgał w przysiędze Hipokratesa,
że będzie służył ludziom”). Jednym z nich jest Oral-Chelate, który
„usuwa metale ciężkie z organizmu, usuwa miażdżycę, niszczy osteoporozę, zapobiega cukrzycy typu II i (…) jest profilaktyką przeciwnowotworową. To jest preparat po prostu genialny.” Kolejnym jest produkt o nazwie Elachigard, który w jego przekonaniu „działa cudownie
przeciwzapalnie”, jest „kapitalny w profilaktyce nowotworów i jako
preparat naturalny wspomagający leczenie nowotworów”. Stosuje
wreszcie srebro koloidalne do „niszczenia niewłaściwej flory bakteryjnej”. Jeszcze inne, wymienione przez świadków (pacjentów) nazywają
się MSM-2000, Ac-zymes, Detox, Antiox i Alveo.
Obwiniony upierał się, że on nikogo nie leczy, a tylko „podejmuje się niesienia pomocy, to jest zasadnicza różnica”. W ramach tego
stosuje wyłącznie „preparaty naturalne”, którymi „zabezpiecza” swoich pacjentów czy też „wspomaga” ich. Ale owej rzekomo zasadniczej
21
 	
Swoje informacje na ten temat obwiniony czerpie ze „słynnego raportu Besaraba-Soriniego”. Sąd
nie zdołał ustalić, o jaki to raport miałoby chodzić; my również.
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różnicy między leczeniem, a „pomaganiem”, „wspomaganiem” czy
„zabezpieczaniem”, wytłumaczyć nie umiał. Z przesłuchania pacjentów obwinionego wynika, że jego czynności uważają za leczenie,
są z niego są zadowoleni i uważają je za skuteczne, w myśl reguły
post hoc ergo propter hoc. Jego produkty niektórzy z przesłuchanych
świadków określają jako suplementy diety, inni jako leki, jeszcze inni
niejasno jako „preparaty”.
Sąd nie dał się przekonać i skazał lekarza za przewinienie zawodowe z art. 6 KEL w zbiegu z art. 57 ust. 1 zd. 1 KEL22. Trafnie zauważył,
że przynajmniej w części nie chodziło o te suplementy, lecz produkty
lecznicze niedopuszczone do obrotu, nieprzetestowane, o niezweryfikowanej wartości, a tylko ordynowane pod pozorem suplementów. Sąd
powołał definicję produktu leczniczego wg Prawa farmaceutycznego23,
definicję suplementu diety z ustawy żywnościowej, po czym przypomniał, że zgodnie z art. 3a uPf w razie zbiegu obu definicji stosuje się
przepisy prawa farmaceutycznego.
W tym przypadku z dowodów wynikało, że Oral Chelate jest mieszaniną, zawierającą jako zasadniczy składnik EDTA (kwas wersenowy):
substancję niewystępującą normalnie w żywności, której nie sposób
określać jako „uzupełnienie” diety. Biologii i medycynie nie jest znane zjawisko niedoborów kwasu wersenowego. Kwas wersenowy (lub
niektóre jego sole) są stosowane jako konserwanty. Ponieważ z jonami metali tworzy kompleksy chelatowe, łatwo wydalane z organizmu,
w niektórych państwach (ale nie w Polsce) jest zarejestrowany jako
22
 	
Art. 6. Lekarz ma swobodę wyboru w zakresie metod postępowania, które uzna za najskuteczniejsze. Powinien jednak ograniczyć czynności medyczne do rzeczywiście potrzebnych choremu zgodnie z aktualnym stanem wiedzy.
Art. 57. 1. Lekarzowi nie wolno posługiwać się metodami uznanymi przez naukę za szkodliwe,
bezwartościowe lub nie zweryfikowanymi naukowo. (...)
23
 	
W pierwotnej wersji prawa farmaceutycznego lek ujmowano jako środek „[obiektywnie] przeznaczony do zapobiegania lub leczenia chorób”; obecnie wystarcza, by był on „przedstawiany jako posiadający właściwości zapobiegania lub leczenia chorób”; brzmienie nadane ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2002 nr 152 poz. 1265). Choć nowela ta była pomyślana,
by do zakresu pojęcia produktów leczniczych przemycić „leki” homeopatyczne, wynika z niej, że substancja
o deklarowanym zastosowaniu leczniczym podlega reżimowi prawa farmaceutycznego, choćby faktycznie
żadnych użytecznych właściwości nie miała. Rozumowanie OSL jest tu zbieżne ze stanowiskiem Trybunału
Sprawiedliwości UE w sprawie Officier Van Justitie v. Leendert Van Bennekom (227/82), na tle farmaceutycznej dyrektywy Rady 65/65/EWG.
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produkt leczniczy do stosowania w zatruciach metalami ciężkimi24.
Procedura ta nazywa się chelatacją lub chelacją. Znachorzy używają
go także do „leczenia” autyzmu25. Przypisywane EDTA działanie przeciwmiażdżycowe, o którym mówił B.D., ma status nieudowodnionej
hipotezy26. Jak dalej wywodził Sąd, gdyby działanie takie zachodziło rzeczywiście, EDTA odpowiadałby definicji produktu leczniczego;
a lekarze mieliby prawo zlecać leki go zawierające dopiero po eksperymentalnym zweryfikowaniu ich skuteczności i bezpieczeństwa (na
zasadzie badań klinicznych), i tylko ze wskazań wymienionych przy
rejestracji produktu. Jeśli natomiast EDTA działania takiego nie wykazuje, to mamy do czynienia po prostu z oszustwem27.
Podobnie przedstawia się sprawa „suplementu” MSM-2000; w tym
wypadku substancją czynną był metylosulfonylometan (MSM) - związek, któremu przypisywane są (choć nie są dostatecznie dowiedzione) właściwości lecznicze, a zarazem nie ma potrzeby uzupełniania
nim diety28. Z kolei srebro koloidalne (tj. koloidalna zawiesina srebra
w wodzie) w „prawdziwej” medycynie stosowane jest niekiedy jako
antyseptyk do użytku zewnętrznego. W pseudomedycynie jej przyjmowanie doustne jest zalecane jako nieledwie panaceum.
24
 	
Swaran J.S. Flora, Vidhu Pachauri, Chelation in Metal Intoxication, „International Journal of Environmental Research and Public Health”, July 2010. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2922724/
[29.07.2013] Stosuje się wówczas jednak EDTA we wlewach dożylnych, nie doustnie.
25
 	
Do popularnych „prawd” pseudomedycznych należy to, że przyczyną autyzmu jest zatrucie metalami ciężkimi.
26
 	
Hipoteza o skuteczności chelatacji w leczeniu miażdżycy była postawiona już w latach 50., ale
dopiero w 2012 r. ukończono pierwszy testujący ją eksperyment kliniczny (TACT - Trial to Assess Chelation
Therapy), którego wyniki ze względu na uchybienia metodologiczne nie są konkluzywne. Zob. Results of trial
to assess chelation therapy (TACT) study presented, http://www.mayoclinic.org/medicalprofs/trial-to-assesschelation-therapy-cvuv10n4.html [29.07.2013]
27
 	
Sąd podkreślił, że opakowanie Oral Chelate kosztuje 161 złotych i zawiera 60 kapsułek, a poza
zawartością EDTA produkt ten stanowi zwyczajną „multiwitaminę”, której nikt rozsądny by nie nabył w tej
cenie, gdyby nie zapewnienia o jej „po prostu genialnym” działaniu leczniczym. Dodajmy, że Oral Chelate
nie ma w rejestrze suplementów, ale i tak da się go bez nabyć w „zielarniach” i paraaptekach (także przez
internet).
28
 	
Suplementy zawierające MSM bywały rejestrowane (np. GIS-BZ-Z-4230-1304/JC/07/08,
GIS-BŻ-Ż-4230-1304-1/JC/07-08); po czym Inspekcja Sanitarna zmieniła stanowisko. Zob. Metylosulfonylometan (MSM) w suplementach diety, komunikat Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Gdańsku. http://www.wsse.gda.pl/index.php?id=566&tx_ttnews%5Btt_news%5D=225&cHash=b30c25d6ee3094a906353c5590c7d5ae [27.07.2013]
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Pozostałe wymienione specyfiki były prawdopodobnie niewinnymi suplementami29, co jednakże nie oznacza, że ich zastosowanie
miało jakiekolwiek racjonalne uzasadnienie, a pacjenci lek. B.D. ich
potrzebowali.
Mimo pokrętnych tłumaczeń obwinionego, że on tylko „wspomagał” i „wspierał” pacjentów, jego czynności Sąd potraktował jako leczenie, gdyż „praktykuje on jako lekarz, a nie szaman, a jego czynności polegają na rozpoznawaniu chorób oraz ich leczeniu”. Jego intencją
było leczenie, przekonywał o leczniczym działaniu stosowanych przez
siebie metod (choć uparcie unikał słowa „leczenie”), a także jego pacjenci wierzyli, że są leczeni.
Wykonując czynności zawodowe lekarz jest obowiązany stosować
się do kryteriów wynikających z art. 4 uzlld, m.in. więc działać zgodnie ze wskazaniami aktualnego stanu wiedzy. W rutynowej (nieeksperymentalnej) praktyce ma prawo posługiwać się tylko metodami
o zweryfikowanej przydatności (zweryfikowanej pozytywnie, tj. brak
dowodu nieprzydatności nie jest dowodem przydatności).
Wymagania te obowiązują nie tylko przy stosowaniu leków, ale
i jakiejkolwiek innej metody medycznej. Lekarz może więc zalecać
pacjentowi przyjmowanie suplementu diety, ale tylko wówczas, gdy
jest to uzasadnione aktualnym stanem wiedzy. W takim wypadku powinien najpierw zapoznać się ze składem suplementu, sprawdzić, czy
faktycznie ma do czynienia z suplementem, a nie z produktem leczniczym wprowadzonym do obrotu pod pozorem suplementu. Tymczasem lekarz B.D. posługiwał się metodami, których przydatność
w ogóle nie została naukowo udowodniona. Z wyjaśnień obwinionego
wynikało, że jest on lekarzem całkowicie bezkrytycznym, który ślepo
wierzy w zalety „niekonwencjonalnych” produktów. Jednak jego subiektywna wiara w przydatność specyfików ani anegdoty o zadowolonych pacjentach nie stanowią żadnego naukowego dowodu, że są
29
 	
Ac-zymes to probiotyk (bakterie L. acidophilus). Alveo i Antiox stanowią typowe dla rynku suplementów produkty złożone typu mikstur o niejasnym lecz „cudownym” działaniu. O specyfiku Elachigard nie
ma żadnych danych, obwiniony musiał przekręcić jego nazwę. Suplementów zawierających w nazwie słowo
Detox jest wiele i nie sposób odgadnąć, o który chodziło.
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to praktyki dobroczynne, gdyż „każdy lekarz, a zapewne i każdy znachor miewa zadowolonych pacjentów, którzy na jego temat dobrze się
wypowiadają.”
(przypadek 2; OSL-25/09)
Pacjentka E.W., lat 70, od 30 lat choruje na chorobę afektywną dwubiegunową, jest obciążona kardiologicznie, a po odstawieniu HTZ cierpiała z powodu uderzeń gorąca. Z tego ostatniego powodu udała się do
obwinionego lek. M.M. Ten dowiedziawszy się, że pacjentka jest chora
psychicznie, skłonił ją do zaprzestania przyjmowania leków psychotropowych, bo „większość z nich uzależnia, rujnuje przewód pokarmowy i nieuchronnie prowadzi do nawrotów choroby”. Na to miejsce
zaproponował swoje leki, które opisał jako „preparaty roślinne sprawdzone przez tysiące lat medycyny tybetańskiej”, które nie ograniczają
sprawności intelektualnej. Zastrzegł, by nie pytać o ich dopuszczenie
do obrotu, gdyż takie pytania „są typowym produktem lekarzy i firm
farmaceutycznych” [!].
Przez kolejne pół roku pacjentka chodziła do niego na wizyty, podczas których M.M. sprzedawał jej leki, które sam sprowadza z Chin,
o postaci kulek przyjmowanych doustnie, pod różnymi nazwami (Agar
35, Bimala, Liuwei Diknang Wam, Gengnianan, Yuril 13, Nopei, Tiangwangbuxinwan, Suxiaojiuxinwan)30. Sprzedawal jej też suplementy
diety Noni i Pau d’Arco, a w aptece kazał kupować Trilac, Citrosept
i melatoninę. Po pewnym czasie zauważyła u siebie różne bardzo dokuczliwe objawy31; podejrzewała, że wszystkie lub niektóre z nich
mogą być efektem przyjmowania preparatów zaleconych przez M.M.,
ale nie jest tego pewna. Po pół roku zrezygnowała z leczenia u niego
i obecnie uważa, że jest on „bezwzględnym oszustem”.
 	
Niektóre z wymienionych środków udało nam się zidentyfikować jako mające status suplementów
za granicą.
31
 	
Miały to być: palenie dziąseł, ból gardła, zapuchnięte oczy, palenie „całej skóry”, „ogromne”
osłabienie, „łamanie we wszystkich kościach”, ból głowy, bezsenność, biegunka. Potem dołączyły inne: liczne
męty w polu widzenia, których źródła lekarz okulista nie potrafił wyjaśnić, puchnięcie języka, „niekończące
się przeziębienia”, utrata zębów w szczęce, „zniekształcenie stopy”, skóra „wyglądająca okropnie”.
30
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Zaznaczmy, że taki przebieg wydarzeń znalazł potwierdzenie w innych dowodach, na czele z dokumentacją, a pośrednio w wyjaśnieniach obwinionego, który (ogólnikowo) przyznał się do winy i żadnemu z opisanych faktów nie zaprzeczał.
W rejestrze produktów leczniczych z wymienionych wyżej specyfików znajduje się wyłącznie Trilac oraz kilka produktów, mających
w nazwie handlowej słowo „melatonina”.
Z dowodów (przeprowadzonych w większości na wniosek samego obwinionego) wynikało, że sprawa nie jest incydentalna, a M.M.
wykazuje wyraźną, trwałą skłonność do posługiwania się metodami
niezweryfikowanymi naukowo, lub co gorsza zweryfikowanymi negatywnie, jeżeli tylko są one zaetykietowane jako „chińskie”, względnie
„tybetańskie”. Komisja Praktyk Lekarskich podczas kontroli stwierdziła m.in.: gabinet lek. M.M. ma „wystrój orientalny”, on sam „odbył szkolenie w zakresie medycyny wschodniej, kierunek medycyny
tybetańskiej ukończył w Nepalu i Indiach Północnych, ma na to odpowiednie dokumenty”, a pacjentom swoim zaleca „leki” medycyny
wschodu.
Na wniosek obwinionego dopuszczono dowód z dokumentu, iż niejaki „dr K.Ch”, działający w imieniu K.T. Medical Clinic potwierdza
biegłość M.M. w dziedzinie „farmakologii tybetańskiej”. W aktach
były też adresy pochwalne (potocznie testimoniale) osób, korzystających z opieki M.M., w tym m.in. przełożonych dwu klasztorów. Osoby
te stwierdzają, że są zadowolone z jego opieki, a także potwierdzają,
że poza „zdobyczami farmakologii współczesnej” stosuje on „preparaty ziołowe, [w tym] także oparte na tradycyjnej medycynie chińskiej
i tybetańskiej”.
Z kolejnego dokumentu (referat obwinionego na „V krajową konferencję akupunktury”) wynika, że stosuje on także inne praktyki
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niezweryfikowane naukowo, konkretnie zaś leczenie odwykowe przy
użyciu akupunktury32.
Ostatecznie lek. M.M. został skazany za to, że „lecząc pacjentkę
E.W. stosował preparaty niedopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jako leki (…) będąc jednocześnie ich dystrybutorem”, co Sąd zakwalifikował jako przewinienie zawodowe z art. 45
ust. 1 w zbiegu z art. 46 uzlld.
(przypadek 3; OSL-54/04)
W kwietniu 2003 r. Z.L., emerytowana felczerka, odwiedziła w szpitalu swoją córkę W.M., która z powodu raka jajnika była poddawana
chemioterapii. Zauważyła u innej chorej lek, który piła ona „z małej
buteleczki przez małą rureczkę”, tłumacząc, że „to żeby spadły markery Ca125”. Powiedziała, że środek ów można kupić od lek. M.P., która
„opracowała specjalny schemat dla leczenia onkologicznego z metastazami” i „tym schematem, tymi lekami wyleczyła rodzoną siostrę
[nie wiadomo czyją] od nowotworu jelit grubych z przerzutami wszędzie i że tylko to pomogło”.
Z.L. zatelefonowała do lek. M.P. i umówiła się z nią na 21 maja
2003 r. Spotkanie odbyło się w gabinecie obwinionej, w Warszawie.
Chora W.M. nie była obecna, a jedynym celem spotkania była sprzedaż
leków. Obwiniona wręczyła Z.L. wydruk oznaczony „karta nr 7032,
chora W.M.”, zawierający wskazówki co do przyjmowania leków
w ciągu doby. Są tam wymienione: ACL Anticancerlin tabletki, Super
Antioxidant Formula kapsułki, Zhenlu ampułki, jak również inne zalecane środki, możliwe do nabycia w aptece bez recepty, m.in. witaminy.
Wówczas Z.L. wierzyła, że nabywa „coś nadzwyczajnego”.
32
 	
Według referatu u osób przyjmujących przez dłuższy czas narkotyki następuje „proces intensywnego wyczerpywania chi, w tym zwłaszcza korzenia yin, z drugiej zaś strony przegrzanie ze względnym nadmiarem yang zaznaczające się głównie w elemencie drewna. W tym właśnie elemencie, a więc meridianach
wątroby i pęcherzyka żółciowego szczególnie wyraźnie obserwujemy dużego stopnia przegrzanie i charakterystyczne dla tego elementu napięcie. Równocześnie zaś obserwacja pacjenta, badanie pulsu i języka wskazują
wyraźnie na występowanie silnego zjawiska gorącego wiatru wznoszącego się do głowy, wynikającego z poprzednio wymienionych zaburzeń. Innym często występującym zjawiskiem jest patologiczne nagromadzenie
zbędnej wilgoci i śluzu, związane z dysfunkcją i osłabieniem elementu ziemi.” Te i podobne wywody pseudodiagnostyczne ciągnęły się kilka stron, obejmując takie kurioza, jak „emocjonalna funkcja wątroby”.
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Spośród owych produktów niektóre niezwłocznie wyrzuciła, bo
okazały się „zepsute”. Córka wypiła trzy dawki środka Zhenlu i za
każdym razem miała krwotoki z nosa. Anticancerlin przyjęła dwa razy,
po czym wystąpiła zgaga i wymioty. Cztery miesiące później chora
zmarła, a Z.L. powzięła podejrzenie, że sprzedano jej bezwartościowe
substancje. Ustaliła ponadto, że produkty sprzedawane przez M.P. nie
są to leki dopuszczone w Polsce do obrotu.
Obwiniona przyznała, że sprzedała Z.L. produkty Anticancerlin
i Zhenlu. Dodała, że (1) Anticancerlin został zarejestrowany w 2004 r.
(czyli już po opisanych wydarzeniach) jako „środek wzbogacający dietę”, natomiast Zhenlu ma być „odżywką”. (2) Sądzi, że działała w granicach prawa, gdyż art. 45 ust. 3 uzlld „zezwala na stosowanie leków
niedopuszczonych do obrotu na terenie naszego kraju, które są ordynowane w innych krajach”. (3) Anticancerlin i Zhenlu mają „certyfikaty
dopuszczające w Chinach” i „są produkowane w fabryce posiadającej
międzynarodowy certyfikat GMP”33.
Obwiniona nie potrafiła natomiast wytłumaczyć, z jakiego powodu stosowała te produkty u pacjentki będącej w fazie uogólnionego
procesu nowotworowego. Ograniczała się do pustosłowia, że było to
„zasadne według jej oceny, jako specjalisty medycyny paliatywnej”
oraz deklaracji, że jest „głęboko przekonana o ich skuteczności”. Nie
opisała ich mechanizmu działania ani oczekiwanych efektów; nie
powiedziała też, jakie oparcie w aktualnym stanie wiedzy medycznej ma użycie tych specyfików.
Dalej OSL zwrócił uwagę, że w czasie popełnienia czynu obowiązywały równolegle ustawa o zawodzie lekarza oraz ustawa Prawo
farmaceutyczne. Produkty, które obwiniona sprzedała Z.L. spełniały
definicję produktu leczniczego według uPf. Jeden z dowodów przedstawionych przez samą obwinioną był to dokument, wystawiony przez
prezesa zarządu F-l sp. z o.o. Dokument ten określa Zhenlu mianem
„odżywka”, zarazem stwierdza: „otrzymaliśmy od pani dr M.P. wyniki
33
 	
Z przedłożonych przez obwinioną dokumentów wynikało jedynie, że the above manufacturer complies with the requirements of Chinese Good Manufacturing Practices.
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badań nad wpływem odżywki Zhenlu na parametry układu krwiotwórczego pacjentów onkologicznych leczonych chemio- i radioterapią (bez personaliów), wykonane na prośbę producenta chińskiego34
w 2003 roku (...)”. Skoro produkt podawany był w intencji poprawy
parametrów układu krwiotwórczego u chorych na nowotwory, to nie
można kwestionować, że rzekoma „odżywka” jest w rzeczywistości
produktem leczniczym35. Z.L. była przekonana, że kupuje dla ciężko
chorej córki „cudowne leki” (a nie jakieś enigmatyczne „odżywki”,
czy „środki wzbogacające dietę”), o czym pośrednio świadczy wysoka cena, którą była gotowa zapłacić, samemu będąc w złej sytuacji
finansowej. Nazwa produktu: Anticancerlin kojarzy się z produktem
leczniczym, przeznaczonym do stosowania w chorobach nowotworowych, nie zaś z jakimś „środkiem, wzbogacającym dietę”36. Wreszcie
„karta nr 7032”, którą obwiniona wydała Z.L., zaznacza, że „przyjmowanie leków należy rozłożyć możliwie równomiernie w ciągu doby”.
Na tej podstawie OSL uznał, że środki dystrybuowane przez M.P. były
produktami leczniczymi (choć nierejestrowanymi) i wobec tego ich
sprowadzanie, obrót handlowy i stosowanie podlegały reżimowi prawnemu, przewidzianemu dla produktów tego rodzaju w prawie farmaceutycznym i innych przepisach.
Z kolei Sąd ustosunkował się do argumentu, jakoby zastosowanie
owych środków było dozwolone prawem ze względu na treść art. 45
ust. 3 ustawy lekarskiej. Przepis ten brzmi: „W uzasadnionych przypadkach lekarz może ordynować leki dopuszczone do obrotu w innych państwach, z jednoczesnym szczegółowym uzasadnieniem
w dokumentacji medycznej”. Nie znaczy to oczywiście, że pozwala to
 	
Chodziło o firmę Shenyang Second Traditional Chinese Medicine Factory.
 	
Obwiniona tym samym przyznała, że prowadziła eksperymenty kliniczne „na dziko”, z naruszeniem wszelkich zasad prawnych.
36
 	
Anticancerlin jest przykładem pseudomedycznego specyfiku, który nawet nie udaje suplementu,
lecz jest z naruszeniem ustawy, otwarcie sprzedawany jako nierejestrowany lek onkologiczny („Stosowanie
preparatu w 54% dało pozytywny wynik w leczeniu raka, w 373 przypadkach zachorowań. Wystarczy stosować preparat przez okres 40 dni by stwierdzić jego pozytywne działanie. (...) Wskazania do stosowania:
nowotwory płuc, piersi, trzustki, wątroby, żołądka, przełyku, jelit, odbytu, prostaty, układu rozrodczego, skóry,
krwi. Preparat jest niezastąpionym środkiem profilaktycznym, stosowanym podczas remisji choroby.”) Zob.
np.
http://doktor-natura.pl/index.php?page=shop.product_details&category_id=42&flypage=flypage-ask.
tpl&product_id=136&option=com_virtuemart&Itemid=53 [27.07.2013]
34
35
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lekarzowi na dowolne „prywatne” sprowadzanie wszelkich produktów
leczniczych nieformalnymi kanałami i następnie stosowanie. Funkcjonuje on tylko w szerszym kontekście tzw. importu docelowego.
Co do zasady, na terenie R.P. dozwolony jest obrót produktami leczniczymi, które zostały dopuszczone do obrotu na podstawie pozwolenia. Wyjątkowo bez niego do obrotu dopuszcza się produkty lecznicze sprowadzane z zagranicy „jeżeli ich zastosowanie jest niezbędne
dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta, pod warunkiem, że dany
produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w kraju, z którego jest
sprowadzany, i posiada aktualne pozwolenie dopuszczenia do obrotu
(...)”. Podstawą do sprowadzenia produktu leczniczego w takim trybie jest zapotrzebowanie szpitala albo lekarza prowadzącego leczenie
poza szpitalem37, potwierdzone przez konsultanta z danej dziedziny
medycyny (art. 4 ust. 1 i 2 uPf). Wypełnienie zapotrzebowania i przedstawienie go właściwemu konsultantowi do potwierdzenia stanowi jedyną legalną drogę sprowadzenia na teren Polski niezarejestrowanego
produktu leczniczego. Żadnej z tych rzeczy obwiniona nie uczyniła.
Jej zachowanie nie spełniło też merytorycznych kryteriów, jakich domaga się ustawa. Według art. 45 ust. 2 uzlld (na który sama się powołała) środki takie lekarzowi wolno jest ordynować „w uzasadnionych
przypadkach” i „z jednoczesnym szczegółowym uzasadnieniem w dokumentacji medycznej”. Z kolei prawo farmaceutyczne pozwala na
import leków niezarejestrowanych „jeżeli ich zastosowanie jest niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta”. Omawiane przepisy
przewidują możliwość sprowadzenia i zastosowania produktu leczniczego medycznie wartościowego, tzn. mającego dowiedziony poziom
skuteczności lub bezpieczeństwa wyższy od leków zarejestrowanych
w Polsce. Specyfiki, którymi handlowała lek. M.P., warunku tego nie
spełniały (nie potrafiła ona zresztą odpowiedzieć na najprostsze pytania o mechanizm działania tych środków i oczekiwane efekty).

37
 	
Lekarz prowadzący leczenie poza szpitalem może lek sprowadzić tylko za pośrednictwem apteki,
która każdy taki przypadek ewidencjonuje - art. 4 ust. 5 uPf.
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Sąd zwrócił uwagę i na to, że w trybie importu docelowego mogą
być sprowadzane i stosowane wyłącznie takie leki, które zostały dopuszczone do obrotu w jakimś innym państwie i mają tam aktualne pozwolenie dopuszczające. Nie wystarczy więc, by produkt znajdował się
„legalnie” w obrocie gdzieś za granicą. Na Ziemi istnieją liczne systemy prawne, wśród których można znaleźć takie, gdzie panują skrajnie
liberalne zasady sprzedaży leków, gdzie w obrocie znajdują się środki
farmaceutyczne przestarzałe, szarlatańskie, o niedopuszczalnie niskim
bezpieczeństwie, gdzie substancje będące lekami są sprzedawane jako
zwykła żywność itp. Można znaleźć nawet takie, w których w danym
momencie ogóle nie ma żadnej kontroli rządu nad rynkiem środków
farmaceutycznych. Sprowadzenie leku w tym trybie może nastąpić
tylko z terenu takiego państwa, gdzie obowiązują rzetelne procedury dopuszczania leków do obrotu, porównywalne z polskimi. Lekarz
M.P. nie przedstawiła ani nie wnioskowała dowodów, że obowiązujące
w Chinach procedury dopuszczania leków do obrotu są godne zaufania,
a przedstawione przez nią dokumenty nie dowodziły, że środki Zhenlu
i Anticancerlin są w Chinach dopuszczone do obrotu jako leki albo że
przeszły procedury weryfikujące ich skuteczność i bezpieczeństwo38.
Obwiniona w bliżej nieokreślony sposób zaopatrywała się więc
w środki o nazwach Zhenlu i Anticancerlin, spełniające definicję produktów leczniczych, które jednak nie są dopuszczone do obrotu ani
znane aktualnej wiedzy medycznej. Koliduje to z normą art. 45 ust. 1
uzlld, zgodnie z którą lekarz może ordynować leki, dopuszczone do
obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Obwiniona stosowała owe środki w swojej praktyce
systematycznie od 9 lat. Wbrew zakazowi wynikającemu z art. 46 ust.
1 uzlld sprzedawała je we własnym gabinecie lekarskim. Zlecała ich
przyjmowanie pacjentom, choć poważna literatura medyczna milczy
38
 	
Z dokumentów tych wynikało jedynie stosowanie zasad Good Manufacturing Practice, co było
bez znaczenia dla wyrokowania. Zasady dobrej praktyki produkcyjnej odnoszą się jedynie do jakości procesu produkcyjnego (zresztą nie tylko przy wytwarzaniu leków, lecz także żywności i kosmetyków). Fakt ich
przestrzegania nie pozwala na wysnucie wniosków co do wartości merytorycznej produktu leczniczego, gdyż
zgodnie z zasadami GMP mogą być produkowane także produkty lecznicze bezwartościowe lub szkodliwe.
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na temat stosowania tych preparatów - czego nie sposób więc uznać za
postępowanie należycie staranne i zgodne z aktualnym stanem wiedzy.
Pacjentce W.M. przepisała owe leki nawet jej nie badając. Wyniki stosowania produktu Zhenlu kontrolowała, opracowywała i raportowała
dystrybutorowi leku, bez zachowania reguł prawnych odnoszących się
do ekperymentów klinicznych.
Dotychczasowe wywody dadzą się podsumować następująco: nie
sposób generalnie odmówić lekarzom prawa stosowania suplementów diety w praktyce zawodowej. Można jednak zaryzykować tezę, że
posługiwanie się suplementami z reguły jest postępowaniem nieadekwatnym do aktualnego stanu wiedzy, a jedynym uzasadnionym
powodem ich zastosowania będzie leczenie lub zapobieganie chorobom z niedoboru (np. zalecanie witaminy D w okresach słabego nasłonecznienia; żelaza i kwasu foliowego ciężarnym itp.). Przypomnijmy
jednak, że istotna część suplementów diety na rynku z założenia w rzeczywistości niczego brakującego w organizmie nie suplementuje, a ma
charakter np. stymulantu.
Suplementowanie pacjentów może się wydawać działaniem mało
szkodliwym, gdyż z założenia suplementy diety mają być bezpieczne
w użyciu pod względem składu i dawek. W istocie niemal zawsze chodzi
o związki nietoksyczne (póki spożywane w rozsądnych ilościach), często normalnie występujące także w „zwykłej” żywności. Z tej perspektywy dałoby się postrzegać suplementowanie jako praktykę z gatunku
„ani pomoże ani zaszkodzi”, a najwyżej jako rodzaj zalegalizowanego
oszustwa. Może ona jednak wyrządzać ogromne szkody pośrednie,
kusząc niejasną obietnicą zdrowia, a odciągając od rzetelnej, opartej
na dowodach medycyny. Niebezpieczeństwo to ulega zwielokrotnieniu, gdy suplementy (lub inne krypto- i paraleki) stosowane są przez
lekarza-maniaka. Przywołując przykład lek. B.D. zwróćmy uwagę, że
rzecz nie ogranicza się do podawania niewinnych suplementów. Ważniejszy jest powód, dla którego on je stosował: cały system myślowy
tego lekarza wykroczył poza ramy nauki medycznej; jego przekona-
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nia odnoszące się do etiologii i mechanizmów chorób oderwały się od
rzeczywistości, co stwarza realne zagrożenie dla pacjentów.
Sam fakt, że pewien produkt znajduje się w legalnym obrocie,
nie oznacza, że lekarz może go stosować w sposób dowolny. Każda decyzja kliniczna ma być racjonalnie uzasadniona stanem wiedzy
ogólnej i zarazem rozpoznaniem postawionym u konkretnego pacjenta. Dotyczy to tak samo stosowania leków, jak suplementów diety. Leki
są dopuszczane do obrotu z określonych wskazań, odzwierciedlonych
w Charakterystyce Produktu Leczniczego. Dla każdego leku dostępne
są dane o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania, zwykle znany
jest też mechanizm działania substancji czynnej. Wszystko to stanowi bazę do podejmowania decyzji klinicznej. W odniesieniu do suplementów diety najczęściej nie ma żadnych danych naukowych usprawiedliwiających decyzję o ich stosowaniu. Gdyby nawet istniały, i tak
suplementów nie wolno opatrywać informacjami o przydatności w leczeniu, a szczegółowe twierdzenia o innych korzyściach zdrowotnych
są dopuszczalne tylko wtedy, gdy znajdują potwierdzenie w rzetelnych
danych naukowych. Tymczasem większość suplementów w ogóle nie
jest badana pod kątem „prozdrowotnych” właściwości39, ich producenci i dystrybutorzy nie mają zresztą żadnego racjonalnego powodu, by
podobne badania podejmować. W praktyce prezentowanie czy reklamowanie produktów z tej grupy musi się opierać na stwierdzeniach
ogólnikowych i pustych, w istocie sprowadzających się do deklaracji
„ten produkt dobrze ci zrobi”40.
Pojawiające się (najczęściej w internecie) bardziej konkretne deklaracje o rzekomym leczniczym działaniu poszczególnych suplementów nie zawierają wiarygodnych informacji, nie są poparte dowodami
39
 	
Trudno powiedzieć, jak w ogóle miałoby wyglądać rzetelne badanie naukowe, gdy chodzi np.
o mieszaninę ekstraktów z 26 gatunków roślin. http://www.akuna.net/picture/POLSKA/rozne/dokumenty/
Alveo.pdf
40
 	
Przykładowo wspomniany już produkt Zhenlu został opisany jako „dobry środek dla zachowania
dobrego zdrowia i spowolnienia procesów starzenia się (...) stworzony z wyjątkowych naturalnych substancji
ziołowych (...), a korzyści, których dostarcza kolejnym pokoleniom w żaden inny sposób nie mogą być przeliczone na pieniądze”. http://www.zhenlu.pl/index.php?m=page&a=ass&id=16104 [30.07.2013]
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naukowymi, a często opisują jakieś na wpół magiczne, nieznane nauce
efekty stosowania (jak np. „oczyszcza organizm ze złogów i toksyn”,
„spowalnia procesy starzenia”, „wzmacnia system odpornościowy”,
„wymiata wolne rodniki” „zapobiega namnażaniu się komórek nowotworowych”, „przywraca homeostazę - naturalną równowagę organizmu”). Omówione przez nas przypadki pokazują, że tego typu twierdzenia mogą skutecznie zainfekować umysł lekarza41. Nie stanowi to
jednak usprawiedliwienia, gdyż od lekarza wymaga się nie tylko subiektywnej dobrej wiary, ale i krytycznego spojrzenia na obiektywną przydatność metod, które zamierza stosować.
Uwagi powyższe odnoszą się w pierwszym rzędzie do suplementów
diety zarejestrowanych na zasadach ustawy żywnościowej. Natomiast
nierejestrowane w Polsce suplementy diety oraz produkty o niejasnym
statusie (jak np. pokątnie sprowadzane specyfiki medycyny chińskiej
niebędące zarejestrowanymi lekami), w rutynowej praktyce zawodowej lekarza w ogóle nie mają prawa być stosowane. Wniosek taki
wynika zarówno z ogólnego wymogu działania w granicach aktualnego
stanu wiedzy, jak z zakazu zawartego w art. 45 ust. 1 ustawy lekarskiej.
Użycie tego typu produktów byłoby dopuszczalne jedyne w przypadku
podjęcia badania (eksperymentu) klinicznego na zasadach ogólnych42.
Ale to już jest – jak mawiał Kipling – zupełnie inna historia.

41
 	
We wszystkich trzech omawianych sprawach dowody sugerowały, że obwinieni naprawdę wierzą
w skuteczność proponowanego pacjentom leczenia (co do lek. M.P. Sąd podejrzewał, że „kieruje nią jakiś
rodzaj idée fixe”).
42
 	
Testowany środek stawałby się wówczas badanym produktem leczniczym w rozumieniu art. 2 pkt
2c Prawa farmaceutycznego („substancja albo mieszanina substancji, którym nadano postać farmaceutyczną
substancji czynnej lub placebo, badana lub wykorzystywana jako produkt referencyjny w badaniu klinicznym,
w tym również produkt już dopuszczony do obrotu, ale stosowany lub przygotowany w sposób odmienny od
postaci dopuszczonej do obrotu lub stosowany we wskazaniu nieobjętym pozwoleniem, lub stosowany w celu
uzyskania dodatkowych informacji dotyczących postaci już dopuszczonych do obrotu”).
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Wyrób medyczny a odpowiedzialność za szkodę
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Wydaje się, że podstawowym środkiem dowodowym w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez
produkt niebezpieczny powinna być opinia biegłego dotycząca oceny,
czy produkt posiada właściwości niebezpieczne1. Wynika to choćby
z okoliczności egzoneracyjnych, które pozwalają na badanie, czy właściwości niebezpieczne produktu, które ujawniły się po wprowadzeniu
go do obrotu, wynikały z przyczyny tkwiącej poprzednio w produkcie2. Aby złożyć opinię co do danego przedmiotu, biegły winien mieć
przedstawiony przedmiot oględzin3. W przypadku, gdy produktem
niebezpiecznym jest usunięty z organizmu pacjenta wyrób medyczny, na przeszkodzie dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych stoi
jednak powszechna praktyka niezgłaszania przez lekarzy incydentów
medycznych, co w połączeniu z regulacjami dotyczącymi gospodarki odpadami, prowadzi do utylizacji wyrobów i zniszczenia dowodów
rzeczowych, mających kluczowe znaczenie w rozpoznaniu sporu.

1
Art. 227 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. Nr 43, poz.
296. z późn. zm. (dalej: k.p.c.) „Przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne
znaczenie” Por. też
2
Art. 4493§ 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.
(dalej: k.c.).
3
Art. 284 k.p.c.
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Otóż „odpadem” zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (dalej: u.o.)4 jest każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć, lub do których pozbycia się jest obowiązany. Natomiast zgodnie z art. 3 ust. 1
pkt 8 u.o. “odpadami medycznymi” są „odpady powstające w związku
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny”. Definicja jest stosunkowo szeroka i w ocenie autorki obejmuje swoim przedmiotem również
takie wyroby medyczne, jak usuwane z ciała pacjenta implanty czy
filtry żylne, jak również używane w trakcie zabiegu cewniki.
Tryb postępowania z odpadami został uregulowany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi5 i zależy
od kategorii, do której konkretny odpad medyczny został zakwalifikowany. Natomiast zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów z dnia 27 września 2001 r.6 katalog
odpadów dzieli odpady w zależności od źródła ich powstawania na 20
grup. Jedną z tych grup jest grupa 18., do której zaliczają się odpady
medyczne i weterynaryjne. Podkatalog 1. katalogu 18., tj. 1801, dotyczy „Odpadów z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej”.
Używane wyroby medyczne, które miały kontakt z ciałem ludzkim,
jak implanty biodrowe czy elementy zespoleń metalowych, powinny
zostać zakwalifikowane do kategorii 18 01 03, tj. „Inne odpady, które
zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz
inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których
wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia,
że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82”.

4
5
6

Dz. U. z 2013 r., poz. 21.
Dz. U. Nr 139, poz. 940, z późn. zm.
Dz. U. Nr 112, poz. 1206.
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Przyjmując więc wyżej wymienioną kategorię, to jest 18 01 03 jako
właściwą, należy odwołać się do § 1 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi, który stanowi, że rozporządzenie to znajduje zastosowanie do – w szczególności - odpadów medycznych o kodzie 18 01
03. Rozporządzenie to określa m.in. „szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi, w tym: 1) postępowanie z odpadami medycznymi powstałymi w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych
w miejscu wezwania; 2) zasady zbierania i czasowego magazynowania
odpadów medycznych przed poddaniem odpadów procesowi unieszkodliwiania, a w przypadku braku takich możliwości - przed ich przetransportowaniem do miejsca unieszkodliwiania”. Zgodnie z § 3 ust.
1 i 7 ww. rozporządzenia „Odpady medyczne, o których mowa w § 1
ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach,
zbiera się do worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej,
koloru czerwonego, nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na
działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia. (…) Niedopuszczalne jest otwieranie raz zamkniętych
pojemników lub worków jednorazowego użycia”. Natomiast § 6 ust. 2
ww. rozporządzenia stanowi, że „Magazynowanie odpadów medycznych o kodach 18 01 03* 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10* i 18 01 82*
w temperaturze od 10 °C do 18 °C może odbywać się tak długo, jak
pozwalają na to ich właściwości, jednak nie dłużej niż 72 godziny, natomiast w temperaturze do 10 °C - nie dłużej niż 30 dni”.
Kwestia dalszego postępowania z odpadami medycznymi została uregulowana w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych z dnia 23 grudnia 2002 r.7, który reguluje
szczegółowe kwestie związane z procedurą unieszkodliwiania odpadów medycznych.

7
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Dz. U. 2003, Nr 8, poz. 104, z późn. zm.
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W związku z opisanymi wyżej zasadami postępowania z odpadami medycznymi, do których należy również zaliczyć usuwane z ciała pacjenta wyroby medyczne, w większości przypadków nie będzie
możliwe dokonanie oględzin i wydanie przez biegłego opinii na podstawie badania samego potencjalnie wadliwego produktu, z uwagi na
brak faktycznej możliwości złożenia przez strony procesu skutecznego
wniosku w trybie art. 293 k.p.c. w zw. z art. 248 § 1 k.p.c. Rodzi to
istotne przeszkody procesowe: z jednej strony ogranicza szanse procesowe strony powodowej (poszkodowanego), który ma przecież w procesie cywilnym obowiązek udowodnienia faktów, z których wywodzi
skutki prawne8, a z drugiej strony, gdy mamy do czynienia z wielością
pozwanych i ich odpowiedzialnością solidarną9, może prowadzić do
braku możliwości rozliczenia między tym, kto naprawił szkodę, a pozostałymi sprawcami, poprzez brak niemożność ustalenia winy danej
osoby i stopnia, w jakim przyczyniła się do powstania szkody. Przykładowo wskazać można sytuacje, gdy za szkody wyrządzone na zdrowiu
pacjenta odpowiedzialność ciąży na producencie wadliwego cewnika
i na podmiocie leczniczym, którego pracownicy popełnili błędy medyczne o charakterze technicznym w trakcie stosowania tego cewnika
w toku procedur medycznych, czy inną sytuację, kiedy z winy producenta uszkodzeniu uległ wadliwy filtr żylny, jednocześnie zgodnie
z aktualną wiedzą medyczną nie wystąpiły wskazania do jego zastosowania, a mimo to został użyty w trakcie procesu leczenia.
Jeśli jednak mówimy o potencjalnie lub faktycznie wadliwych produktach medycznych, to dostępnych rozwiązań winna dostarczyć
ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych10 (dalej:
ustawa o wyrobach medycznych). Za incydent medyczny w myśl
tej ustawy11 uważa się bowiem wadliwe działanie, defekt, pogorszenie właściwości lub działania wyrobu, jak również nieprawidłowość
8
9
10
11

Art. 6 k.c.
Art. 4496 k.c. w zw. art. 441 § 2 i 3 k.c.
Dz. U. Nr 107, poz. 679, z późn. zm.
Op.cit. - art. 2 ust. 1 pkt 14 ustawy o wyrobach medycznych.
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w jego oznakowaniu lub instrukcji używania, które mogą lub mogły
doprowadzić do śmierci lub poważnego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lub użytkownika wyrobu, a w przypadku wyrobu medycznego
do diagnostyki in vitro lub wyposażenia wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro — pośrednio także innej osoby lub techniczną lub
medyczną przyczynę związaną z właściwościami lub działaniem wyrobu, która może lub mogła doprowadzić do śmierci lub poważnego
pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lub użytkownika, a w przypadku
wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro lub wyposażenia wyrobu
medycznego do diagnostyki in vitro — pośrednio także innej osoby.
Jeżeli więc świadczeniodawca (podmiot leczniczy) stwierdza wadliwość produktu medycznego lub też stwierdza, że spełnia pozostałe
przesłanki do uznania go za incydent medyczny zgodnie z art. 2 ust. 1
pkt 14 ustawy o wyrobach medycznych, to ma obowiązek w myśl art.
74 ust. 2 tej ustawy zgłosić ten fakt niezwłocznie wytwórcy lub autoryzowanemu przedstawicielowi, a kopię zgłoszenia przesłać Prezesowi
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych. W takiej też sytuacji świadczeniodawca
ma obowiązek „udostępnić wyrób do badań i oceny”, a to na podstawie art. 78 ust. 3 powołanej ustawy. Podkreślenia jednak wymaga, że
w ustawie i wyrobach medycznych brak jest jednoznacznego przepisu
zobowiązującego do przechowywania potencjalnie wadliwego wyrobu
do czasu weryfikacji zgłoszenia.
Problem polega jednak na tym, że interwencyjny zabieg operacyjny
(usunięcia wadliwego produktu: implantu, ciała obcego z ciała pacjenta itp.) jest z reguły przeprowadzany w innym podmiocie leczniczym
niż miał miejsce pierwotny zabieg (wszczepienia). Temu podmiotowi
nie przysługują roszczenia o charakterze reklamacyjnym, a więc nie
ma on interesu majątkowego, aby dokumentować szkodę, co w efekcie jest najczęstszą przyczyną niezgłaszania incydentów medycznych.
Niezależnie od okoliczności ekonomicznych, wskazać należy także
przyczyny diagnostyczne – na tym etapie leczniczego postępowania
32
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naprawczego, bez wcześniejszego komunikatu bezpieczeństwa producenta, jednoznaczne - a przynajmniej w stopniu wskazującym na konieczność wypełnienia procedury z ustawy o wyrobach medycznych
- przesądzenie o przyczynach pogorszenia stanu zdrowia pacjenta jest
często niemożliwe, a przynajmniej znacznie utrudnione. Wzmianki
wymaga wreszcie fakt, że jakkolwiek niezgłoszenie incydentu medycznego obwarowane jest sankcją karną12, to w praktyce jest to przepis martwy.
W konsekwencji, możliwość wypełnienia obowiązków dowodowych ciążących na pacjencie poszkodowanym w wyniku zastosowania wadliwego produktu medycznego jest w toku toczącego się procesu cywilnego poważnie ograniczona obiektywnymi okolicznościami,
na jakie pacjent nie ma wpływu. Możliwości działania poszkodowanego pacjenta konkretyzują się dopiero na końcowym etapie, po oddaleniu powództwa z powodu nieudowodnienia związku przyczynowego
między szkodą a wadliwym produktem z powodu braku możliwości
dokonania oględzin i wydania opinii przez biegłego. W takiej sytuacji
roszczenie odszkodowawcze mogłoby być skierowane przeciwko podmiotowi leczniczemu, który „wadliwie” nie zakwalifikował usuwanego
wyrobu medycznego jako przypadku spełniającego kryteria incydentu
medycznego, a w efekcie wadliwie dokonał jego zniszczenia, to jest
utylizacji. Dla kompletności wywodu należy dodać, że analogiczne
roszczenia przysługiwałyby pozwanemu w przypadku przegrania procesu, gdy sąd uzasadniając wyrok oparłby się na domniemaniach faktycznych i innych dowodach, a pozwany został w toku postępowania
pozbawiony możliwości obrony i powołania dowodu z opinii biegłych
i oględzin na skutek nieuzasadnionej utylizacji wyrobu medycznego
przez podmiot leczniczy.
12
Op.cit. art. 102 ustawy o wyrobach medycznych „ Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 74 ust.
2 albo 4 nie zgłasza incydentu medycznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do roku. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 18 nie współpracuje
z Prezesem Urzędu albo wytwórcą, albo autoryzowanym przedstawicielem, albo podmiotem lub osobą, upoważnionymi przez wytwórcę do działania w jego imieniu, w sprawach incydentów medycznych lub w sprawach
dotyczących bezpieczeństwa wyrobów albo nie powiadamia Prezesa Urzędu o wyrobach niebezpiecznych”.
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De lege ferenda rozważenia zatem wymaga wzmocnienie sytuacji
poszkodowanego pacjenta poprzez przyjęcie domniemania, że jeśli
stosowanie danego wyrobu mogło lub doprowadziło do śmierci lub
poważnego pogorszenia jego stanu zdrowia lub użytkownika wyrobu,
to dany wyrób jest uznany za produkt niebezpieczny w rozumieniu art.
4491 § 3 k.c. W ślad za tym, powszechną winna być praktyka wprowadzania klauzul umownych zobowiązujących podmiot leczniczy do
powiadamiania producenta lub importera o przypadkach incydentu
medycznego dotyczącego dostarczanych wyrobów medycznych i do
udostępniania produktu do badań i oceny – pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku wadliwego przyjęcia przez ten
podmiot leczniczy, że nie doszło do incydentu medycznego. Jak bowiem pokazuje praktyka, przepisy obowiązującej ustawy o wyrobach
medycznych nie są wystarczającym bodźcem do zgłaszania incydentów
medycznych, na skutek czego uszczerbku doznają interesy majątkowe
i niemajątkowe poszkodowanych pacjentów. Warto więc rozważyć
jednoczesne z innymi działaniami uproszczenie procedury zgłaszania
incydentów oraz wyraźne nałożenie obowiązku przechowywania potencjalnie wadliwego wyrobu do czasu weryfikacji zgłoszenia.

34
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Stosowanie środków przymusu bezpośredniego
przez personel medyczny w procesie
diagnostyczno-terapeutycznym w podmiotach
leczniczych innych niż szpitale psychiatryczne
– zagadnienia wybrane

Wstęp
W prawie polskim jest ustaloną zasadą, że żadnego świadczenia
zdrowotnego nie można wykonać bez zgody uprawnionego podmiotu. W tej mierze ustawodawca w art. 16 ustawy o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta1 przewiduje uprawnienie pacjenta do wyrażenia zgody na podejmowane względem niego interwencje medyczne,
a także prawo do odmowy poddania się im. Prawu pacjenta odpowiada
obowiązek personelu medycznego uzyskania zgody pacjenta na proponowane postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne. Zgoda pacjenta
na świadczenie zdrowotne jest główną podstawą legalizacji działania
personelu medycznego. Oprócz tego pacjent wyrażając zgodę akceptuje
i przyjmuje na siebie ryzyko związane z udzieleniem świadczenia zdrowotnego. Oczywistym jest, że zgoda dotyczy jedynie interwencji medycznych podejmowanych z należytą starannością2.

1
Ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r., Nr 52,
poz. 417 z późn. zm.).
2
M. Świderska (w:) E. Bagińska, M. Śliwka, M. Świderska, M. Wałachowska, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz. red. M. Nesterowicz, Warszawa 2009, s. 125.
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Jednocześnie ustawodawca dopuścił w wyjątkowych, ustawowo
określonych przypadkach, podjęcie interwencji medycznej bez zgody
uprawnionego podmiotu, a nawet przy jego sprzeciwie (tzw. przymus
leczenia). Przymus leczenia dla jego skutecznej realizacji obwarowany bywa sankcją przymusu bezpośredniego lub pośredniego. Przymus
bezpośredni polega na zastosowaniu określonych środków fizycznych,
technicznych lub chemicznych celem zmuszenia osoby, wobec której
przymus jest stosowany, do zastosowania się do woli podmiotu uprawnionego do jego zastosowania3. Przymus pośredni występuje wówczas,
gdy przepis prawa zastrzega różne sankcje (karne bądź administracyjne) na wypadek odmowy zgody na świadczenie zdrowotne4.
Zastosowanie środków przymusu może być niezbędne do przeprowadzenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, któremu
pacjent jest zobowiązany się poddać, może też wynikać z potrzeby
likwidowania zagrożeń epidemiologicznych czy być podyktowane
interesem wymiaru sprawiedliwości. Zasadność ich stosowania może
wynikać z konieczności zagwarantowania bezpieczeństwa pacjentowi
lub osobom trzecim, gdy pacjent, często niekontrolując swoich zachowań, stwarza zagrożenie dla siebie i innych. Zwłaszcza w tej ostatniej
sytuacji personel medyczny staje przed koniecznością podjęcia natychmiastowej reakcji na agresywne zachowanie pacjenta. Choć nie tylko
ta sytuacja jest problematyczna. Problem może dotyczyć np. osoby
chorej na gruźlicę płuc w okresie prątkowania, która odmawia poddania się obowiązkowej hospitalizacji, pomimo pouczenia przez lekarza o tym obowiązku i zagrożeniu dla innych osób5. Jakie możliwości
działania w tych i temu podobnych sytuacjach ma lekarz? Czy może
zastosować środek przymusu bezpośredniego?

3
K. Zgryzek, Przesłanki stosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w trybie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (w:) Problemy nauk penalnych, red. L. Tyszkiewicz,
Katowice 1996, s. 391-392.
4
M. Świderska, Zgoda pacjenta na zabieg medyczny, Toruń 2007, s. 248.
5
A. Augustynowicz, I. Wrześniewska-Wal, Ograniczenie autonomii pacjenta w diagnozowaniu i leczeniu
gruźlicy, Pneumonologia i Alergologia Polska, 2013, T. 81, Nr 2, s. 130-136.
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Przymus bezpośredni w zapobieganiu, diagnozowaniu i leczeniu
chorób zakaźnych i zakażeń
W ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi6 wprowadzony został obowiązek poddania się leczeniu
lub znoszenia innego postępowania medycznego. W myśl art. 5 ustawy osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są
zobowiązane poddać się zabiegom sanitarnym, szczepieniom ochronnym, �������������������������������������������������������
poekspozycyjnemu profilaktycznemu stosowaniu leków, badaniom sanitarno-epidemiologicznym, w tym również postępowaniu
mającemu na celu pobranie lub dostarczenie materiału do tych badań,
nadzorowi epidemiologicznemu, kwarantannie, leczeniu, hospitalizacji,
izolacji. Określony w ustawie obowiązek powoduje konieczność jego
wypełnienia przez osobę podejrzaną lub chorą. W przypadku osoby
nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych (czyli osoby,
która nie ukończyła 18. roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnionej
całkowicie lub częściowo) odpowiedzialność za wypełnienie ustawowych obowiązków ponosi osoba, która sprawuje pieczę nad osobą
małoletnią lub bezradną albo opiekun faktyczny (art. 5 ust. 2 ustawy
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi).
W praktyce obowiązek ten obciążał będzie rodziców lub innych opiekunów prawnych (opiekun, kurator) albo opiekuna faktycznego7.
Powyższe rodzi pytanie o mechanizmy służące egzekwowaniu obowiązków wymienionych w art. 5 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Wydaje się, że ustawodawca
kładzie przede wszystkim nacisk na informowanie pacjenta o ciążących nań obowiązkach. I tak np. obowiązkiem lekarza sprawującego
profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pacjentem jest poinformowanie
o obowiązkowych i zalecanych szczepieniach ochronnych (art. 17
ust. 9 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi). Lekarz, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie
6
Ustawa z 5 grudnia 2008 r. ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych Dz. U.
Nr 234, poz. 1570 (z późn. zm.).
7
A. Augustynowicz, I. Wrześniewska-Wal, Ograniczenie autonomii pacjenta w diagnozowaniu i leczeniu
gruźlicy, Pneumonologia i Alergologia Polska, T. 81, Nr 2, 2013, s. 132.
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lub chorobę zakaźną objętą obowiązkiem hospitalizacji, informuje
o tym pacjenta i kieruje go do szpitala. Fakt udzielenia pouczenia jest

potwierdzany wpisem lekarza lub felczera w dokumentacji medycznej oraz
podpisem pacjenta (art. 34 ust. 1a ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi). Analogiczny obowiązek obciąża lekarza w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby
zakaźnej objętej obowiązkiem leczenia (art. 40 ust. 1a ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi). W sytuacji,

gdy pacjent, pomimo zabiegów personelu medycznego, nie realizuje ustawowo nałożonych obowiązków, zastosowanie znajdzie art. 33
ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi. Przepis ten upoważnia właściwych inspektorów sanitarnych
do wydania decyzji administracyjnej nakazującej osobie zakażonej lub
chorej albo podejrzanej o zakażenie lub chorobę zakaźną lub osobie,
która miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego - poddanie się czynnościom wymienionym w art. 5 ustawy.
Decyzja ta jest wykonywana w oparciu o ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji8. Ustawa ta przewiduje następujące środki
egzekucyjne w postępowaniu dotyczącym obowiązków o charakterze
niepieniężnym: grzywnę w celu przymuszenia, wykonanie zastępcze,
odebranie rzeczy ruchomej, odebranie nieruchomości, opróżnienie lokali i innych pomieszczeń oraz przymus bezpośredni. W przypadku
zwalczania i zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom mogłyby znaleźć zastosowanie grzywna w celu przymuszenia oraz przymus
bezpośredni. Grzywna w celu przymuszenia stanowi środek przymusu
pośredniego. Środkiem bezpośredniego oddziaływania jest przymus
bezpośredni. Polega on na doprowadzeniu do realizacji obowiązku poprzez wyrażenie groźby zastosowania lub zastosowania bezpośrednio
skutecznych środków, nie wyłączając siły fizycznej, w celu usunięcia oporu zobowiązanego lub osób, które stoją na przeszkodzie wykonaniu obowiązków. Organem egzekucyjnym w zakresie egzekucji
8
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2005 r.,
Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.).
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administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym jest właściwy inspektor sanitarny (art. 20 § 1 pkt 3 i 4 ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji). W przypadku stosowania przymusu
bezpośredniego możliwa jest pomoc np. Policji (art. 46 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).
Zastosowanie środka przymusu bezpośredniego określonego w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji może okazać się
mało skuteczne. Pozwala bowiem doprowadzić pacjenta do określonego miejsca przewidzianego dla wykonania obowiązku. Nie sposób
jednak przy jego pomocy pokonać sprzeciw pacjenta, zwłaszcza co
do leczenia prowadzonego w czasie np. kilkutygodniowego pobytu
w szpitalu9. Przymusu bezpośredniego z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie stosuje przecież personel medyczny.
Wydaje się, że efektywne egzekwowanie od pacjentów zachowania
zgodnego z ustawowymi obowiązkami wymagałoby zastosowania
środków przymusu bezpośredniego przez personel medyczny. Pytanie
tylko, jakie są zasady ich stosowania w procesie zapobiegania, diagnozowania i leczenia chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi?
W świetle art. 36 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi zastosowanie przymusu bezpośredniego
przez personel medyczny wymaga łącznego wystąpienia trzech przesłanek. Po pierwsze, przymus bezpośredni może być zastosowany
tylko i wyłącznie wobec osoby, która nie poddaje się obowiązkowi
szczepienia, badaniom sanitarno-epidemiologicznym, zabiegom sanitarnym, kwarantannie lub izolacji. Po drugie, zastosowanie środka
przymusu bezpośredniego możliwe jest w odniesieniu do chorych lub
podejrzanych o zachorowanie na chorobę szczególnie niebezpieczną
i wysoce zakaźną. Choroba „szczególnie niebezpieczna i wysoce zakaźna”, zgodnie z definicją sformułowaną w art. 2 pkt 4 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych, to choroba
zakaźna łatwo rozprzestrzeniająca się, o wysokiej śmiertelności, powodująca szczególne zagrożenia dla zdrowia publicznego i wymagająca
9

T. Dukiet-Nagórska, Autonomia pacjenta a polskie prawo karne, Warszawa 2008, s. 121.
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specjalnych metod zwalczania, w tym cholera, dżuma, ospa prawdziwa,
wirusowe gorączki krwotoczne. Do zastosowania środków przymusu
bezpośredniego przez personel medyczny nie jest więc wystarczające,
że dana choroba zakaźna jest objęta obowiązkiem np. izolacji czy kwarantanny. Dodatkowo musi to być choroba szczególnie niebezpieczna
i wysoce zakaźna. Po trzecie, choroba ta stanowić ma bezpośrednie
zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób. Ponieważ w przepisie
mowa o bezpośredniości zagrożenia, lekarz nie jest uprawniony do zastosowania środka przymusu bezpośredniego, jeżeli uzna, że zagrożenie ma charakter potencjalny i może przybrać postać bezpośredniego
zagrożenia w przyszłości.
Katalog obowiązków, których niedopełnienie przez osobę chorą
lub podejrzaną o zachorowanie na chorobę szczególnie niebezpieczną
i wysoce zakaźną, ma charakter zamknięty (art. 36 ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych). Oznacza to,
że nie można w drodze przymusu bezpośredniego egzekwować obowiązków niewymienionych w tym przepisie. Przepis art. 36 ustawy
nie może być zastosowany wobec osoby, która nie poddaje się obowiązkowi hospitalizacji czy leczenia, gdyż te obowiązki nie zostały
w tym przepisie wymienione. Pomimo tego, że ustawodawca w przypadku określonych chorób obowiązki te nałożył (art. 34 i 40 ustawy
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi).
W literaturze przedmiotu podkreśla się także, że przymus bezpośredni
nie może być także zastosowany celem wyegzekwowania obowiązku
szczepienia ochronnego. Wyklucza to brzmienie art. 36 ust. 1 ustawy,
który pozwala na stosowanie tych środków można „wobec osoby, która
nie poddaje się obowiązkowi szczepienia (…), a u której podejrzewa
się lub rozpoznano chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych
osób (…)”. Ze swej istoty przymus bezpośredni, wynikający z przepisów ustawy, nie może być zastosowany do szczepień ochronnych,
których celem jest zapobieganie określonemu zakażeniu lub chorobie
zakaźnej u zaszczepionej osoby lub populacji. Wskazania zdrowot-
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ne do powszechnego stosowania szczepionek obejmują tylko zdrową
populację10.
Osobą uprawnioną do podjęcia decyzji o zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego jest lekarz lub felczer, który określa jego rodzaj
i osobiście nadzoruje jego wykonanie przez osoby wykonujące zawody medyczne (art. 36 ust. 2 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi). Lekarz nie jest zatem zobowiązany do stosowania środka przymusu, co nie oznacza, że nie może tego
uczynić11. Lekarz lub felczer może zwrócić się do Policji, Straży Granicznej lub Żandarmerii Wojskowej o pomoc w zastosowaniu środka przymusu
bezpośredniego. Udzielenie pomocy następuje pod warunkiem wyposażenia
funkcjonariuszy lub żołnierzy w środki chroniące przed chorobami zakaźnymi
przez tego lekarza lub felczera (art. 36 ust. 3 ustawy o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi).

Przed zastosowaniem środka przymusu bezpośredniego uprzedza
się o tym osobę, wobec której środek przymusu ma być zastosowany
i fakt ten odnotowuje się w dokumentacji medycznej. Zgodzić się należy z twierdzeniem M. Balickiego (dotyczącym co prawda stosowania
środków przymusu bezpośredniego w psychiatrii, ale i w tej mierze
aktualnym), że w wielu przypadkach już samo uprzedzenie pacjenta
o możliwości zastosowania środka przymusu, wyjaśnienie pacjentowi
celu i powodu jego zastosowania, może ułatwić mu wyrażenie zgody
na proponowane postępowanie12. Przy wyborze środka przymusu bezpośredniego należy wybierać środek możliwie dla tej osoby najmniej uciążliwy,
a przy stosowaniu środka przymusu bezpośredniego należy zachować szczególną ostrożność i dbałość o dobro tej osoby(art. 36 ust. 4 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi).

Jednocześnie ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi określa katalog środków przymusu bezpośred-

10
A. Augustynowicz, I. Wrześniewska-Wal, Aspekty prawne obowiązkowych szczepień ochronnych
u dzieci, Pediatria Polska, 2013, Nr 1, s. 124.
11
M. Świderska, Zgoda pacjenta na zabieg medyczny, Toruń 2007, s. 253.
12
M. Balicki, Przymus w psychiatrii – regulacje i praktyka, Prawo i Medycyna, 1999, Nr 1, s. 54-55.
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niego, tj. przytrzymywanie, unieruchomienie lub przymusowe podanie
leku, wskazując jednocześnie na czym polega ich stosowanie.
Przymus bezpośredni wobec pacjentów w podmiotach leczniczych
innych niż szpitale psychiatryczne
Szereg niejasności budzi stosowanie środków przymusu bezpośredniego wobec pacjentów w innych, aniżeli szpitale psychiatryczne,
podmiotach leczniczych. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego13,
stanowiąca swoistego rodzaju wzorzec uregulowań dotyczących przymusu bezpośredniego, w art. 18 określa podstawy i formy jego stosowania. Jest to możliwe „wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi”
i dodatkowo „przy wykonywaniu czynności przewidzianych w niniejszej ustawie”. Osoby z zaburzeniami psychicznymi to osoby chore psychicznie (wykazujące zaburzenia psychotyczne), upośledzone
umysłowo lub wykazujące inne zaburzenia czynności psychicznych,
które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń
psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych
form i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym (art. 3 pkt. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego). Zadania realizowane w ramach ochrony zdrowia psychicznego określa
art. 2 ust. 1 ustawy. Przymus bezpośredni może być stosowany przez
personel medyczny w szpitalach psychiatrycznych oraz domach pomocy społecznej, a także przez zespół ratownictwa medycznego, który
udziela pomocy osobie z zaburzeniami psychicznymi. W tym miejscu
warto zaznaczyć, że określenie „szpital psychiatryczny” odnosi się
również do oddziału psychiatrycznego w szpitalu ogólnym, kliniki
psychiatrycznej, sanatorium dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
innego podmiotu leczniczego, sprawującego całodobową opiekę psychiatryczną lub odwykową (art. 3 pkt. 2 ustawy o ochronie zdrowia
psychicznego).

13

1375).
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Problem dotyczy stosowania środków przymusu bezpośredniego
wobec pacjentów, przebywających w podmiotach leczniczych innych
niż placówki psychiatryczne, którzy na skutek zaburzeń somatycznych
znajdują się w stanie psychicznym uniemożliwiającym skuteczne leczenie czy też bezpieczny pobyt w szpitalu. Wątpliwości dotyczą także
pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, których stan zdrowia wymaga leczenia w innymi szpitalu aniżeli psychiatryczny. Są to pacjenci,
którzy obok zaburzeń psychicznych wymagają specjalistycznej pomocy internistycznej, kardiologicznej, onkologicznej, chirurgicznej
czy innej. W wielu sytuacjach zachowanie tych pacjentów stanowić
może zagrożenie dla życia lub zdrowia swojego, innych pacjentów
czy personelu medycznego. Może się zdarzyć, że pacjenci ci niszczą
lub uszkadzają aparaturę medyczną czy inne wyposażenie podmiotu
leczniczego lub poważnie zakłócają lub uniemożliwiają funkcjonowanie podmiotu leczniczego. Sytuacje te zostały wskazane w ustawie
o ochronie zdrowia psychicznego jako podstawy stosowania środków
przymusu bezpośredniego wobec pacjenta z zaburzeniami psychicznymi. W literaturze wskazuje się, że stany pobudzenia towarzyszące
niektórym chorobom somatycznym wymagają zapewnienia pacjentom
bezpieczeństwa zdrowotnego i podejmowania wobec nich czynności
gwarantujących bezpieczeństwo14. Z zastosowaniem środków przymusu bezpośredniego również15. Stosowanie środków przymusu bezpośredniego dotyczyłoby również pacjentów z zaburzeniami psychicznymi korzystających z pomocy placówek niepsychiatrycznych. Pytanie
tylko, czy ustawa o ochronie zdrowia psychicznego może stanowić
podstawę prawną zastosowania tych środków w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń w innym niż opieka psychiatryczna
zakresie?
Ustawodawca w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego wiąże możliwość stosowania środków przymusu bezpośredniego
D. Karkowska, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Warszawa 2012 s. 284.
M. Świderska, Zgoda pacjenta na zabieg medyczny, Toruń 2007, s. 263-267, T. Dukiet-Nagórska,
Autonomia pacjenta a polskie prawo karne, Warszawa 2008, s. 140 – 142, J. Duda, Komentarz do ustawy
o ochronie zdrowia psychicznego, Warszawa 2009, s. 105.
14
15
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z „wykonywaniem czynności przewidzianych w niniejszej ustawie”.
Jeżeli u pacjenta przebywającego w placówce innej niż szpital psychiatryczny stany agresji występują w przebiegu zaburzeń somatycznych i chociażby uzasadniają zastosowanie środka przymusu bezpośredniego, to trudno mówić o wykonywaniu czynności przewidzianych
w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego16. Dodatkowo art. 18 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego jest oddzielony, w sensie normatywnym, od problematyki terapii ogólnej i niejako „ukryty” w specjalnej ustawie17.
Podstawę prawną stosowania środków przymusu bezpośredniego,
zdaniem T. Dukiet – Nagórskiej, stanowić może art. 30 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty18 oraz art. 26 § 1 i 5 k.k.19. Art. 30 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty nakazuje lekarzowi niesienie
pomocy w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby
spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia
ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki. Lekarz mając do czynienia z pacjentem, który nie
jest zdolny, z powodu zaburzeń psychicznych, do świadomego wyrażenia zgody i kontroli swoich zachowań, jest w swoistego rodzaju konflikcie. W celu udzielenia pomocy medycznej powinien posłużyć się
środkami przymusu bezpośredniego, do zastosowania których nie ma
podstawy prawnej. Dla rozstrzygnięcia tej sytuacji posłużyć się należy
instytucją konfliktu obowiązków (art. 26 § 5 k.k.). W art. 26 § 5 k.k.
ustawodawca uregulował szczególną sytuację, gdy spośród ciążących
na sprawcy obowiązków tylko jeden może być spełniony (np. w odniesieniu do lekarza, który musi podjąć decyzję, czy udzielić pomocy medycznej z użyciem środka przymusu bezpośredniego wobec pacjenta
z zaburzeniami psychicznymi poświęcając tym samym fundamentalne prawo jakim jest wolność człowieka). W razie kolizji obowiązków
T. Dukiet-Nagórska, Autonomia pacjenta a polskie prawo karne, Warszawa 2008, s. 140 .
M. Świderska, Zgoda pacjenta na zabieg medyczny, Dom Organizatora, Toruń 2007, s. 264-265.
18
Ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857
z późn. zm.).
19
Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
16
17
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ustawodawca nakazuje stosować „odpowiednio” przepisy dotyczące
stanu wyższej konieczności. W tego typu sytuacji lekarz może w nagłej sytuacji celem udzielenia niezbędnej pomocy medycznej, mając
do czynienia z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi, w razie konieczności zastosować środek przymusu bezpośredniego20.
Niestety, powyższe nie określa katalogu środków przymusu bezpośredniego, warunków, które muszą być spełnione przy ich stosowaniu,
a także systemu nadzoru nad ich stosowaniem. W tej mierze, w mojej
opinii, w drodze wykładni systemowej należy się posiłkować ustawą
o ochronie zdrowia psychicznego. Mam tu na myśli katalog środków
przymusu bezpośredniego, podstawy i zasady ich stosowania. Przy
czym stosujemy regulacje wynikające z tej ustawy ze wszystkimi konsekwencjami, w tym również obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania
przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego
zastosowania21. Zatem dopuszczalne środki przymusu bezpośredniego
to: przytrzymywanie, przymusowe podanie leków, unieruchomienie,
izolacja. Jednocześnie ustawodawca wprowadza ograniczenia w zakresie stosowania wszystkich form przymusu bezpośredniego poprzez
wskazanie jaki rodzaj środka może być zastosowany w określonych
sytuacjach.
Posiłkowanie się ustawą o ochronie zdrowia psychicznego oznacza,
że przymus bezpośredni można zastosować wtedy, gdy pacjent dopuścił się zamachu przeciwko życiu lub zdrowiu własnemu lub innej osoby lub też przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, w sposób gwałtowny niszczy lub uszkadza przedmioty znajdujące się w otoczeniu,
poważnie zakłóca lub uniemożliwia funkcjonowanie podmiotu leczniczego (zob. art. 18 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).
Co do wyjaśnienia wskazanych przesłanek pozostaną aktualne poglądy przedstawiane w literaturze dotyczące art. 18 ustawy o ochronie
20
A. Augustynowicz, I. Wrześniewska-Wal, Stosowanie przymusu bezpośredniego przez personel medyczny w procesie diagnozowania i terapii małoletnich pacjentów, Pediatria Polska, 2013, Nr 2, s. 209-210.
21
A. Augustynowicz, I. Wrześniewska-Wal, Stosowanie przymusu bezpośredniego przez personel medyczny w procesie diagnozowania i terapii małoletnich pacjentów, Pediatria Polska, 2013, Nr 2, s. 210.
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zdrowia psychicznego. Pacjent dopuszcza się zamachu wtedy, gdy
podejmuje działanie, które zawiera w sobie rzeczywiste niebezpieczeństwo wywołania poważnego następstwa dla zdrowia własnego lub
innej osoby22. Mam tu na myśli sytuację, gdy pacjent dopuszcza się
zamachu przeciwko życiu lub zdrowiu własnemu, kiedy usiłuje odebrać sobie życie, samouszkodzić się 23. Przy czym podkreślić należy,
iż w doktrynie pojawiły się wątpliwości co do stosowania przymusu
bezpośredniego wobec pacjentów, którzy dopuszczają się zamachu
przeciwko życiu własnemu podejmując próbę samobójczą24. Pacjent
dopuszcza się zamachu przeciwko życiu lub zdrowiu innej osoby w formie np. czynnej agresji. Agresja ta może mieć charakter fizyczny (gdy
pacjent atakuje innego pacjenta czy personel medyczny nożem czy innym niebezpiecznym przedmiotem, gorącym płynem itp.)25. Słowne
groźby dokonania zamachu na sobie lub innych osobach mogą uzasadniać zastosowanie tych środków, jeżeli sposób i okoliczności uzasadniają obawę ich spełnienia26. Jeżeli chodzi o przesłankę w postaci
gwałtownego niszczenia lub uszkodzenia przedmiotów znajdujących
się w otoczeniu pacjenta, ustawodawca nie określił wartości i rodzaju
dóbr, których dewastacja uzasadnia zastosowanie środków przymusu
bezpośredniego. Zatem niszczenie w sposób gwałtowny jakichkolwiek
przedmiotów znajdujących się w otoczeniu pacjenta, bez względu na
ich wartość a także to, czyją są własnością, uzasadniać będzie ich za-

22
S. Dąbrowski, L. Kubicki, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Przegląd ważniejszych zagadnień, Warszawa 1994, s. 29.
23
S. Dąbrowski, J. Pietrzykowski, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 1997, s. 111; M. Balicki, Przymus w psychiatrii – regulacje i praktyka, Prawo
i Medycyna, 1999, Nr 1, s. 53.
24
J. Sawicki, Przymus leczenia, eksperyment, udzielenie pomocy i przeszczep w świetle prawa, Warszawa 1966, s. 92 i nast., A. Wąsek, Prawnokarna problematyka ratowania samobójców, Warszawa 1982, E.
Zielińska, Powinności lekarza w przypadku braku zgody na leczenie oraz wobec pacjenta w stanie terminalnym, Prawo i Medycyna, 2000, Nr 5, s. 82-84, T. Dukiet-Nagórska, Autonomia pacjenta a polskie prawo karne,
Warszawa 2008, s. 82.
25
J. Duda, Komentarz do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Warszawa 2009, s. 105.
26
I. Kupś, J. Pełka – Wysiecka, J. Samochowiec, Przymus bezpośredni – realizacja założeń ustawy
o ochronie zdrowia psychicznego wobec pacjenta zachowującego się agresywnie w wybranych placówkach
służby zdrowia w województwie zachodniopomorskim, Psychiatria, 2007, Nr 4, s. 87-96.

46

Prawo i Medycyna 1-2/2013 (50/51, vol. 15)

Stosowanie środków przymusu bezpośredniego...

stosowanie27. Krytycznie odnieść się należy do przesłanki dotyczącej
poważnego zakłócenia lub uniemożliwienia funkcjonowania podmiotu
leczniczego. Określenie „poważnie” jest nieostre i może stanowić pole
do nadużyć personelu medycznego28.
Co do zasady, osobą uprawnioną do zastosowania środka przymusu
bezpośredniego jest lekarz, który określa rodzaj środka przymusu oraz
osobiście nadzoruje jego wykonanie (zob. art. 18 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego). Zasadność zastosowania przymusu bezpośredniego przez lekarza ocenia w ciągu trzech dni kierownik podmiotu
leczniczego, jeżeli jest lekarzem lub lekarz przez niego upoważniony
(zob. art. 18 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).
Mając na względzie regulacje wynikające ze wskazanego wyżej
rozporządzenia, zastosowanie przymusu bezpośredniego może nastąpić z użyciem więcej niż jednego środka. Przymus bezpośredni może
trwać tylko do czasu ustania przyczyn jego zastosowania. Lekarz zleca zastosowanie przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia
lub izolacji na czas nie dłuższy niż 4 godziny. Ponadto lekarz, po osobistym zbadaniu osoby z zaburzeniami psychicznymi, może przedłużyć stosowanie przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia
lub izolacji na następne dwa okresy nie dłuższe niż 6-godzinne. Po
dwukrotnym przedłużeniu przez lekarza stosowania przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia lub izolacji dalsze przedłużenie
ich stosowania na kolejne okresy nie dłuższe niż 6-godzinne jest dopuszczalne wyłącznie po każdorazowym osobistym zbadaniu osoby
z zaburzeniami psychicznymi oraz uzyskaniu opinii innego lekarza
będącego lekarzem psychiatrą. Zastosowanie każdego środka przymusu bezpośredniego podlega odnotowaniu w indywidualnej i zbiorczej
dokumentacji medycznej. Przymus bezpośredni w postaci unieruchomienia stosowany jest w pomieszczeniu jednoosobowym. W przypadku braku możliwości umieszczenia pacjenta w takim pomieszczeniu
27
K. Zgryzek, Przesłanki stosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w trybie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (w:) Problemy nauk penalnych, red. L. Tyszkiewicz,
1996, s. 391-395.
28
J. Duda, Komentarz do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Warszawa 2009, s. 101-102.
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przymus bezpośredni w formie unieruchomienia jest stosowany w sposób umożliwiający oddzielenie tej osoby od innych pacjentów przebywających w tym samym pomieszczeniu oraz zapewniający poszanowanie jej godności i intymności, w szczególności przez wykonywanie
zabiegów pielęgnacyjnych bez obecności innych osób. Pielęgniarka nie
rzadziej niż raz na 15 minut kontroluje, także w czasie snu, stan fizyczny pacjenta. Adnotację o stanie fizycznym niezwłocznie odnotowuje
w karcie unieruchomienia. W czasie tej kontroli pielęgniarka m.in. zapewnia krótkotrwałe, nie rzadziej jednak niż co 4 godziny, częściowe
albo całkowite uwolnienie pacjenta od unieruchomienia w celu zmiany
jej pozycji lub zaspokojenia potrzeb fizjologicznych i higienicznych.
I w tym względzie oczywistym jest, że przy wyborze środka przymusu należy wybierać środek możliwie najmniej uciążliwy dla pacjenta, a przy jego stosowaniu należy zachować szczególną ostrożność
i dbałość o dobro pacjenta (zob. art. 18 ust. 4 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).
Z całą stanowczością podkreślić należy, iż kwestia stosowania przymusu bezpośredniego ma zbyt dużą rangę, aby można było pozostawić ją dającej się podważyć wykładni. De lege ferenda w tej mierze
postulować należy wprowadzenie, np. w ustawie o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta, stosowanych zmian legislacyjnych29.
Stosowanie środków przymusu bezpośredniego przez personel medyczny wobec osób pozbawionych wolności – art. 118 k.k.w.
W myśl art. 115 § 1 k.k.w.30 skazanemu zapewnia się bezpłatne
świadczenia zdrowotne, leki i artykuły sanitarne. Z uwagi na fakt, że
skazany zachowuje prawa i wolności obywatelskie (art. 4 § 2 k.k.w.),
jako zasadę uznać należy dobrowolność poddania się postępowaniu
diagnostyczno-terapeutycznemu. Ograniczenie praw skazanego wynikać może z ustawy oraz wydanego na jej podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. Prawo skazanego do decydowania w sprawach
29
30
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M. Świderska, Zgoda pacjenta na zabieg medyczny,Toruń 2007, s. 265.
Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.).
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zdrowotnych zostało ograniczone w przepisach kodeksu karnego wykonawczego w art. 116§ 1 pkt. 3, art. 117 i art. 118.
W art. 118 § 2 k.k.w. ustawodawca zezwala na pokonanie sprzeciwu skazanego pozbawionego wolności, jeżeli jego życiu grozi poważne niebezpieczeństwo, stwierdzone co najmniej przez dwóch lekarzy.
W tej sytuacji można dokonać koniecznego zabiegu lekarskiego, nie
wyłączając chirurgicznego. Redakcja tego przepisu budzi kilka wątpliwości. Po pierwsze, co należy rozumieć pod pojęciem „zabieg lekarski”? Zasadnym wydaje się przyjęcie stanowiska, że chodzi tu o takie
postępowanie, które jest niezbędne do odwrócenia „poważnego niebezpieczeństwa” grożącego życiu skazanego31. Dlatego też przyjmuję,
że chodzi tu o wszelkie czynności terapeutyczne, o ile są konieczne, jak
i diagnostyczne, których przeprowadzenie jest niezbędne do postawienia diagnozy i podjęcia wymaganej terapii. Kolejny problem dotyczy
użytego sformułowania „można dokonać”. Czy lekarz ma uprawnienie
czy też obowiązek podjęcia działania, o którym mowa w analizowanym przepisie? I dalej, jakie są unormowania w zakresie sposobu i trybu przeprowadzenia czynności lekarskich przy sprzeciwie skazanego
na karę pozbawienia wolności? Czy lekarz w celu pokonania sprzeciwu skazanego może zastosować środek przymusu bezpośredniego?
A. Zoll jest zdania, że regulacja zawarta w art. 118 § 2 k.k.w nie oznacza obowiązku lekarza co do przeprowadzenia zabiegu wbrew woli
pacjenta32. Lekarz nie ma nie tylko obowiązku, ale również uprawnienia do podjęcia działania wbrew stanowisku skazanego33. W tej sytuacji lekarz nie jest również uprawniony do zastosowania środków
przymusu bezpośredniego. Z drugiej strony, wykonanie zabiegu lekarskiego przy sprzeciwie skazanego będzie niewykonalne bez zastosowania przymusu bezpośredniego. Pytanie zatem, kto jest władny takie
środki zastosować? Odpowiedzi poszukiwać należy w ustawie o służ-

T. Dukiet-Nagórska, Autonomia pacjenta a polskie prawo karne, Warszawa 2008, s. 110.
A. Zoll, Stan wyższej konieczności jako okoliczność wyłączająca przestępczość czynu w praktyce
lekarskiej, Prawo i Medycyna, 2005, Nr 2, s. 17.
33
T. Dukiet-Nagórska, Autonomia pacjenta a polskie prawo karne, Warszawa 2008, s. 111.
31
32
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bie więziennej34. Ustawa ta w art. 19 przyznaje funkcjonariuszom
służby więziennej prawo posługiwania się względem osób pozbawionych wolności środkami przymusu bezpośredniego, określając katalog tych środków i przesłanki ich zastosowania. Problem w tym, że
postanowienia ustawy o Służbie Więziennej nie są adekwatne do potrzeb związanych z przymusową terapią, a katalog środków przymusu
bezpośredniego nie przystaje do tego celu35. Przeprowadzenie zabiegu
lekarskiego np. chirurgicznego przy sprzeciwie pacjenta z zastosowaniem środka przymusu bezpośredniego siłą rzeczy wymagać będzie
obecności funkcjonariusza Służby Więziennej. To z kolei narusza prawo pacjenta do intymności i godności, o którym mowa w art. 22 ust. 2
ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Obecnie, jeżeli skazany na karę pozbawienia wolności, zdolny do
świadomego wyrażenia zgody, sprzeciwia się interwencji medycznej ratującej życie, lekarz powinien powstrzymać się od udzielenia
świadczenia zdrowotnego. Jeżeli skazany nie jest zdolny do świadomego wyrażenia zgody, zastosowanie znajdzie art. 33 i art. 34 ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty36. Przepisy te dotyczą udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w razie braku zgody pacjenta albo przy jego sprzeciwie37. Jeżeli skazany wykazuje zaburzenia
psychiczne, zastosowanie znajdą rozważania zawarte w poprzednim
punkcie.
W tej mierze, widząc potrzebę podejmowania interwencji medycznej, ustawodawca powinien wskazać, jakim działaniom skazany powinien się poddać, kto ma obowiązek ich przeprowadzenia oraz jakie
środki służą egzekwowaniu nałożonego obowiązku i kto jest uprawniony do ich stosowania38.

Ustawa z 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. Nr 79, poz. 523 z późn. zm.).
T. Dukiet-Nagórska, Autonomia pacjenta a polskie prawo karne, Warszawa 2008, s. 113-114.
36
Ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857
z późn. zm.).
37
T. Dukiet-Nagórska, Autonomia pacjenta a polskie prawo karne, Warszawa 2008, s. 115.
38
T. Dukiet-Nagórska, Autonomia pacjenta a polskie prawo karne, Warszawa 2008, s. 115.
34
35
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Zakończenie
Stosowanie środków przymusu bezpośredniego w procesie diagnostyczno-terapeutycznym wzbudza wątpliwości nie tylko natury prawnej, ale również etycznej. Jest to działanie ingerujące w wolność człowieka, która podlega ochronie przewidzianej w przepisach Konstytucji
RP39. Co prawda, ochrona ta nie ma charakteru bezwzględnego. Jej
ograniczenia mogą być ustanowione w ustawie, gdy są konieczne m.in.
dla ochrony zdrowia albo wolności i praw innych ludzi (art. 31 Konstytucji RP). Sięganie przez personel medyczny po środki przymusu
bezpośredniego powinno mieć charakter wyjątkowy. Przy wyborze
środka przymusu należy wybierać środek najmniej uciążliwy dla pacjenta. Stosowanie przymusu następować musi ze starannie wyważonym dawkowaniem przemocy, z poszanowaniem godności pacjenta40.
Podstawy prawne i formy stosowania tych środków nie powinny budzić wątpliwości. Stąd tak niezmiernie istotne są precyzyjne regulacje
prawne w tym przedmiocie.
Dodatkowo personel medyczny powinien mieć na uwadze fakt, że
niezasadne stosowanie środka przymusu bezpośredniego, a także powstanie szkody w wyniku jego stosowania, skutkować może odpowiedzialnością cywilną i karną.

39
40

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
M. Boratyńska, P. Konieczniak, Prawa pacjenta, Warszawa 2001, s. 423.

Prawo i Medycyna 1-2/2013 (50/51, vol. 15)

51

Jan Ciechorski

Problem odpowiedzialności za zakwaterowanie
i wyżywienie w psychiatrycznych zakładach
opiekuńczo-leczniczych

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej1 nie powtórzyła unormowania zawartego w art. 34a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej2 ustanawiającego obowiązek pensjonariusza ponoszenia kosztów wyżywienia i zakwaterowania
w zakładach opiekuńczo – leczniczych, pielęgnacyjno – opiekuńczych
i zakładach rehabilitacji leczniczej. Lege non distinguente (prawo nie
rozróżniało) w tym zakresie poszczególnych profilów działalności tych
zakładów, w szczególności nie wyłączało spod tego obowiązku pensjonariuszy zakładów opiekuńczo leczniczych o profilu psychiatrycznym.
Powieleniem tej regulacji jest unormowanie art. 18 ustawy z dnia 27
sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych3. Wbrew stanowisku prezentowanemu przez resort zdrowia uchylenie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (na mocy
art. 220 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej), w tym oczywiście art.
34a regulującego odpłatność w zakładach opiekuńczo – leczniczych,
nie zmieniło w tym zakresie stanu prawnego. W ustawie o działalności
Tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 217)
Tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.
3
Tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 164, 1027 ze zm., w przepisie tym dokonano jedynie zmian nomenklaturowych: zamiast określenia „pensjonariusz” użyto właściwego dla terminologii tej ustawy określenia
„świadczeniobiorca”.
1
2

52

Prawo i Medycyna 1-2/2013 (50/51, vol. 15)

Problem odpowiedzialności za zakwaterowanie...

leczniczej nie recypowano przepisów art. 34a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, albowiem działanie takie wynika z zasady racjonalności
ustawodawcy dekodowanej z art. 2 Konstytucji. Nie było konieczności wprowadzania takiej regulacji w nowej ustawie, skoro istniało już
unormowanie regulujące odpłatność za zakwaterowanie i wyżywienie
w tych zakładach. Byłoby to zbędne powielanie przepisów ustawowych sprzeczne z zasadami techniki prawodawczej.
Z wejściem w życie ustawy o działalności leczniczej zaczęto zgłaszać wątpliwości co do dopuszczalności pobierania opłat od pacjentów4 zakładów opiekuńczo – leczniczych o profilu psychiatrycznym.
Początkowo Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia
słusznie wskazywał, iż do określania odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie osoby przebywającej w zakładzie opiekuńczo – leczniczym o profilu psychiatrycznym regulują wyłącznie przepisy art. 18
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, albowiem przepisy ustawy o ochronie zdrowia psychicznego nie odnoszą się do kwestii odpłatności5. Możliwość pobierania
opłat w zakładach opiekuńczo – leczniczych o profilu psychiatrycznym zakwestionowało Ministerstwo Zdrowia. Uważam, że podnoszone zastrzeżenia są chybione i nie mają uzasadnienia w obowiązującym
stanie normatywnym.
Uzasadnienie zgłaszanych zastrzeżeń przez Ministerstwo Zdrowia
ewoluowało od października ubiegłego roku. Początkowo wskazywano przepisy art. 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia
psychicznego jako podstawę zakazu pobierania opłat za wyżywienie
i zakwaterowanie w psychiatrycznych zakładach opiekuńczo – leczni-

4
Od dnia 1 lipca 2011r. – data wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej – nie obowiązuje nazewnictwo „pensjonariusz” mające swoje dogmatyczne uzasadnienie pod rządami ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Wydaje się, iż od tej daty powinno się używać zwrotu pacjent zakładu opiekuńczo – leczniczego itp.
5
Jak wskazano w piśmie z dnia 7 marca 2012r. Departamentu Zdrowia Publicznego MZ-ZP-P-021322907/AJ/12 „Należy przy tym zauważyć, iż przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia
psychicznego, jak również wydanego na jej podstawie aktu wykonawczego nie regulują kwestii odpłatności
świadczeniobiorcy za świadczenia związane z pobytem w zakładzie opiekuńczo – leczniczym lub pielęgnacyjno – opiekuńczym. Oznacza to, że w tym zakresie jedyną regulację zawiera art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia
2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
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czych6, do których odsyła art. 12 pkt 47 ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.8
Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia uzasadniając powyższe stanowisko podniósł, iż zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy
o ochronie zdrowia psychicznego przez szpital psychiatryczny rozumie się również :
1) oddział psychiatryczny w szpitalu ogólnym,
2) klinikę psychiatryczną,
3) sanatorium dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
4) inne przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej sprawującego całodobowa opiekę psychiatryczną lub odwykową, niezależnie od podmiotu, który je tworzy
i utrzymuje.
Posługując się cytowaną definicją ustawową Ministerstwo Zdrowia
wyraziło pogląd, iż zakład opiekuńczo – leczniczy o profilu psychiatrycznym należy kwalifikować jako szpital psychiatryczny w rozumieniu tej ustawy. Nie sposób kwestionować prawidłowości prezentowanego stanowiska, albowiem oczywistym powinno być, iż zakład
6
Pismo Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia z dnia 18 stycznia 2013r. znak MZZP-Z-079-22277-73/DS/13 skierowane do Zastępcy Dyrektora Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
7
Przepis ten stanowi : „Przepisy ustawy nie naruszają przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej
udzielanych bezpłatnie bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie : (…)
art. 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn.
zm.”
8
Art. 10 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego stanowi :
1. Za świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej udzielane osobie, o której mowa
w art. 3 pkt lit. a i b, przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późń. zm.), zwanej dalej
<ustawą o świadczeniach>, nie pobiera się od tej osoby opłat.”
2. Osobom, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a i b przebywającym w szpitalu psychiatrycznym przysługują
ponadto produkty lecznicze, wyroby medyczne, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz aktywne
wyroby medycznego inplantacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011r. Nr 102, poz. 586 i Nr 113, poz. 657), i środki pomocnicze,
za które nie pobiera się od tych osób opłat.
3. Osobom, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a i b, przysługują także produkty lecznicze i wyroby medyczne
określone w wykazach, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122,
poz. 696), w zakresie kategorii, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b tej ustawy, zakwalifikowane do
odpłatności zgodnie z art. 6 ust. 2 tej ustawy.”
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opiekuńczo – leczniczy o profilu psychiatrycznym jako sprawujący
całodobową opiekę psychiatryczną nad osobami z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi w tym zakładzie musi być kwalifikowany
jako szpital psychiatryczny. Powyższa konstatacja doprowadziła Departament Zdrowia Publicznego do wniosku o konieczności stosowania
do tych zakładów regulacji zawartych w art. 10 tej ustawy.9 W piśmie
z dnia 28 stycznia 2013r. Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia wskazał wprost „Reasumując, w świetle przywołanych
powyżej regulacji, przyjęcie osoby cierpiącej na zaburzenia psychiczne
do zakładu opiekuńczo – leczniczego i zakładu pielęgnacyjno – leczniczego, udzielającego świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej, powinno odbywać się w trybie określonym w ustawie z dnia 19 sierpnia
1994r. o ochronie zdrowia psychicznego i Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia i wypisania ze szpitala psychiatrycznego – na podstawie skierowania lekarza. Natomiast kwestie dotyczące odpłatności za udzielone świadczenia regulują art. 10 ust. 1 ustawy
o ochronie zdrowia psychicznego i art. 12 pkt 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jak
również § 6 rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Tym samym
przepis art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którym świadczeniobiorca
przebywający w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, pielęgnacyjno
9
Jak wskazał Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia w piśmie z dnia 28 stycznia
2013r. znak MZ-ZP-Z-079-22277-73/DS/13 „W tym miejscu należy również zauważyć, iż art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego, w zakresie odpłatności świadczeniobiorcy za
świadczenia związane z jego pobytem w zakładzie opiekuńczo – leczniczym lub pielęgnacyjno – opiekuńczym,
jednoznacznie stwierdza, iż za świadczenia w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej nie pobiera się opłat
od osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo. Prawo do bezpłatnych świadczeń niezależnie od
statusu ubezpieczeniowego potwierdza również art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ponadto także przepisy aktualnie obowiązującego
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. Nr 140, poz. 1146 z późń. zm.) wyraźnie wskazują, iż
świadczenia, które w innych kategoriach zakładów opiekuńczo – leczniczych i zakładów pielęgnacyjno –
opiekuńczych są przedmiotem współpłatności pacjentów, w zakresie opieki psychiatrycznej są elementami
świadczeń gwarantowanych finansowanych ze środków publicznych.”
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– opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, który udziela
świadczeń całodobowych, ponosi miesięczne koszty wyżywienia i zakwaterowania w wysokości odpowiadającej 250 % najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70
% miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów
o pomocy społecznej, nie ma zastosowania w przypadku zakładów
opiekuńczo – leczniczych udzielających świadczeń opiekuńczo – leczniczych psychiatrycznych dla dorosłych realizowanych w warunkach
stacjonarnych psychiatrycznych.”
Powyższe również nie budzi wątpliwości, jednakże nie można podzielić wniosków wywodzonych z powyższych twierdzeń. Ministerstwo Zdrowia zdaje się nie dostrzegać, że ustawodawca w przepisach
art. 10 posłużył się określeniami właściwymi dla ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
W moim przekonaniu implikuje to twierdzenie o konieczności wykładni tych zwrotów zgodnie z definicjami ustawy, z której te definicje
pochodzą. Wskazać należy, że expressis verbis stanowi ona o bezpłatności świadczeń zdrowotnych, które jak już była mowa, zostały zdefiniowane w art. 5 pkt 40 powołanej ustawy. Tym samym za świadczenie zdrowotne uznaje się „działanie służące profilaktyce, zachowaniu,
ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie
medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania”. Bezspornym w związku z tym jest
bezpłatność tych świadczeń dla osób określonych w art. 3 to jest osób
z zaburzeniami psychicznymi10.
Ministerstwo Zdrowia w prezentowanym stanowisku zdaje się pomijać fakt, iż świadczenie zdrowotne wchodzą w skład szerszej kategorii świadczeń: świadczeń opieki zdrowotnej, na które składają się

Za osoby takie uznaje się :
1) chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psychotyczne),
upośledzonych umysłowo,
2) wykazujące inne zakłócenia czynności psychiczne, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoby te wymagają świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy
i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.
10
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świadczenia zdrowotne, świadczenia zdrowotne rzeczowe oraz świadczenia towarzyszące11.
Natomiast powoływane przepisy art. 10 ustawy o ochronie zdrowia
psychicznego gwarantują wyłącznie brak odpłatności za świadczenia
zdrowotne i świadczenia zdrowotne rzeczowe enumeratywnie określone w ust. 2 i 3 t ego artykułu. Rację ma Ministerstwo Zdrowia wskazując, że świadczenia te są udzielane nieodpłatnie niezależnie od prawa
do świadczeń opieki zdrowotnej wynikającego z ubezpieczenia zdrowotnego12. Jednakże, co należy podkreślić, przepisy te nie ustanawiają
nieodpłatności świadczeń towarzyszących; powołane przepisy milczą
o tych świadczeniach.
Tym samym w zakresie odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w zakładach opiekuńczo – leczniczych o profilu psychiatrycznym
trzeba odwołać się do regulacji zawartej w przepisach art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych.13
Podkreślenia wymaga okoliczność, że przepisy powołanego artykułu nie wprowadzają rozróżnienia – lege non distinguente – na poszczególne rodzaje tych zakładów, w szczególności nie zostają one wyłączone w stosunku do zakładów opiekuńczo – leczniczych o profilu
Art. 5 pkt 34 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Art. 10 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego w zw. z art. 12 pkt 4 ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
13
Artykuł ten stanowi :
1 Świadczeniodawca przebywający w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, pielęgnacyjno – opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej, który udziela świadczeń całodobowych, ponosi koszty
wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250 % najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego
dochodu świadczeniobiorcy w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej.
2 Miesięczną opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka do ukończenia 18 roku życia, a jeżeli się
kształci dalej – do ukończenia 26 roku życia, przebywającego w zakładzie opiekuńczo – leczniczym,
pielęgnacyjno – opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej, który udziela świadczeń całodobowych, ustala się w wysokości odpowiadającej 200 % najniższej emerytury, z tym że opłata nie może
być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu
przepisów o pomocy społecznej. W przypadku dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej opłata ta
wynosi 200 % najniższej emerytury.
3 Opłatę, o której mowa w ust. 2 zdanie drugie, w przypadku dziecka umieszczonego
1) w : rodzinnej pieczy zastępczej – ponosi starosta,
2) instytucjonalnej pieczy zastępczej – ponosi odpowiednio placówka opiekuńczo – wychowawcza
albo interwencyjny ośrodek adopcyjny
11

12
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psychiatrycznym. również żaden inny przepis nie wyłącza odpłatności za wyżywienie i zakwaterowaniu w zakładzie opiekuńczo – leczniczym o profilu psychiatrycznym.
Nie bez znaczenia jest również umiejscowienie przepisów dotyczących odpłatności, zostały one zawarte w art. 18, który został zawarty
w Dziale II Świadczenia opieki zdrowotnej, w rozdziale 1 Przepisy
ogólne. Tym samym stwierdzić należy, że mają one zastosowanie do
wszystkich przypadków, które nie zostały w sposób odmienny uregulowane (argumentum a rubrica). Jak już wyżej wskazano, przepisy
nie wprowadzają żadnej dyferencjacji w zakładach opiekuńczo – leczniczych, a zwłaszcza nie ma podstaw do twierdzenia, iż odpłatność
określona w wyżej cytowanym artykule dotyczy wyłącznie zakładów opiekuńczo – leczniczych w zakresie opieki długoterminowej.
Taki pogląd nie uzasadnia wykładnia językowa ani funkcjonalna, jak
i systemowa. Zważyć należy, że gdyby zamiarem prawodawcy było
zawężenie odpłatności do zakładów opiekuńczo – leczniczych opieki długoterminowej, nic nie stało na przeszkodzie umieszczenie tych
przepisów w rozdziale 2. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, obok pozostałych przepisów
o opiece długoterminowej.
Natomiast świadczeniami zdrowotnymi rzeczowymi są „związane
z procesem leczenia leki, wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi, i środki pomocnicze”14. Zaś
przez świadczenie towarzyszące uznaje się „zakwaterowanie i wyżywienie w zakładzie opieki zdrowotnej całodobowej lub całodziennej
oraz usługi transportu sanitarnego”15. Oczywistym jest, że przepisy ust.
2 i 3 dotyczą świadczeń zdrowotnych rzeczowych, natomiast bezspornym powinno być, iż art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczy części świadczeń
towarzyszących.

14
15
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Art. 5 pkt 37 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Art. 5 pkt 38 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
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Reasumując powyższe zdecydowanie uważam, że uprawnione jest
stanowisko uznające, iż na podstawie art. 10 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego w związku z art. 12 pkt 4 ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w przypadku pacjentów zakładu opiekuńczo – leczniczego o profilu psychiatrycznym bezpłatne są wszystkie świadczenia zdrowotne oraz świadczenia
zdrowotne rzeczowe w zakresie wskazanym w art. 10 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Nie znajduje żadnych podstaw
prawnych – wbrew wywodom Ministerstwa Zdrowia – twierdzenie,
że bezpłatne w tym przypadku są również świadczenia towarzyszące,
czyli wyżywienie i zakwaterowanie w zakładzie opiekuńczo – leczniczym. Zakres ten został unormowany w przepisach art. 18 ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W moim przekonaniu wzajemna relacja pomiędzy przepisami
art. 10 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego a przepisami art. 18
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych nie ma charakteru konkurencyjnego (jedne wyłączają zastosowanie drugich), są one wzajemnie niezależne, albowiem normują
odmienne zakresy świadczeń opieki zdrowotnej. Można nawet wysunąć dalej idące twierdzenie o komplementarności tych przepisów.
Jako jeden z argumentów przeciwko pobierania odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w zakładach opiekuńczo – leczniczych
o profilu psychiatrycznym w pismach Ministerstwa Zdrowia wskazano
§ 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Twierdzenie takie jest w sposób oczywisty chybione i to z kilku przyczyn.
Przede wszystkim jest ono rażąco sprzeczne z konstytucyjną zasadą
hierarchiczności źródeł prawa (art. 87 ust. 1 Konstytucji). Nie do pogodzenia z tą zasadą jest twierdzenie o modyfikacji jednoznacznych
przepisów ustawowych przez przepisy rozporządzenia wydanego na
podstawie tej ustawy. Przyjęcie zasadności takiego poglądu wprost prowadzi do zerwania funkcjonalnej i wykonawczej więzi rozporządzenia
jako aktu prawnego wykonującego delegację ustawową. Ewidentnie
niedopuszczalne jest, aby przepisy rozporządzenia modyfikowały lub
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wyłączały przepisy ustawy. Rozdział III Konstytucji w sposób jednoznaczny wprowadza hierarchiczność16 źródeł prawa powszechnie
obowiązującego, jednocześnie zastrzegając prymat ustawy nad innymi
aktami normatywnymi. Słusznie w doktrynie prawa konstytucyjnego
wskazuje się, iż „ustawa jest podstawową formą działalności prawotwórczej w państwie, czemu wyraz daje też art. 87 ust. 1 Konstytucji.
W zawartym tam wyliczeniu źródeł prawa znajduje się ona na drugim miejscu przed umową międzynarodową, pomimo iż ta ostatnia ma
wyższą moc prawną. Z wyrażonej w art. 7 Konstytucji zasady legalności i przyjętej w jej rozdziale trzecim koncepcji aktów wykonawczych,
w szczególności rozporządzeń, wynika, iż ustawy determinują treść
wszystkich aktów wykonawczych powszechnie obowiązujących.”17
Przyjęta w Konstytucji hierarchiczna struktura systemu prawnego obliguje do przyjęcia dyrektywy interpretacyjnej, w myśl której w razie kolizji przepisy aktu wyższego rzędu wyłączają stosowanie sprzecznych
z nimi przepisów aktu niższego rzędu. Innymi słowy, jeżeli zaistnieje
stan faktyczny, którego kwalifikacja prawna może nastąpić zarówno
w oparciu o przepisy ustawy i przepisy rozporządzenia, które odmiennie regulują daną sytuację, należy ją rozstrzygać w oparciu o przepisy
ustawowe jako hierarchicznie wyższe18. Niezależnie od powyższego
sprzeczność przepisu rozporządzenia z ustawą stanowi podstawę orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny o niezgodności przepisu rozporządzenia z określonym przepisem ustawy oraz z art. 87 Konstytucji.
Nadto podnieść należy, iż stanowisko ministerialne zdaje się ignorować wytyczne zawarte w delegacji ustawowej do wydania rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki
psychiatrycznej i leczenia uzależnień zawartego w art. 31d ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przepis ten wprowadza obowiązek dla Ministra Zdrowia wydania
16
P. Winczorek : Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r., s. 110,
LIBER, Warszawa 2000r.
17
P. Tuleja w: Prawo konstytucyjne RP, pod red. P. Sarneckiego, s. 18, wyd. 3, Wydawnictwo C.H.Beck
18
W szczególności dotyczy to sądowego stosowania prawa, albowiem na podstawie art. 176 Konstytucji
mogą one oceniać zgodność przepisu rozporządzenia z przepisami Konstytucji i ustaw, a w przypadku stwierdzenia takiej niezgodności odmowy zastosowania przepisu rozporządzenia.
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tego rozporządzenia ze wskazaniem „poziomu i sposobu finansowania
danego świadczenia gwarantowanego, o którym mowa w art. 18 (…)”.
Bezpodstawnym jest twierdzenie Ministerstwa Zdrowia wskazujące §
6 rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
jako podstawy dogmatycznej stanowiska uznającego świadczenia towarzyszące w psychiatrii za nieodpłatne. Albowiem należy mieć na
względzie ustawową definicję świadczenia gwarantowanego i jest nim
świadczenie opieki zdrowotnej finansowane w całości lub współfinansowane ze środków publicznych na zasadach i w zakresie określonym
w ustawie19. Nadto podnieść należy, że Minister Zdrowia wydając
przedmiotowe rozporządzenie nie wypełnił delegacji zawartej w art.
31d pkt 1 ustawy, albowiem zgodnie z § 1 tego rozporządzenia zostały
w nim określone :
1) wykaz oraz warunki świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień;
2) poziom finansowania przejazdu środkami transportu sanitarnego
w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych.
Określając w powyższy sposób przedmiot regulacji w tzw. rozporządzeniu koszykowym Minister Zdrowia unormował wyłącznie część
zakresu przekazanego mu w delegacji ustawowej. Z porównania zakresu przekazanego Ministrowi Zdrowia do uregulowania w drodze rozporządzenia (art. 32d ustawy) z zakresem przedmiotowym dokonanej
regulacji określonym w § 1 rozporządzenia jednoznacznie wynika, że
Minister zawęził przedmiot normowania w powołanym wyżej rozporządzeniu. Można więc zasadnie twierdzić w tym przypadku o zaniechaniu legislacyjnym, które może powodować odpowiedzialność odszkodowawczą za delikt legislacyjny (art. 417 Kodeksu cywilnego).
Zgodnie z powoływanym w cytowanych pismach Ministerstwa
Zdrowia § 6 rozporządzenia do świadczeń gwarantowanych z zakresu
19

Art. 5 pkt 35 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Prawo i Medycyna 1-2/2013 (50/51, vol. 15)

61

Jan Ciechorski

opieki psychiatrycznej zaliczono również wyżywienie. Powyższy zabieg legislacyjny w żaden sposób nie rozwiązuje problemu odpłatności świadczeń towarzyszących w tym zakresie. Albowiem jak wynika
z cytowanej powyżej ustawowej definicji świadczenia gwarantowanego jest nim świadczenie opieki zdrowotnej finansowane w całości lub
współfinansowane ze środków publicznych na zasadach i w zakresie
określonych w ustawie. Tym samym zamieszczenie danego świadczenia w wykazie świadczeń gwarantowanych nie przesądza jeszcze
o finansowaniu go w całości ze środków publicznych. Konieczne jest
jeszcze określenie zasad i warunków jego finansowania lub współfinansowania ze środków publicznych. Nie sposób przyjąć, aby te warunki spełniało wskazanie w § 6 rozporządzenia „wyżywienia”.
Z unormowaniem zawartym w przepisie powołanego rozporządzenia wiąże się jeszcze inny konstytucyjnoprawny problem, albowiem
wyrażam wątpliwość, czy na podstawie aktu podustawowego wydanego na podstawie delegacji ustawowej upoważniony organ administracji publicznej uprawniony jest do modyfikowania treści (poprzez
wprowadzenie odmiennych przepisów) czy wyłączenia stosowania
do określonych stanów faktycznych. Uważam, że takie twierdzenie
jest nie do pogodzenia z konstytucyjną zasadą hierarchiczności źródeł prawa i zasadą prymatu ustawy. Nadto naruszałoby to dekodowaną
z zasady demokratycznego państwa prawnego zasadę pewności prawa
i ochrony zaufania do tego prawa. Przyjmując za rudymentarne założenie hierarchię źródeł prawa i prymat ustawy uważam, że organ uprawniony do wydania akty wykonawczego przy określaniu jego treści jest
związany nie tylko zakresem i wytycznymi określonymi w delegacji
ustawowej do wydania rozporządzenia, ale również całym obowiązującym porządkiem prawnym. Powyższe ewidentnie wynika z zasady
legalizmu działania władzy publicznej. Konsekwencją tego jest związanie organu wydającego rozporządzenie do przestrzegania przepisów
ustaw, a co za tym idzie, absolutnym zakazem stanowienia przepisów
regulujących odmiennie niż ustawa określone stany faktyczne.
Nadto wskazywać można, iż Minister Zdrowia wydając przedmiotowe rozporządzenie nie zastosował się do wytycznych zawartych w art.
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31d pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych. Albowiem zgodnie z wytycznymi zawartymi
w przepisie delegującym miał on wskazać poziom i sposób finansowania świadczeń towarzyszących określonych m.in. w art. 18 tej ustawy.
Nie można przyjąć, aby warunek ten został spełniony poprzez wymienienie wyżywienia w § 6, bez żadnego odniesienia do sposobu i zakresu ich finansowania ze środków publicznych.
Pozytywnie należy ocenić zmianę stanowiska Ministerstwa Zdrowia zamieszczonego w komunikacie z dnia 7 maja 2013r., w którym
stwierdzono „biorąc pod uwagę art. 18 ww. ustawy, który odnosi się
do opłat za wyżywienie i zakwaterowanie w zakładach opiekuńczo –
leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych,20 możliwe jest przyjęcie
stanowiska, zgodnie z którym również zakłady opiekuńczo – lecznicze oraz pielęgnacyjno – opiekuńcze udzielające świadczeń psychiatrycznych mogą pobierać opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie.”
Jednakże nie mogę zaaprobować dalszej części poglądów zawartych
w przedmiotowym komunikacie, albowiem według tego stanowiska
„Informacja o pobieraniu tych opłat powinna być odzwierciedlona
w regulaminie organizacyjnym podmiotu – zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt
12 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.” Wadliwym jest powołanie się na art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności
leczniczej jako podstawy wskazanego obowiązku, albowiem przepis
ten wprowadza obowiązek określenia wysokości opłat, ale za świadczenia zdrowotne, natomiast obowiązek taki nie został wprowadzony
w stosunku do świadczeń towarzyszących. Oczywiście regulamin organizacyjny może określać wysokość tych opłat21, jednakże nie można
z możliwości zawarcia w regulaminie wysokości tych opłat wyprowadzać obowiązku określenia wysokości tych opłat22.
20
Przepis ten nie rozróżnia zakładów opiekuńczo – leczniczych oraz zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych w zależności od zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.
21
Możliwość ta wynika z przykładowego wyliczenia treści tego regulaminu poprzez użycie przez ustawodawcę zwrotu „w szczególności” – typowego dla wyliczenia przykładowego.
22
Na marginesie jedynie stwierdzić należy, że określenie tych opłat może nastąpić wyłącznie procentowo, albowiem konkretna kwota opłaty zgodnie z art. 18 uzależniona jest od dochodu pacjenta przebywającego
w zakładzie opiekuńczo – leczniczym.
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Reasumując powyższe stwierdzić należy, że nie ma podstaw prawnych twierdzenie o niemożności pobierania opłat od pacjentów zakładów opiekuńczo – leczniczych o profilu psychiatrycznym na podstawie art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.
Odrębnym zagadnieniem jest wskazanie płatnika różnicy pomiędzy odpłatnością pacjenta ustaloną zgodnie z art. 18 a rzeczywistym
kosztem wyżywienia i zakwaterowania w zakładzie opiekuńczo –
leczniczym udzielającym świadczeń z zakresu stacjonarnej opieki
psychiatrycznej.
W szczególności rozważyć należy, czy koszty te nie obciążają podmiotu leczniczego prowadzącego taki zakład. Punktem wyjścia dla
udzielenia odpowiedzi na powyższe pytanie powinno być stwierdzenie
osobowości prawnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Osobowość prawna tego zakładu rodzi daleko idące implikacje. Przede wszystkim osobowość prawna samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej oznacza jego autonomię rozumianą jako
sferę samodzielności prawnie chronioną przed ingerencją innych. Innymi słowy, żaden inny podmiot bez wyraźnej podstawy ustawowej
nie może wkraczać w tę sferę swobody działania tego zakładu, dotyczy to również podmiotu tworzącego. Powyższa autonomia znajduje
potwierdzenie w przepisach ustawy o działalności leczniczej, a wcześniej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej23. Zauważyć należy, że
zgodnie z art. 52 ustawy o działalności leczniczej zakład opieki zdrowotnej jest obowiązany do pokrywania z własnych środków i uzyskiwanych przychodów kosztów swojej działalności, jak i zaciąganych
zobowiązań. Tym samym zakład ten tak powinien kalkulować koszty
działalności, aby zostały pokryte z przychodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności. Powyższy dotyczy również kosztów zakwaterowania i wyżywienia w zakładzie opiekuńczo – leczniczym o profilu
23
Szerzej na ten temat J. Ciechorski : Dopuszczalność przyznania samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki dotacji na posiadany zabytek, na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
Nowe Zeszyty Samorządowe 5/2012.
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psychiatrycznym. Na powyższe wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z dnia 19 listopada 2008r. sygn. II SA/
Bd 684/0824 – wydanym co prawda pod rządami ustawy o zakładach
opieki zdrowotnej, jednakże zachowującym aktualność – w którym
stwierdzono: „Zakład opieki zdrowotnej musi tak zorganizować swoją działalność, aby nie ponieść straty w związku z wydaniem decyzji,
którą jest zobowiązany wykonać.25 Skoro takie stanowisko było prezentowane w orzecznictwie pod rządami ustawy o zakładach opieki
zdrowotnej, to tym bardziej poglądy te należy uznać obecnie, kiedy to
ustawa o działalności leczniczej kładzie nacisk na samobilansowanie
się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej26.
Jednakże podstawowe znaczenie mają zastrzeżenia konstytucyjnoprawne. Przyjęcie konieczności partycypowania tego zakładu prowadziłoby do wniosku, że na podmiot ten została nałożona sui generis
danina publicznoprawna, co byłoby sprzeczne z gwarantowaną w Konstytucji RP zasadą ustawowej określoności danin publicznych. Aby zaakceptować obciążanie podmiotu leczniczego częścią kosztów wyżywienia i zakwaterowania pacjentów zakładu opiekuńczo – leczniczego
o profilu psychiatrycznym musiałoby to wprost wynikać z przepisu
ustawy. Zauważyć należy, iż żaden przepis ustawy nie nakłada na samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej obowiązku pokrywania
niesfinansowanej części kosztów przez opłaty wnoszone przez osoby
przebywające w zakładzie opiekuńczo – leczniczym.
W orzecznictwie zdecydowanie wskazuje się na bezwzględny obowiązek przestrzegania przez ustawodawcę konstytucyjnej zasady ustawowej określoności danin publicznych27. Według tej zasady w przepisach ustawy (i tylko tego aktu prawnego) muszą być bezwzględnie
LEX nr 527539.
Z kolei Sąd Najwyższy w uzasadnieniu postanowienia z dnia 26 kwietnia 2002r. sygn. IV CKN 1667/00,
OSNC 2003/5/65 zaaprobował podejmowanie przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej działań
mających na celu zachowanie danej formy organizacyjno – prawnej, w której funkcjonuje.
26
Niezachowanie zaś tego wymogu wprost prowadzi – zgodnie z art. 59 ust. 4 ustawy o działalności
leczniczej – do utraty formy organizacyjno – prawnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
przez podmiot leczniczy.
27
Art. 217 Konstytucji.
24
25
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określone wszystkie elementy stosunku daninowego, a w szczególności podmiot zobowiązany oraz przedmiot i wysokość należnej daniny28.
Jak wskazał Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia
9 listopada 1999r. sygn. K 28/9829: „W tych materiach konieczne jest
więc uregulowanie w samej ustawie wszystkich elementów, tak aby
unormowanie ustawowe zyskało cechy kompletności, precyzji i jednoznaczności. (…) Takie konstytucyjne określenie ma w pierwszym rzędzie chronić jednostki przed dowolnością w kształtowaniu konstrukcji
podatkowych i stwarzać prawne gwarancje ochrony interesu jednostki
w procesie stanowienia i stanowienia prawa podatkowego.”. Raz jeszcze należy powtórzyć, iż w żadym z przepisów ustawy o działalności
leczniczej ani ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych samodzielny publiczny zakład opieki
zdrowotnej nie został określony jako podmiot współfinansujący wyżywienie i zakwaterowanie pacjentów w zakładzie opiekuńczo – leczniczym o profilu psychiatrycznym. Innymi słowy, żaden przepis ustawy
nie nakłada na ten podmiot takiego obowiązku. Wskazanie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jako podmiotu ponoszącego częściowo koszty pobytu pacjenta (w którym pacjent ten nie
może być obciążony tymi kosztami) mogłoby nastąpić wyłącznie na
podstawie wykładni a contrario30, a więc najbardziej kontrowersyjnej
interpretacji prawa. Jednocześnie wykładnia taka naruszałaby nie tylko
art. 217 Konstytucji poprzez wprowadzenie ustawowo niestypizowanego stosunku daniny publicznej, to nadto naruszona zostałaby zasada
pewności i określoności przepisów prawa dekodowana z zasady państwa prawnego, wyrażona w art. 2 Konstytucji. Jak wyżej podnoszono zasada ta ma szczególne znaczenie w zakresie prawa daninowego,
które to zgodnie z jednolitym i utrwalonym stanowiskiem Trybunału
Konstytucyjnego, aby spełniało wymogi konstytucyjne musi być wyjątkowo precyzyjnie określone.
28
Por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 3 kwietnia 2001r. sygn. K 32/99, OTK 2001/3/53 oraz z 16
czerwca 1998r. sygn. U 9/97, OTK 1998/4/51.
29
OTK 1999/7/156.
30
Skoro nie pacjent i może nie Narodowy Fundusz Zdrowia to świadczeniodawca.
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W sposób oczywisty nie można przyjmować, aby ryzyko ekonomiczne (finansowe), związane z brakiem pokrycia całościowych kosztów pobytu pacjenta w zakładzie opiekuńczo – leczniczym (w tym
również o profilu psychiatrycznym) obciążało samodzielny publiczny
zakład opieki zdrowotnej31. Uważam, że obarczenie świadczeniodawcy takim ryzykiem ekonomicznym musiałoby mieć wyraźną podstawę
ustawową, której – jak wskazałem wcześniej – nie ma.
Jednocześnie niewskazanie płatnika za tę część świadczeń towarzyszących prowadzi do wniosku, że koszty zakwaterowania i wyżywienia w części nieopłaconej przez pacjenta zakładu opiekuńczo – leczniczego będą obciążały podmiot leczniczy, co nie może być aprobowane.
W moim przekonaniu nie może być tak, iż ustawodawca zapewnia jedynie częściową odpłatność za określone świadczenie opieki zdrowotnej nie wskazując jednocześnie źródła pokrycia (płatnika) pozostałej
części tego świadczenia.
Rozważając możliwości wskazania płatnika części nieopłaconych
przez pacjenta kosztów wyżywienia i zakwaterowania w zakładzie
opiekuńczo – leczniczym o profilu psychiatrycznym można zaproponować dwa rozwiązania. Pierwsze z nich zakłada współfinansowanie
przedmiotowych kosztów przez gminę, drugie przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Za pierwszą z propozycji można wysunąć argument z art. 7 ust. 1
pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym32, który do
zadań własnych tej jednostki samorządu terytorialnego zalicza zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej i zakładów opiekuńczych.
Na wstępie można już zgłosić dwa zastrzeżenia przeciwko tej koncepcji :
1) Jest co najmniej wątpliwe, czy przepisy ustrojowe mogą być podstawą nałożeni na gminę obowiązku współfinansowania czy też zachodzi konieczność zawarcia go w przepisach prawa materialnego.
31
Na takim stanowisku stoi również Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie do Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 1999r. znak RPO32382/99/PP.
32
Tekst jedn. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.
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2) Nie jest jasne, czy zakłady opiekuńcze wymienione w tym przepisie oznaczają zakłady opiekuńczo – lecznicze w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych.
Pomijając wstępne wątpliwości wobec tej propozycji można podnieść zasadniczą trudność w wyznaczeniu miejscowo właściwej gminy,
która byłaby zobowiązana do ponoszenia części kosztów wyżywienia
i zakwaterowania pacjenta w tym zakładzie. Można by wskazać zarówno właściwość gminy miejsca pochodzenia pacjenta, jak i właściwość
gminy miejsca położenia zakładu opiekuńczo – leczniczego.33
Przeciwko obciążaniu gmin odpłatnością (częściową) za wyżywienie i zakwaterowanie pacjenta w zakładzie opiekuńczo – leczniczym
przemawiają również argumenty konstytucyjnoprawne, w szczególności zasada określoności zadań publicznych wykonywanych przez
33
Można wysuwać argumenty zarówno za jednym, jaki i za drugim ze wskazanym wyżej stanowisk. Za
pierwszym rozwiązaniem przemawia fakt, iż osoby skierowane do zakładu opiekuńczo – leczniczego o profilu
psychiatrycznym kierowane są na pobyt czasowy lub stały do tego zakładu i stają się mieszkańcami tej gminy.
Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym mieszkańcy gminy z mocy prawa tworzą wspólnotę
samorządową. Członkostwo we wspólnocie gminnej nie jest zależne od faktu zameldowania na jej obszarze,
ustawodawca w tym przypadku posłużył się kategorią cywilnoprawną jaka jest zamieszkanie w danym miejscu, a przyjęcie danego miejsca za miejsce zamieszkania zależne jest od spełnienia przesłanek określonych
w art. 25 Kodeksu cywilnego. Na powyższe wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku
z dnia 19 lipca 2005r. sygn. III SA/Kr 318/05, w którym uznał, że „Zameldowanie nie wyznacza przynależności
do wspólnoty samorządowej.” Podobnie wskazał Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu w wyroku z dnia 29 czerwca 1995r. sygn. SA/Po 518/95, w którym podkreślił : „Brak zameldowania
nie pozbawia osoby stale zamieszkującej w gminie statusu członka wspólnoty gminnej.” Z kolei Wojewódzki
Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z dnia 13 czerwca 2006r. sygn. II SA/Op 231/06 stwierdził, że „Wykładnia celowościowa wskazuje na potrzebę utożsamienia pojęcia <mieszkaniec gminy> z pojęciem <osoby
stale zamieszkującej> na obszarze gminy. Ponieważ miejsce zamieszkania zależne jest od zamiaru, a więc od
woli konkretnej osoby, a o charakterze pobytu decydują również okoliczności faktyczne wskazujące na zamiar
rzeczywisty, przeto osoby, które spełniają wymienione przesłanki są mieszkańcami, uważane za mieszkańca
gminy.” Również okres zamieszkania na danym terenie nie wpływa na status mieszkańca gminy, jak wskazał
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 22 stycznia 2008r. sygn. SA/Wr 541/07
„Wspólnotę samorządową z mocy prawa wszyscy mieszkańcy gminy, bez względu na okres zamieszkania na
jej terenie.” Tym samym gmina miejsca położenia zakładu opiekuńczo – leczniczego ma również obowiązki
względem pacjenta tego zakładu, niezależnie od spełnienia przesłanki zameldowania na pobyt stały na jej terenie. Z drugiej zaś strony nie wydaje się być zasadne obarczanie jednej gminy obowiązkiem ponoszenia części
(lub nawet całości) opłat za pacjentów pochodzących z innych gmin tylko ze względu na umiejscowienie na
jej terenie zakładu opiekuńczo – leczniczego. Powyższe może być – i nie bez racji – uznawane za swoistą karę
finansową za lokalizację na jej obszarze tego typu zakładu. Z kolei druga możliwość obciążenia gmin miejsca
pochodzenia pacjenta może spotkać się z zarzutem, iż prowadzi to obarczenia gminy świadczeniem za osobę,
która już nie jest jej mieszkańcem. Uzasadniając powyższą krytykę można zasadnie odwołać się do argumentacji dotyczącej uznawania danej osoby za mieszkańca gminy czyli członka danej wspólnoty samorządowej,
względem którego ciążą na gminie obowiązki.
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jednostki samorządu terytorialnego. Jak wskazuje się w literaturze:
„Zadanie publiczne musi być wskazane w ustawie, jako powinność
konkretnego organu władzy publicznej”34. Tym samym – zgodnie
z powołaną zasadą – przyjąć należy, że obciążenie danej jednostki
samorządu terytorialnego określonym zadaniem (w tym przypadku
ponoszeniem części kosztów wyżywienia i zakwaterowania pacjenta
w zakładzie opiekuńczo – leczniczym) musi wprost wynikać z przepisu prawa pozytywnego. Domniemywanie takiego obowiązku może
być – i nie bez racji – uznane za naruszenie zasady samodzielności
samorządu terytorialnego wyrażonej w art. 16 ust. 2 Konstytucji. Jednocześnie zgodnie z art. 167 Konstytucji na partycypowanie w kosztach pobytu pacjenta w zakładzie opiekuńczo – leczniczym o profilu
psychiatrycznym – wydaje się, iż – gmina powinna otrzymać specjalne
środki budżetowe. Jak wskazuje Trybunał Konstytucyjny w wyroku
z dnia 28 lutego 2008r. sygn. K 43/0735: „Art. 167 Konstytucji, wraz
z jej art. 165 ust. 2, wyraża zasadę samodzielności finansowej gmin
w realizacji zadań publicznych. Samodzielność finansowa jednostek
samorządu terytorialnego jest jedną z konstytucyjnych cech podmiotowości samorządu terytorialnego. Istota tej samodzielności wyraża się w zapewnieniu jednostkom samorządu terytorialnego systemu
dochodów, stwarzających gwarancję realizowania przypisanych im
zadań publicznych, a zarazem pozostawiając im swobodę polityczną
w kształtowaniu wydatków. Art. 167 Konstytucji służy stworzeniu odpowiednich gwarancji formalnych i proceduralnych w tym zakresie.
(…) Zasada proporcjonalności limituje zatem ingerencję ustawodawcy w samodzielność jednostek samorządu terytorialnego.” Natomiast
w wyroku z dnia 16 marca 1999r. sygn. K 35/9836 Trybunał podniósł,
iż „Jednym z istotnych elementów samodzielności jednostek samorządu terytorialnego jest samodzielność finansowa, tzn. prawo samodzielnego prowadzenia gospodarki finansowej – pobierania dochodów
34
Z. Gilowska : Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego według ustaw o finansach publicznych oraz dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Samorząd Terytorialny 1999/3/3.
35
OTK-A 2008/1/8.
36
OTK 1999/3/37.
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określonych w ustawach (władztwo dochodowe) oraz dysponowania
nimi – w granicach określonych przez ustawy – dla realizacji prawnie
określonych zadań (władztwo wydatkowe). Samodzielność jednostek
samorządu terytorialnego wymaga zapewnienia im dochodów umożliwiających realizację zadań publicznych przypisanych tym jednostkom. Odpowiednie gwarancje w tym zakresie zostały ustanowione
w art. 167 Konstytucji. Należy tutaj zwrócić uwagę m.in. na art. 167
ust. 4, który stanowi, że zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych.” Z kolei w wyroku z dnia 9
czerwca 2010r. sygn. K 29/09 Trybunał podniósł : „Ustawodawca jest
zatem uprawniony do ingerowania w sferę samodzielności j.s.t. Jego
działanie w tym zakresie nie może być jednak dowolne. Po pierwsze,
podstawowym warunkiem formalno – proceduralnym ograniczenia
samodzielności j.s.t. jest możliwość nałożenia na jednostkę określonego obowiązku wyłącznie w ustawie. Po drugie zaś, ograniczenia te
muszą znajdować uzasadnienie w konstytucyjnie określonych celach
i chronionych wartościach, którym ustawodawca dał pierwszeństwo
przed zasadą samodzielności j.s.t.” Natomiast odnosząc się do treści
art. 167 Konstytucji Trybunał wskazał, że „Art. 167 ust. 1 Konstytucji
nakłada na ustawodawcę obowiązek zachowania odpowiedniej proporcji pomiędzy wysokością dochodów j.s.t. a zakresem przypadających
im zadań. Ocena, czy proporcja taka została zachowana, musi zatem
uwzględniać całokształt dochodów j.s.t. danego szczebla. Oznacza to,
że niezgodność przepisów ustawy z art. 176 ust. 1 Konstytucji – w tym
aspekcie – zachodzi wówczas, gdy ogólny poziom dochodów j.s.t.
uniemożliwia efektywne wykonywanie powierzonych im zadań.”
Podkreślenia wymaga fakt, iż obciążenie gmin partycypowaniem
w kosztach wyżywienia i zakwaterowania pacjenta zakładu opiekuńczo
– leczniczego nie spełnia podstawowego wymogu formalno – prawnego wskazanego przez Trybunał Konstytucyjny w powołanym wyroku
z dnia 9 czerwca 2010r., a mianowicie wyłącznie ustawowego określenia danego zadania gminy. Powtórzyć należy, iż żaden przepis prawa
materialnego nie zobowiązuje gminy do współfinansowania świadczeń
70
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towarzyszących udzielanych pacjentom zakładów opiekuńczo – leczniczych o profilu psychiatrycznym i tym samym nie ma podstaw do
obarczania jednostek samorządu terytorialnego takim obowiązkiem.
Nadto trudno przyjąć, aby środki rekompensujące37 współuczestnictwo
gmin w finansowaniu wyżywienia i zakwaterowania pacjenta zostały
uwzględnione w przepisach ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego38.
Reasumując powyższe stwierdzić należy, że w obecnym stanie
prawnym brak jest podstaw do obciążania gmin kosztami wyżywienia
i zakwaterowania pacjenta przekraczającymi odpłatność ustaloną na
podstawie art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Uwagi dotyczące ewentualnej odpowiedzialności Narodowego Funduszu Zdrowia za pokrywanie kosztów wyżywienia i zakwaterowania
pacjenta zakładu opiekuńczo – leczniczego o profilu psychiatrycznym
należy oprzeć na konstrukcji świadczenia gwarantowanego, którego
definicję zawiera art. 5 pkt Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, który stanowi, że za świadczenie gwarantowane uważa się „świadczenie opieki zdrowotnej finansowane w całości lub współfinansowane ze środków publicznych
na zasadach i w zakresie określonych w ustawie. Uznanie wyżywienia i zakwaterowania pacjenta w zakładzie opiekuńczo – leczniczym
o profilu psychiatrycznym rodzi za sobą daleko idące implikacje. Zważyć należy, iż na właśnie taki charakter tego świadczenia zwracał uwagę Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w komunikacie z dnia
37
Wydaje się być niezasadne wskazywanie subwencji ogólnej przekazywanej jednostkom samorządu
terytorialnego zgodnie z art. 7 powołanej ustawy, jako ewentualnej rekompensaty partycypowania przez gminy w tych kosztach. Trudno bowiem przyjąć, aby kwota równoważąca wydatki gminy na pokrycie części
kosztów pobytu pacjenta w zakładzie opiekuńczo – leczniczym była zawarta w subwencji ogólnej dla gmin,
czy to w części wyrównawczej, czy równoważącej (art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). Albowiem część wyrównawcza subwencji ogólnej przyznawana jest zgodnie z zasadami
określonymi w art. 20 powołanej ustawy i otrzymują ją gminy, w których wskaźnik dochodów własnych nie
przekracza progu 92 % ustalonego wskaźnika określony w art. 20 i łączną kwotę uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej (art. 21 ustawy). W przepisach tych nie można dopatrzeć się podstawy prawnej
do rekompensowania gminom wydatków mających być ponoszone na pokrycie części kosztów wyżywienia
i zakwaterowania pacjentów w zakładzie opiekuńczo leczniczym.
38
Tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz. 526 ze zm.
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7 maja 2013r., stwierdzając : „Ponoszenie tych opłat przez pacjentów
uzasadnia również definicja świadczenia gwarantowanego, którym
zgodnie z art. 5 pkt 35 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest także świadczenie opieki
zdrowotnej współfinansowane ze środków publicznych, czyli w części
finansowane przez pacjenta.”
Zarówno z cytowanego komunikatu Ministerstwa Zdrowia, jednakże przede wszystkim z definicji ustawowej świadczenia gwarantowanego wynika, iż poza częścią kosztów pokrywanych na podstawie art. 18
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych reszta kosztów wyżywienia i zakwaterowania w zakładzie
opiekuńczo – leczniczym o profilu psychiatrycznym powinna być finansowana ze środków publicznych. Z uwagi na fakt, iż publicznym
płatnikiem za świadczenia opieki zdrowotnej jest Narodowy Fundusz
Zdrowia, to ten podmiot powinny obciążać koszty w części, która nie
jest opłacana przez pacjenta. Oczywistym powinno być, że w omawianym przypadku świadczenia towarzyszące w postaci wyżywienia i zakwaterowania są świadczeniami koniecznymi dla udzielenia świadczeń
zdrowotnych pacjentom zakładów opiekuńczo – leczniczych o profilu
psychiatrycznym. Niemożliwym bowiem jest udzielanie stacjonarnych
świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej bez zapewnienia pacjentowi wyżywienia i zakwaterowania.
Reasumując uważam, że w zakresie, w którym pacjent zakładu
opiekuńczo – leczniczego o profilu psychiatrycznym nie jest obciążany częścią odpłatności zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zobowiązany do
ponoszenia tych kosztów powinien być Narodowy Fundusz Zdrowia.
Jednakże z praktyki zawierania umów na udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej ze świadczeniodawcami przez Narodowy Fundusz
Zdrowia wynika, iż w cenie świadczeń opiekuńczo – leczniczych z zakresu psychiatrii nie zostają uwzględnione koszty przedmiotowych
świadczeń towarzyszących. Uważam, iż praktyka ta powinna ulec
zmianie, albowiem samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
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nie powinien być obciążony kosztami, które nie zostaną refundowane
przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
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Transplantacja ex mortuo z udziałem małoletniego

I Rozwój transplantologii
Transplantologia jest dziedziną medycyny teoretycznej i praktycznej, która ciągle się rozwija.1 Jej początków doszukiwać się można
w starożytności, kiedy to obserwacje świata roślin i zwierząt doprowadziły do zrodzenia się wśród naukowców myśli o możliwości przedłużania ludzkiego życia, a nawet nieśmiertelności wskutek działań
polegających na „przeszczepianiu” nieprawidłowo funkcjonujących
narządów, narządami sprawnymi.2 W okresie średniowiecza zalążki
transplantacji łączyć należy z działalnością Świętych Braci Kosmy
i Damiana, żyjącymi w III w. w Syrii. Jedna z licznych legend głosi, że bracia przeprowadzili skuteczny zabieg przeszczepienia nogi
u chorego na gangrenę.3 Pierwsze, częściowo udokumentowane próby transplantacji łączy się ze starożytnymi Indiami i Chinami, gdzie
1

1114.

Definicja transplantologii dostępna np. w Wielkim Słowniku Medycznym, PAN, Warszawa 1996, s.

Zob. szerzej: J. Skalski, Historia przeszczepiania narządów, CXNews, nr 2, 2009 r. tekst dostępny
w wersji elektronicznej cx news.pl/historia-przeszczepiania-narzadow,201.html.
3
„Zgodnie z legendą dotyczącą życia świętych Kosmy i Damiana, (…) mieli oni kiedyś pomóc pewnemu
diakonowi imieniem Wincenty. Pewnego dnia diakon lokalnego kościoła Wincenty zjawił się w ich klinice.
Grot strzały utkwił w jego nodze, tak, że noga się zakaziła i pojawiła się gangrena. Święci doktorzy spojrzeli
na nogę diakona `i stwierdzili, że leczenie jej byłoby bezużyteczne. Powiedzieli mu, by udał się do kościoła
i modlił się o dobrą śmierć. Diakon Wincenty ich posłuchał. Gdy się modlił, zapadł w sen. Tymczasem święci
bracia Kosma i Damian zostali nawiedzeni przez anioła, który powiedział im, że mają się udać do kościoła
i amputować nogę z ciała przygotowanego do pogrzebu, następnie amputować nogę diakona, który zapadł
w sen modląc się i dołączyć nogę od zmarłego żywemu. Wincenty miał się następnie obudzić z dwoma już
zdrowymi nogami. Pacjent i święci lekarze następnie uczcili Pana.” Cyt. za: http://duszpasterstwo.mixxt.pl/
networks/content/index.Patroni+-+%C5%9Aw_+Kosma+i+%C5%9Aw_+Damian
2
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dokonywano przeszczepu skóry z czoła celem przeprowadzenia rekonstrukcji nosa.4 Wraz z upływem czasu intensyfikowano prace nad
przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów. W XV w. sycylijski
chirurg Branca przeprowadził przeszczep skóry z policzka w celu rekonstrukcji nosa, a w 1597 r. Gasparo Tagliacozzi wprowadził technikę
etapowego przeniesienia skóry z ramienia na nos.5 W Polsce, po raz
pierwszy pomyślnej rekonstrukcji nosa z zastosowaniem skóry dokonał Wojciech Oczko, nadworny lekarz króla Stefana Batorego, miało
to miejsce w 1581 r.6 Zabieg ten zapoczątkował dalsze prace nad rozwojem transplantologii i w rezultacie w przyszłości przyczynił się do
przeszczepiania kości, nerek, płuc, serca itd. W Polsce pierwszy przeszczep nerki dokonał dnia 26.01.1966 r. prof. Jan Nielubowicz7, a dnia
5.11.1985 r. w Zabrzu prof. Z. Religa przeprowadził pierwszy udany
zabieg przeszczepienia serca.8
II Polskie rozwiązania prawne z zakresu transplantacji
Od czasu pojawienia się możliwości przeszczepienia komórek, tkanek, narządów aż do dnia dzisiejszego nauka zwana transplantologią
przeszła daleką i niełatwą drogę. Podążając za rozwijającymi się możliwościami medycyny ustawodawca polski pracował nad prawnym
ujęciem pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów. 9
Aktualne rozwiązania legislacyjne stosowane w Polsce opierają się o ustawę z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu
4
Ks. Piotr Kieniewicz MIC, Bioetyczny labirynt: transplantacja cz. 1, tekst dostępny w wersji elektronicznej: http://www.roik.pl/bioetyczny-labirynt-transplantacja-cz-1/ .
5
J. Skalski, op. cit., r. tekst dostępny w wersji elektronicznej cx news.pl/historia-przeszczepiania-narzadow,201.html; zob. też analizę przeprowadzoną przez R. Kubacki, op. cit. , s. 461-463.
6
Ibidem.
Szerzej na temat tego wydarzenia zob. J. Nielubowicz, Tak to się zaczęło, Wiedza i Życie, nr 1, 1996;
tekst dostępny w wersji elektronicznej pod adresem http://archiwum.wiz.pl/1996/96011100.asp
8
J. Skalski, op. cit., tekst dostępny w wersji elektronicznej cx news.pl/historia-przeszczepiania-narzadow,201.html.
9
Jak zauważa R. Kubacki, pierwsze rozwiązania prawne dotyczące dokonywania przeszczepów pojawiły
się w Polsce w okresie międzywojennym, a podstawę do pobierania narządów ze zwłok stanowił art. 40 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 22 marca 1928 r. o zakładach leczniczych (Dz. U. Nr 38, poz. 382 z późn.
zm.). Szerzej zob. R. Kubacki, op. cit., s. 464-474.
7
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i przeszczepianiu komórek, tkanek lub narządów (dalej: ustawa transplantacyjna)10. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 niniejszej ustawy komórki, tkanki i narządy mogą być pobierane ze zwłok ludzkich w celach
diagnostycznych, leczniczych, naukowych i dydaktycznych, jednakże
o czym wspomina ustawodawca, w art. 5 ust. 1 pobrania komórek, tkanek lub narządów ze zwłok ludzkich w celu ich przeszczepienia można
dokonać, jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu. Niniejszy zapis pozwala na stwierdzenie, iż ustawodawca polski zdecydował
się na wprowadzenie do ustawy transplantacyjnej tzw. zgody domniemanej (w zakresie pobrań dokonywanych od osób nieżyjących). Jest
to konstrukcja prawna, zgodnie z którą dopuszczalne jest pobranie komórek, tkanek lub narządów od osoby zmarłej zawsze wtedy, jeśli za
życia nie zgłosiła ona sprzeciwu.11 Niniejsze rozwiązanie ustawodawcze miało na celu zwiększenie zainteresowania u potencjalnych dawców i w następstwie tego wygenerowanie dużej liczby możliwych do
„wykorzystania” komórek, tkanek, narządów. Niestety zamysł ten nie
został w pełni zrealizowany z uwagi na istotne trudności praktyczne,
jakie pojawiają się na etapie ustalenia faktu sprzeciwu. Wedle cytowanej regulacji sprzeciw może zostać wyrażony w jednej z trzech form,
tj.:
• wpisu w centralnym rejestrze sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich;
• oświadczenia pisemnego zaopatrzonego we własnoręczny podpis;
• oświadczenia ustnego złożonego w obecności co najmniej dwóch
świadków, pisemnie przez nich potwierdzonego.12
Przyjęte rozwiązanie miało umożliwić wyrażenie woli jak największej liczbie osób, nie narażając ich na niedogodności czy nadmierne formalizmy. W rezultacie jednak tak szerokie ujęcie sprzeciwu
Dz.U.2005.169.1411 z późn. zm.
Nie dotyczy to przypadków kiedy pojawia się podejrzenie, że zgon jest nastepstem czynu zabronionego
stanowiącego przestępstwo. W takich okolicznościach pobranie komórek, tkanek lub narządów ze zwłok jest
dopuszczalne pod warunkiem braku sprzeciwu osoby nieżyjącej ale także braku sprzeciwu prokuratora lub
sądu rodzinnego (jeżeli postępowanie prowadzone jest przeciwko małoletniemu).
12
M. Nesterowicz, Prawo medyczne, Toruń 2013, s. 367.
10
11
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doprowadziło do sytuacji, w której istnieje Centralny Rejestr Sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich (dalej: CRS), rozumiany jako zbiór informatyczny i archiwalny danych
zawartych w zgłoszeniach o dokonanie wpisu sprzeciwu i zgłoszeniach o wykreślenie wpisu sprzeciwu, którego funkcjonowanie uregulowane zostało w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia
2006 r. w sprawie sposobu prowadzenia centralnego rejestru sprzeciwów oraz sposobu ustalania istnienia wpisu w tym rejestrze13, a jednocześnie obok tego systemu istnieje bliżej nieokreślona liczba pisemnych i ustnych oświadczeń, którym ustawodawca nie narzucił żadnych
szczególnych obostrzeń. Doprowadziło to do konieczności każdorazowego analizowania przez właściwe podmioty, czy po pierwsze, pomimo braku sprzeciwu w CRS potencjalny dawca nie zgłosił sprzeciwu
w inny sposób; po drugie, czy jeśli zgłosił sprzeciw w innej formie,
to czy oświadczenie takie można każdorazowo uznać za wiarygodne;
i po trzecie, gdzie szukać informacji o sprzeciwach zgłoszonych w innej formie aniżeli w formie wpisu do CRS. O ile można przyjąć14,
że ewentualne oświadczenie o sprzeciwie wobec pobrania komórek,
tkanek lub narządów pacjent mógł złożyć przy przyjęciu do szpitala
i owe oświadczenie powinno się znajdować w dokumentacji pacjenta15,
o tyle problematyczne jest rozstrzyganie o fakcie sprzeciwu złożonym
w formie ustnego oświadczenia w obecności co najmniej dwóch świadków, pisemnie przez nich potwierdzonym. Trzecia z zaproponowanych
przez ustawodawcę form sprzeciwu jest więc w rezultacie czynnikiem
neutralizującym zalety zgody domniemanej. Po pierwsze, ustawodawca mówiąc o ustnym oświadczeniu złożonym w obecności co najmniej
dwóch świadków pisemnie przez nich potwierdzonym nie wspomniał
ani kiedy ani w jakich okolicznościach to oświadczenie powinno zostać złożone, aby było wiążące. Rozumieć więc należy, że jeżeli złożył
Dz. U. 2006, Nr 228, poz. 1671.
Jest to uproszczenie i dotyczyć może wyłącznie przypadków pacjentów przyjmowanych na oddział
szpitalny w stanie świadomości, a więc z całą pewnością nie rozwiązuje problemu w kwestii pacjentów np.
nieprzytomnych którzy zmarli nie odzyskując przytomności.
15
Dotyczy to pacjentów powyżej 16 roku życia działających z rozeznaniem.
13
14
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je małoletni powyżej 16. roku życia działający z rozeznaniem, to jego
oświadczenie pomimo upływu lat nadal jest wiążące, a ponadto, pojawia
się pytanie o moment pisemnego potwierdzenia ustnego oświadczenia.
Czy ustawodawcy chodziło o pisemne potwierdzenie przez świadków
dokonane niezwłocznie po złożeniu owego ustnego oświadczenia czy
może satysfakcjonujące jest też potwierdzenie na chwilę przez stwierdzeniem śmieci mózgowej u pacjenta czy też chwilę po jej stwierdzeniu? Jeśli przyjmiemy, że w tej kwestii panuje pełna dowolność, to
rodzi się pytanie, czy nie będzie dochodziło do patologii przy ustalaniu
woli pacjenta. Czy przy aktualnym stanie prawnym możemy mieć absolutną pewność, że np. członkowie rodziny negatywnie nastawieni do
ewentualnego pobrania od ich bliskiego komórek, tkanek narządów nie
będą „preparowali” dokumentów, w których dwie osoby pisemnie będą
potwierdzały fakt zgłoszonego przez zmarłego sprzeciwu? Pozostaje
jeszcze jedno pytanie, tzn. w jaki sposób personel medyczny ma ustalić, czy pacjent za życia złożył ustne oświadczenie o sprzeciwie wobec
pobrania od niego komórek, tkanek, narządów, które następnie zostało potwierdzone pisemnie przez dwoje świadków? Oczywiście można założyć, że prawdopodobnie oświadczenie takie pacjent złożyłby
najbliższym członkom rodziny i że prawdopodobnie będą oni obecni
w szpitalu w chwili kiedy pojawi się potrzeba ustalenia, czy sprzeciw
został zgłoszony. Niemniej jednak, bez większych trudności można sobie wyobrazić także sytuację, w której to nie w obecności najbliższych
członków rodziny pacjent złożył oświadczenie o sprzeciwie. W takich
okolicznościach, przy nieobecności tych osób w procesie decyzyjnym,
na etapie pobrania komórek, tkanek, narządów, wola pacjenta może
nie zostać uszanowana, a przecież szeroki zakres możliwości jakimi
ustawodawca obdarzył obywateli w kwestii artykułowania sprzeciwu
miała za zadanie przede wszystkim jak najszersze akceptowanie woli
potencjalnych dawców.
Sytuacja jeszcze bardziej komplikować się będzie w przypadku
sprzeciwu, który dotyczy osoby małoletniej poniżej 16. roku życia.
W trosce o interes małoletniego, chroniąc go przed podjęciem nieprzemyślanych decyzji, ustawodawca uznał, iż prawo do skutecznego,
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czyli prawnie wiążącego zgłoszenia sprzeciwu, powinno przysługiwać
wyłącznie małoletniemu, który ukończył 16. rok życia i działa z rozeznaniem. Oznacza to, że na wcześniejszym etapie życia o ewentualnym sprzeciwie nie decyduje małoletni, ale jego przedstawiciel ustawowy, który jest upoważniony do jego wyrażenia w jednej z trzech
wskazanych wcześniej form czyli: w formie wpisu do CRS, pisemnego oświadczenia zaopatrzonego we własnoręczny podpis lub w formie oświadczenia ustnego złożonego w obecności co najmniej dwóch
świadków, pisemnie przez nich potwierdzonego.
Poza problematyką związaną ze zgłaszaniem i późniejszym ustalaniem faktu sprzeciwu wyrażonym przez małoletniego powyżej 16.
roku życia lub jego przedstawiciela ustawowego - w przypadku małoletniego poniżej 16. roku życia lub małoletniego powyżej 16 roku
życia, ale nie działającego z rozeznaniem, pozostaje zagadnienie jednoznacznego wskazania momentu, od którego dopuszczalne jest pobranie komórek, tkanek, narządów od osoby zmarłej. Wedle art. 9
ustawy transplantacyjnej pobranie komórek, tkanek lub narządów do
przeszczepienia jest dopuszczalne po stwierdzeniu trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu (śmierci mózgu)16, natomiast zgodnie z art. 9a pobranie komórek, tkanek lub narządów do przeszczepienia jest dopuszczalne po stwierdzeniu zgonu wskutek nieodwracalnego
zatrzymania krążenia.17 Definicje te współistnieją i wzajemnie się uzupełniają. O ile jednak definiowanie śmierci przez pryzmat nieodwracalnego zatrzymania krążenia nie wiąże się ze szczególnym oporem
społecznym, o tyle definiowanie śmierci w kontekście trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu jest nadal kontestowane. Próbę
zobrazowania procesu umierania może stanowić fragment załącznika
do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 r. w którym
16
Szczegółowe wytyczne znajdują się w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie kryteriów stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu ( M.P. 2007, nr 46, poz.
547).
17
Szczegółowe wytyczne znajdują się w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2010 r.
w sprawie kryteriów stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania krążenia (M.P. 2010 r. , Nr 59, poz. 784)
oraz w załączniku do niniejszego obwieszczenia regulującym Kryteria i sposób stwierdzenia nieodwracalnego
zatrzymania krążenia, poprzedzającego pobranie komórek, tkanek lub narządów do przeszczepienia.
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stwierdzono, że „Śmierć jest zjawiskiem zdysocjowanym. Oznacza to,
że (…) ogarnia tkanki i układy w różnym czasie. Powoduje to dezintegrację ustroju jako całości funkcjonalnej i kolejne, trwałe wypadanie
poszczególnych funkcji w różnej sekwencji czasowej. Zatem niektóre
funkcje ustroju lub ich części mogą utrzymywać się przez pewien czas
w oderwaniu od innych, wcześniej obumarłych. Zdysocjowany charakter zjawiska ujawnia się w sposób szczególny w sytuacjach, w których śmierć objęła już mózg, podczas gdy krążenie krwi jest jeszcze
zachowane. W tych przypadkach to stan mózgu determinuje życie lub
śmierć człowieka..”18 Jednakże taka interpretacja procesu umierania
nie ograniczyła oporu społecznego wobec śmierci mózgowej. W rezultacie pomimo przyjęcia rozwiązań prawnych opartych o zgodę domniemaną nadal problemem mającym bezpośredni wpływ na liczbę
pobrań pozostaje niezrozumienie czynników diagnostycznych stosowanych w procedurze stwierdzania śmierci mózgowej, a co się z tym
wiąże - jej negowanie i kontestowanie decyzji środowiska medycznego oraz zbyt szeroki zakres form właściwych do zgłaszania sprzeciwu
na pobranie komórek, tkanek, narządów po śmierci.
III Udział małoletniego w transplantacji
Posiłkując się treścią art. 10 k.c.19 można przyjąć, że małoletnim
jest osoba, która nie ukończyła 18 roku życia. Wedle art. 15 k.c. osoba małoletnia, która ukończyła lat 13 ma ograniczoną zdolność do
czynności prawnych. Niniejsze ograniczenia mają zastosowanie także w kontekście zgody na określone świadczenie medyczne. Zgodnie
z obowiązującymi regulacjami zgoda na zabieg musi być wyrażona
w sposób świadomy oraz dobrowolny. Ustawodawca, w trosce o dobro małoletniego, nie zawsze jeszcze ukształtowanego intelektualnie
Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 r. dotyczący kryteriów i sposobu
stwierdzenia nieodwracalnego ustania czynności mózgu ustalone przez specjalistów z dziedzin medycyny:
anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii, neurochirurgii oraz medycyny sądowej.
19
Art. 10. § 1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz. U. 1964, Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) Pełnoletnim
jest, kto ukończył lat osiemnaście. § 2. Przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność. Nie traci
jej w razie unieważnienia małżeństwa.
18
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i emocjonalnie, stara się chronić takie osoby wprowadzając ograniczenia, których charakter i skalę uzależnia zarówno od wieku osoby małoletniej, jak również od stopnia jej świadomości.20
Uczestnictwo osoby małoletniej w transplantacji zostało w ustawie
transplantacyjnej scharakteryzowane zarówno w kontekście transplantacji ex vivo, jak i ex mortuo. Specyfika związana z wiekiem małoletniego i stopniem jego rozeznania, a także ewentualnymi konsekwencjami dla jego zdrowia miała determinujące znaczenie dla kształtu
przyjętych rozwiązań prawnych.
1 Transplantacja ex mortuo
Transplantacja ex mortuo polega na pobraniu komórek, tkanek lub
narządów od osoby nieżyjącej na rzecz osoby żyjącej. Transplantacja ex mortuo, o czym wspomniano wcześniej, jest w prawie polskim
oparta o zgodę domniemaną.
Ustawodawca zdecydował, aby moc wiążącą decyzji pacjenta małoletniego dotyczących zagadnień związanych z transplantacją, zarówno w kontekście eksplantacji, jak i implantacji, uzależnić od wieku tej
osoby, ustanawiając granicę na poziomie lat 16 oraz od zdolności do
działania z rozeznaniem.
a) Dawca małoletni poniżej 16. roku życia
Procedura związana ze zgłaszaniem i późniejszym koordynowaniem
procesu eksplantacji komórek, tkanek, narządów od osoby małoletniej
jest wypadkową rozwiązań prawnych i organizacji pracy oraz funkcjonowania podmiotów leczniczych i zespołów transplantacyjnych. W sytuacji kiedy zostaje wytypowany potencjalny dawca poniżej 16 roku
życia, w pierwszej kolejności należy o tym fakcie poinformować Koordynatora Regionalnego do spraw Transplantacji, a w razie trudności ze
skontaktowaniem się z nim, Centrum Organizacyjno - Koordynacyjne
ds. Transplantacji Poltransplant. W przekazywanej informacji należy
20
N. Kraszkiewicz, Małoletni jako dawca w świetle polskich przepisów transplantacyjnych, tekst dostępny na stronie internetowej pod adresem: http://www.prawoimedycyna.pl/index.
php?str=artykul&id=205&PHPSESSID=28110c71704ca4550a
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wskazać: nazwę macierzystego szpitala, dane osobowe potencjalnego
dawcy (imię, nazwisko, nr PESEL), grupę krwi potencjalnego dawcy,
przyczynę zgonu, podstawowe dane kliniczne, wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych, dane z historii pacjenta, w tym: dane na temat ewentualnego alkoholizmu, chorób współistniejących, informację,
czy wszczęto procedurę stwierdzenia śmierci mózgowej lub nieodwracalnego ustania krążenia, informację, czy jest potrzebna zgoda prokuratora lub sądu rodzinnego w związku z podejrzeniem, że zgon nastąpił
w wyniku czynu zabronionego stanowiącego przestępstwo. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że zgon potencjalnego dawcy nastąpił w wyniku przestępstwa, wymagane jest uzyskanie informacji od
prokuratora lub sądu rodzinnego21 (gdy postępowanie prowadzone jest
przeciwko małoletniemu), że nie wyraża on sprzeciwu wobec zamiaru
pobrania komórek, tkanek i narządów. Jeżeli postępowanie nie zostało
jeszcze wszczęte, właściwy będzie prokurator, w rejonie którego został
popełniony czyn stanowiący przestępstwo, w wyniku którego nastąpił
zgon, a jeżeli nie można tego ustalić, wtedy prokurator, w rejonie którego nastąpił zgon. Jeżeli jednak nie ma danych dotyczących miejsca
czynu ani miejsca zgonu, to właściwy jest prokurator, w rejonie którego odnaleziono zwłoki. Wystąpienie do prokuratora należy kierować
na piśmie, z dołączonym dokumentem stwierdzającym zgon osoby,
której dotyczy wystąpienie. Osobą właściwą do kierowania takiego
wystąpienia jest kierownik podmiotu leczniczego, w którym ma nastąpić pobranie albo lekarz przez niego upoważniony. W wystąpieniu
należy podać: dane identyfikujące potencjalnego dawcę (o ile są znane), w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, imiona
rodziców, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, datę zgonu, wskazanie
okoliczności, które doprowadziły do zgonu, z uwzględnieniem tych,
które uzasadniają, że zgon mógł być wynikiem czynu zabronionego stanowiącego przestępstwo, wskazanie komórek, tkanek, narządów, które
mają być pobrane, określenie komórek, tkanek, narządów, które mogą
21
Procedurę szczegółowo określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 października 2007
r. w sprawie sposobu i trybu uzyskania informacji od prokuratora lub stanowiska sądu rodzinnego o niewyrażeniu sprzeciwu na pobranie ze zwłok komórek, tkanek i narządów (Dz. U. 2007, Nr 210, poz. 1532).

82

Prawo i Medycyna 1-2/2013 (50/51, vol. 15)

Transplantacja ex mortuo z udziałem małoletniego

być pobrane i zabezpieczone na potrzeby postępowania dowodowego, oświadczenie, że pobranie komórek, tkanek, narządów nie będzie
stanowiło przeszkody w ustaleniu przyczyny zgonu. W sytuacjach niecierpiących zwłoki, wystąpienie możne zostać skierowane w dowolny
sposób, np. faxem, pocztą elektroniczną, telefoniczne, jednakże należy
je niezwłocznie potwierdzić na piśmie. Podobnie, w sytuacjach niecierpiących zwłoki także informacja zwrotna może zostać przekazana za
pomocą poczty elektronicznej, faxem, telefonicznie, ale niezwłocznie
wymagane jest jej potwierdzenie w formie pisemnej. Pobranie komórek, tkanek lub narządów w celu ich przeszczepienia możliwe jest dopiero po spełnieniu dalszych warunków. W pierwszej kolejności należy
ustalić, czy przedstawiciel ustawowy małoletniego zgłosił do CRS, za
życia małoletniego, sprzeciw na pobranie komórek, tkanek, narządów
od małoletniego. W celu ustalenia tego faktu lekarz powinien skontaktować się telefonicznie lub faxem z CRS. Jeżeli sprzeciw został
odnotowany, nie ma możliwości pobrania komórek, tkanek, narządów
w celu ich przeszczepienia. Jeżeli jednak nie ma sprzeciwu w CRS, należy ustalić, czy sprzeciw nie został zgłoszony w inny sposób. Zgodnie
z treścią ustawy transplantacyjnej sprzeciw może być także wyrażony
m.in. przez oświadczenie pisemne przedstawiciela ustawowego wyrażone za życia małoletniego. Sprzeciw tak wyrażony należy ustalić
na podstawie posiadanych informacji i dokumentów (np. w dokumentacji medycznej). Jeżeli odnotowano sprzeciw, wtedy należy odstąpić
od dalszych czynności zmierzających do pobrania komórek, tkanek,
narządów w celu ich przeszczepienia. Jeżeli jednak nie ustalono faktu
sprzeciwu w formie pisemnego oświadczenia przedstawiciela ustawowego małoletniego, należy przystąpić do ustalenia, czy sprzeciw został
wyrażony przez przedstawiciela ustawowego małoletniego (za życia
małoletniego) w formie ustnej w obecności co najmniej dwóch świadków i pisemnie przez nich potwierdzony. Sposobem na ustalenie, czy
sprzeciw został złożony w takiej formie, może być rozmowa z rodziną,
osobami bliskimi. Jeżeli ustalono, że sprzeciw został wyrażony, należy odstąpić od dalszych czynności zmierzających do pobrania komórek, tkanek, narządów w celu ich przeszczepienia. Jeżeli nie ustalono
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istnienia sprzeciwu, należy wszcząć procedurę stwierdzenia śmierci
mózgowej lub nieodwracalnego zatrzymania krążenia i kontynuować
opiekę nad dawcą w celu ograniczenia niekorzystnego wpływu zaburzeń ustrojowych, a także dokonać oceny możliwości wykorzystania
komórek, tkanek, narządów. W końcowej fazie analizowanego procesu następuje pobranie komórek, tkanek narządów przez odpowiednie
zespoły transplantacyjne. Ponadto, należy zauważyć, że ustawodawca
expresis verbis nałożył na zespół dokonujący pobrania obowiązek zagwarantowania należytego wyglądu zwłokom.
b) Dawca małoletni powyżej 16. roku życia
W przypadku wytypowania potencjalnego dawcy, który ukończył
16. rok życia, podobnie jak w przypadku małoletniego poniżej 16. roku
życia, w pierwszej kolejności należy poinformować o tym fakcie Koordynatora Regionalnego do spraw Transplantacji, a w razie trudności
ze skontaktowaniem się z nim, Centrum Organizacyjno - Koordynacyjne ds. Transplantacji. W informacji takiej należy wskazać: nazwę
macierzystego szpitala, dane osobowe potencjalnego dawcy (imię,
nazwisko, nr PESEL), grupę krwi potencjalnego dawcy, przyczynę
zgonu, podstawowe dane kliniczne, wyniki przeprowadzonych badań
laboratoryjnych, dane z historii pacjenta: dane na temat ewentualnego
alkoholizmu, chorób współistniejących, informację, czy wszczęto procedurę stwierdzenia śmierci poprzez śmierć mózgu lub nieodwracalne
ustanie krążenia, informację czy jest potrzebna zgoda prokuratora lub
sądu rodzinnego w związku z podejrzeniem, że zgon nastąpił w wyniku czynu zabronionego stanowiącego przestępstwo. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że zgon potencjalnego dawcy nastąpił w wyniku przestępstwa, wymagane jest uzyskanie informacji od prokuratora
lub sądu rodzinnego (gdy postępowanie prowadzone jest przeciwko
małoletniemu), że nie wyraża on sprzeciwu wobec zamiaru pobrania
komórek, tkanek lub narządów. 22 Jeżeli podmiot, do którego skiero22

życia.
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wano wystąpienie, wyraża sprzeciw wobec pobrania komórek, tkanek
lub narządów, należy odstąpić od kontynuowania dalszej procedury.
Jeżeli jednak podmiot, do którego skierowano wystąpienie, nie wyraża
sprzeciwu, możliwe jest pobranie komórek tkanek, narządów w celu
ich przeszczepienia po spełnieniu pozostałych warunków. Po pierwsze,
należy ustalić, czy małoletni powyżej 16. roku życia nie zgłosił sprzeciw do CRS. Jeżeli sprzeciw nie został zgłoszony do CRS, należy ustalić, czy nie został wyrażony w innej formie, tj. przez pisemne oświadczenie. Jeżeli nie odnotowano takiego sprzeciwu, należy ustalić, czy
sprzeciw nie został wyrażony w formie ustnej w obecności co najmniej
dwóch i świadków pisemnie przez nich potwierdzony. Pomocną formą
ustalenia takiego sprzeciwu może być rozmowa z rodziną, osobami
bliskimi. Jeżeli takiej formy sprzeciwu nie odnotowano, to należy wszcząć procedurę stwierdzenia śmierci mózgowej lub nieodwracalnego
zatrzymania krążenia i kontynuować opiekę nad dawcą w celu ograniczenia niekorzystnego wpływu zaburzeń ustrojowych i dokonać oceny
możliwości wykorzystania komórek, tkanek, narządów, a następnie,
przez odpowiednie zespoły, pobrać komórki, tkanki, narządy. Ponadto, należy zagwarantować należyty wygląd zwłokom. Jeżeli podmiot,
do którego skierowano wystąpienie, tj. właściwy prokurator lub sąd
rodzinny, zgłosił sprzeciw wobec pobrania komórek tkanek lub narządów, albo jeżeli małoletni zgłosił sprzeciw w jednej z trzech wskazanych przez ustawodawcę form, należy odstąpić od kontynuowania
procedury zmierzającej do pobrania od małoletniego komórek, tkanek,
narządów po jego śmierci.
c) Biorca małoletni poniżej 16. roku życia
W przypadku biorcy małoletniego poniżej 16. roku życia przeprowadzenie zabiegu możliwe jest po uzyskaniu poinformowanej zgody
od przedstawicieli ustawowych małoletniego.23 Jeżeli nie ma przed23
Ustawa transplantacyjna nie odnosi się expresis verbis do problematyki zgody biorcy na przeszczep.
Zastosowanie znajdują tu zapisy ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, dotyczące zgody pacjenta na zabieg operacyjny lub inny zabieg o podwyższonym ryzyku. Szerzej zob. M. Świderska, Zgoda pacjenta na zabieg medyczny, Toruń 2007, s. 349-350.

Prawo i Medycyna 1-2/2013 (50/51, vol. 15)

85

Anita Gałęska-Śliwka

stawicieli ustawowych lub skontaktowanie się z nimi nie jest możliwe
albo nie wyrażają oni zgody, niezbędne jest wystąpienie do sądu na
piśmie, a w sytuacji nagłej akceptowany jest nawet kontakt telefoniczny z sądem opiekuńczym. Jeżeli wystąpienie do sądu jest niemożliwe,
można przeprowadzić zabieg pod warunkiem spełnienia następujących
warunków:
• pacjent wymaga niezwłocznej pomocy lekarskiej,
• ze względu na stan zdrowia lub wiek pacjent nie może wyrazić
zgody i nie ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym.
Decyzję o przeprowadzeniu czynności lekarz powinien skonsultować w miarę możliwości z innym lekarzem i dokonać adnotacji w dokumentacji medycznej pacjenta wskazując okoliczności wyłączające
możliwość wyrażenia zgody/uzyskania autoryzacji sądu opiekuńczego, charakterystykę stanu zdrowia pacjenta, dane konsultowanego
lekarza oraz wynik przeprowadzonej konsultacji. Jeżeli nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia pacjenta podczas postępowania przed sądem
opiekuńczym, a zwłoka spowodowana postępowaniem w sprawie uzyskania zgody groziłaby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia,
ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, a z uwagi
na stan zdrowia lub wiek pacjent nie może wyrazić zgody i nie ma
możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym, lekarz może przeprowadzić zabieg pomimo braku zgody sądu. Prawo to
obwarowane jest obowiązkiem lekarza, o ile to możliwe, zasięgnięcia
opinii drugiego lekarza, w miarę możliwości tej samej specjalności,
a także niezwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji pacjenta
oraz jego przedstawiciela ustawowego, a także sąd opiekuńczy. W takich okolicznościach lekarz powinien dokonać adnotacji w dokumentacji medycznej pacjenta i wskazać w niej okoliczności wyłączające
możliwość wyrażenia zgody/ uzyskania autoryzacji sądu opiekuńczego, charakterystykę stanu zdrowia pacjenta, dane konsultowanego lekarza oraz wynik konsultacji.

86

Prawo i Medycyna 1-2/2013 (50/51, vol. 15)

Transplantacja ex mortuo z udziałem małoletniego

d) Biorca małoletni powyżej 16. roku życia
W przypadku biorcy powyżej 16. roku życia w pierwszej kolejności należy ustalić stopień świadomości pacjenta. Wynik tej analizy determinuje bowiem dalsze działania lekarza i wymusza przestrzeganie
określonych procedur. Jeżeli pacjent rozumie przekazywane mu informacje, tzn. jest świadomy, przeprowadzenie zabiegu jest dopuszczalne
za łączną poinformowaną zgodą przedstawiciela ustawowego i pacjenta.24 Kandydat na biorcę i przedstawiciel ustawowy muszą zostać poinformowani o ryzyku związanym z zabiegiem oraz o możliwych następstwach. W sytuacji, gdy przedstawiciele ustawowi nie wyrażają zgody
lub kontakt z nimi nie jest możliwy, albo doszło do konfliktu między
przedstawicielami ustawowymi a pacjentem, zgodę na zabieg wyraża
sąd. Wystąpienie do sądu następuje na piśmie, a w sytuacjach niecierpiących zwłoki telefonicznie. Jeżeli wystąpienie do sądu nie jest możliwe, należy udzielić świadczenia pod warunkiem spełnienia określonych warunków, tj.: pacjent wymaga niezwłocznej pomocy lekarskiej,
a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie może samodzielnie wyrazić
zgody i nie ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem
ustawowym. Decyzję o przeprowadzeniu czynności lekarz konsultuje,
w miarę możliwości, z innym lekarzem i sporządza adnotację w dokumentacji medycznej, z podaniem okoliczności wyłączających możliwość wyrażenia zgody/ uzyskania autoryzacji sądu opiekuńczego,
charakterystyką stanu zdrowia pacjenta, danymi konsultowanego lekarza, wynikiem konsultacji. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia
pacjenta podczas postępowania przed sądem możliwe jest przeprowadzenie zabiegu pomimo braku zgody sądu pod warunkiem, że:

24
Ustawa transplantacyjna nie odnosi się expresis verbis do problematyki zgody biorcy na przeszczep.
Zastosowanie znajdują tu zapisy ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, dotyczące zgody pacjenta na zabieg operacyjny lub inny zabieg o podwyższonym ryzyku. Szerzej zob. M. Świderska, op. cit., s. 349-350.
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• zwłoka spowodowana postępowaniem w sprawie uzyskania zgody
groziłaby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego
uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia,
• ze względu na stan zdrowia lub wiek pacjent nie może wyrazić
zgody i nie ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym,
W takich przypadkach lekarz ma obowiązek, o ile to możliwe, zasięgnąć opinii drugiego lekarza, w miarę możliwości tej samej specjalności oraz poinformować o zaistniałej sytuacji pacjenta oraz jego
przedstawiciela ustawowego, a także sąd opiekuńczy. Ponadto, lekarz
powinien dokonać adnotacji w dokumentacji medycznej pacjenta
wskazując w niej okoliczności wyłączające możliwość wyrażenia zgody/ uzyskania autoryzacji sądu opiekuńczego, charakterystykę stanu
zdrowia pacjenta, dane konsultowanego lekarza, wynik konsultacji.
W przypadku pacjenta, który ukończył 16, rok życia, ale w ocenie
lekarza nie przyswaja przekazywanych mu informacji, tj. nie działa
świadomie, należy dokonać adnotacji w dokumentacji medycznej potwierdzającej brak świadomości. W takich przypadkach zabieg może
zostać przeprowadzony za pisemną, poinformowaną zgodą przedstawicieli ustawowych. Jeżeli przedstawiciele ustawowi nie wyrażają
zgody lub są niedostępni, niezbędne jest wystąpienie do sądu na piśmie, a w sytuacji nagłej akceptowany jest także kontakt telefoniczny.
Jeżeli jednak wystąpienie do sądu nie jest możliwe, dopuszczalne jest
przeprowadzenie zabiegu pod warunkiem spełnienia następujących
warunków, tzn.:
• pacjent wymaga niezwłocznej pomocy lekarskiej,
• ze względu na stan zdrowia lub wiek pacjent nie może wyrazić
zgody i nie ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym.
Decyzję o przeprowadzeniu czynności lekarz ma obowiązek
skonsultować, w miarę możliwości, z innym lekarzem i sporządzić
adnotację w dokumentacji medycznej pacjenta wskazując w niej
okoliczności wyłączające możliwość wyrażenia zgody/ uzyskania autoryzacji sądu opiekuńczego, charakterystykę stanu zdrowia pacjenta,
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dane konsultowanego lekarza, wynik konsultacji. Jeżeli w toku realizowania procedury postępowania przed sądem dojdzie do pogorszenia
stanu zdrowia pacjenta, możliwe jest przeprowadzenie zabiegu pomimo braku zgody sądu pod warunkiem jednak, że:
• zwłoka spowodowana postępowaniem w sprawie uzyskania zgody
groziłaby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego
uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia,
• ze względu na stan zdrowia lub wiek pacjent nie może wyrazić
zgody i nie ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym.
Lekarz ma wtedy obowiązek, o ile to możliwe, zasięgnąć opinii
drugiego lekarza, w miarę możliwości tej samej specjalności i poinformować o zaistniałej sytuacji pacjenta oraz jego przedstawiciela ustawowego i sąd opiekuńczy. Ponadto, lekarz powinien dokonać
adnotacji w dokumentacji medycznej, w której winien zawrzeć informację o okolicznościach wyłączających możliwość wyrażenia zgody/
uzyskania autoryzacji sądu opiekuńczego, charakterystykę stanu zdrowia pacjenta, dane konsultowanego lekarza oraz wynik konsultacji.
IV Podsumowanie
Analiza zapisów ustawy transplantacyjnej i wybranych aktów wykonawczych wskazuje na to, że w przypadku transplantacji ex mortuo
ustawodawca zdecydował się na wyodrębnienie trzech kategorii podmiotów tj. małoletniego poniżej 16. roku życia, małoletniego powyżej
16. roku życia działającego z rozeznaniem i małoletniego powyżej 16.
roku życia niedziałającego z rozeznaniem, dopisując tym podmiotom
określone uprawnia. Podział ten nawiązuje do rozwiązań zaproponowanych w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty25, jednak pojawiają się na tym tle pewne rozbieżności. Mianowicie ustawodawca
w ustawie transplantacyjnej zezwolił osobie małoletniej powyżej 16.
25

t.j.).

Ustawa z dnia 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2011, Nr 277, poz. 1634
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roku życia działającej z rozeznaniem na podejmowanie samodzielnej
decyzji w kwestii zgłaszania i ewentualnego odwoływania sprzeciwu
na pobranie komórek, tkanek, narządów po jej śmierci, gdy tymczasem
w ustawie lekarskiej pełną zdolność do decydowania o sobie pacjent
otrzymuje dopiero z chwilą osiągnięcia pełnoletniości, a po ukończeniu
lat 16 przy jednoczesnym działaniu z rozeznaniem pacjent może podejmować decyzje wyłącznie w trybie kumulatywnym.26 Warto jednak
zauważyć, że samodzielnie zgłaszający sprzeciw albo cofający wcześniej zgłoszony przez przedstawiciela ustawowego sprzeciw 16-latek
nie naraża się na żadne dodatkowe ryzyko zdrowotne związane z usunięciem z jego organizmu, po jego śmierci komórek, tkanek narządów.
Ta różnica miała zapewne kluczowe znaczenie dla ustawodawcy przy
konstruowaniu założeń prawa transplantacyjnego w analizowanym
zakresie.
Drugim wnioskiem płynącym z powyższej analizy jest stwierdzenie, iż rozwiązanie legislacyjne polegające na oparciu transplantacji ex
mortuo o zgodę domniemaną nie jest w pełni satysfakcjonujące i wbrew
oczekiwaniom rozwiązanie to nie generuje tak dużej liczby komórek,
tkanek, narządów. Zaistniała sytuacja pozostaje w zbieżności z brakiem
społecznej akceptacji dla wskaźników diagnostycznych decydujących
o zaistnieniu śmierci mózgowej oraz faktem, że ustawodawca dopuścił
aż trzy formy zgłaszania sprzeciwu na pobranie komórek, tkanek, narządów po śmierci, tj. wpis do CRS, pisemne oświadczenie oraz ustne
oświadczenie potwierdzone pisemnie przez co najmniej dwóch świadków. Tak szeroka kategoria form sprzeciwu znacznie utrudnia personelowi medycznemu weryfikację woli potencjalnego dawcy. Należałoby
więc postulować nowelizację zapisów ustawy transplantacyjnej, opierając się na jednej z dwóch poniższych propozycji.
Utrzymanie zgody domniemanej w przypadkach dawstwa osoby
zmarłej, przy jednoczesnym zachowaniu tylko jednej formy sprzeciwu, tj. sprzeciwu zgłaszanego do CRS. Przyjęcie takiego rozwiązania
ograniczyłoby problemy organizacyjne związane z ustalaniem faktu
26
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sprzeciwu i jednocześnie mogłoby doprowadzić do zwiększenia liczby pobrań. Jednak poziom wyedukowania społeczeństwa w zakresie
procedur transplantacyjnych związanych ze zgłaszaniem i ustalaniem
sprzeciwu jest ciągle nie dość wysoki, w rezultacie brak wiedzy o konieczności zgłoszenia sprzeciwu do CRS mógłby prowadzić do pobierania komórek, tkanek, narządów od osób, które były temu przeciwne choć nie zgłosiły tego faktu do CRS. Alternatywną propozycją,
zasługująca na rozważenie, byłoby więc zastąpienie CRS Rejestrem
Zgód na pobranie komórek, tkanek, narządów po śmierci. Rejestr taki
by funkcjonował na podobnej zasadzie co CRS z tą tylko różnicą, że
katalogowałby nie sprzeciwy, a zgody potencjalnych dawców. Prima
facie może się wydawać, iż takie posunięcie znacznie ograniczyłoby
liczbę potencjalnych dawców, bowiem będzie wymagało aktywności
po ich stronie, czyli konieczności złożenia odpowiedniego oświadczenia do Rejestru. Jednakże należy zauważyć, iż od kilku lat prowadzone są różne kampanie społeczne organizowane także przez osoby publiczne, w których to kampaniach przekonuje się, iż należy, o ile jest
to zgodne z naszą wolą, posiadać pisemne oświadczenie wskazujące
na chęć bycia dawcą po śmierci. Prowadzi to do sytuacji, w której do
społeczeństwa już dziś dociera przekaz, który pozostaje w sprzeczności z aktualnymi rozwiązaniami prawnymi. Przekonuje się bowiem,
że aby zostać dawcą komórek, tkanek, narządów po śmierci, należy tę
wolę zadeklarować w formie oświadczenia, gdy tymczasem w aktualnym stanie prawnym należałoby raczej informować o tym, że brak
sprzeciwu oznacza zgodę na pośmiertne dawstwo komórek, tkanek,
narządów, mobilizując w ten sposób osoby niechętne eksplantacji do
zgłaszania sprzeciwu. Wynika więc z powyższego, że wprowadzenie
Rejestru Zgód stanowiłoby jedynie prawne usankcjonowanie przekazu, jaki i tak od dłuższego czasu dociera do społeczeństwa w zakresie
dawstwa komórek, tkanek, narządów po śmierci.
Rozważając obie propozycje i jednocześnie uwzględniając specyfikę przepisów transplantacyjnych i społeczny kontekst tego zjawiska
uważam, że należałoby w pierwszej kolejności postulować intensywną
edukację społeczną, której celem byłoby informowanie o znaczeniu
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i funkcjonowaniu zgody domniemanej z jednoczesnym ograniczeniem
form sprzeciwu wyłącznie do sprzeciwu zgłaszanego do CRS, mając
nadzieję na to, że wzmożona edukacja doprowadzi do podejmowania
przez zainteresowanych jednoznacznych decyzji zgodnych z własnymi poglądami i światopoglądem.
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Analiza opracowań aktów normatywnych
Unii Europejskiej, dotyczących medycyny
rekonstrukcyjnej z uwzględnieniem oparzeń

Niniejsza publikacja stanowi fragment opracowania w ramach
projektu „Dermostim” finansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (UDAPOIG 01.03.01-00-0088/08-00).
Streszczenie
Unia Europejska, aby sprostać wymogom czasów związanym z postępem nauki w zakresie biotechnologii , biomateriałów czy medycyny
regeneracyjnej i transplantologii, podejmuje kolejne próby ich usystematyzowania, regulacji pod względem prawnym oraz unifikacji dla
całego obszaru Unii. Szczególnie dużo miejsca poświęca się kwestiom
etyki.
Celem niniejszej pracy była próba zestawienia, opisu oraz analizy
wszystkich dostępnych aktów prawnych dotyczących medycyny rekonstrukcyjnej obowiązujących na obszarze Unii Europejskiej. Pomimo braku aktów normatywnych dedykowanych leczeniu oparzeń,
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w niniejszej pracy w ramach przeprowadzonej analizy opracowań aktów prawnych Unii Europejskiej omówiono najistotniejsze akty normatywne z punktu widzenia medycyny rekonstrukcyjnej i transplantacyjnej oraz terapii zaawansowanych stosowanych m.in. w leczeniu
oparzeń oraz ran przewlekłych.
Wstęp
Postępy nauki w dziedzinie ,biotechnologii komórkowej i molekularnej, medycyny regeneracyjnej i rekonstrukcyjnej oraz biomateriałów doprowadziły do rozwoju tak zaawansowanych terapii jak terapia
genowa, somatyczna terapia komórkowa oraz inżynieria tkankowa,
umożliwiających dynamiczny rozwój medycyny rekonstrukcyjnej.
Unia Europejska, aby sprostać wymogom czasów, podjęła pierwsze próby usystematyzowania i uregulowania prawnego zagadnień
dotyczących m.in. medycyny regeneracyjnej i transplantologii pod
koniec lat 90. ubiegłego wieku. Z powodu braku unijnych regulacji
prawnych kraje członkowskie rozpoczęły wprowadzanie własnych
uregulowań na poziomie krajowym. Z powodu istnienia oczywistych
różnic pomiędzy poszczególnymi państwami dostęp pacjenta do produktów m.in. inżynierii tkankowej nie był zapewniony na poziomie
ogólno-unijnym. Celem było utworzenie norm prawnych zapewniających jednakowy poziom dostępności medycznych produktów biotechnologicznych (w tym inżynierii tkankowej) na całym rynku Wspólnoty
Europejskiej oraz zwiększenie zaufania społeczeństw do tych produktów bez względu na kraj ich pochodzenia. Komitet Naukowy Komisji
Europejskiej ds. Produktów i Urządzeń Medycznych zwrócił uwagę,
że pewne produkty inżynierii tkankowej mogą być traktowanie analogicznie jak urządzenia medyczne, lecz w wielu kwestiach różnią bardzo
między sobą. Podobnie wiele z nich stwarza ryzyko tego samego typu
jak związane z farmaceutykami (produkty terapii komórkowej), lecz
analogicznie różnią się bardzo miedzy sobą w pozostałych kwestiach.
Eksperci unijni doszli zatem do wniosku, że należy pilnie stworzyć
specyficzne ramy prawne, częściowo inne niż dla urządzeń medycznych czy dla farmaceutyków. Z punktu widzenia polityki industrialnej
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Unia potrzebowała dostarczyć coraz liczniejszym firmom biotechnologicznym jasnych przejrzystych ram prawnych celem stworzenia firmom poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji pod względem prawnym,
aby chronić ich inwestycje i działalność, oferując zarazem obywatelom
Unii Europejskiej dostęp do tych nowych technologii.
Wówczas Komisja Europejska widząc konieczność utworzenia
ram prawnych dla inżynierii tkankowej oraz produktów powstających
w wyniku zastosowania metod inżynierii tkankowej, podjęła pierwsze
próby wspólnej dyskusji w gronie ekspertów mające na celu opracowanie dokumentów konsultacyjnych a następnie odpowiednich dyrektyw.
W lipcu 2002 roku opublikowano końcowy dokument konsultacyjny
Komisji Europejskiej pod nazwą Need for legislative framework for
Human tissue engineering and tissue-engineered products. [7] Definiuje on pojęcia inżynierii tkankowej i jej typowe zastosowania w tym
m. in. do rekonstrukcji uszkodzonej skóry ludzkiej. Podkreśla się że inżynieria tkankowa jest interdyscyplinarną dziedziną nauki korzystającą
m.in. zarówno z zasad biologii jak i inżynierii materiałowej. Komitet
Naukowy uznał, że technika medyczna nie powinna być uznawana za
inżynierię tkankową, gdy obejmuje izolację komórek od odpowiedniego dawcy i ich dostarczenie do miejsca objętego leczeniem przy minimalnym ich przetwarzaniu.
Siedem miesięcy wcześniej ukazał się inny, wówczas bardzo ważny dokument unijny, podejmujący próbę zdefiniowania i unifikacji
aktów prawnych dotyczących m.in. biologicznych produktów leczniczych oraz tzw. złożonych produktów leczniczych terapii zaawansowanych (Dyrektywa 2001/83/WE z dnia 6 listopada 2001 r.). W tych
grupach mieszczą się m.in. produkty terapii zaawansowanych stosowane w medycynie rekonstrukcyjnej - leczeniu m.in. oparzeń oraz ran
przewlekłych.
Ustalono wówczas, że ze względu na wysoki poziom innowacyjności, złożoność i techniczną specyfikę produktów leczniczych terapii
zaawansowanych potrzebne są specjalnie dostosowane i zharmonizowane zasady zapewniające swobodny przepływ tych produktów w ramach Wspólnoty Europejskiej oraz efektywne funkcjonowanie rynku
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wewnętrznego w sektorze biotechnologii. [2,5]. W powyżej przytoczonej Dyrektywie i dyrektywach o wyrobach medycznych ustalono również, iż podstawę oceny, który system regulacji stosuje się do
mieszanek produktów leczniczych i wyrobów medycznych, stanowi
główny sposób działania produktu mieszanego. Jednak stopień złożoności mieszanek produktów leczniczych terapii zaawansowanej stosowanych m. in. w medycynie rekonstrukcyjnej, zawierających żywe
komórki lub tkanki (np. termoregulowanego biozgodnego polimeru
i ludzkich komórek naskórka), wymaga szczególnego podejścia. Według przepisów unijnych [5] w przypadku tych produktów, niezależnie
od roli wyrobu medycznego, działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne tych komórek lub tkanek powinno być uważane za główny sposób działania produktu mieszanego. Takie produkty
mieszane powinny podlegać zawsze przepisom rozporządzenia WE nr
1394/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 13 listopada 2007 r.
[2] , w sprawie produktów leczniczych terapii zaawansowanej, zmieniających dyrektywę 2001/83/WE.
Niniejsze postanowienie uwzględnia Konwencję Rady Europy
o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny (Konwencja Rady Europy o prawach człowieka i biomedycynie., 1997)
W literaturze unijnych aktów normatywnych dotyczących badań kładzie się szczególny nacisk na etyczny aspekt wszelkich działań. Etyka
musi posiadać najwyższy priorytet w badaniach ze środków Unii Europejskiej [14], w tym również badaniach 7. Programu Ramowego pod
nazwą „Innowacyjna Gospodarka”, w ramach którego realizowany był
również projekt „Dermostim”.
Komisja Europejska zauważa, że etyka stanowi integralny element
badań od powstania pomysłu aż po etap publikacji wyników prac.
Etyka powinna przenikać wszelkie obszary i etapy badań, tylko poprzez nadanie jej rangi możliwe jest uzyskanie tzw „research excellence” (poziomu doskonałości badawczej). Intencją ustawodawców
jest uzyskanie pewności, że wszelka działalność naukowo-badawcza
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w ramach unijnego Programu Ramowego jest prowadzona zgodnie
z elementarnymi zasadami etyki [14].
W ramach przeprowadzonej analizy opracowań aktów prawnych
Unii Europejskiej poniżej omówiono najistotniejsze akty normatywne
z punktu widzenia medycyny rekonstrukcyjnej i transplantacyjnej oraz
terapii zaawansowanych stosowanych m.in. w leczeniu ran oparzeniowych i przewlekłych.
Należy nadmienić, że nie istnieją odrębne unijne akty normatywne
dedykowane leczeniu oparzeń. Wszelkie istniejące dotychczas unijne
regulacje prawne dotyczą szerszego zakresu, tj ogółu tematyki medycyny rekonstrukcyjnej i transplantacyjnej , biotechnologii.
Wytyczne z zakresu etyki.
Nie istnieje żaden podręcznik, przewodnik czy uniwersalna odpowiedź dla wszystkich, gdy mamy do czynienia z etyką w badaniach
naukowych. Możliwości badawcze niosą ze sobą również określone
zobowiązania. Kwestie takie jak bezpieczeństwo danych osobowych,
prywatność, uzyskiwanie świadomej zgody pacjenta, kwestie budżetu
badawczego czy dobranie najodpowiedniejszych metod badawczych,
ryzyko związane z podejmowanymi badaniami, to tylko kilka zagadnień, które badacz musi mieć stale na uwadze. Podstawowym dokumentem dotyczącym etyki w badaniach dotyczących opracowywania
m.in. nowych terapii zaawansowanych w medycynie rekonstrukcyjnej
jest opracowanie Komisji Europejskiej sporządzone na potrzeby 7.
Programu Ramowego, w ramach którego funkcjonuje projekt Dermostim. �������������������������������������������������������������
Dokument nosi nazwę „Ethics for Researchers. Facilitating Research Excellence in Framework” Program 7. October 2006 - February
2007.[14] Celem opracowania jest przypomnienie i podkreślenie, że
etyka musi uzyskiwać najwyższy priorytet w badaniach finansowanych przez Unię Europejską oraz, że Komisja Europejska koncentruje
się na integracji etyki z badaniami naukowymi. Podjęte działania pozwalają również ograniczać liczne obawy opinii publicznej dotyczące
współczesnej nauki, a przede wszystkim definiować je i odpowiednio
adresować. Etyka jest często postrzegana jako czynnik hamujący czy
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ograniczający postęp naukowy. Faktem jest, że etyka jest ściśle powiązana z prawem stanowionym, przepisami i obowiązującymi zasadami.
Nie działa przeciw badaniom naukowym. Celem przytaczanego opracowania Komisji Europejskiej są: współdziałanie oraz konstruktywność. Poprzez uwzględnianie kwestii etycznych, począwszy od etapu
koncepcyjnego, jakość przeprowadzanych badań jest na wyższym poziomie. Istnieje potrzeba jasnego określenia niezbędności wykorzystywania danych osobowych, komórek i tkanek ludzkich i zwierzęcych
w leczeniu. Pojawia się również pojęcie wrażliwości etycznej jako
powszechnie docenianej, niepisanej umiejętności stanowiącej miarę
godności ludzkiej oraz wrażliwości i uczciwości. Dokument, w oparciu o który powstało opisywane opracowanie, tj. Europejska Karta
Praw Podstawowych, zawiera trzy najistotniejsze z medycznego i naukowego punktu widzenia artykuły:
Art.3. Prawo do integralności osoby ludzkiej stwierdzający, że każda osoba ma prawo do respektowania swojej integralności psychicznej
i fizycznej.
W zakresie medycyny i biologii szczególnie wymaga się przestrzegania następujących zasad:
• Niewymuszona i świadoma zgoda osoby będącej przedmiotem
badań (w tym testów klinicznych), zgodnie z procedurami regulowanymi prawnie.
• Zakaz działań z zakresu eugeniki, szczególnie tych mających na
celu selekcję osobniczą (np. według kryterium inteligencji).
• Zakaz wytwarzania części ciała ludzkiego jako źródła zysku finansowego (dla celów komercyjnych)
• Zakaz reproduktywnego klonowania ludzi.
Art.8. Ochrona danych osobowych. Mają do niej prawo wszyscy
ludzie. Przetwarzanie danych osobowych powinno być prowadzone
uczciwie, dla określonych celów oraz na podstawie zgody osoby, której
one dotyczą lub innych przepisów określanych prawnie. Każdy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
Art.9. Badania naukowe powinny być wolne od przymusu. Wolność
akademicka winna być w pełni respektowana.
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Analiza najistotniejszych aktów prawnych Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej.
1. Rozporządzenie (WE) nr 1394/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r., w sprawie produktów leczniczych terapii zaawansowanej i zmieniające dyrektywę 2001/83/WE
oraz rozporządzenie WE nr 726/2004.[2]
Rozporządzenie to m.in. definiuje produkty stanowiące podstawowe
materiały stosowane w medycynie rekonstrukcyjnej (w tym również
odnoszące się do substytutów skóry czy bioaktywnych opatrunków
stosowanych m.in. w leczeniu oparzeń i ran przewlekłych) :
• Produkt leczniczy terapii zaawansowanej oznacza dowolny z następujących produktów leczniczych stosowanych u ludzi: produkt
leczniczy terapii genowej, somatycznej terapii komórkowej czy
inny produkt inżynierii tkankowej.
• Produkt inżynierii tkankowej oznacza produkt, który zawiera
zmodyfikowane komórki lub tkanki lub składa się z takich komórek
lub tkanek, oraz jest przedstawiany jako produkt posiadający właściwości regeneracji, naprawy lub zastępowania tkanki ludzkiej lub
jest stosowany do podawania ludziom w takim celu.
Produkt inżynierii tkankowej może zawierać komórki lub tkanki
pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego lub pochodzące z obu tych
źródeł. Komórki lub tkanki mogą być żywe lub nie (wg określenia
użytego w rozporządzenia „żywotne lub nieżywotne”). Może on także
zawierać dodatkowe substancje (produkty komórkowe, biomolekuły,
biomateriały, substancje chemiczne, podłoża lub matryce.
Komórki lub tkanki uważa się za „zmodyfikowane”, jeżeli spełniają
co najmniej jeden z następujących warunków: gdy zostały poddane
znaczącej manipulacji w taki sposób, że w celu zamierzonej regene-
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racji naprawy lub zamiany - zmianie uległy ich cechy biologiczne,
czynności fizjologiczne lub cechy strukturalne
Gdy komórki lub tkanki nie są przeznaczone do stosowania do tej
samej podstawowej funkcji lub tych samych podstawowych funkcji
u biorcy i u dawcy.
• Produkt leczniczy skojarzonej terapii zaawansowanej oznacza
produkt leczniczy terapii zaawansowanej, który spełnia następujące
warunki:
• Musi zawierać w sobie, jako integralna część produktu, jeden lub
więcej wyrobów medycznych lub jeden i więcej aktywnych wyrobów medycznych do implantacji.
• Jego część komórkowa lub tkankowa musi zawierać żywe komórki lub tkanki lub, gdy jego część komórkowa zawierająca nieżywotne komórki lub tkanki, musi oddziaływać na ciało ludzkie
w sposób, który może być uznawany za podstawowy względem
działań wspomnianych produktów.
Produkt leczniczy terapii zaawansowanej zawierający komórki lub
tkanki zarówno autologiczne jak allogeniczne uważa się za przeznaczony do użytku allogenicznego.
Produkt, który może odpowiadać definicji produktu inżynierii tkankowej oraz definicji produktu leczniczego somatycznej terapii tkankowej, uważa się za produkt inżynierii tkankowej.
Oprócz przytoczonych definicji Rozporządzenie określa m.in. wymogi dotyczące wprowadzenia produktu do obrotu, badania kliniczne,
szczególne wymogi dotyczące produktów leczniczych terapii zaawansowanej zawierających wyroby medyczne, procedurę przyznawania
pozwolenia na wprowadzenie do obrotu (w tym procedury oceny produktu), wymogi po udzieleniu pozwolenia, system monitorowania,
sprawozdawczość, specyfikację techniczną, doradztwo naukowe, rekomendację naukową dotyczącą klasyfikacji terapii zaawansowanej,
dobrą praktykę wytwarzania czy zasady obniżania opłat za pozwolenie
na wprowadzenie do obrotu.
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Rozporządzenie nadmienia również, że wszystkie współczesne produkty biotechnologiczne podlegające obecnie uregulowaniom prawnym na poziomie Wspólnoty Europejskiej, zostały już objęte scentralizowaną procedurą wydawania pozwoleń, w ramach której Europejska
Agencja Leków ustanowiona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w dniu 13 marca 2004 r. przeprowadza według najwyższych istniejących standardów jednolitą ocenę naukową jakości,
bezpieczeństwa i skuteczności produktu. Procedura ta winna być również obowiązkowa dla produktów leczniczych terapii zaawansowanej.
W wypadku tych produktów mogą jednak istnieć wysoce szczegółowe
wymagania techniczne w szczególności w odniesieniu do rodzaju i ilości jakościowych danych przedklinicznych i klinicznych niezbędnych
do wykazania skuteczności, jakości i bezpieczeństwa produktu. Innym
istotnym novum, o którym wspomina opisywane Rozporządzenie, jest
utworzenie w ramach Europejskiej Agencji Leków Komitetu ds. Terapii
Zaawansowanych. Ocena produktów leczniczych terapii zaawansowanej często wymaga bardzo konkretnych kompetencji, wykraczających
poza tradycyjną farmację i obejmujących obszary innych dziedzin nauki jak biotechnologia i wyroby medyczne. Z tego względu odpowiednim krokiem jest powołanie w ramach Agencji Komitetu ds. Terapii
Zaawansowanych, który powinien odpowiadać za przygotowanie projektu opinii dotyczącej jakości, skuteczności i bezpieczeństwa każdego produktu leczniczego terapii zaawansowanej, przedkładanego do
ostatecznego zatwierdzenia przez Komitet ds. Produktów Leczniczych
Stosowanych u Ludzi, działający w ramach wspomnianej Agencji. Komitet ds. Terapii Zaawansowanych reprezentuje najwyższe dostępne
kompetencje dotyczące produktów leczniczych terapii zaawansowanej
we Wspólnocie Europejskiej. Skład komitetu powinien zapewniać właściwe uwzględnienie obszarów nauki mających odniesienie do terapii
zaawansowanych, w tym do terapii genowej, terapii komórkowej, inżynierii tkankowej, wyrobów medycznych, nadzoru farmaceutycznego
i etyki. Zapewniona jest również reprezentacja stowarzyszeń pacjentów i klinicystów posiadających naukowe doświadczenie z produkta-
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mi leczniczymi terapii zaawansowanej. Rozdział 7. Rozporządzenia
opisuje Komitet ds. Terapii Zaawansowanej oraz jego zadania.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej
2004/23/WE z dn. 31 marca 2004 r. w sprawie ustalania norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek
ludzkich.[3]
Powyższy akt normatywny to pierwsze tego typu opracowanie mające zastosowanie do oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwacji, przechowywania oraz dystrybucji tkanek i komórek
ludzkich przeznaczonych do stosowania u ludzi oraz wytwarzania produktów uzyskanych z komórek i tkanek ludzkich i przeznaczonych do
stosowania u ludzi.
W dyrektywie podkreśla się pilną potrzebę ustanowienia w Europie
jednolitych ram gwarantujących wysokie normy jakości i bezpieczeństwa w odniesieniu do pobierania, testowania, przetwarzania, przechowywania, dystrybucji tkanek i komórek oraz ułatwienia ich stosowania
w transplantologii i medycynie rekonstrukcyjnej. Zasadnicze znaczenie
mają tu przepisy wspólnotowe gwarantujące, że tkanki i komórki ludzkie bez względu na ich zamierzone zastosowanie są porównywalnej
jakości i równorzędnie bezpieczne. Zatem ustanowienie takich norm
pozwala zagwarantować europejskiej opinii publicznej, że tkanki i komórki ludzkie pobierane w jakimkolwiek państwie członkowskim Unii
są objęte tymi samymi gwarancjami jakości i bezpieczeństwa.
Cel niniejszej dyrektywy ustawodawca definiuje jako ustalenie wysokich norm jakości i bezpieczeństwa tkanek oraz komórek ludzkich
w całej Wspólnocie Europejskiej. Cel ten zdaniem autorów nie może
być osiągnięty w wystarczającym stopniu przez państwa członkowskie.
Może jednak zostać osiągnięty na poziomie wspólnotowym. Ponadto ustawodawcy apelują o konieczne udostępnienie Wspólnocie Europejskiej możliwie najlepszych danych naukowych odnoszących się
do bezpieczeństwa tkanek i komórek, zwłaszcza w celu wspomagania
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Komisji Europejskiej w dostosowywaniu przepisów tej dyrektywy do
postępu naukowo-technologicznego w kontekście szybkiego rozwoju
wiedzy biotechnologicznej oraz postępów w wykorzystywaniu komórek i tkanek ludzkich m.in. w medycynie rekonstrukcyjnej.
Ustawodawca nadmienia, że co do zasady, programy stosowania
komórek i tkanek ludzkich powinny respektować ideę „dobrowolnego
i honorowego ich oddawania” oraz anonimowość dawcy i biorcy.
Dyrektywa podkreśla konieczność wprowadzenia akredytacji określonych placówek medycznych jako banków tkanek i komórek pod
warunkiem spełnienia określonych norm. Niezbędne jest ustanowienie
wymagań technicznych dla takiego systemu.
W art. 3 dyrektywy podano definicje: komórek, tkanki, dawcy, organu, dawstwa, pobierania, przetwarzania, konserwowania, kwarantanny,
przechowywania, dystrybucji, zastosowania u ludzi, tzw. „poważnych
przypadków szkodliwości dla zdrowia i reakcji szkodliwej”, banku
tkanek, zastosowania alogenicznego i autologicznego.
Inne artykuły określają m.in. zakres dyrektywy, jej stosowanie
w poszczególnych państwach członkowskich, akredytację, autoryzację
lub licencjonowanie banków tkanek oraz procesów przygotowania tkanek i komórek, inspekcji i środków kontroli, nadzorowania pobierania
komórek i tkanek, monitorowania, sprawozdawczości, prowadzenia
rejestrów banków tkanek i komórek, doboru i oceny dawców, ochrony
danych powiadamiania o ”poważnych negatywnych przypadkach i reakcjach”, zarządzania jakością, kwalifikacji personelu banków, przyjmowania komórek i tkanek, ich przetwarzania, przechowywania oraz
oznaczania, pakowania i dokumentowania, kodowania informacji oraz
stosowania kar.
Na przepisy wykonawcze do tej dyrektywy czekano 2, 5 roku, tj
do 24 października 2006 r., kiedy została opublikowana dyrektywa
Komisji Europejskiej nr 2006/86 WE.
Dyrektywa Komisji Wspólnot Europejskich 2006/17/WE z dn. 8
lutego 2006 r., wprowadzająca w życie dyrektywę 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do niektórych wymagań
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technicznych dotyczących dawstwa, pobierania i badania tkanek i komórek ludzkich. [4]
Dokument został opracowany w oparciu o doświadczenia międzynarodowe, zdobyte na drodze szerokich konsultacji, wytycznych Rady
Europy dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i jakości tkanek komórek i narządów, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Konwencji Rady Europy o ochronie praw człowieka i godności ludzkiej wobec
zastosowań biologii i medycyny, wraz z dodatkowymi protokołami
Rady Europy. Wymogi dotyczące pobierania tkanek i komórek ludzkich (m.in. do zastosowań w medycynie rekonstrukcyjnej) precyzuje
art. 2., kryteria selekcji dawców komórek i tkanek – art 3. Kryteria
selekcji dawców oparte są na analizie zagrożeń związanych z zastosowaniem danych komórek/tkanek. Wskaźniki tych zagrożeń są określane w drodze badania przedmiotowego, badań biologicznych, (badania pośmiertnego w przypadku dawców zmarłych) i wszelkich innych
właściwych badań.
Inne artykuły dyrektywy opisują badania laboratoryjne wymagane
u dawców (art. 4), procedury dawstwa i pobierania komórek i /lub tkanek (art3) oraz wymogi w odniesieniu do bezpośredniej dystrybucji
określonych tkanek i komórek do biorcy (art. 6).
Dyrektywa zawiera kilka istotnych załączników:
Załącznik I. Kryteria selekcji dawców tkanek i/lub komórek ( z wyjątkiem dawców komórek rozrodczych).
Załącznik II. Badania laboratoryjne wymagane w odniesieniu do
dawców.
Załącznik III. Procedury dawstwa i pobierania komórek i/lub tkanek
oraz ich odbioru w banku tkanek.
Z dyrektywą tą jest ściśle związane Rozporządzenie Ministra
Zdrowia RP z dnia 16 lipca 2007[11], w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek tkanek i narządów. Rozporządzenie to określa:
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- kwalifikacje zawodowe osób pobierających komórki, tkanki i narządy oraz osób dokonujących ich przeszczepiania,
- warunki, jakim powinny odpowiadać podmioty, w których odbywa się pobieranie, przechowywanie lub przeszczepianie komórek,
tkanek i narządów,
- szczegółowe zasady współdziałania podmiotów w zakresie pobierania, przechowywania komórek, tkanek i narządów w celu ich wykorzystania do przeszczepiania,
- wymagania, jakim powinna odpowiadać dokumentacja medyczna,
dotycząca
pobierania komórek, tkanek i narządów, ich przechowywania i przeszczepiania.
Dyrektywa Komisji Wspólnot Europejskich 2006/86/WE z dn.
24 października 2006 r. wykonująca dyrektywę 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego w zakresie wymagań dotyczących możliwości
śledzenia, powiadamiania o poważnych i niepożądanych reakcjach
i zdarzeniach oraz niektórych wymagań technicznych dotyczących kodowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich [12].
Zakres tej istotnej z punktu widzenia medycyny rekonstrukcyjnej
dyrektywy obejmuje kodowanie, przetwarzanie, konserwowanie, przechowywanie i dystrybucję tkanek i komórek ludzkich przeznaczonych
do stosowania u ludzi oraz wytwarzanych produktów uzyskanych
z tkanek i komórek ludzkich w przypadku, gdy produkty te nie są objęte innymi dyrektywami.
Zastosowanie tkanek i komórek u ludzi pociąga za sobą ryzyko
przenoszenia chorób i wystąpienia w trakcie leczenia jak i po jego zakończeniu poważnych reakcji i zjawisk niepożądanych.
Niniejsza dyrektywa w punktach (1)-(9) dotyczy jakości i bezpieczeństwie pobieranego materiału biologicznego, tj komórek i tkanek
oraz wypracowania skutecznego systemu ich monitoringu, zwłaszcza
w kontekście bezzwłocznego powiadamiania o reakcjach i zdarzeniach niepożądanych i ograniczania ich skutków (art. 5) oraz skutecz-
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nej wymiany informacji pomiędzy właściwymi organami a Komisją
Europejską.
Nadano ramy prawne i określono wymagania dotyczące akredytowania, autoryzowania lub licencjonowania procesów przygotowywania tkanek i komórek (art. 3, załącznik I). W art. 10 poruszono również
problem kodowania danych - tzw Europejski System Kodowania.
Bardzo istotny jest art. 2 dyrektywy. Zawiera on bowiem następujące definicje niezbędne do celów skutecznego ustawodawstwa unijnego:
system jakości, zarządzanie jakością, oddawanie partnerskie, standardowe procedury operacyjne (SPO), komórki reprodukcyjne, walidację
lub kwalifikację, możliwość śledzenia, organizacji pobierającej, organizacji odpowiedzialnej za stosowanie u ludzi.
Dyrektywa zawiera ponadto szereg istotnych załączników:
Załącznik I Wymagania dotyczące akredytowania, mianowania,
autoryzowania lub licencjonowania banków tkanek.
Obejmują one organizację i zarządzanie, personel,
sprzęt i materiały, pomieszczenia, dokumentację i rejestry oraz przegląd jakości.
Załącznik II. Wymagania dotyczące autoryzowania procesów przygotowywania tkanek i komórek w bankach tkanek.
Obejmują one m.in. odbiór w banku tkanek, przetwarzanie, przechowywanie i dopuszczanie produktów,
dystrybucję i wycofanie, oznakowanie końcowe do
dystrybucji.
Załącznik III. Powiadomienie o poważnych i niepożądanych reakcjach wraz ze wzorem odpowiednich formularzy.
Załącznik IV. Powiadomienie o poważnych i niepożądanych zdarzeniach wraz ze wzorem odpowiednich formularzy.
Załącznik V. Formularze rocznego powiadomienia (zestawczego) o poważnych i niepożądanych reakcjach oraz
zdarzeniach.
Załącznik VI. Informacje na temat minimalnych danych dawcy/biorcy, które należy zachować.
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Załącznik VII. Informacje znajdujące się w europejskim systemie
kodowania.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2009/53/WE z dn. 18 czerwca 2009 r., zmieniająca dyrektywę
2001/82/WE i dyrektywę 2001/83/WE, w odniesieniu do zmian warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych.
[5]
Zgodnie z przyjętymi zasadami pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydaje się zgodnie ze zharmonizowanymi procedurami wspólnotowymi. Warunki tych pozwoleń mogą następnie ulegać zmianie np.
w przypadku, gdy zmieni się proces produkcyjny lub adres producenta.
Większość produktów leczniczych znajdujących się obecnie na rynku,
stosowanych u ludzi, otrzymało pozwolenia jedynie w oparciu o procedury krajowe. Ustawodawca podkreśla, że z powodów związanych
ze zdrowiem publicznym i spójnością aktów prawnych oraz mając na
uwadze zmniejszenie obciążenia administracyjnego i wzmocnienie
przewidywalności dla podmiotów gospodarczych, zmiany dotyczące wszystkich typów pozwoleń na dopuszczenie do obrotu powinny
podlegać zharmonizowanym zasadom. Zwraca się również uwagę,
że przepisy w sprawie zmian przyjęte przez Komisję powinny kłaść
szczególny nacisk na uproszczenie procedur administracyjnych.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1235/2010 z dn. 15 grudnia 2010 r., dotyczące nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w odniesieniu do produktów leczniczych
stosowanych u ludzi. [9]
W pkt. (2) stwierdza się, że zasady dotyczące nadzoru nad bezpieczeństwem Farmakoterapii są niezbędne dla ochrony zdrowia publicznego w celu zapobiegania, wykrywania i oceny skutków ubocznych
produktów leczniczych stosowanych u ludzi, a wprowadzanych do obrotu w Unii Europejskiej, ponieważ pełny profil bezpieczeństwa produktów leczniczych stosowanych u ludzi może zostać poznany dopiero
po wprowadzeniu produktu do obrotu.
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W świetle nabytych doświadczeń oraz po dokonaniu przez Komisję
oceny unijnego systemu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii
stało się oczywiste, że konieczne jest podjęcie środków w celu poprawy funkcjonowania prawa Unii w dziedzinie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii produktów leczniczych stosowanych u ludzi.
Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii powierzono Europejskiej
Agencji ds Leków. Główne zadania Agencji w dziedzinie nadzoru nad
bezpieczeństwem farmakoterapii określono w rozporządzeniu (WE)
nr 726/2004. Niniejsze rozporządzenie zaleca rozwijanie wówczas
określonych zadań szczególnie w odniesieniu do zarządzania unijną
bazą danych dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii oraz sieci przetwarzania danych zwanej „bazą danych EUDRAVIGILANCE”, a także w dziedzinie koordynacji ogłoszeń dotyczących
bezpieczeństwa, wydawanych przez państwa członkowskie oraz podawania do wiadomości publicznej informacji dotyczących kwestii bezpieczeństwa produktu.
Aby umożliwić właściwym władzom otrzymywanie i równoczesny
dostęp do informacji dotyczących bezpieczeństwa produktów leczniczych stosowanych u ludzi, dopuszczanych do obrotu w Unii oraz
wymianę tych informacji, baza danych „Eudravigilance” powinna być
aktualizowana, a jej rola wzmacniana.
W celu zapewnienia dostępu do niezbędnej wiedzy fachowej i zasobów, dla oceny nadzoru nad bezpieczeństwem produktów leczniczych na poziomie unijnym zaleca się powołanie w ramach Agencji
nowego komitetu naukowego, tzw. Komitetu ds. Oceny Ryzyka. Komitet powinien składać się z członków powoływanych przez państwa
członkowskie, kompetentnych w dziedzinie bezpieczeństwa produktów leczniczych, włącznie z wykrywaniem, oceną, minimalizacją ryzyka i informowaniem o nim oraz w dziedzinie opracowywania badań
dotyczących bezpieczeństwa przeprowadzanych po wydaniu pozwolenia i audytów w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem. W Komisji
powinni być również reprezentowani niezależni eksperci naukowi lub
przedstawiciele pracowników służby zdrowia i pacjentów. Do komi-
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tetu powinny stosować się przepisy dotyczące komitetów naukowych
Agencji zawarte w rozporządzeniu (WE) nr 726/2004.
Ustawodawca stwierdza ponadto, że Komisja powinna być upoważniona do nałożenia na posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do
obrotu produktu leczniczego obowiązku przeprowadzania badań dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności. Badania te winny być przeprowadzane po wydaniu wspomnianego pozwolenia. Nałożenie tego
obowiązku powinno być warunkiem pozwolenia na dopuszczenie do
obrotu. Badania te mają mieć na celu zbieranie danych w celu umożliwiania oceny bezpieczeństwa lub skuteczności produktów leczniczych
stosowanych u ludzi w codziennej praktyce medycznej, w tym również
w m.in. w szeroko pojętej medycynie rekonstrukcyjnej.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej
2010/45/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie norm jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich przeznaczonych do przeszczepów. [6]
Dyrektywa może odnosić się również do narządów ludzkich (w tym
skóry) uzyskanych w wyniku zastosowania technik z zakresu bioinżynierii (BioOrgans), stosowanych coraz powszechniej w medycynie
rekonstrukcyjnej. Ustawodawca stwierdza, że ponieważ cele niniejszej
dyrektywy, tj. ustanowienie norm jakości i bezpieczeństwa dla narządów przeznaczonych do wszczepienia w ciało ludzkie, nie mogą zostać
osiągnięte przez państwa członkowskie w odpowiedni sposób, zatem
ze względu na rozmiar działań możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na
poziomie Unii. Zwraca się uwagę na możliwość swobodnego przepływu dostępnych narządów przez granice państw UE bez zbędnych
trudności i opóźnień. Jednakże przeszczepianie przeprowadzane jest
przez szpitale i specjalistów objętych różnymi porządkami prawnymi;
w państwach członkowskich istnieją znaczące różnice w wymaganiach
w zakresie jakości i bezpieczeństwa. Istnieje zatem potrzeba wspólnych norm jakości i bezpieczeństwa w zakresie pobierania, transportu
i wykorzystywania narządów na poziomie Unii. Normy te ułatwiłyby
wymianę narządów z korzyścią dla tysięcy europejskich pacjentów potrzebujących co roku przeszczepu lub rekonstrukcji.
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Przepisy Unii powinny zapewniać, aby narządy spełniały uznane
normy jakości i bezpieczeństwa [6]. Takie normy pomogłyby w zapewnieniu opinii publicznej, że narządy pobieranie w innym państwie
członkowskim są objęte tymi samymi gwarancjami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa, co w ich własnym kraju.
Należy zwrócić uwagę, że dawca narządu jest często również dawcą
tkanek. Wymagania jakości i bezpieczeństwa narządów powinny uzupełniać istniejący system Unii w zakresie tkanek i komórek (Dyrektywa 2004/23/WE) i być z nim powiązane. Dyrektywa potępia niedopuszczalne praktyki dotyczące handlu narządami powiązanego często
z handlem ludźmi. Niniejsza dyrektywa ma pośrednio zapobiegać tego
typu praktykom.
Ustawodawca zwraca ponadto uwagę jak ważnym czynnikiem
w dawstwie narządów jest altruizm. Programy dawstwa komórek tkanek i narządów powinny się opierać na zasadzie dobrowolnego i nieodpłatnego dawstwa.
Dyrektywa w kolejnych rozdziałach odnosi się m.in.:
- do jakości i bezpieczeństwa narządów (ramy jakości i bezpieczeństwa, instytucje pobierające narządy, metodyka pobierania narządów,
transport narządów, charakterystyka narządu i dawcy, ośrodki transplantacyjne, identyfikacja narządów, system zgłaszania istotnych zdarzeń i reakcji niepożądanych, personel medyczny, ochrona dawców
i biorców, wymagania dot. zgody, aspekty jakości i bezpieczeństwa
w przypadku dawstwa od żywych dawców, ochrona danych osobowych) - rozdział III,
- do obowiązków właściwych organów i wymiany informacji (ewidencjonowanie i sprawozdawczość) - rozdział IV,
- do wymiany narządów z krajami trzecimi i z europejskimi organizacjami wymiany narządów - rozdział V,
Pewnym uzupełnieniem legislacyjnym niniejszej dyrektywy są
również:
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- Projekt Sprawozdania Parlamentu Europejskiego w sprawie dawstwa i przeszczepiania narządów: działania polityczne na szczeblu
Unii Europejskiej – 2007/2210(INI) z 15 stycznia 2008 r. [13]. Dokument kładzie nacisk na konieczność intensyfikacji i wspierania badań
prowadzonych na terenie Unii przez małe i średnie przedsiębiorstwa
biotechnologiczne działające w ramach kulturowych i etycznych, istniejących w poszczególnych państwach członkowskich.
- Rezolucja Legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie dawstwa i przeszczepiania narządów: działania
polityczne na poziomie Unii Europejskiej (2007/2210(INI) P6_TA(2008)0130. [15]
Analiza innych dokumentów i aktów prawnych Unii Europejskiej.
1 European Commission, Enterprise Directorate General . Con����
sultation document Need for legislative framework for Human tissue engineering and tissue-engineered products. June 2002. [7]
Dokument zwraca uwagę opinii publicznej i specjalistów, że leczenie z wykorzystaniem produktów inżynierii tkankowej różni się od
standardowych terapii przede wszystkim tym, że produkty te zostają zintegrowane (zespolone) z pacjentem, zapewniając potencjalnie
trwałe i swoiste wyleczenie choroby, urazu czy kalectwa. Dokument
szacuje potencjalny światowy rynek inżynierii tkankowej na 100 mld.
Euro rocznie. Jednakże inżynieria tkankowa jest daleka od uzyskania
zadowalającego poziomu stabilności typowego dla sektorów urządzeń
medycznych czy farmaceutycznego, zarówno pod względem rozwoju
wiedzy i technologii jak też potencjalnych zagrożeń.
Celem ustawodawców powinno być zatem ustanowienie odpowiedniej równowagi pomiędzy możliwością dla pacjenta uzyskania szybkiego dostępu do nowych i bardzo obiecujących rodzajów
produktów a odpowiednimi gwarancjami dotyczącymi ich jakości
i bezpieczeństwa.
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Istnieje wiele powodów, dla których inżynieria tkankowa i jej produkty powinny być objęte odpowiednimi ramami legislacyjnymi Unii
Europejskiej.
Ze względu na złożoność, zmienność oraz stałą ewolucję żywych
komórek i tkanek oraz ze względu na złożoność stosowanych procesów, trudno jest ocenić ryzyko związane z tego typu produktami.
Jednak z drugiej strony, potencjalne korzyści dla pacjenta są bardzo duże. Ramy legislacyjne powinny zatem być opracowane w taki
sposób, aby pozwalały pacjentowi na uzyskiwanie pełnych korzyści
z ewolucji technologicznej z zapewnieniem najwyższych standardów
bezpieczeństwa.
2 European Medicines Agency. Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP). Guideline on human cells-based medicinal products. London 21 May 2008. [1]
Dokument Europejskiej Agencji ds. Leków (zastępujący podobny
dokument z 1998 roku) stanowi wielospecjalistyczny zbiór wytycznych
z zakresu opracowywania, produkcji, kontroli jakości, jak również klinicznego i poza-klinicznego opracowywania produktów leczniczych
na bazie komórek (ang. cell-based medicinal products-CMBP), w tym
również terapie komórkami somatycznymi. Bierze również pod uwagę
ówcześnie aktualny stan legislacyjny oraz heterogeniczność produktów na bazie komórek ludzkich, w tym produkty stanowiące mieszaninę. Wytyczne przyznają, że badania nad konwencjonalną farmakologią poza-kliniczną oraz toksykologią mogą być nieodpowiednie dla
produktów leczniczych na bazie ludzkich komórek. Zatem wytyczne
zawarte w dokumencie określają, które badania poza-kliniczne są niezbędne dla wykazania słuszności wyboru celu terapeutycznego (ang.
proof-of-principle) oraz do zdefiniowania przewidywanych efektów
farmakologicznych i toksykologicznych co do reakcji pacjenta na zastosowaną terapię. W części dotyczącej zagadnień wytwarzania i jakości wskazania dotyczą kryteriów testowania nowych produktów (materiałów wyjściowych), projektowania i walidacji procesu wytwarzania,
charakterystyki produktów medycznych/leczniczych na bazie ludzkich
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komórek, aspektów kontroli jakości, programów badawczo-rozwojowych, identyfikacji i obserwacji oraz porównywalności. Znajdują się
też wytyczne właściwe dla komponentów, typu matryca/urządzenie/
rusztowanie w produktach o charakterze mieszanym (złożonym).
Produkty lecznicze oparte na ludzkich komórkach są heterogeniczne w odniesieniu do pochodzenia i typów stosowanych komórek oraz
złożoności produktu. Komórkami takimi mogą być również samoodnawialne komórki macierzyste, wyspecjalizowane komórki progenitorowe lub różnicujące się w określonym czasie (np. komórki naskórka)
wywierające wpływ na swoiste funkcje fizjologiczne. Wykorzystywane w produktach leczniczych komórki mogą być pochodzenia allo- lub
autologicznego, lub poddane genetycznej modyfikacji. Mogą być stosowane osobno, w połączeniu z biomolekułami, z innymi substancjami
chemicznymi lub w połączeniu z materiałami strukturalnymi tworząc
tzw. łączone produkty lecznicze terapii zaawansowanych (ang. combined advanced therapy medicinal products.)
Wytyczne należy interpretować w połączeniu ze wstępem i generalnymi zasadami (4) oraz rozdziałem 4 Aneksu I do Dyrektywy 2001/83/
EC oraz Rozporządzenia 1394/2007/EC.
3 European Medicines Agency. EMEA Announcement.
EMEA/326145/2008. London 31 July 2008. [10]
Komunikat Europejskiej Agencji ds Leków jest skierowany do wytwórców firm i szpitali zajmujących się legalnie produktami leczniczymi terapii zaawansowanej (ATMP) na rynku Unii Europejskiej, zgodnie z narodowymi lub unijnymi przepisami prawnymi. EMEA pragnie
zwrócić szczególną uwagę wytwórców, firm i szpitali dysponujących
legalnymi produktami ATMP, że produkty te muszą przechodzić tzw.
procedurę autoryzacji rynkowej (ang. marketing authorisation procedure), o ile nie są z niej wyłączone na podstawie Art. 28(2) Rozporządzenia 1394/2007. W tym celu wytwórcy, firmy i szpitale powinny
skontaktować się z Agencją, aby ustalić pakiet niezbędnych danych,
które należy dostarczyć EMEA w celu ewaluacji produktu. Najbardziej odpowiednim trybem w uzyskaniu akceptacji pakietu danych
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jest wcześniejsze zwrócenie się o tzw. zapytanie o doradztwo naukowe
(ang. scientific advice request). EMEA w komunikacie proponuje, aby
zainteresowani zwracali się do tej Agencji również z wszelkimi wątpliwościami i pytaniami, czy ich dany produkt powinien być traktowany
jako ATMP lub w przypadku przebadania danego produktu pod kątem
zastosowania w pediatrii (tzw. Paediatric Investigation Plan).
4. Commission of the European Communities. Health and Consumers Directorate General. Meeting of the Competent Authorities
for Tissue and Cells. Directorate D – Health Systems and Products.
SANCO. Brussels. 8-9 December 2011. [8]
W oficjalnym zjeździe, którego tematyką były wszystkie kwestie
dotyczące zastosowania komórek i tkanek w medycynie na obszarze
Unii Europejskiej, wzięli udział przedstawiciele wszystkich krajów
UE oraz Liechtensteinu, Chorwacji i Norwegii. Byli ponadto obecni
przedstawiciele Europejskiego Biura ds Jakości Leków i Opieki Medycznej Rady Europy (ang. European Directorate for the Quality of
Medicines and Health Care of the Council of Europe – EDQM) oraz
Europejskiego Centrum ds Kontroli i Zapobiegania Chorobom (ang.
European Centre for Disease Prevention and Control-ECDC). Dokument informuje o przygotowywaniu wstpnego raportu Parlamentu
Europejskiego dotyczącego Dyrektywy nt. Komórek i Tkanek. Ma
to związek z koniecznością identyfikacji zagadnień z Dyrektywy PE
2004/23/EC, wymagających doprecyzowania lub zmiany.
Osobno w punkcie (4) przedstawiono sprawozdanie z wyników
konferencji pt. Joint Conference & Workshop on Human Transplants
Identification and Monitoring in European Union-Quality and Safety
Standards, która odbyła się w Katowicach 6-7 października 2011 r.
Konferencja była pierwszą tego typu na obszarze Unii Europejskiej
Uznano za konieczną kontynuację tego typu spotkań. Ma to służyć dalszemu zacieśnianiu współpracy pomiędzy krajowymi społecznościami
zajmującymi się kwestią bankowania oraz przeszczepiania komórek
i tkanek.
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Dokument omawia wstępne wyniki projektu unijnego o nazwie The
European Good Tissue Practises (EuroGTP) uruchomionego w ramach
2. Programu Zdrowia Publicznego we wrześniu 2008 roku na okres 36
miesięcy. Ma to pomóc ekspertom z różnych krajów Unii w opracowaniu zbioru nowych wytycznych o nazwie Guide to the Safety and Quality Assurance for the Transplantation of Tissues and Cells. Opracowanie podsumowujące ma zostać opublikowane do końca 2012 roku.
Ma zawierać m.in. wyniki projektu EuroGTP.
Dokument porusza również m.in. zagadnienia dotyczące odpowiedniego nadzoru i zachowania czujności w zakresie ryzyka zarażenia
chorobami zakaźnymi oraz raportowania danych, poważnych działań
niepożądanych, rozwoju i usprawnienia wsparcia Unii Europejskiej
dla działań na rzecz komórek i tkanek, kwestii przeprowadzania testów
HTLV u dawców wysokiego ryzyka, dyrektywy dot. transplantacji
twarzy (wstępny projekt opracowują Szwedzi), klasyfikacji prawnych
w stosowaniu błony owodniowej, aferezy komórek monoklonalnych
dla przygotowania autologicznych szczepionek przeciwnowotworowych, bankowania krwi pępowinowej oraz ważnej kwestii interpretacji kryteriów wykluczających w kseno-przeszczepach tkanek.
Wnioski
Przegląd dotychczas opublikowanych aktów normatywnych Unii
Europejskiej w opisanym
zakresie pozwala na sformułowanie następujących wniosków:
1. Medycyna rekonstrukcyjna w Unii Europejskiej będzie z konieczności coraz szerzej opierać się na terapiach zaawansowanych, wykorzystujących zarówno allo- jak autogeniczne biokomponenty oraz
materiały opracowywane z wykorzystaniem biotechnologii (nano-biotechnologii), inżynierii tkankowej i materiałowej (materiały
biozgodne). W aspekcie zarówno medycznym jak i ekonomicznym
brak jest alternatywy dla tego kierunku rozwoju medycyny rekonstrukcyjnej na obszarze całej Unii Europejskiej.
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2. W związku z bardzo dynamicznym rozwojem biotechnologii, szczególnie inżynierii tkankowej oraz coraz powszechniejszego stosowania ich produktów m.in. w medycynie rekonstrukcyjnej istnieje
pilna potrzeba systematycznego uzupełniania, zmiany i opracowywania nowych jasnych i precyzyjnych przepisów unijnych w tym
zakresie, włącznie z ustaleniem skutecznego systemu penalizacji
w przypadku działań firm organizacji czy osób fizycznych naruszających w sposób rażący powszechnie przyjęte normy etyczne, medyczne czy technologiczne w zakresie szeroko pojętej biotechnologii, produktów medycznych z nią związanych czy metod i procedur
leczenia w terapiach zaawansowanych opartych na osiągnięciach
biotechnologii, nano-biotechnologii, inżynierii biomateriałów, biologii molekularnej czy genetyki .
3. Pomimo działań instytucji unijnych brak dotychczas skutecznych,
ponadnarodowych regulacji prawnych dotyczących m.in. medycyny rekonstrukcyjnej, wykorzystywania komórek i tkanek do wytwarzania produktów leczniczych z przeznaczeniem do stosowania
w terapiach zaawansowanych. Częściowo jest to spowodowane istniejącymi różnicami kulturowymi, etycznymi czy religijnymi pomiędzy wieloma krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
4. Większość dyrektyw i rozporządzeń nie ma charakteru ściśle egzekwowanych przepisów, mając faktycznie formę zaleceń czy rekomendacji. Nawet w przypadku tak powszechnie potępianych zjawisk jak handel narządami, związanego z tym handlu ludźmi czy
tzw. turystyki transplantacyjnej sformułowania użyte w aktach normatywnych mają charakter bardzo ogólny i ograniczają się w praktyce do ogólnikowego potępiania tego typu praktyk.
5. Pomimo uzyskania wielu satysfakcjonujących rozwiązań prawnych należy uznać, że autorom dotychczasowych unijnych aktów
normatywnych nie udało się uzyskać tzw. „złotego środka” pomiędzy ryzykiem nadmiernej penalizacji stanowionego prawa a tzw.
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„zbiorem życzeń”. Istnieją zatem uzasadnione obawy co do faktycznej skuteczności stanowionego prawa w opisanym zakresie.
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Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna osób
wykonujących zawody medyczne za nieudzielanie
pomocy ofiarom wypadków drogowych

Streszczenie
Autorzy dokonali analizy dogmatyczno-prawnej przepisów obowiązujących w Polsce przez pryzmat orzecznictwa Sądu Najwyższego
i Sądów Apelacyjnych i literatury przedmiotu w zakresie odpowiedzialności karnej zawodów medycznych za nieudzielnie pomocy.
W polskim prawie karnym i prawie wykroczeń nie istnieje przepis, który dotyczyłby bezpośrednio i wprost odpowiedzialności karnej
sprawcy za zaniechanie udzielenia pierwszej pomocy. Stąd też prawidłowy wniosek, że ewentualna odpowiedzialność karna osoby udzielającej pomocy w tym względzie opiera się na zasadach ogólnych.
Autorzy doszli do wniosku, że jej podstawę mogą zatem stanowić
dwa przepisy umieszczone odpowiednio w rozdziale XIX kodeksu karnego „Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu” w artykule 162 oraz
w rozdziale XI kodeksu wykroczeń „Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji” w artykule 93.
1. Wstęp
W Polsce do najczęstszych przyczyn zgonów nadal należą choroby
układu krążenia, nowotwory i urazy, wśród których najliczniejszą grupę
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stanowią wypadki komunikacyjne1. Według statystyk przedstawianych
cyklicznie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
w 2010 r. na zamiejskiej sieci dróg krajowych wydarzyło się 8096
wypadków drogowych, zginęło 1.416 osób, a 11.263 osoby zostały
ranne2.
Z kolei zgodnie z danymi udostępnianymi przez Komendę Główną Policji najczęściej uczestnicy ruchu drogowego giną w wypadkach
drogowych, które mają miejsce właśnie poza obszarem zabudowanym,
a więc w znacznej mierze w lokalizacji o utrudnionym dostępie do fachowej pomocy medycznej3.
Istotną kwestią staje się toteż posiadanie, z jednej strony, odpowiedniego zasobu wiedzy dotyczącego sposobu zachowania się podczas zaistniałej kolizji na drodze. Od szybkości reakcji niejednokrotnie zależy
zdrowie lub życie ludzkie. Z drugiej zaś strony, istnieje konieczność zapewnienia karnoprawnej ochrony życia bądź zdrowia ludzkiego przed
zaniechaniem niesienia skutecznej pomocy przez osoby postronne.
W polskim prawie karnym i prawie wykroczeń nie istnieje jednakże przepis, który dotyczyłby bezpośrednio i wprost odpowiedzialności karnej sprawcy za zaniechanie udzielenia pierwszej pomocy. Stąd
też prawidłowy wniosek, że ewentualna odpowiedzialność karna
osoby udzielającej pomocy w tym względzie opiera się na zasadach
ogólnych4.
Jej podstawę mogą stanowić dwa przepisy umieszczone odpowiednio w rozdziale XIX kodeksu karnego „Przestępstwa przeciwko życiu
i zdrowiu” w artykule 162 oraz w rozdziale XI kodeksu wykroczeń
„Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji”, w artykule 93.
1
Wypadki drogowe w Polsce 2009 roku, Komenda Główna Policji, Biuro Ruchu Drogowego, Wydział
Profilaktyki i Analiz, Warszawa 2010, s. 7.
2
Podstawowe statystyki wypadków drogowych na zamiejskiej sieci dróg krajowych w roku 2010, pod. za:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa 2011, dostęp 13.02.2013 r.: http://www.gddkia.
gov.pl/userfiles/articles/w/WYPADKI_NA_DROGACH_KRAJOWYCH/2010_synteza.pdf
3
Wypadki drogowe w Polsce…s. 19
4
J. Kulesza: Źródła obowiązku gwaranta a odpowiedzialność karna lekarza za zaniechanie pomocy, Prawo i Medycyna, 2008, s. 1, dostęp. 13.02.2013 r.: http://www.prawoimedycyna.
pl/?str=artykul&id=159&PHPSESSID=95086f8c9a8f3409887c77ac1f09b904
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W tym miejscu należy zasygnalizować, że inaczej kształtować się
będzie ewentualna odpowiedzialność karna niewyszkolonego laika
oraz osoby wykonującej jeden z zawodów medycznych.
Celem pracy jest przedstawienie zasad odpowiedzialności karnej
i dyscyplinarnej dotyczącej osób wykonujących zawody medyczne za
nieudzielenie pomocy, w szczególności nieudzielenie pomocy ofiarom
wypadkom drogowych.
W tym celu dokonano analizy dogmatyczno-prawnej obowiązujących przepisów prawnych obowiązujących w Polsce przez pryzmat
orzecznictwa Sądu Najwyższego i literatury przedmiotu.
2. Przestępstwo nieudzielenia pomocy
Życie i zdrowie ludzkie jest wartością bezcenną, nie podlega wartościowaniu. Ich ochrona musi być regulowana w możliwie najbardziej
wszechstronny sposób, wliczając w to najważniejsze akty prawne.
Polski ustawodawca zagwarantował prawną ochronę życia i zdrowia
ludzkiego w dwóch przepisach ustawy zasadniczej. Zgodnie z przepisem art. 38 Konstytucji Rzeczypospolita Polska zapewnia każdemu
człowiekowi prawną ochronę życia5. Z kolei Przepis art. 68 stanowi,
że każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Uregulowania te tworzą fundamentalne prawa jednostki do opieki nad jej najwyższymi dobrami.
Według doktryny nie ma znaczenia, czy osoba, która wymaga pomocy
jest ubezpieczona czy też nie6.
Rzecz jasna regulacja dotycząca życia i zdrowia jednostki nie kończy się jedynie na Konstytucji. Jak była mowa powyżej, ustawy karne odnoszą się do nieudzielenia pomocy. Należy wskazać, że art. 162
§ 1 Kodeksu karnego określa ogólny typ przestępstwa nieudzielania
pomocy człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Jego podmiotem może być każdy, kto mogąc udzielić
5
Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 1997 r., nr 78 poz. 483
z późn. zm.
6
B.Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Wyd. 2, Warszawa 2012 r.
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pomocy osobie znajdującej się w niebezpieczeństwie bez narażenia
siebie lub innej osoby na analogiczne niebezpieczeństwo, nie czyni
tego7.
Przykładowo, osoba posiadająca umiejętności w obsłudze sprzętu
medycznego, który w danej chwili jest dostępny i może uratować życie danej osoby, a mimo to nie czyni tego - popełnia przestępstwo.
Z kolei nie wypełni znamion omawianego przestępstwa osoba, która
powstrzyma się od akcji ratunkowej w obawie przed realnym niebezpieczeństwem zagrożenia własnego życia, np. obawiając się samodefibrylacji przy korzystaniu z defibrylatora.
Należy nadmienić, że znacznie ostrzejsze warunki odpowiedzialności istnieją dla osób, na których ciąży prawny obowiązek udzielenia pomocy - nie tylko ofiarom wypadków komunikacyjnych - nawet
z narażeniem się na osobiste niebezpieczeństwo8. W tej kategorii bez
wątpienia mieszczą się przedstawiciele zawodów medycznych, czyli
lekarz, pielęgniarka oraz ratownik medyczny.
Na kanwie prawa karnego należy odnotować, że przedstawiciele zawodów medycznych z uwagi na treść art. 26 kk nie mogą powoływać
się na stan wyższej konieczności jako okoliczności uchylającej winę,
lecz jedynie na bezprawność.
Przestępstwo z art. 162 kk jest przestępstwem umyślnym, zatem
sprawca musi co najmniej mieć świadomość, że ktoś znajdujący się
w sytuacji zagrożenia, o której mówi ten przepis, może w takiej sytuacji się znajdować. Generalnie rzecz biorąc do odpowiedzialności
karnej konieczna jest możliwość udzielenia pomocy. Jeżeli przykładowo istnieje potrzeba wykonania zabiegów reanimacyjnych, a osoba
obecna takich zabiegów wykonać nie potrafi i nie jest w stanie szybko
sprowadzić kompetentnej osoby, nie odpowiada karnie.
Odpowiedzialność karna z art. 162 kk ma miejsce niezależnie od
tego, jaki los spotka potem osobę potrzebującą pomocy: czy zostanie
uratowana czy nie. O popełnieniu omawianego przestępstwa decyduje
7
J. Bafia., K. Mioduski, M. Siewierski: Kodeks karny - komentarz, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa,
s. 123.
8
A. Marek: Kodeks karny. Komentarz, Wolters Kluwer 2006, s. 330.
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to, że sprawca, będąc świadom istnienia grożącej dla życia innego człowieka sytuacji, zachowuje się biernie, tj. nie podejmuje dostępnych
i możliwych środków, które mogłyby uchylić lub chociażby zmniejszyć niebezpieczeństwo grożące bezpośrednio życiu i zdrowiu innego
człowieka9.
Przepis artykułu 162 kk stanowi:
§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu 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.
§ 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której
jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach,
w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub
osoby do tego powołanej10.
Zgodnie z przywołanym przepisem każdy naoczny świadek wypadku, czyli sytuacji rozumianej jako położenie grożące bezpośrednim
niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, powinien udzielić pierwszej pomocy. Jest to zatem przestępstwo
powszechne, bowiem jego podmiotem może być każdy. Z uwagi na
treść przywołanego przepisu należy stwierdzić, że niewłaściwe zachowanie sprawcy czynu zabronionego może nie tylko przynieść szkodę
pokrzywdzonemu, ale również mieć dla tego uczestnika ruchu poważne konsekwencje prawne.
Przy czym należy zauważyć, że przywołany przepis m.in. z racji
swej ogólności nie definiuje szczegółowo zakresu w jakim pierwsza
pomoc powinna zostać udzielona.
Ze względów praktycznych wartym poruszenia zagadnieniem jest
konieczny zakres dopuszczalnej pierwszej pomocy, rozumiany jako
maksymalny zakres pomocy, jakiej może udzielić świadek wypadku. Zasadnym toteż staje się posłużenie w tym miejscu przykładem:
9
J. Żaba, P. Świderski, Z. Żaba, J.T. Marcinkowski, R. Podlewski, J. Kołowski: Aspekty prawno-medyczne udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych, Orzecznictwo Lekarskie, 2011; 8(2), s. 94.
10
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks karny, Dz. U. z 1997 r., nr 88, poz. 553 z późn. zm.
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Kierowca i sanitariusz, nie posiadający wykształcenia medycznego,
jadąc ambulansem medycznym stają się świadkami wypadku komunikacyjnego. Wzywając niezwłocznie fachową pomoc, przystępują do
udzielania pierwszej pomocy. Mają świadomość, że spodziewana profesjonalna pomoc przybędzie nie wcześniej niż za pół godziny z uwagi na oddalenie od aglomeracji miejskiej. Czy udzielając pierwszej
pomocy mają prawo wyjść poza czynności zazwyczaj wykonywane
w takich przypadkach i w związku z posiadanym wyposażeniem zastosować przykładowo tlen medyczny, kołnierz usztywniający czy rurkę
ustno-gardłową, albo założyć wkłucie dożylne?
Zakładając, że posiadają umiejętności konieczne do wykonania
wskazanych czynności, wiedzą też, że opóźnienie takiego postępowania do czasu przybycia fachowej pomocy może doprowadzić do
zmniejszenia szans na przeżycie poszkodowanego.
Analizując dyspozycję przepisu art. 162 kk należy dojść do wniosku, że w opisanym powyżej stanie faktycznym, jeżeli kierowca i sanitariusz obejmowali swą świadomością to, że posiadają umiejętności
konieczne do wykonania tych czynności oraz że do czasu przybycia
fachowej pomocy szanse na przeżycie poszkodowanego znacznie się
zmniejszą, powinni byli podjąć akcję pomocy poszkodowanemu z wykorzystaniem posiadanego sprzętu. Tym bardziej, gdy zdawali sobie
sprawę z tego, że działanie przedsięwzięte przez nich w ramach pomocy bez użycia posiadanego sprzętu nie zmniejszyłoby, a tym bardziej
nie uchyliłoby stanu bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego
poszkodowanemu. W przeciwnym wypadku wypełniają oni znamiona
przestępstwa nieudzielenia pomocy z art. 162 § 1 kk, gdyż umyślnie
nie udzielają pomocy człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Zgodnie z art. 9 § 1 kk czyn zabroniony popełniony
jest umyślnie, gdy sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce
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go popełnić, albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się
godzi11.
Reasumując, artykuł 162 kk nie wymaga konkretnych kompetencji
prawnych w danym zakresie pomocy. Ważne jest tylko, aby podjąć
działanie w zamiarze pomocy osobie poszkodowanej.
Osobną kwestią pozostaje kwestia udowodnienia przedstawionych zarzutów i pociągnięcie do odpowiedzialności w przypadku, gdy
sprawcy podejmą jakąkolwiek czynność ratowniczą. Jak wskazano
powyżej, w obecnym stanie prawnym potencjalny sprawca przestępstwa może niejako zwolnić się od odpowiedzialności podejmując akcję
ratowniczą.
3. Przegląd orzecznictwa
Zasadnym staje się z punktu widzenia praktyki orzeczniczej odnotowanie kluczowych w przedmiotowym zakresie judykatów Sądu Najwyższego oraz Sądów Apelacyjnych.
1. Odpowiedzialność sprawcy w oparciu o przepis art. 162 § 1 kk
nie jest uzależniona od wystąpienia jakiegokolwiek skutku, szczególnie
wymienionych w przepisie: utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na
zdrowiu człowieka. Odpowiedzialność warunkuje świadomość sprawcy, że inna osoba znajduje się w położeniu grożącym bezpośrednim
niebezpieczeństwem utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
i uchylenie się tegoż sprawcy od udzielenia pomocy mimo, że może on
jej udzielić bez narażenia siebie samego lub innej osoby na takie samo
niebezpieczeństwo12. W przypadku osób wykonujących zawody medyczne bezsprzeczne jest posiadanie świadomości i granicy możliwego
udzielenia pomocy bez narażenia kogokolwiek na niebezpieczeństwo.

11
A. Wąsek, R. Zawłocki: Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 117-221, Tom I, C.H.
Beck 2010, wyd. 4., dostęp 13.02.2013r. [w:] program Legalis.

12
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2. Tylko stwierdzenie zgonu nie wymaga podejmowania działań
zmierzających do udzielenia pomocy w sytuacji określonej w przepisie
162 par. 2 kk. Przestępstwo to jest dokonane z chwilą uchylenia się od
udzielenia pomocy w warunkach opisanych w tym przepisie, chociażby
nie nastąpił żaden efektywny stosunek w postaci śmierci lub ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu osoby zagrożonej. Dla bytu przestępstwa z art.
162 par 1 kk nieistotne jest zagadnienie, czy działanie, którego sprawca zaniechał, rzeczywiście przyniosłoby ratunek13. Należy nadmienić,
że stwierdzenie zgonu leży tylko i wyłącznie w kompetencji lekarza.
3. Karalność przestępstwa nieudzielenia pomocy człowiekowi znajdującemu się w bezpośrednim niebezpieczeństwie grożącym utratą
życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia jest
wyłączona w dwóch sytuacjach:
a) gdy pomoc musiałaby polegać na poddaniu się zabiegom
lekarskim
b) gdy z okoliczności danego wypadku wynika, że możliwa jest natychmiastowa pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego bardziej
powołanego, np. pogotowania medycznego14. Pierwszy z wyjątków odnosi się do takiego udzielenia pomocy poszkodowanemu, które łączyłoby się z poddaniem się zabiegom lekarskim przez osobę udzielającą
pomocy. Gdyby ustawodawca nie wyodrębnił tego wyjątku, oznaczałoby to, że stawia podstawowe dobra osobiste osoby poszkodowanej
ponad te same dobra osoby ratującej. Byłoby to sprzeczne z podstawowym kanonem, według którego w wszyscy mają takie same prawa.
4. Przestępstwo z art. 162 § 1 kk nie polega na dokonaniu błędnego
wyboru sposobu niesienia pomocy (ratowania życia), lecz na całkowitym zaniechaniu odnośnej powinności, jak wyjaśnił Sąd Najwyższy
w spawie lekarki, która do potrzebującego jej pomocy wybrała daleki
objazd zamiast przejść przez most czy rzekę15,16. Innymi słowy, chodzi
o to, by sprawca wybrał najlepszy z możliwych sposobów ratowania
13
14
15
16

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 1.02.2008 r., II Aka 382/07.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3.10.1998 r.
Wyrok SA w Krakowie z 23.6.1994 r., II AKr 56/94, KZS 1994, Nr 6-8, poz. 53.
Wyrok SN z 5.10.1976 r., VI KRN 233/76, OSNKW 1977, Nr 1-2, poz. 8
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zagrożonej osoby, ale o to, by nie podjął jakichkolwiek działań zmierzających do udzielenia pomocy ofierze.
5. Jeżeli lekarz w konkretnym przypadku był tzw. gwarantem bezpieczeństwa osoby zagrożonej na swym zdrowiu lub życiu, to odpowiedzialność karną należy rozważyć na płaszczyźnie art. 160 § 2 lub
art. 160 § 3 kk. Przestępstwo z art. 160 § 3 kk charakteryzuje się nieumyślnością w znaczeniu art. 9 § 2 kk, czyli sprawca nie ma zamiaru
narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia
lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, naraża go jednak w wyniku niezachowania wymaganej w danych okolicznościach ostrożności, w sytuacji, w której sprawca narażenia człowieka przewidywał lub obiektywnie biorąc mógł przewidzieć17.
4. Wykroczenie nieudzielenia pomocy ofierze wypadku
Podobny obowiązek udzielenia pomocy nakłada kodeks wykroczeń
w przepisie art. 93, który stanowi, że:
§ 1. Prowadzący pojazd, który, uczestnicząc w wypadku drogowym,
nie udziela niezwłocznej pomocy ofierze wypadku, podlega karze
aresztu albo grzywny.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w § 1 orzeka
się zakaz prowadzenia pojazdów.
Należy jednakże na wstępie zauważyć, że omawiany przepis - odmiennie niż w przypadku analogicznego przestępstwa w pkt 2. - dotyczy ściśle uczestników ruchu drogowego w sytuacji, gdy w wyniku
wypadku drogowego znajdą się osoby ranne. Obowiązek udzielenia
pomocy powstanie również w sytuacji, gdy nie ma rannego, lecz powstaje zagrożenie dla uczestnika wypadku. Przykładowo: osoba zostaje unieruchomiona w rozbitym pojeździe i nie może samodzielnie
tego pojazdu opuścić. Uczestnik wypadku drogowego ma obowiązek

17
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Wyrok SN z 28.4.2000 r., V KKN 318/99, OSPriP 2000, Nr 12, poz. 6.
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udzielenia pomocy osobie w nim poszkodowanej także w sytuacji, kiedy ona ten wypadek spowodowała bądź się do niego przyczyniła18.
Udzielona pomoc zależy od możliwości i wiedzy osoby, która jej
udziela. Zakres pomocy może polegać na zatamowaniu krwawienia,
ułożeniu ofiary w pozycji bezpiecznej lub wezwaniu pogotowia ratunkowego. Tylko kierujący pojazdem, który uczestniczył w wypadku
drogowym, odpowiada za nieudzielanie pomocy w myśl art. 93 kw, jeżeli jego czyn nie wyczerpuje znamion przestępstwa z art. 162 Kodeksu karnego, a więc w sytuacji, gdy ofiara wymagała udzielenia pomocy
w rozumieniu art. 93 kw, ale nie znajdowała się w położeniu grożącym
bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia w myśl art. 162 kk.
Ofiara wypadku drogowego może znaleźć się jednak w sytuacji bezpośredniego niebezpieczeństwa, o którym mowa w art. 162 kk., wtedy
na każdej osobie (sprawcy wypadku, świadku itd.) ciąży obowiązek
udzielenia pomocy. Natomiast jeżeli uczestnik wypadku drogowego
z rannymi, którego zachowanie nie wyczerpuje znamion przestępstwa
drogowego, nie zatrzyma prowadzonego pojazdu na miejscu zdarzenia
i nie udzieli niezwłocznie pomocy ofierze tego wypadku, może ponosić odpowiedzialność za takie postępowanie na podstawie art. 162
§ 1 kk. lub art. 93 § 1 kw. Ustawa prawo o ruchu drogowym także
nakłada obowiązek udzielenia pomocy. Z artykułu 44 prawa o ruchu
drogowym wynika, że kierujący pojazdem ma obowiązek udzielenia
niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i policję, jeżeli w wypadku są zabici lub ranni. Art. 44 ust. 2 pkt.
1 nakazuje udzielenie ofiarom wypadku niezbędnej pomocy i to niezwłocznej, w rozumieniu art. 93 Kodeksu wykroczeń. Sposób i zakres
pomocy zależy od możliwości kierującego. Ustęp 3 artykułu 44 Kodeksu drogowego określa, że obowiązek udzielenia pomocy dotyczy
nie tylko osób prowadzących pojazd, ale także innych osób uczestniczących w wypadku (sprawca i ofiara, ale również świadkowie).

18

Wyrok SN z 22 grudnia 1992 r., III KRN 149/92, PiP 1993, z.5, s.113
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5. Zakres udzielanej pomocy a odpowiedzialność karna i dyscyplinarna zawodów medycznych
Zgodnie z przepisem art. 30 ustawy o zawodach lekarza i lekarza
dentysty 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 niecierpiących zwłoki19.
Stanowi to przykład obowiązku, który a contrario normuje art. 2 kk
o przestępstwie skutkowym przez zaniechanie. Przypadki niecierpiące
zwłoki to przede wszystkim stan zdrowotny chorego posiadający oczywiste cechy, w których pomoc lekarska jest bezzwłocznie potrzebna20.
W sytuacji wypadków drogowych nieuniknione jest występowanie
przypadków niecierpiących zwłoki. Jeśli lekarz znajduje się na miejscu wypadku, np. jako inny uczestnik ruchu ma prawny obowiązek
(wynikający z dyspozycji przepisów prawa karnego, prawa wykroczeń
a także przepisów zawodowych) niesienia pomocy.
Art. 4 Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty stanowi, że
lekarz ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki
zawodowej oraz z należytą starannością. Zasady etyki zawodowej oraz
deontologii zostały wyraźnie opisane w Kodeksie Etyki Lekarskiej.
W przyrzeczeniu składanym przez każdego lekarza widnieje, że lekarz ma obowiązek służyć zdrowiu i życiu ludzkiemu, przeciwdziałać
cierpieniu i zapobiegać chorobom a chorym nieść pomoc bez żadnych
różnic. Przyrzeczenie nie ma znaczenia w przypadku odpowiedzialności karnej, jednak złamanie jej naraża lekarza na odpowiedzialność
dyscyplinarną czy zawodową.
Pacjentem w rozumieniu Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta (art. 3 ust. 1 pkt.4) jest osoba zwracająca się o udzielenie
19
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Dz.U. z 2001 r., nr 277 poz.
1634 z późn. zm
20
L.Kubicki, Obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej, Prawo i Medycyna nr 1/2003.
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świadczeń zdrowotnych lub korzystająca ze świadczeń zdrowotnych
udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub
osobę wykonującą zawód medyczny21.
Lekarz ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną oraz zawodową
przed Sądem lekarskim, który ocenia, czy w konkretnym przypadku
działań wobec pacjenta lekarz naruszył normy regulujące wykonywanie zawodu medyka.
Przepis art. 1 ust. 3 Ustawy formuje zasadę, że naruszeniem godności zawodu jest każde postępowanie lekarza, które podważa zaufanie do zawodu. Niewątpliwie, nieudzielenie pomocy osobie będącej
w bezpośrednim niebezpieczeństwie na miejscu wypadku drogowego
nie tylko narusza taką godność, ale także wypacza istotę tego zawodu
zaufania publicznego, którego głównym powołaniem jest nieść pomoc
ludziom ratując ich zdrowie a nawet życie.
Obowiązek podejmowania profesjonalnych działań na rzecz pacjentów niezależnie od ich sytuacji zdrowotnej i społecznej nakłada
na pielęgniarkę lub położną kodeks etyki zawodowej dla pielęgniarki
i położnej w części ogólnej, pkt 2. Zgodnie z tym przepisem ma ona
za zadanie działać zawsze w możliwie najkorzystniejszy dla pacjenta
sposób.
Z kolei pkt 6 rozstrzyga o tym, że pielęgniarka/położna działa zawsze w interesie swych pacjentów szczególnie tam, gdzie ich życie
i zdrowie mogą być zagrożone. W przypadku wypadku drogowego
pielęgniarka będąca na miejscu zdarzenia jest obowiązana do traktowania poszkodowanych w nim jak swoich pacjentów. Część szczegółowa
kodeksu również odnosi się do obowiązków pielęgniarki w pkt 1 lit.
b); jest ona zobowiązana do udzielania pierwszej pomocy w nagłych
przypadkach oraz w sytuacji zagrożenia życia.
Punkt 3 lit. b) konstytuuje obowiązek realizowania świadczeń pielęgniarskich za zgodą pacjenta, o ile jest on zdolny ją sformułować.
21
Ustawa z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz.U. z 2012 r., nr 159
z późn. zm.
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Obowiązki pielęgniarki w przypadku braku wyrażenia zgody na świadczenia pielęgniarskie należy formułować odpowiednio do norm obowiązujących lekarzy, o czym poniżej.
Powszechny obowiązek niezwłocznego udzielenia pomocy i niezwłocznego zawiadomienia centrum powiadamiania ratunkowego wynika także z ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia
8 września z dnia 2006 r.22.
System Państwowego Ratownictwa Medycznego został powołany
w celu zapewnienia pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Zgodnie z art. 4. ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (dalej PRM) „kto zauważy osobę lub
osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest
świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych
możliwości i umiejętności, ma obowiązek niezwłocznego podjęcia
działań zmierzających do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego”. Artykuł 4 ustawy o PRM
na każdą osobę, która zauważyła lub jest świadkiem zdarzenia, w którym są osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
nakłada obowiązek niezwłocznego działania mającego na celu powiadomienie o zdarzeniu odpowiednich podmiotów (służby ratownicze).
Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego został zdefiniowany w art. 3
pkt. 8 ustawy o PRM jako stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie wystąpieniu objawów pogarszania zdrowia,
wskutek czego może dojść do poważnego uszkodzenia funkcji organizmu lub uszkodzenia ciała lub utraty życia, wymagający natychmiastowego podjęcia medycznych czynności ratunkowych i leczenia. Również w Kodeksie Karnym w art. 162 jest użyte pojęcie bezpośredniego
niebezpieczeństwa utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
co zostało omówione w punkcie 2.1 niniejszego artykułu. Zakres działania jest określony przez możliwości i umiejętności adresata przepisu
22
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oraz przez skutek w postaci powiadomienia odpowiednich podmiotów.
Możliwości i umiejętności wynikają z oceny indywidualnej danej osoby i okoliczności zdarzenia. Dlatego tez przykładowo lekarz będzie
inaczej oceniany niż osoba, która nie zna podstaw udzielania pierwszej
pomocy. Należy podkreślić, że ratownik medyczny, zgodnie ze swoimi zawodowymi kompetencjami jest obowiązany do udzielania m.in.
pierwszej pomocy, rozumianej jako zespół czynności podejmowanych
w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia, w tym
również z wykorzystaniem udostępnionych do powszechnego obrotu
wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych. Bierne zachowanie ratownika medycznego będzie cechowało się wyższym stopniem
społecznej szkodliwości i spowoduje wymierzenie surowszej kary, niż
w przypadku niepodjęcia interwencji ratowniczej przez osobę, która
zawodowo i pod względem wykształcenia nie jest związana z szeroko rozumianą ochroną zdrowia. Mamy tu do czynienia z normą powszechną przekształconą w prawny obowiązek.
W ocenie autora art. 4 ustawy o PRM nakładający obowiązek niezwłocznego działania powinien być rozpatrywany łącznie z art. 162
Kodeksu karnego.
Art. 5 ustawy o PRM stanowi, że osoba udzielająca kwalifikowanej
pierwszej pomocy oraz podejmująca medyczne czynności ratunkowe
korzysta z ochrony przewidzianej w kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych. Osoba udzielająca pomocy może poświęcić dobra
osobiste innej osoby, inne niż życie lub zdrowie, a także dobra majątkowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla ratowania życia lub
zdrowia osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (tzw. stan wyższej konieczności). Zgodnie z powyższymi zapisami, osoby udzielające pomocy (również nienależące do personelu
medycznego) korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza
publicznego wynikającej z art. 222 kodeksu karnego (naruszenie nietykalności funkcjonariusza, zagrożone karą pozbawienia wolności od
1 miesiąca do lat trzech).
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Stan wyższej konieczności odnosi się do ochrony dobra osobistego
w postaci życia i zdrowia. Tylko konieczność ratowania życia i zdrowia będzie powodem dla poświęcenia innych dóbr osobistych i majątkowych innej osoby, jak np. wolność, nietykalność w rozumieniu art.
23 kodeksu cywilnego.
Kwalifikowana pierwsza pomoc została zdefiniowana w art. 3 pkt.
2 ustawy o PRM jako czynności podejmowane przez ratownika medycznego wobec osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Natomiast pierwsza pomoc została zdefiniowana w art. 3 pkt. 7 ustawy
o PRM jako zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia. Czynności podjęte w ramach
pierwszej pomocy przez osobę znajdująca się na miejscu zdarzenia
winny być prowadzone do czasu podjęcia czynności kwalifikowanej
pierwszej pomocy przez przybyłego ratownika.
6. Przymus leczenia i dokonywania zabiegów medycznych
Odpowiedzialność karna oraz dyscyplinarno-zawodowa lekarzy
może nastąpić w przypadku zastosowania leczenia lub dokonania zabiegów medycznych mimo braku zgody pacjenta w postaci nieotrzymania zgody w ogóle lub wyraźnego sprzeciwu pacjenta (lub jego
najbliższej rodziny), czyli przymusu leczenia. Należy w tym miejscu
podkreślić, że stwierdzenie „brak zgody” przejawia się w dwóch alternatywnych i niosących za sobą różne skutki sytuacjach. Pierwsza
oznacza brak zgody w znaczeniu nieodniesienia się w wyraźny sposób
przez pacjenta, jego najbliższych czy opiekuna prawnego do potrzeby
podjęcia konkretnej interwencji medycznej, brak oświadczenia woli
podmiotu posiadającego ku temu właściwość, nieustosunkowanie się
w ogóle. Drugie znaczenie występuje, kiedy mamy do czynienia z kategorycznym zanegowaniem możliwości sprecyzowanego zabiegu czy
leczenia, stanowczego sprzeciwu wyrażonego osobiście przez pacjenta, a w braku możliwości - osoby najbliższej czy opiekuna prawnego.
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Regulacja art. 32 Ustawy o lekarzach stanowi, że lekarz może przeprowadzić badanie lub udzielić innych świadczeń zdrowotnych, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, po wyrażeniu zgody
przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego. W wyjątkowych
sytuacjach zgodę taką wyraża sąd opiekuńczy.
Jednak okoliczności przypadku mogą wymuszać podjęcie natychmiastowych działań ratujących zdrowie lub życie pacjenta a wystąpienie do sądu o zgodę łączy się z upływem pewnego czasu. W tym przypadku chodzi o brak zgody w znaczeniu pierwszym. W takiej sytuacji
medyk może postąpić zgodnie z przepisem art. 34 ust. 7 i 8: lekarz
może wykonać zabieg operacyjny albo zastosować metodę leczenia
lub diagnostyki bez zgody przedstawiciela ustawowego pacjenta bądź
zgody właściwego sądu opiekuńczego, gdy zwłoka spowodowana postępowaniem w sprawie uzyskania zgody groziłaby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego
rozstroju zdrowia. W takim przypadku lekarz ma obowiązek, o ile jest
to możliwe, zasięgnąć opinii drugiego lekarza, w miarę możliwości
tej samej specjalności. Bezprawność działania lekarza w powyższym
przypadku zostaje wyłączona, oczywiście jeśli zabieg, leczenie zostały
przeprowadzona lege artis. W powyższych okolicznościach lekarz ma
prawo dokonać interwencji medycznej.
Jeśli pacjent wcześniej wyraził swoją wolę w postaci braku zgody na
zabieg, lekarz zobowiązany jest przychylić się do woli pacjenta, chyba
że oświadczenie to było wyrażane w takim stanie psychicznym, w którym oświadczenie można uznać za obarczone wadą. Kolizja dwóch
dóbr prawnych w tym przypadku została rozstrzygnięta na korzyść samostanowienia pacjenta, nawet jeśli na drugiej szali znajduje się życie
lub zdrowie. Nie da się w tym przypadku jednocześnie chronić dwóch
dóbr - świadomej woli osoby fizycznej (pacjenta) oraz jego zdrowia
czy życia.
Jednak i tutaj w doktrynie można doszukać się pewnego wyjątku.
Nawet w przypadku wyraźnego niewyrażenia zgody przez pacjenta (w drugim znaczeniu) a nieudzielenie pomocy nieprzytomnemu
pacjentowi groziło śmiercią, lekarz ma prawo do przeprowadzenia
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interwencji ratującej życie23. Ma to związek z domniemaniem, że
w chwili realnego zagrożenia własnego życia pacjent mógłby zmienić
zdanie i zezwolić lekarzom na interwencję, której wcześniej zabronił
a tym samym odwołać poprzednie oświadczenie woli. Lekarz mając do
czynienia z osobą nieprzytomną nie mógł wykluczyć takiej sytuacji.
W ujęciu konstytucyjnym prawo do ochrony życia ma charakter nie
tyle prawa podmiotowego co wolności jednostki24. Zgodnie z przepisem art. 38 Konstytucji każda jednostka ma prawo do samostanowienia, decydowania o obszarze całej swojej egzystencji. Odnosi się to
zarówno do życia, zdrowia jak i wolności wyznania.
Istnieją sytuacje, kiedy interesy lekarza oraz pacjenta w konkretnym
przypadku nie są ze sobą zbieżne, a nawet się wykluczają, tworząc
sytuację kolizyjną. Jednym z najdobitniejszych przykładów jest sytuacja, w której lekarz dokonuje zabiegu transfuzji krwi mimo wyraźnego sprzeciwu pacjenta lub jego najbliższych ze względów wyznaniowych, np. Świadków Jehowy. Oczywiście, sytuacja taka ma miejsce
już po przewiezieniu ofiary wypadku do szpitala, (na miejscu wypadku
drogowego nie ma odpowiedniego sprzętu) a więc po pewnym czasie
od pierwszej, najważniejszej, z punktu widzenia utrzymania funkcji
życiowych, interwencji medycznej. Przedstawicieli tego związku wyznaniowego obowiązuje absolutny zakaz dokonywania transfuzji krwi
w oparciu o słowa z Dziejów Apostolskich zapisanych na kartach Pisma Świętego, gdzie wyraźnie nakazano „wstrzymać się od krwi25”.
Problem ten okazał się na tyle istotny, że jeden z przypadków wymagał zasięgnięcia poglądu Sądu Najwyższego. Orzeczenie z dnia 27
października 2005 r. (III CK 155/05) dotyczy kazusu pacjentki poszkodowanej w wypadku drogowym będącej jednocześnie świadkiem Jehowy. Znaleziono u niej oświadczenie sporządzone ok. pół roku przed
N. Nesterowicz, Prawo Medyczne, wyd. IX, Toruń 2010 r., s. 149.
B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, C.H.Beck 2009
r., dostęp 13.02.2013r. [w:] program Legalis.
25
Pismo Święte. Starego i Nowego Testamentu. Wyd. trzecie poprawione. Wyd. Pallottinum. Warszawa 1980 r., 15:20,28-29.
23

24
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wypadkiem, w którym kategorycznie nie zgadza się, bez względu na
okoliczności, na żadną formę transfuzji krwi, a jedynie na inne metody
leczenia alternatywnego. Sąd I instancji zezwolił na dokonanie transfuzji w celu ratowania życia pacjentki, Sąd Apelacyjny uchylił zaskarżone orzeczenie i umorzył sprawę, bowiem pacjentka pozostawała już
poza szpitalem a wydanie orzeczenia w tej sprawie byłoby zbędne ze
względu na stabilny stan zdrowia powódki. Z kolei Sąd Najwyższy
wyraził następujący pogląd: Oświadczenie pacjenta wyrażone na wypadek utraty przytomności, określające wolę dotyczącą postępowania
lekarza w stosunku do niego w sytuacjach leczniczych, które mogą
zaistnieć, jest dla lekarza - jeżeli zostało złożone w sposób wyraźny
i jednoznaczny - wiążące26.
Pogląd ten zbiega się z innym stanowiskiem, według którego zabieg
medyczny wykonany bez zgody pacjenta jest czynnością bezprawną
nawet wówczas, gdy wykonany zostanie zgodnie z zasadami wiedzy
i nauki medycznej27.
Aby unikać sytuacji, w których wbrew woli pacjenta lekarze dokonują transfuzji krwi, Świadkowie Jehowy stworzyli Służbę Informacji
o Szpitalach (HIS). Jest to jednostka organizacyjna powołana do ułatwienia kontaktów Świadków Jehowy ze środowiskiem medycznym.
Służy wypośrodkowaniu interesów lekarzy dbających o zdrowie i życie pacjentów oraz poglądów i wyznawanych wartości wyznawców
tego związku wyznaniowego. Dzięki działalności HIS stworzono alternatywne sposoby wobec transfuzji. Jeśli zachodzi potrzeba, osoby upoważnione przez HIS pomagają porozumieć się stronom w jak
najlepszym rozwiązaniu sytuacji bez naruszania praw i obowiązków
stron.

26
27

Postanowienie SN z dnia 27 października 2005 r., III CK 155/05, OSNIC 2006/7-8/137.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31 marca 2006 r., I Aca 973/05, OSA 2008 nr 1/2
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7. Wnioski
Analiza dogmatyczno-prawna przepisów obowiązujących w Polsce
przez pryzmat orzecznictwa Sądu Najwyższego i literatury przedmiotu
prowadzi do następujących konkluzji.
Każdy obywatel zgodnie z obowiązującym stanem prawnym ma
obowiązek udzielenia pomocy osobie znajdującej w stanie grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu. Możliwości odstępstwa od udzielenia pomocy
ofierze wypadku w rozumieniu prawa są nieliczne, stanowiąc swoisty
katalog zamknięty.
Zawody medyczne, tj. lekarz, pielęgniarka lub ratownik medyczny
nie mogą odmówić pomocy osobie, która znajduje się w stanie niecierpiącym zwłoki i grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty
życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a udzielenie pomocy nie
powoduje zagrożenia dla ich zdrowia lub życia.
Niewyrażenie zgody na zabieg transfuzji krwi przez pacjenta lub
inne kompetentne w sprawie osoby jest dla lekarza wiążące, z pewnymi wyjątkami.
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Wina anonimowa jako podstawa odpowiedzialności
deliktowej za szkody wyrządzone przy leczeniu

Dlaczego warto zająć się tym tematem?
W praktyce polskich sądów problem odszkodowawczej odpowiedzialności lekarzy, a przede wszystkim szpitali za wyrządzoną szkodę,
jest w porównaniu do pozostałych państw Unii Europejskiej stosunkowo niewielkim zagadnieniem. Ale dzięki coraz większej świadomości
praw samych pacjentów w ostatnich latach obserwujemy wzrost liczby
spraw cywilnych wnoszonych przeciwko placówkom służby zdrowia
o odszkodowania za uszczerbki na zdrowiu nabyte podczas diagnozowania lub leczenia. Potencjalny pacjent już wie, że zasada primum
non nocere obowiązuje nie tylko lekarzy, ale także placówki medyczne
świadczące usługi zdrowotne.
Nie zmienia to faktu, że sprawy z zakresu odpowiedzialności za
szkody wyrządzone przy leczeniu są nadal bardzo skomplikowane, zarówno pod względem medycznym (choćby z powodu różnego okresu
uaktywniania się chorób, które mogą ujawnić się także po wypisaniu
chorego do domu czy przeniesieniu go do innego szpitala), jak i prawnym. Poszkodowany, który dochodzi swoich roszczeń musi udowodnić szkodę, winę zakładu leczniczego lub personelu medycznego oraz
związek przyczynowy pomiędzy szkodą a zdarzeniem, czyli pobytem
w konkretnym szpitalu. Zwykle konieczne jest także skorzystanie z opinii wielu biegłych, a i tak w trakcie postępowania dowodowego często
okazuje się, że nie ma możliwości ustalenia osób odpowiedzialnych za
niedopełnienie obowiązków, pomimo że choremu niewątpliwie została
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wyrządzona szkoda w danej placówce medycznej. Wszystko to sprawia, że procesy medyczne cieszą się w Polsce wyjątkowo złą sławą.
A przecież w określonych przypadkach wystarczające jest wykazanie tzw. winy anonimowej (lub inaczej winy bezimiennej niezidentyfikowanego członka zespołu), za którą odpowiada placówka zdrowotna. Konstrukcja ta zakłada, iż w razie niemożliwości ustalenia przez
powoda osoby rzeczywiście winnej powstania szkody, wystarczy
udowodnić w procesie cywilnym, iż niedbalstwa dopuścił się niezidentyfikowany członek określonego zespołu pracowników szpitala
z obecnych na oddziale w chwili wyrządzenia szkody.
Oczywiście, w procesach pozwane placówki kwestionują fakt wyrządzenia szkody podczas pobytu w szpitalu, żądając aby powód udowodnił w sposób niemalże pewny ich winę lub zatrudnionego przez nich
medycznego personelu. Pocieszające jest jednak, że obserwując praktykę większości sądów można stwierdzić, że spora liczba tych spraw
kończy się pozytywnie dla pacjentów. Sądy coraz częściej uwzględniają powództwa oparte o konstrukcję winy anonimowej a szpitale, jeśli
nie zawarły umowy ubezpieczenia OC, muszą samodzielnie zapłacić
odszkodowanie.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że do 31 grudnia 1998 r. odszkodowanie za szkody wyrządzone przy leczeniu ponosił z reguły
Skarb Państwa (dalej: SP) (gdy chodziło o szpitale państwowe) lub
gmina (gdy zdarzenie miało miejsce w szpitalu miejskim). Natomiast
od 1 stycznia 1999 r., na skutek reformy systemu opieki zdrowotnej,
odpowiedzialność odszkodowawczą ponoszą same placówki medyczne, mające osobowość prawną, chyba że chodzi o szkody powstałe
przed tą datą, nawet jeżeli ujawniły się później1. Oznacza to, że publiczne szpitale ponoszą odpowiedzialność na tych samych zasadach
jak państwowe lub samorządowe osoby prawne2. A zatem, odpowiedzialność zakładu opieki zdrowotnej przybiera obecnie charakter
Wyrok SN z 9 czerwca 1999 r., III CZP 11/99.
Szpitale od 1 stycznia 1999 r. nie są już zakładami budżetowymi, lecz samodzielnie, we własnym
imieniu występują w obrocie prawnym i same odpowiadają za własne zobowiązania, w tym także za szkody
wyrządzone pacjentom.
1
2
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odpowiedzialności zastępczej (za konsekwencje wynikające z zachowania personelu – vicarious liability) albo odpowiedzialności własnej
(za zaniedbania typu organizacyjnego – safe hospital system)3.
Podstawy prawne stosowania winy anonimowej
Opisane w literaturze przykłady winy anonimowej świadczą o tym,
że konstrukcja ta regularnie rozwijała się od początku XX w. Wówczas
uznawano jednak, że nie mieści się ona w klasycznie rozumianych ramach prawa cywilnego, a tym samym nie może mieć zastosowania
do odpowiedzialności deliktowej4. I chociaż praktyczne znaczenie
winy anonimowej z każdym rokiem rosło, uznano ją za fikcję prawną.
Dopiero wyrok Sądu Najwyższego (dalej; SN) z 8 stycznia 1965 r.
stanowiący, że odpowiedzialność szpitala generuje powstanie szkody
wyrządzonej przez lekarza przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, odegrał kluczową rolę dla rozwoju instytucji winy anonimowej5. Według tej linii orzecznictwa zarówno lekarzy, pielęgniarki jak
i innych członków personelu medycznego uznano za funkcjonariuszy
a stosunek podwładności tymczasowo przestał określać podstawy odpowiedzialności. Orzeczenie to miało ogromny wpływ na ujednolicenie orzecznictwa oraz przyszłą praktykę sądów, jednak najważniejszym impulsem dla rozwoju winy anonimowej stały się uchwalone 15
lutego 1971 r. Wytyczne Wymiaru Sprawiedliwości i Praktyki Sądowej
w sprawie odpowiedzialności SP za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy państwowych (dalej: Wytyczne), podsumowujące wcześniejsze tendencje6. W ten sposób otworzyła się przestrzeń dla stosowania instytucji winy anonimowej na szeroką skalę. Zaczęto wówczas
3

r.

K. Bączyk-Rozwadowska, Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przy leczeniu, Toruń 2007

4
Genezy konstrukcji winy anonimowej należy upatrywać w wykształconej przez francuskie orzecznictwo administracyjne teorii faute du service public, która określa przesłanki odpowiedzialności w sferze
publicznej za zawinienia urzędnicze.
5
Wyrok SN z 8 stycznia 1965 r., II Cr 2/65, OSPiK nr 12/1967, poz.220.
6
Uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej SN - Wytyczne wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej
w sprawie odpowiedzialności SP za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy państwowych z 15 lutego 1971,
III CZP 33/70.
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traktować szkody medyczne jako wyrządzone przez funkcjonariuszy
państwowych w ramach czynności dominium.
Uchwaleniem Wytycznych nastąpiło przeniesienie konstrukcji winy
anonimowej na płaszczyznę cywilistyczną. W przytoczonej uchwale
SN wyraźnie wskazał w jakich sytuacjach powołanie się na konstrukcję winy anonimowej generuje odpowiedzialność SP przewidzianą
w przepisie art. 417 KC. I tak, zgodnie z Wytycznymi konstrukcja ta
miała być stosowana w przypadku, gdy nie da się ustalić sprawcy szkody a udowodniono, że winę ponosi jeden z funkcjonariuszy lub gdy
zaniedbania dopuścił się jeden lub kilku funkcjonariuszy, obowiązanych do nadzoru nad działalnością bezpośredniego sprawcy. Podstawą
odpowiedzialności w tym przypadku stały się obiektywne przesłanki
szkody, sprowadzone do usterek w organizacji, funkcjonowaniu czy
wypełnianiu obowiązków. Na tej podstawie głównym adresatem roszczeń poszkodowanego został nie tyle lekarz, co główny organizator leczenia i koordynator zabiegów. Prawidłowość leczenia natomiast zależeć miała od sprawnego funkcjonowania placówki medycznej, a więc
m. in. od kompetencji personelu, wyposażenia i organizacji szpitala7.
Zatem do czasu wejścia w życie Konstytucji RP odpowiedzialność publicznych zakładów opieki zdrowotnej, funkcjonujących jako osoby
prawne lub zakłady budżetowe, oparta była na zasadzie winy anonimowej pracowników służby zdrowia na podstawie przepisu art. 420
KC (państwowe osoby prawne) lub wprost na przepisie art. 417 KC
(zakłady budżetowe).
Wejście w życie Konstytucji RP zburzyło jednak ten ugruntowany
stan prawny. Dostrzeżono wówczas sprzeczność przepisu art. 77 ust. 1
Konstytucji stanowiącego, że każdy ma prawo do naprawienia szkody
wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej z przepisem art. 418 KC oraz z wykładnią art. 417 KC ukształtowaną Wytycznymi. Niezgodność ta dotyczyła przesłanki winy jako
podstawy odpowiedzialności SP i samorządu terytorialnego za szkody
7

2006.
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wyrządzone w ramach imperium, a zatem w sferze wykonywania władzy publicznej8. Pozornie ta skomplikowana relacja norm KC z Konstytucją RP usunięta została wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (dalej:
TK) z 4 grudnia 2001 r.9, który wysunął czynności ze sfery władczej
poza zakres stosowania przepisu art. 417 § 1 KC, konsekwencją czego
jest obecnie przyjęcie odpowiedzialności państwowej lub samorządowej osoby prawnej na podstawie przepisów art. 416, 429, 430 KC10.
Wina jako podstawowa przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej szpitali
Odpowiedzialność zakładów opieki zdrowotnej opiera się głównie
na zasadzie winy, którą polski ustawodawca statuuje jako fundamentalną zasadę odpowiedzialności cywilnej11. Może to być wina lekarza,
personelu medycznego lub wina organizacyjna. Jak już wskazano wyżej, dla odpowiedzialności placówki medycznej wystarczy także tzw.
wina anonimowa, gdy zostanie dowiedzione, że popełniono zaniedbanie, na skutek którego pacjent doznał szkody, chociaż nie można ustalić, który z lekarzy leczących pacjenta lub kto z personelu medycznego
dopuścił się winy12.
Podmiotem odpowiedzialnym za szkodę wywołaną zawinionym
działaniem lub zaniechaniem podczas leczenia jest zatem, co do zasady, lekarz, który odpowiada za działanie własne. To modelowe
rozwiązanie należy jednak do rzadkości. Sprawa jest o wiele bardzie
skomplikowana, ponieważ placówki medyczne są zwykle podmiotami zatrudniającymi przynajmniej kilku lekarzy i pielęgniarki a także
8
Więcej na ten temat P.Granecki, Obiektywizacja odpowiedzialności deliktowej (uwagi systemowe na tle
odpowiedzialności za szkody medyczne), Prawo i Medycyna Nr 1/2005.
9
Wyrok TK z 4 grudnia 2001 r., SK 18/00, ZU OTK 8/2001, poz. 256.
10
Tak M. Safjan, Odpowiedzialność państwa na podstawie art. 77 Konstytucji RP, Państwo i Prawo
1999, Nr 4, s. 15; P. Granecki Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 grudnia 2001 r.(SK 18/00, ZU
OTK 8/2001, poz. 256), Palestra 2002, Nr 11-12, s. 221, a także G. Bieniek Odpowiedzialność Skarbu Państwa
za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 grudnia 2001 r., Przegląd Sądowy 2002, Nr 4, s. 11.
11
W przepisie art. 415 KC czytamy, że kto ze swej winy wyrządził szkodę, zobowiązany jest do jej
naprawienia.
12
Uchwała SN z 15 lutego 1971 r., III CZP 30/70.
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i inny personel medyczny (m.in. higienistki, fizjoterapeutów, salowe,
analityków i techników medycznych). Także z samej definicji wynika, że zakład opieki zdrowotnej jest wyodrębnionym zespołem osób
i środków majątkowych, który działa na zasadzie podziału obowiązków i współpracy wielu podmiotów o różnym zakresie wiedzy specjalistycznej i autonomii działania. Zakresu funkcji powierzonych osobie
najczęściej nie określa się też jasno, pozostawiając jej znaczny stopień
niezależności. Nierzadko zdarza się także powierzenie jednej czynności kilku podmiotom. W tym sensie kryterium pełnienia funkcji powierzonych przyczyniło się do rozszerzenia koncepcji winy anonimowej.
Powierzona funkcja generuje bowiem niekiedy odpowiedzialność całego zespołu lub niemożność ustalenia funkcjonariusza dokonującego
szkodę.
Należy też pamiętać, że na gruncie prawa cywilnego wina rozumiana jest szerzej niż w postępowaniu karnym. Swoim zakresem obejmuje zarówno bezprawność materialną, jak i sprzeczność z zasadami
współżycia społecznego a także istniejące zwyczaje13. Oznacza to, że
każde zachowanie potencjalnie winnego powinno być analizowane
nie tylko pod kątem tego, czego wymagają od niego przepisy prawa
w danej sytuacji, ale należy także wziąć pod uwagę to, czego w takim
wypadku można było w rozsądny sposób oczekiwać14. Dlatego, o ile
zgodnie z rzymską premią nulla crimen sine lege, dla prawa karnego przestępstwem zawsze będzie złamanie konkretnego przepisu KK,
tak zawinieniem w prawie cywilnym może być każde postępowanie
sprzeczne z racjonalnymi wymaganiami, które można postawić profesjonalnie działającym podmiotom, jakim niewątpliwie są lekarze i personel medyczny zatrudniony w szpitalu. Dlatego nie ma wątpliwości,
że żaden wykwalifikowany lekarz nie będzie mógł skutecznie dokonać
w procesie cywilnym ekskulpacji poprzez wskazanie, iż nie wiedział,
13
W przepisie art. 354 KC czytamy, że: „dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią
i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje – także w sposób odpowiadający zwyczajom”.
14
Podobnie A. Garus-Pakowska, F. Szatko, M. Pakowski, Aspekty prawne odpowiedzialności zakładów
opieki zdrowotnej za zakażenia szpitalne, Medycyna Pracy 2009 r., nr 60 (4), ss. 335-343.
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czym może skończyć się np. wprowadzenie zbyt szybko lub zbyt intensywnie rehabilitacji u pacjenta, który właśnie co przeszedł poważną
operację guza mózgu.
W gruncie rzeczy, granice odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez lekarza indywidualnie czy w zespole, a szkody wyrządzone
przez zespół czy nieustalonego pracownika szpitala, wyznacza doktryna i orzecznictwo. Sądy chętnie odwołują się w tym przypadku do koncepcji winy anonimowej, szczególnie z przyczyn ekonomiki sądowej.
Tytułem przykładu, w wyroku z 17 kwietnia 1974 r. SN obciążył zakład leczniczy obowiązkiem odszkodowawczym na rzecz małoletniej
powódki, która doznała poparzeń na skutek zakroplenia oczu azotanem
srebra o zbyt dużym stężeniu15. SN podniósł, że niemożność przypisania
winy pracownikowi szpitala nie zwalnia go z odpowiedzialności a za
zaniedbanie odpowiedzialność ponoszą wszyscy pracownicy pełniący
dyżur na danym oddziale, którzy byli odpowiedzialni za przebieg tzw.
zabiegu Credego. SN słusznie przyjął domniemanie faktyczne winy
po stronie personelu danej instytucji, uznając, że występuje normalny związek przyczynowy pomiędzy działaniem niezidentyfikowanego
członka personelu medycznego ze szkodą. Do konstrukcji winy anonimowej odniósł się także SN w orzeczeniu z 21 listopada 1974 r., w którym ustalił, że odpowiedzialność za śmierć noworodka na skutek urazów w postaci licznych sińców i obrażeń wewnętrznych, powstałych
w czasie pielęgnacji dziecka przez niezidentyfikowanego pracownika
szpitala, ponosi właśnie ta jednostka16. W uzasadnieniu SN podparł się
Wytycznymi, podkreślając, że zakład opieki zdrowotnej odpowie za
działanie lub zaniechanie pracownika, choćby jego tożsamości nie dało
się zidentyfikować. Warto również przytoczyć orzeczenie z 21 kwietnia 2005 r. Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który także odwołał się
do winny anonimowej. Sąd wskazał, że integralną część leczenia w poradni onkologicznej stanowi badanie diagnostyczne. Oczywiście powinność zapoznania się z jego wynikiem oraz ustalenia ostatecznego
15
16

Wyrok SN z 17 kwietnia 1974 r., II Cr 133/74.
Wyrok SN z 21 listopada 1974 r., II Cr 638/74.
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rozpoznania schorzenia spoczywa na lekarzu. Nie oznacza to jednak,
że personel pomocniczy zwolniony jest od obowiązku podejmowania
działań związanych z prawidłową realizacją powyższych obowiązków.
Konsekwentnie, także osoby wchodzące w skład personelu medycznego zobowiązane są do czynnego zachowania, które obejmuje nie tylko
dokonywany wpis do dokumentacji medycznej pacjenta, ale i zapoznanie się z historią choroby oraz wdrożenie dalszych czynności. Ustalenie
więc osób, które indywidualnie dopuściły się zaniedbań w tym zakresie
jest zbędne wobec powszechnie akceptowanej w doktrynie prawniczej
i orzecznictwie sądowym koncepcji tzw. winy bezimiennej17.
Kilka wniosków końcowych
Podsumowując najnowsze tendencje w orzecznictwie, należy
stwierdzić, że współczesna praktyka dowodzi nie tylko systematycznej ewolucji instytucji winy anonimowej, ale także kolejnych prób jej
interpretacji w kierunku wykładni na korzyść chorego. Niewątpliwie
jest to słuszny kierunek. W przypadku szkody wyrządzonej podczas leczenia, gdy w grę wchodzą procesy biologiczne, mało uchwytne i niejednokrotnie niepoddające się zewnętrznej obserwacji, bardzo trudno
jest bowiem uchwycić moment zawinienia konkretnej osoby. Już choćby dlatego, nie można stawiać przed pacjentem, czasami nierealnego
wymagania, wskazania ze 100% pewnością osoby winnej lekarskich
zaniedbań.
Wątpliwości co do osoby, która zawiniła, powstają najczęściej przy
tzw. zakażeniach szpitalnych (wirus żółtaczki, gronkowiec złocisty,
wirus HIV), ale jak wskazano wyżej, mogą one równie dobrze dotyczyć innych błędów zatrudnionego personelu medycznego18. Przy ich
ocenie judykatura przewiduje szereg udogodnień, takich jak np. dowód
prima facie, w konsekwencji którego do wykazania winnego na gruncie
prawa cywilnego wystarczające jest ustalenie ciągu zdarzeń, w którym
Wyrok SA w Warszawie z 21 kwietnia 2005r., I ACa 891/04.
Zob. A. Dalkowska, A. Gaworska-Krzemińska, M. Krzemiński, Roszczenia pacjenta – konsekwencje
cywilnoprawne ran powikłanych, s. 80-84.
17
18
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jedno z nich jest koniecznym warunkiem wystąpienia następnego19.
Dzięki świadomości tych procesowych udogodnień pokrzywdzeni, jak
i rodziny osób zmarłych z powodu błędnej diagnozy, zarażenia wewnątrzszpitalnego czy okaleczeń podczas operacji, występują na drogę
sądową z powództwem o odszkodowanie (zadośćuczynienie lub rentę)
i coraz częściej wygrywają cywilne procesy. Ale gdy to nie wystarcza a poczucie niesprawiedliwości bierze górę? Bo przecież nie możemy zapomnieć, że w przypadku orzeczenia opartego o konstrukcję
winy anonimowej, faktycznie winni zaniedbań pozostają na wolności.
Wówczas pozostaje jeszcze droga postępowania karnego i złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, którego finałem może być
kara więzienia dla lekarza. Może…, bo w praktyce odsetek procesów
karnych, w których w charakterze oskarżonych występują lekarze, jest
znikomy. Obowiązujący w Polsce system prawa nie nakłada bowiem
na prokuraturę obowiązku dbania o skuteczne wykrywanie przestępstw
kryminalnych. Nic nie obliguje prokuratora do dołożenia wszelkich
starań, by sprawcy zaniedbań lekarskich zostali wykryci i pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Nie dziwi więc fakt, że prokuratorzy
bardziej zainteresowani są uwypukleniem czynników uzasadniających
umorzenie sprawy niż zebraniem dowodów popełnienia przestępstwa
przez lekarzy lub personel medyczny. Prokurator kierując akt oskarżenia do sądu musi być niemalże pewien ostatecznego skazania. W innym przypadku nie sporządza aktu oskarżenia, co sprawia, że już na
etapie postępowania przygotowawczego stawia się w roli sędziego.
A przecież w procesach medycznych to działania organów ścigania
powinny pełnić rolę wiodącą. W tym miejscu warto przypomnieć, że
zgodnie z przepisem art. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka państwo powinno poprowadzić efektywne śledztwo wyjaśnienia
przyczyn śmierci, jeśli tylko istnieje domniemanie odpowiedzialności

19
W szczególności niedoskonałość poziomu nauki i wiedzy medycznej nakazuje odwoływać się do łagodniejszego kryterium dostatecznej dozy prawdopodobieństwa, tak np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie
z 21 marca 2000 r., I ACa 192/00.
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SP (szpitala)20. Rzeczywistość jest niestety taka, że naprawienie wyrządzonej szkody jest często nieosiągalne a faktycznie winni śmierci
pozostają bezimienni. Wówczas jedynym środkiem rekompensaty dla
najbliższych zmarłego pozostaje odszkodowanie zasądzone w procesie cywilnym oparte o instytucję winy anonimowej.
Ewolucja odpowiedzialności deliktowej opartej o konstrukcję winy
anonimowej z pewnością nie jest jeszcze zakończona. Mając jednak
powyższe na uwadze, można bez wątpienia stwierdzić, że instytucja
ta będzie odgrywała coraz większą rolę i coraz częściej będzie wykorzystywana w cywilnych procesach medycznych przez świadomych
swych praw pacjentów.

20
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie 4 listopada
1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2, Dz. U. 1993 r. Nr 61
poz. 284.

148

Prawo i Medycyna 1-2/2013 (50/51, vol. 15)

Rafał Rejmaniak

Wymóg formy pisemnej zgody pacjenta
w świetle art. 192 k.k.

Obecnie obowiązujące uregulowanie kwestii zgody pacjenta na zabieg leczniczy jest efektem długiej drogi od paternalizmu do partnerstwa w relacjach między lekarzem a pacjentem. Choć wymóg zgody
pacjenta nie jest pomysłem nowym i podstaw kształtowania się tej instytucji można dopatrzeć się już w Rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o zakładach leczniczych1, to dopiero
ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 1996 r.2 kompleksowo
unormowała warunki zgody pacjenta i zakreśliła wymogi legalności
zabiegów medycznych. Również w kodeksie karnym z 1997 r.3 pojawił się art. 192 zabezpieczający przewidziany ustawowo wymóg uzyskania zgody pacjenta na wykonanie zabiegu leczniczego. Mimo, iż
obecne uregulowania w swoim zasadniczym kształcie obowiązują od
prawie piętnastu lat, wciąż rodzą duże wątpliwości interpretacyjne i od
lat na tematy związane z instytucją zgody pacjenta i jej prawnokarnym
zabezpieczeniem toczą się dyskusje.

1
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o zakładach leczniczych, Dz.
U. Nr 38, poz. 382 (ze zm.).
2
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity), Dz. U.
z 2011 r., Nr 277, poz. 1634 j. t. (ze zm.), dalej – ustawa o zawodzie lekarza.
3
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz. U. Nr 88, poz. 553 (ze zm.).

Prawo i Medycyna 1-2/2013 (50/51, vol. 15)

149

Rafał Rejmaniak

Celem niniejszego opracowania jest odpowiedź na pytanie: jakie
znaczenie dla art. 192 k.k. ma wymóg formy pisemnej zgody pacjenta
przewidziany w ustawie o zawodzie lekarza?
Ze względu na ramy niniejszego opracowania poza rozważaniami pozostaną przypadki dopuszczalności przeprowadzenia zabiegu
bez zgody pacjenta, zarówno w postaci tzw. wyjątku terapeutycznego
i stanu wyższej konieczności medycznej, przewidzianych w ustawie
o zawodzie lekarza, jak i przymusu leczniczego zawartego w innych
ustawach.
I. Krótka charakterystyka obowiązujących regulowań dotyczących zgody pacjenta
Ustalenie znaczenia wymaganej formy wyrażenia zgody pacjenta
na zabieg leczniczy wiąże się z doniosłymi konsekwencjami. Zależnie
bowiem od tego, jaki rygor prawny został nadany formie zgody, różnie
kształtować się będzie pozycja osoby wykonującej zabieg leczniczy
bez otrzymania zgody w danej formie. Jeżeli pisemna forma zgody pacjenta to wymóg ad probationem, wtedy jej niezachowanie nie będzie
powodować konsekwencji prawnokarnych. W przypadku uznania, że
warunek pisemnego wyrażenia zgody jest zastrzeżony pod rygorem jej
nieważności, to niezależnie od tego, czy zgoda faktycznie istnieje, brak
zachowania formy mieścić się będzie w dyspozycji art. 192 k.k.
Przepis art. 192 k.k. stanowi: „§ 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”. Ze względu na ścisłe połączenie ustawy o zawodzie lekarza z art. 192 k.k. niezbędne jest skrótowe przedstawienie
regulacji dotyczących zgody pacjenta.
Ogólną zasadę konieczności otrzymania zgody pacjenta statuuje art.
32 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza, w myśl którego, z zastrzeżeniem
wyjątków przewidzianych w ustawie, lekarz może przeprowadzić badanie lub udzielić innych świadczeń zdrowotnych po uzyskaniu zgody
pacjenta. Zgodnie z ust. 2 i 3 tego przepisu, w sytuacji gdy pacjent
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jest małoletni lub niezdolny do świadomego wyrażania zgody, zgody
takiej może udzielić jego przedstawiciel ustawowy lub w zakresie zgody na badanie – opiekun faktyczny. Jeżeli zaś przedstawiciela takiego
nie ma lub nie jest możliwe porozumienie się z nim, wymagane jest
zezwolenie sądu opiekuńczego. Dopiero po otrzymaniu zgody sądu
lekarz, po przeprowadzeniu badania, może przystąpić do udzielania
dalszych świadczeń, o czym stanowi ust. 8 przepisu. Zgodnie zaś z ust.
4, w przypadku ubezwłasnowolnionego całkowicie zgody udziela jego
przedstawiciel ustawowy, a jeżeli ubezwłasnowolniony jest w stanie
wypowiedzieć się z rozeznaniem, niezbędna jest także jego zgoda, jest
to tzw. zgoda kumulatywna. Zgoda kumulatywna jest również wymagana, gdy małoletni pacjent ukończył 16 lat (ust. 5).
Ustawa reguluje także sytuację, gdy małoletni, który ukończył 16
lat, osoba ubezwłasnowolniona lub chora psychicznie lub upośledzona
umysłowo, ale dysponująca dostatecznym rozeznaniem wyraża sprzeciw na dokonanie czynności medycznej. Wtedy, poza zgodą przedstawiciela lub opiekuna faktycznego, wymagane jest również zezwolenie
sądu opiekuńczego, o czym mówi art. 32 ust. 6 ustawy. Sąd opiekuńczy
stanowi więc podmiot rozstrzygający w przypadku konfliktu pacjenta
i jego przedstawiciela, gdy wymagana jest zgoda kumulatywna4.
Zgoda pacjenta, zgodnie z art. 32 ust. 7 ustawy o zawodzie lekarza, co do zasady jest ważna bez względu na formę, w jakiej została
wyrażona. Może być wyrażona ustnie, a nawet poprzez zachowanie,
które w sposób nie budzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania
się przez pacjenta czynnościom medycznym.
Nieco inaczej ukształtowany został warunek uzyskania zgody pacjenta w przypadku zabiegu operacyjnego lub zastosowania metody
leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta. W takiej sytuacji ustawa nakłada wymóg uzyskania poinformowanej zgody w formie pisemnej (art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o zawodzie
lekarza). Ponadto, jeżeli przedstawiciel ustawowy osoby małoletniej,
4
T. Dukiet-Nagórska, Świadoma zgoda pacjenta w ustawodawstwie polskim, „Prawo i Medycyna”
2000, nr 6-7, s. 92.
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ubezwłasnowolnionej bądź niezdolnej do świadomego wyrażenia zgody sprzeciwia się wykonaniu zabiegu operacyjnego lub metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta,
a podjęcie takiej czynności jest niezbędne do usunięcia niebezpieczeństwa utraty życia przez pacjenta lub ciężkiego uszkodzenia jego ciała
albo ciężkiego rozstroju jego zdrowia, lekarz może podjąć takie działania na podstawie zgody sądu opiekuńczego (art. 34 ust. 6 ustawy
o zawodzie lekarza).
Przedstawione wyżej uregulowania dotyczące zgody pacjenta na
zabieg są bardzo szczegółowe, wręcz kazuistyczne. Nie ułatwia to jednak wyjaśnienia znaczenia formy zgody pacjenta na gruncie art. 192
k.k. Pojawia się trudność z określeniem charakteru prawnego zgody
pacjenta oraz związanych z tym konsekwencji.
II. Koncepcja wymogu formy pisemnej zgody pacjenta ad
probationem
Istotną kwestią związaną z instytucją zgody pacjenta na zabieg jest
ustalenie jej prawnego charakteru. Rozstrzygnięcie tego zagadnienia jest niezbędne do odpowiedzi na pytanie, czy do instytucji zgody
pacjenta na zabieg mają zastosowanie przepisy o oświadczeniu woli
z k.c.5, a jeżeli tak, to czy należy je stosować wprost czy jedynie przez
analogię. Ustalenie charakteru prawnego tej instytucji pozwala bowiem
na określenie, czy wyrażona została ważna prawnie zgoda, a więc zakreśla granice penalizacji art. 192 k.k.
W doktrynie prezentowane są dwa stanowiska. Zgodnie z pierwszym, zgoda pacjenta to oświadczenie woli w rozumieniu cywilistycznym6. Natomiast zwolennicy drugiej koncepcji uważają, iż zgoda paUstawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 (ze zm.).
M. Filar, Lekarskie prawo karne, Kraków 2000, s. 249; M. Nesterowicz, Prawo medyczne, TNOiK,
Toruń 2007, s. 121; M. Świderska, Zgoda Pacjenta na zabieg medyczny, TNOiK, Toruń 2007, s. 29; M. Śliwka,
Prawa pacjenta w prawie polskim na tle prawnoporównawczym, TNOiK, Toruń 2008, s. 160; stanowisko takie
przyjął również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 grudnia 2004 r., sygn. II CK 303/04, OSP 2005, z. 11, poz.
131.
5
6
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cjenta jest innym działaniem prawnym, podobnym do oświadczenia
woli7.
Oświadczeniem woli w znaczeniu cywilistycznym jest każde zachowanie się człowieka, które w dostatecznie zrozumiały sposób wyraża
wolę wywołania skutku prawnego w postaci powstania, zmiany lub
ustania stosunku cywilnoprawnego8, ustanawia jakąś zmianę w stosunkach cywilnoprawnych9.
Zgoda pacjenta nie tworzy stosunku cywilnoprawnego między
pacjentem a lekarzem ani nie zmienia żadnych istniejących już stosunków10. Skutkiem zgody pacjenta jest natomiast zezwolenie na naruszenie jego integralności cielesnej przez lekarza oraz rozłożenie ryzyka zabiegu pomiędzy lekarza a pacjenta11. Trafnie zauważa to M.
Sośniak, stwierdzając, że zgoda nie powoduje skuteczności czynności
prawnej, lecz jedynie zgodność z prawem zezwolonej czynności faktycznej12. Przyjąć więc należy, iż zgoda pacjenta na zabieg leczniczy
nie jest oświadczeniem woli w rozumieniu cywilistycznym, a jedynie
oświadczeniem podobnym do oświadczenia woli. Ze względu jednak
na podobieństwo tych instytucji zasadne jest stosowanie przez analogię przepisów o oświadczeniu woli do zgody pacjenta13.
7
M. Safjan, Prawo i Medycyna, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998, s. 35-36; M. Mozgawa, Komentarz do art. 192 k.k. (w:) M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz, Wolter Kluwer business, Warszawa
2012, s. 443; J. Wojciechowska, M. Królikowski, Komentarz do art. 192 k.k. (w:) A. Wąsek, R. Zawłocki
(red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 117-221. Tom I, s. 875; A. Zoll, Komentarz
do art. 192 k.k. (w:) A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. Tom II. Komentarz do art.
117 – 277 k.k., s. 526; M. Mozgawa, M. Kanadys-Marko, Zabieg leczniczy bez zgody pacjenta (art. 192 k.k.),
„Prokuratura i Prawo” 2004, nr 3, s.28; J. Przybylska, Cywilnoprawne aspekty instytucji zgody pacjenta na
interwencję medyczną i jej definicja, „Monitor Prawniczy” 2003, nr 16, s. 741; J. Duda, Transplantacja w prawie polskim. Aspekty Karnoprawne, Kraków 2004, s. 143-144; pogląd taki wyraził Sąd Najwyższy w wyroku
z dnia 11 kwietnia 2006 r., sygn. CSK 191/05, OSNC 2007, nr 1, poz. 18.
8
A. Kawałko, H. Witczak, Prawo cywilne – część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 122.
9
Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, C. H. Beck, Warszawa 2007, s. 219.
10
S. Niemczyk, A. Łazarska, Materialnoprawne elementy aktu zgody pacjenta w ujęciu prawnym
i medycznym, „Prawo i Medycyna” 2005, nr 2, s. 49; A. Michałek-Janiczek, Autonomia małoletniego w zakresie leczenia, „Państwo i Prawo” 2009, nr 10, s. 60.
11
D. Dziubina, Prawny charakter zgody pacjenta na zabieg leczniczy w świetle art. 192 kodeksu
karnego, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2000, z. 2, s. 33-34.
12
M. Sośniak, Znaczenie zgody uprawnionego w zakresie cywilnej odpowiedzialności odszkodowawczej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1959, nr 6, s. 142.
13
A. Dudzińska, Zgoda na działanie medyczne, „Państwo i Prawo” 2009, nr 11, s. 76; A. Kobińska,
Problematyka formy pisemnej zgody udzielonej przez pacjenta, „Prawo i Medycyna” 2008, nr 3, s. 86.
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Problem w określeniu znamienia art. 192 k.k., jakim jest zgoda pacjenta, stanowi jej forma. W przypadku czynności medycznych niebędących zabiegami operacyjnymi albo metodami leczenia stwarzającymi podwyższone ryzyko dopuszczalna jest każda forma zgody
pacjenta. Jak już wspomniano, zgodnie z art. 32 ust. 7 ustawy o zawodzie lekarza, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, zgoda taka może być
wyrażona ustnie, albo nawet poprzez takie zachowanie, które w sposób
niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom medycznym. Nieco bardziej skomplikowana jest kwestia zabiegów operacyjnych i metod leczenia lub
diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko. W takim przypadku
bowiem ustawa wymaga zgody pacjenta w formie pisemnej. Przy założeniu, że przepisy k.c. o formie czynności prawnych należy stosować
na zasadzie analogii ze względu na brak wskazania w ustawie o zawodzie lekarza skutków niezachowania formy pisemnej, należałoby
uznać, że forma pisemna zgody pacjenta jest zastrzeżona pod rygorem
ad probationem. Skutkiem takiego rozwiązania byłaby, zgodnie z art.
74 § 1 k.c. niedopuszczalność w sporze dowodu ze świadków ani dowodu z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności. Oznaczałoby
to wyłączenie z zakresu penalizacji przepisu art. 192 k.k. sytuacji, gdy
zgoda na zabieg operacyjny faktycznie była, lecz nie została sporządzona w formie pisemnej. Takie też stanowisko przyjął Sąd Najwyższy
w orzeczeniu z dnia 11 kwietnia 2006 r. stwierdzając: „Niezachowanie
pisemnej formy oświadczenia pacjenta wyrażającego zgodę na zabieg
operacyjny (art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach
lekarza i lekarza dentysty jedn. tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz.
1943) nie powoduje nieważności zgody. Skutki niezachowania wymaganej formy określa art. 74 k.c.”14. Także M. Świderska uznaje tę
koncepcję i uzasadnia, iż rozwiązanie takie nie wymaga przesadnego

14

18.
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formalizmu w sferze dóbr osobistych pacjenta, skoro pacjent rzeczywiście wyraża swoją wolę15.
III. Koncepcja wymogu formy pisemnej zgody pacjenta ad
solemnitatem
Uznanie formy pisemnej zgody na zabieg operacyjny lub metodę leczenia o podwyższonym ryzyku za wymóg ad probationem ma jednak
istotne wady.
Po pierwsze, stosowanie przez analogię przepisów oznacza, w zależności od możliwości ich zastosowania, stosowanie bez zmian lub
z modyfikacjami16, natomiast w przypadku gdy po prostu obiektywnie ich zastosować nie można, ze względu na ich bezprzedmiotowość
w danej sytuacji (gdy luka wymagająca wypełnienia nie istnieje), nie
ma podstaw by analogię stosować. W wypadku regulacji dotyczących
formy zgody pacjenta ma miejsce ta trzecia sytuacja. Przepis art. 32
ust. 7 ustawy o zawodzie lekarza wyraźnie mówi, że do wyrażenia zgody dopuszczalna jest każda forma, o ile ustawa nie stanowi inaczej.
Jeżeli więc ustawa przewiduje inną formę wyrażenia zgody, to wnioskując a contrario, niedopuszczalne jest w takim wypadku wyrażenie
prawnie ważnej zgody w formie ustnej, bądź w formie czynności konkludentnych. Takim przepisem, przewidującym inną formę wyrażenia
zgody pacjenta jest właśnie art. 34 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza.
Należy więc do niego stosować nie art. 74 k.c., a interpretować go
łącznie z art. 32 ust. 7 ustawy o zawodzie lekarza. Trafnie stwierdza
M. Filar, że skoro ustawa wyraźnie wymaga formy pisemnej zgody, to

15
M. Świderska, Zgoda…, s. 80; zob. także M. Safjan, op.cit., s. 67-68; M. Śliwka, op.cit., s. 138; T.
Dukiet-Nagórska, Autonomia pacjenta a polskie prawo karne, C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 157; M. Świderska, Forma zgody na zabieg medyczny, „Prawo i Medycyna” 2007, nr 2, s. 56-57; A. Dyszlewska-Tarnawska,
Komentarz do art. 34 (w:) L. Ogiegło (red.), Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, C.H.
Beck, Warszawa 2010, s. 315; M. Boratyńska i P. Konieczniak wysuwają koncepcję idącą krok dalej, upatrując
w formie pisemnej zgody nie cywilistyczną formę ad probationem, a formę mającą jedynie cel porządkowy,
narzucającą pacjentowi pewną dyscyplinę w podjęciu i zakomunikowaniu woli i w razie sporu przesuwającą
ciężar dowodu na lekarza – M. Boratyńska, P. Konieczniak, Prawa pacjenta, Difin, Warszawa 2001, s. 286.
16
L. Morawski, Zasady wykładni prawa, TNOiK, Toruń 2010, s. 230-231.
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nie można w drodze wykładni tworzyć interpretacji, które by tę tezę
negowały17.
Po drugie, zarzut zbytniego formalizmu przy uznaniu, że forma pisemna zgody zastrzeżona jest pod rygorem ad solemnitatem, wydaje
się nietrafny. Pamiętać bowiem należy o tym, iż czynności, na które
wymagana jest pisemna zgoda pacjenta łączą się z wyższym ryzykiem,
dlatego też ustawodawca stawia ostrzejsze wymogi dla ważności wyrażonej zgody. Z jednej strony oczywiście zachowanie formy pisemnej
zgody pacjenta jest ułatwieniem dowodowym, z drugiej jednak, jak
zauważa R. Kubiak, gwarantować ma ochronę pacjenta, który mając
wyrazić swoje stanowisko pisemnie, bardziej się nad nim zastanowi18.
Po trzecie, do wniosku, iż zgoda pacjenta jest zastrzeżona w formie
pisemnej pod rygorem nieważności, prowadzi również analiza innych
aktów prawnych z zakresu prawa medycznego.
Pierwszym aktem prawa medycznego, do którego należy się odnieść, jest ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta19,
która reguluje tę samą instytucję zgody pacjenta, jednak traktuje ją nie
jako obowiązek lekarza, a prawo pacjenta. Zgodnie z art. 18 ust. 1 tej
ustawy zgodę na przeprowadzenie zabiegu operacyjnego lub zastosowanie metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone
ryzyko dla pacjenta wyraża się w formie pisemnej. Natomiast ust. 3
tego przepisu nakazuje stosować odpowiednio m.in. art. 17 ust. 4 tej
ustawy. Zgodnie zaś z art. 17 ust. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zgoda i sprzeciw mogą być wyrażone ustnie albo
poprzez takie zachowanie osób uprawnionych do wyrażania zgody,
które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania
się proponowanym przez lekarza czynnościom albo brak takiej woli.
Wydawać by się mogło, że taka konstrukcja przemawia za zastrzeżeniem formy pisemnej jedynie dla celów dowodowych. Jednak pamiętać należy, że odpowiednie stosowanie przepisu daje trzy możliwości
M. Filar, op.cit., s. 274-275.
R. Kubiak, Prawo medyczne, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 383-384.
19
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity),
Dz. U. z 2012 r., Nr 30, poz. 159 j. t. (ze zm.).
17
18
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– zastosowanie wprost, z modyfikacjami albo niestosowanie w ogóle,
jeśli przepis jest bezprzedmiotowy w danej sytuacji20. W przypadku
wskazanym w art. 18 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta odpowiednie zastosowanie ma jedynie część art. 17 ust 4, która
mówi o sprzeciwie, bowiem art. 18 pominął tę kwestię. Nie można natomiast odnosić tego do formy zgody na zabieg operacyjny lub metodę
leczenia lub diagnostyki stwarzającą podwyższone ryzyko, gdyż prowadziłoby to do uznania wymogu pisemności zgody za nieistniejący,
nie wywoływałby on żadnych skutków prawnych, a więc nie miałby
w ogóle racji bytu.
Drugim takim aktem jest ustawa o pobieraniu, przechowywaniu
i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów z 2005 r.21. Stawia ona
w art. 12 ust. 1 p. 7 wymóg, aby kandydat na dawcę wyraził dobrowolnie przed lekarzem pisemną zgodę. Pobranie organu od dawcy jest tak
istotną ingerencją w dobra prawne pacjenta, że ustawodawca wymaga
formy pisemnej zgody dawcy. Uznanie, iż wymóg formy zgody w tym
przypadku nie ma znaczenia dla jej zaistnienia, spowodowałby, że pozostałe warunki stawiane zgodzie w ustawie transplantacyjnej stałyby
się fikcją, a wraz z nimi ochrona interesów dawców i biorców22.
Trzecim aktem prawnym wymagającym pisemnej formy zgody na
wykonanie czynności medycznej jest ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o publicznej służbie krwi23. Zgodnie z jej art. 15 ust. 1 p. 2 pobieranie
krwi od kandydata na dawcę jest dopuszczalne jedynie za pisemną zgodą na pobranie krwi, wyrażoną w obecności lekarza. Ustawa ta w rozdziale o przepisach karnych, w art. 31 zawiera wykroczenie polegające
na pobraniu krwi z organizmu dawcy z naruszeniem warunków określonych w art. 15 ustawy, a więc także za pobranie krwi bez odebrania
pisemnej zgody kandydata na dawcę, zagrożone karą grzywny. Należy
L. Morawski, op.cit., s. 244.
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek
i narządów, Dz. U. nr 169, poz. 1411 (ze zm.).
22
A. Złotek, Granice odpowiedzialności karnej lekarza za dokonanie zabiegu leczniczego bez zgody
pacjenta, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2008, z. 2, s. 185.
23
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, Dz. U. Nr 106, poz. 681 (ze zm.).
20
21
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więc uznać, że w tym przypadku wykonanie zabiegu bez zgody dawcy
wyrażonej w formie pisemnej jest działaniem bezprawnym.
Zaznaczyć trzeba, iż przywołane wyżej przepisy dwóch ostatnich ustaw nie normują zgody na zabieg leczniczy, gdyż zabiegiem
leczniczym nie jest ani pobranie organu, ani pobranie krwi, więc nie
obejmuje ich dyspozycja art. 192 k.k.24. Wykorzystanie tych regulacji wydaje się jednak uprawnione, bowiem zgoda na zabieg leczniczy
i zgoda na zabieg nieleczniczy są instytucjami tożsamymi (z tą różnicą,
że w pierwszym przypadku zgoda dotyczy zabiegów terapeutycznych,
a w drugim nieterapeutycznych), mają taki sam cel i wywołują taki
sam skutek prawny, jakim jest wyłączenie bezprawności naruszenia
dóbr prawnych osoby poddawanej zabiegowi. Ponadto zakładając, iż
system prawa jest spójny, nie sposób przyjąć, że tak samo uregulowana kwestia formy pisemnej zgody przy zabiegach leczniczych jest
formą ad probationem, a przy zabiegach nieleczniczych – formą ad
solemnitatem.
Powyższe rozważania na temat znaczenia formy zgody pacjenta prowadzą do wniosku, że w tym przypadku nie mają zastosowania przepisy dotyczące formy czynności prawnej z k.c. oraz, że wymóg formy pisemnej zgody pacjenta przewidziany jest pod rygorem nieważności tej
zgody25. Jeżeli więc zgoda pacjenta została wyrażona ustnie, choć ustawa stawia wymóg jej pisemności, to nie spełnia ona wszystkich warunków przewidzianych przez prawo, jest więc nieważna. Konsekwencją
tego stanowiska jest uznanie, że wykonanie zabiegu leczniczego, gdy
zgoda pacjenta nie została wyrażona w wymaganej formie pisemnej,
zawiera się w dyspozycji art. 192 k.k. Nie oznacza to jednak, iż taka
interpretacja jest zbyt radykalna. Nie są bowiem wykluczone sytuacje,
w których, mimo że zgoda nie została wyrażona w wymaganej formie
24
Zob. także A. Liszewska, Prawnokarna ocena zabiegów transplantacji organów, „Prawo i Medycyna” 1999, nr 3, s. 81; P. Daniluk, O pojęciach „zabieg leczniczy” i „pacjent” w rozumieniu art. 192 k.k.,
„Prawo i Medycyna” 2011, nr 4, s. 66-67.
25
Zob. M. Filar, op.cit., s. 274-275; R. Kędziora, Problematyka zgody pacjenta w świetle polskiego
ustawodawstwa medycznego, „Prokuratura i Prawo” 2003, nr 7-8, s. 54; R. Kędziora, Odpowiedzialność karna
lekarza w związku z wykonywaniem czynności medycznych, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2009,
s. 90.
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pisemnej, okoliczności faktyczne będą przemawiać za tym, iż społeczna szkodliwość czynu będzie znikoma26. Również sytuacje, w których
zabieg wykonano, a obiektywnie niemożliwe było wyrażenie zgody
przez pacjenta na piśmie, chociaż on sam był świadomy (np. pacjent
jest sparaliżowany lub nie umie pisać27), nie mogą być uznane za bezprawne28. Są to przypadki atypowe i ze względu na to wymagają innego traktowania. Jeżeli więc obiektywnie niemożliwe jest otrzymanie
pisemnej zgody pacjenta, choć jest on świadomy, jego zgodę wyrażoną
w inny sposób uznać należy za złożoną prawidłowo.
Podsumowując, stwierdzić należy, iż zgoda pacjenta na zabieg leczniczy nie jest oświadczeniem woli w rozumieniu prawa cywilnego.
Przepisy k.c. regulujące kwestię oświadczenia woli stosować więc
można jedynie przez analogię. Ponadto, analiza unormowań ustawowych dotyczących wymogu formy pisemnej zgody pacjenta na zabieg
prowadzi do wniosku, że warunek sporządzenia zgody w formie pisemnej na zabiegi operacyjne albo metody leczenia lub diagnostyki
stwarzające podwyższone ryzyko dla pacjenta przesądza o ważności
tej zgody. Jeżeli więc, mimo wymogu ustawowego, zgoda nie będzie
miała takiej formy, jest nieważna. Wykonanie zabiegu leczniczego
w takim przypadku, co do zasady, skutkować będzie wypełnieniem
przez lekarza znamion czynu zabronionego z art. 192 k.k.

26
27
28

M. Filar, op.cit., s. 303.
Kwestię tę zauważa również T. Dukiet-Nagórska, Świadoma…, s. 89.
M. Filar, op.cit, s. 275.
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Wprowadzenie
Pragnienie posiadania potomstwa określane bywa jako jeden z pierwotnych i „najbardziej podstawowych” interesów jednostki, który ma
wielkie znaczenie dla jej poczucia tożsamości oraz przynależności do społeczeństwa1. Prokreacja wpływa na fizyczny, społeczny i emocjonalny
rozwój jednostki2, wskazuje się także na jej znaczenie jako formy wyrazu
miłości i jedności dwojga ludzi oraz na fakt, że łączy ona ludzi żyjących
tu i teraz z przyszłymi pokoleniami dając w ten sposób pocieszenie
w obliczu śmierci3.
Narodziny dziecka wywołują istotne zmiany życiu jego rodziców.
Wpływają na ograniczenie aktywności życiowej (w tym zawodowej)
przynajmniej jednego z nich oraz pociągają za sobą nieraz znaczne nakłady finansowe. W końcu wywołują określone skutki prawne, np. powstanie obowiązku alimentacyjnego między rodzicami a dzieckiem, który
to obowiązek w określonych może obciążać także inne osoby czy zmianę porządku dziedziczenia – by poprzestać tylko na tych konsekwencjach z zakresu prawa cywilnego4. Poważne konsekwencje, zwłaszcza
1
Zob. D. Sperling, »Male and Female He Created Them«: Procreative Liberty, its Conceptual Deficiencies
and the Legal Right to Access Fertility Care of Males, International Journal of Law in Context 2011, vol. 7, no.
3, s. 375 – tekst dostępny także pod adresem: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2024861
(data wejścia 24.01.2013 r.).
2
Por. J. A. Robertson, Procreative Liberty in the Era of Genomics, American Journal of Law & Medicine
2003, vol. 29, no. 4, s. 450 – tekst dostępny także pod adresem: http://www.public.iastate.edu/~jwcwolf/Papers/Robertson_procreative_liberty_in_the_era_of_genomics_2003.pdf (data wejścia 24.01.2013 r.).
3
Zob. tamże oraz powołaną tam literaturę.
4
Podobnie M. Kowalski, Koncepcja prawa do planowania rodziny w systemie dóbr osobistych, Przegląd
Sądowy 2003, nr 5, s. 56.
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natury emocjonalnej, wynikają z niemożności posiadania dziecka, co
wpływa na wspomniane powyżej poczucie tożsamości jednostki oraz
jej przynależności do społeczeństwa, jako że fakt ów oznacza ograniczenie możliwości samorealizacji jednostki w sferze szeroko rozumianego życia rodzinnego5.
W związku z powyższym w debacie publicznej pojawia się co jakiś czas kwestia tzw. wolności (autonomii) prokreacyjnej. Pojęcie to
uprzednio związane z dyskusjami nad ewentualnymi zmianami przepisów dotyczących aborcji, ostatnimi czasy używane jest także w dyskursie dotyczącym prawnej regulacji medycznych metod wspomagania
prokreacji, takich jak np. zapłodnienie in vitro. Powstaje zatem pytanie, czym jest wolność (autonomia) prokreacyjna i jakie są jej prawne
implikacje?
Pojęcie wolności (autonomii) prokreacyjnej
Wolność prokreacyjna definiowana jest jako swoboda podejmowania decyzji w zakresie posiadania albo nieposiadania dziecka oraz możliwość decydowania o własnych zdolnościach rozrodczych6. Podobnie zagadnienie to ujmuje J. A. Robertson wskazując,
iż przez pojęcie to najlepiej jest rozumieć swobodę albo „prawo –
roszczenie” do decydowania o tym, czy się rozmnażać czy też nie7.
Autor ten podkreśla „negatywny” charakter owej wolności. Wolność
w tym aspekcie oznacza obowiązek nieingerencji państwa jak i innych
podmiotów w sferę zachowań danej jednostki8. Tak więc wolność prokreacyjna jest, w ujęciu J. A. Robertsona, „prawem – roszczeniem”
o nieingerowanie podmiotów zewnętrznych w dotyczące kwestii reprodukcyjnych decyzje danej osoby9, nie zaś prawem domagania się przez

Por. tamże.
Zob. hasło: procreative liberty na http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Procreative-liberty
(data wejścia 24.01.2013 r.).
7
J. A. Robertson, Procreative Liberty in the Era…, s. 447.
8
Por. A. Frankiewicz, Konstytucyjna koncepcja wolności jednostki w: Idea wolności w ujęciu historycznym
i prawnym. Wybrane zagadnienia, red. E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, Toruń 2010, s. 412.
9
J. A. Robertson, Procreative Liberty in the Era…, s. 448.
5
6
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jednostkę zagwarantowania przez państwo albo podmioty prywatne
dostępu do środków umożliwiających jej realizację owych decyzji10.
W literaturze przedmiotu opisując „wolność” zwraca się jednak zwykle uwagę na istnienie jej dwóch aspektów: negatywnego, o którym była
mowa powyżej oraz pozytywnego. Sam Robertson też z resztą zauważa, że zdaniem niektórych wolności prokreacyjnej należałoby nadawać
także „pozytywny” wymiar11. Wolność w tym aspekcie oznacza możliwość samodzielnego decydowania przez jednostkę o jej zachowaniach,
tj. podjęciu albo zaniechaniu określonych form aktywności12. W piśmiennictwie wskazuje się, że dana osoba jest wolna, gdy jest autonomiczna, co oznacza, że ponosi ona odpowiedzialność za swoje wybory
życiowe, potrafi je uzasadnić w kontekście swych idei i celów, a państwo stwarza warunki dla realizacji owych celów życiowych jednostki13.
Na fakt, iż pojmowanie wolności prokreacyjnej w widoczny sposób
ewoluowało w kierunku wolności w sensie pozytywnym, zwraca uwagę M. Soniewicka14. W związku z tym wolność reprodukcyjną można
określić jako swobodę wyboru: czy mieć dzieci, z kim, w jaki sposób,
kiedy, ile, jakie dzieci, czy biologicznie spokrewnione czy nie i tak
dalej15. Tak rozumiana autonomia prokreacyjna oznacza już nie tylko możliwość kontrolowania niechcianej płodności, ale także kontrolę
nad niechcianą bezpłodnością, jako że obejmuje ona prawo dostępu do
różnych metod wspomagania prokreacji16. To zaś oznacza, że w gestii

10
Zob. J. A. Robertson, Procreative Liberty and Harm to Offspring in Assisted Reproduction , American
Journal of Law & Medicine 2004, vol. 30, no. 1, s. 20.
11
J. A. Robertson, Procreative Liberty in the Era…, s. 448.
12
Por. A. Frankiewicz, Konstytucyjna koncepcja…, s. 412.
13
Zob. J. Karp, hasło: wolność człowieka w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009, s. 644.
14
Zob. M. Soniewicka, Prawno – etyczne aspekty autonomii prokreacyjnej w kontekście reprodukcyjnych
testów genetycznych, s. 6 – tekst dostępny online pod adresem http://jagiellonian.academia.edu/MartaSoniewicka/Papers/1567209/_Prawno-etyczne_aspekty_autonomii_prokreacyjnej_w_kontekscie_reprodukcyjnych_testow_genetycznych_Legal_and_ethical_aspects_of_procreative_autonomy_in_the_context_of_reproductive_genetic_testing_draft_version (data wejścia 24.01.2013 r.).
15
Zob. tamże oraz powołaną tam literaturę.
16
Por. tamże.
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jednostki pozostaje już nie tylko decyzja o ilości potomstwa, ale także
o jego jakości17.
Źródła wolności prokreacyjnej
W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę, iż w prawie międzynarodowym wolność prokreacyjną uznaje się w kontekście praw związanych z życiem rodzinnym jednostki oraz prawa do prywatności18.
Tak więc istnienie wolności prokreacyjnej (praw reprodukcyjnych)
wywodzi się z potwierdzonego w licznych dokumentach międzynarodowych prawa do założenia rodziny19, które wiąże się niekiedy
z prawem do poszanowania prywatności20. Przyjmuje się bowiem, że
wolność prokreacyjna (prawa reprodukcyjne) wynika z tychże uprawnień21. Omawiana sfera autonomii wywodzona jest także, jak się wydaje, z przysługującego jednostkom prawa do ochrony zdrowia, co wiąże
się z przyjęciem koncepcji zdrowia reprodukcyjnego zdefiniowanego
m.in. na Międzynarodowej Konferencji na rzecz Ludnośći [w innej
wersji Populacji – przyp. aut.] i Rozwoju w Kairze, która miała miejsce
w roku 1994. Otóż zdrowie reprodukcyjne zostało tam określone jako:
pełen dobrostan w zakresie fizycznym, psychicznym i społecznym, nie
zaś wyłącznie brak choroby lub niedomagań, we wszelkich sprawach
związanych z układem rozrodczym, jego funkcjami i procesami. Zdrowie reprodukcyjne oznacza zatem, że ludzie zdolni są do prowadzenia
satysfakcjonującego i bezpiecznego życia seksualnego oraz posiadają
zdolność do reprodukcji, a także przysługuje im wolność w zakresie decydowania czy, kiedy i jak często będą z owych zdolności korzystać. Co
Por. tamże.
Por. D. Sperling, »Male and Female He Created Them«: Procreative Liberty…, s. 377.
19
O prawie tym mowa m.in. w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 10.12.1948 r. (art. 16) – tekst
dostępny m.in. pod adresem http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_
Czlowieka.pdf (data wejścia 24.01. 2013 r.) oraz w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych (art. 23), Dz. U. z 1977 r., Nr 38, poz. 167; dalej jako MPPOiP.
20
Tak np. ujmuje to Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4.11.1950 r.,
Dz. U. z 1993 r., Nr 61, poz. 284 ze zm.
21
Por. M. Ciszek, Bezpieczeństwo i prawa człowieka w dziedzinie etycznych problemów ludzkiej prokreacji. Studium bioetyczno – prawne, Toruń 2011, s. 114; D. Sperling, »Male and Female He Created Them«:
Procreative Liberty…, s. 377 oraz powołane tam orzecznictwo.
17
18
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więcej, z tego ostatniego „warunku”, jak czytamy w raporcie z owej
konferencji, wynika prawo mężczyzn i kobiet do informacji oraz dostępu do bezpiecznych, efektywnych przystępnych i akceptowalnych metod planowania rodziny, według ich wyboru, a także innych zgodnych
z prawem metod regulacji płodności – według ich wyboru oraz prawo
dostępu do odpowiednich usług medycznych , które pozwolą kobiecie
bezpiecznie przejść przez okres ciąży i porodu, a także zapewnią parze
jak największą szansę na posiadanie zdrowego potomka. W związku
z tym, jak stwierdza dalej raport, zdrowie reprodukcyjne definiuje się
jako konstelację metod, technik i usług służących zdrowiu reprodukcyjnemu i dobrostanowi [osób – przyp. aut.] poprzez zapobieganie
i rozwiązywanie problemów związanych ze zdrowiem reprodukcyjnym.
Obejmuje ono nie tylko doradztwo i opiekę w zakresie reprodukcji oraz
chorób przenoszonych drogą płciową, ale także zdrowie seksualne,
służące poprawie życia [ludzi – przyp. aut] oraz stosunków osobistych
[między nimi - przyp. aut.]22.
Idąc dalej tym tokiem rozumowania należałoby stwierdzić, że na
gruncie prawa polskiego do wolności reprodukcyjnej odnoszą się
zwłaszcza art. 18, 47 i 68 Konstytucji RP23. Zgodnie z pierwszą z wymienionych regulacji małżeństwo (rozumiane jako związek kobiety
i mężczyzny), rodzina, macierzyństwo oraz rodzicielstwo znajdują się
pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. To zaś oznacza, jak
zauważono w literaturze, sytuację, w której państwo poprzez swoje organy nie dopuszcza do zagrożenia przez podmioty zewnętrzne wymienionych powyżej wartości w sferze moralnej, społecznej, gospodarczej, obyczajowej czy religijnej24. W myśl drugiego z wymienionych
przepisów każdej osobie przysługuje prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz decydowania o swoim
22
Raport Międzynarodowej Konferencji ONZ na rzecz Ludności i Rozwoju, Kair 5 – 13 wrzesień 1994,
par. 7.2 – tekst (ang.) dostępny m.in. pod adresem http://www.un.org/popin/icpd/conference/offeng/poa.html
(data wejścia 24.01.2013 r.). Na temat definicji zdrowia reprodukcyjnego oraz charakterystyki praw reprodukcyjnych człowieka zob. np. M. Ciszek, Bezpieczeństwo i prawa człowieka…, s. 117 – 123.
23
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 02.04.1997 r., Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.
24
Zob. L. Garlicki, uwaga 8 do art. 18 w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 3, red. L.
Garlicki, Warszawa 2003, s. 5 oraz wskazaną tam literaturę.
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życiu osobistym. W doktrynie prawa konstytucyjnego zauważono, iż
regulacja ta obejmuje dwie sytuacje: po pierwsze, prawo jednostki do
prawnej ochrony (poprzez ustawy lub umowy międzynarodowe ratyfikowane za zgodą ustawy – w razie ich braku poprzez przyjęcie ochrony w owym zakresie na zasadach ogólnych) wymienionych sfer życia
a po drugie, prawo do decydowania o sobie w zakresie spraw określonych w drugiej części przepisu. Z pierwszym prawem skorelowany jest
obowiązek państwa uregulowania prawnego owych zagadnień. Drugie
zaś wyklucza jakąkolwiek zewnętrzną ingerencję w sferę życia osobistego jednostki25. Ostatni z wymienionych przepisów odnosi się do
przysługującego każdemu prawa do ochrony zdrowia. Z regulacji tej,
jak zauważył Trybunał Konstytucyjny, wywieść należy prawo podmiotowe jednostki do ochrony zdrowia oraz nakaz podejmowania przez
władze publiczne działań koniecznych dla należytej ochrony i realizacji tego prawa26. W piśmiennictwie wyrażony został także pogląd, iż
dostęp do metod sztucznej prokreacji można rozważać jako realizację
prawa do życia rozumianego jako możność dawania życia i wolności
wyboru środków wiodących do tego celu27. Fakt ów, jak i okoliczność,
że ciąża może zagrażać życiu kobiety, zaś w przypadku narodzin dziecka obciążonego poważnymi defektami jego życie naznaczone będzie
cierpieniem, wskazuje, że na gruncie prawa polskiego jako źródło wolności prokreacyjnej w podanym powyżej szerokim wskazywany może
być także art. 38 Konstytucji RP, zgodnie z którym Rzeczpospolita
Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. Warto
także w tym kontekście wskazać, iż niektóre kierowane pod adresem
Polski rekomendacje sugerujące respektowanie praw reprodukcyjnych
w szerszym zakresie (a więc m.in. liberalizację przepisów dotyczących
aborcji) powołują się na art. 6 MPPOiP gwarantujący każdemu człowiekowi prawo do życia28.
P. Sarnecki, uwagi 1 i 2 do art. 47 w: Konstytucja Rzeczypospolitej..., s. 1.
Zob. wyr. TK z 23.3.1999 r., K 2/98, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego 1999, nr 3, poz. 38.
27
Zob. Zob. R. Tokarczyk, Prawa narodzin, życia i śmierci. Podstawy biojurysprudencji, wyd. 10, Warszawa 2010, s. 186.
28
Zob. M. Ciszek, Bezpieczeństwo i prawa człowieka…, s. 132.
25
26
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W literaturze wskazuje się jednak, jak zauważa M. Ciszek, iż w polskim systemie prawnym zasadnicze znaczenie dla wolności prokreacji
(praw reprodukcyjnych) ma Ustawa z 07.01.1993 r., o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży29. Akt ten zobowiązuje bowiem organy administracji
rządowej i samorządowej do zapewnienia ciężarnym kobietom opieki
medycznej, socjalnej i prawnej, wskazując na czym w szczególności
opieka ta ma polegać (art. 2 ust. 1). Ponadto, obliguje wymienione
organy do zapewnienia obywatelom swobodnego dostępu do metod
i środków służących dla świadomej prokreacji (art. 2 ust. 2), przez które to środki i metody rozumie się w literaturze wszelkie zarejestrowane w Polsce środki antykoncepcyjne. Dodatkowo, zobowiązuje ona
wspomniane organy m.in. do zapewnienia swobodnego dostępu do informacji i badań prenatalnych (art. 2 ust. 2a), szkoły - do zapewnienia
pomocy ciężarnej uczennicy (art. 2 ust. 3), nakazuje wprowadzenie do
szkół przedmiotu dotyczącego wiedzy o życiu seksualnym człowieka
(art. 4 ust. 1) czy w końcu określa zasady dopuszczalności przerywania
ciąży (art. 4a)30.
Na marginesie wspomnieć warto, iż w doktrynie prawa cywilnego
pojawiła się koncepcja ujęcia prawa do planowania rodziny jako jednego z dóbr osobistych31.
Wartości leżące u podstaw wolności prokreacyjnej
W dyskusji na temat wolności prokreacyjnej zawsze przewijają się
wartości leżące u jej podstaw. W toku dotychczasowych wywodów
były już one sygnalizowane. Warto jednak odnieść się do tego zagadnienia raz jeszcze i przedstawić, chociażby skrótowo, ich katalog
formułowany w piśmiennictwie.
Pierwszą z wymienianych wartości jest autonomia rozumiana jako
samostanowienie. Ujęcie to odnosi się do swobody podejmowania
Dz. U. Nr 17, poz. 78 ze zm.
W omówionym zakresie patrz M. Ciszek, Bezpieczeństwo i prawa człowieka…, s. 123 i nast. oraz
wskazaną tam literaturę.
31
W tym zakresie patrz M. Kowalski, Koncepcja prawa do planowania…, s. 54 i nast.
29
30
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intymnych decyzji dotyczących prokreacji i rodzicielstwa, co wynika
z uznania ich instrumentalnej wartości dla życia jednostki. Przy czym
warto dodać, iż zasadność używania pojęcia autonomii w kontekście
prokreacji (wolności prokreacyjnej) bywa poddawana w wątpliwość.
Jako druga wartość leżąca u podstaw wolności prokreacyjnej wskazywany jest dobrostan konkretnej osoby. Wynika to z faktu, że dzięki
zaspokojeniu pragnienia posiadania i wychowania potomstwa dana
osoba doświadcza pozytywnych przeżyć unikając przeżyć negatywnych i spełnia się w ten sposób jako człowiek. Wskazuje się przy tym,
że wartość ta może w pewnych wypadkach uzasadniać paternalistyczne ograniczenie wolności prokreacyjnej.
Trzecią ze wskazywanych wartości jest równość, rozumiana zwłaszcza jako równość szans i oczekiwań płci. W literaturze przedmiotu
podkreśla się, że wolność reprodukcyjna umożliwia kobietom, które
ponoszą większość ciężarów związanych z urodzeniem dziecka, podjęcie decyzji, czy chcą przystać na owe ciężary czy też nie, a także na
określenie zakresu narzuconych im ograniczeń. Podkreśla się także, że
uznanie prawa do prokreacji pozwala łagodzić efekty dyskryminacji
ze względu na płeć, której doświadczają kobiety, także w zakresie niezwiązanym z prokreacją.
Kolejną wartością jest związek osoby powołującej dziecko do życia
z tymże dzieckiem, niezależnie od tego, czy jest ono spokrewnione z tą
osobą, czy też nie. Wskazuje się przy tym, iż owa relacja konstytuuje
ostateczną wartość, jaką jest dobrostan owej osoby oraz dziecka. Jednakże sygnalizuje się, że ów wartościowy związek prowadzi do uznania prawa do rodzicielstwa nie zaś prawa do kreacji własnego, sensie
biologicznym, potomka.
Piątą wartością jaka bywa wskazywana, jest powoływanie do życia jako takie. Można bowiem utrzymywać, iż życie ludzkie jest tak
wielką wartością, że uzasadnia prawo do prokreacji. Przy czym spotkać się można także z opiniami, iż samo w sobie jest ono warunkiem
wstępnym dobra, nie jest jednak jego częścią. Co więcej, zwraca się też
uwagę, że uznając tę wartość trudno uzasadnić prawo do powstrzymania się od prokreacji, czy też aborcję. W końcu podkreśla się, że ujęcie
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to jest o tyle problematyczne, że nie istnieje jeszcze podmiot, któremu
owa wartość może zostać przypisana.
W końcu jako wartość leżącą u podstaw wolności prokreacyjnej
uznaje się, wspomnianą na wstępie niniejszej pracy, możliwość trwania pomimo śmierci dzięki temu, że potomstwo nosi w sobie niejako
cząstkę swych rodziców. Także i w tym przypadku pojawiają się głosy
sceptyczne wskazujące np. na fakt, iż dana osoba może trwać pomimo śmierci w sposób symboliczny, będąc obecną w pamięci następnych pokoleń, do czego nie jest konieczne posiadanie biologicznych
następców32.
Dylematy związane z wolnością prokreacyjną
Jak wynika z powyższych rozważań, na autonomię prokreacyjną powoływać się można w różnych aspektach. Po pierwsze, wywodząc z niej prawo dostępu do prokreacji medycznie wspomaganej dla
wszystkich, co ma umożliwić realizację prawa do rozmnażania się
(w wybrany przez siebie sposób) i rodzicielstwa. Z tego też wywodzi
się obowiązek zapewnienia przez państwo dostępu do owych metod.
Po drugie, przyjąć można, iż w ramach tejże autonomii istnieje prawo do decydowania czy, a jeśli tak, to jakie dziecko urodzić – z czym
wiąże się kwestia manipulacji genetycznych mających doprowadzić
do urodzenia się „zaprojektowanego” dziecka, badań prenatalnych czy
wreszcie aborcji. Po trzecie, z wolności prokreacyjnej, u której podstaw, jak wskazałem powyżej, zdaniem części autorów, leży możliwość
samostanowienia, wywodzić można prawo jednostek do rozporządzania sobą w sferze prokreacji, a więc także prawo do świadczenia usług
reprodukcyjnych, jak i do korzystania z nich33.
Rozwój naukowo-techniczny przyczynił się do znacznego poszerzenia opcji prokreacyjnych, co ilustruje poniższa tabela.

32
W omówionym zakresie zob. D. Sperling, »Male and Female He Created Them«: Procreative Liberty…,
s. 381 – 383 oraz wskazaną tam literaturę.
33
Por. M. Soniewicka, Prawno – etyczne aspekty autonomii…, s. 6 – 7.
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Tabela prokreacyjnych opcji
Lp

Sperma

Jajeczko

Macica

Środki poczęcia

Przewidywani
opiekunowie
dziecka

Wyjaśnienia

1

H

W

W

naturalne

HiW

naturalne poczęcie

2

H

W

W

AI

HiW

AI przez męża

3

H

W

W

IVF

HiW

IVF

4

D

W

W

poczęcie spermą dawcy

H

D

W

HiW

poczęcie jajeczkiem dawczyni

6

H

Dl

D1

AI/IVF
IVF lub IV+ F
i ET
AI

HiW

5

HiW

SM i SPA przez W

7

H

W

D

wszystkie i ET

HiW

poczęcie jajeczkiem dawczyni

8

H

Dl

D2

wszystkie i ET

H iW

donacja jajeczka, SM i SPA przez W

9

D

W

D

Wszystkie i ET

HiW

10

D

D

W

wszystkie i ET

HiW

11

D

Dl

Dl

wszystkie

H iW

SM jajeczka W i adopcja
żona rodzi (niewłasne) dziecko, które
adoptuje mąż
adopcja

12

D

Dl

D2

wszystkie i ET

HiW

adopcja

13

F

M

M

wszystkie

FiM

wspólne dziecko

14

F

Dl

Dl

wszystkie

F

ojciec ma dziecko

15

D

M

M

wszystkie

M

matka ma dziecko

16

F

Dl

D2

wszystkie i ET

F

ojciec ma zastępcze dziecko

17

D

M

D

wszystkie i ET

M

matka ma zastępcze dziecko

18

D

D1

D2

wszystkie i ET

D2

zastępcy maja dziecko

19

D

Dl

Dl

wszystkie

trzecia strona

adopcja

20

D

Dl

D2

wszystkie i FT

trzecia strona

adopcja

21

H

W

W

pośmiertna AI, IVF

W

wdowa ma dziecko

22

H

W

D

pośmiertne

W

wdowa ma zastępcze dziecko

23

H

W

D

pośmiertne IVF i ET

H

wdowa ma zastępcze dziecko

Znaczenie skrótów: H — mąż; W — żona, D — dawca spermy, Dl — dawca komórki jajowej, D2 — dawczyni macicy; Al — sztuczne zapłodnienie; ET — transplantacja
embrionu; SM — zastępcze macierzyństwo; F — pojedynczy ojciec; M — pojedyncza
genetyczna matka; SPA — adopcja; IVF — zapłodnienie w probówce; IV + F — zapłodnienie in vitro i transfer embrionu; AI, IVF lub IV + F — naturalne poczęcie.
Źródło: B. Dickens, Reproduction Law and Medical Consent, Toronto Law Journal
1985, no. 35 za R. Tokarczyk, Prawa narodzin, życia i śmierci…, s. 177.
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Do przedstawionych powyżej opcji prokreacyjnych dodać można jeszcze kilka, które na razie jawią się jako fikcja naukowa, jednak
z uwagi na wspomniany szybki rozwój biotechnologii nie można wykluczyć, że w bliższej lub dalszej perspektywie przynajmniej część
z nich stanie się dostępna. Mowa tu m.in. o:
1) ciąży u mężczyzny. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że z fizjologicznego punktu widzenia nie jest to niemożliwe. Zarodek
mógłby zostać umieszczony w mosznie mężczyzny, jako że daje
się ona rozciągać i jest położona stosunkowo daleko od brzucha.
Ciąża taka byłaby stymulowana poprzez wstrzykiwanie danemu
mężczyźnie odpowiednich hormonów, a zakończyła by się porodem poprzez cesarskie cięcie. „Matko – ojciec” byłby, jak się
wskazuje zdolny do karmienia piersią34;
2) autoprokreacji kobiecej, gdzie jądro plemnika służącego jako aktywator zostałby usunięte z komórki jajowej natychmiast po zapłodnieniu. Diploidalna liczba chromosomów zostałby przywrócona
dzięki oddziaływaniu na komórkę jajową odpowiednimi substancjami chemicznymi. Powstały zarodek zostałby przeniesiony do
macicy dawczyni komórki jajowej, która urodziłaby córkę niebędącą jej genetyczną kopią35;
3) klonowaniu36;
4) możliwości wyhodowania z embrionalnych komórek macierzystych gamet, tak żeńskich, jak i męskich. W konsekwencji mogło by dojść do zaistnienia zjawiska „jednopłciowych rodziców”.
Zakładając bowiem, że pokonane zostałyby przeszkody technologiczne możliwe byłoby przeniesienie materiału genetycznego
jednego mężczyzny do komórki jajowej i wyhodowanie embrionu
genetycznie z nim identycznego, a następnie uzyskanie z owego
embrionu komórek jajowych zawierających połowę DNA tego
34
Zob. np. J. Testart, Przejrzysta komórka, tłum. J. A. Żelechowska, przedmowa M. Iłowiecki, Warszawa
1990, s. 114 – 116.
35
Zob. np. tamże, s. 111 – 112.
36
Zob. np. tamże, s. 112 – 113 oraz P. Singer, D. Wells, Dzieci z próbówki. Etyka i praktyka sztucznej
prokreacji, tłum. Z. Nierada, Warszawa 1988, s. 162 i nast.
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mężczyzny. Taka komórka mogłaby zostać zapłodnina in vitro
plemnikiem drugiego mężczyzny, powstały embrion zostałby
wprowadzony do macicy matki zastępczej, która donosiłaby ciążę
i urodziła dziecko. W ten sposób dwaj mężczyźni byliby genetycznymi rodzicami dziecka. Analogiczna sytuacja byłaby możliwa w przypadku dwóch kobiet, gdzie z embrionalnych komórek
macierzystych uzyskano by plemniki37;
5) czy wreszcie rozwoju ludzkiego zarodka poza organizmem człowieka w macicy zwierzęcej38 albo macicy sztucznej39.
Zakres wolności prokreacyjnej, nawiązując to sformułowania I.
Berlina, można określić jako funkcję, tego jakie drzwi stoją przed jednostką otworem, a jakich otwarcia może się domagać, ile owych drzwi
jest, na ile dają się otworzyć i na jakie perspektywy się otwierają40.
Jak wynika z powyższego zestawienia zakresów, jest on przynajmniej
teoretycznie szeroki, a może stać się jeszcze szerszy, jeżeli choć niektóre z futurologicznych na dzień dzisiejszy technik reprodukcyjnych
staną się rzeczywistością. W związku z tym pojawia się kwestia ewentualnych ograniczeń wolności prokreacyjnej. Przyjmuje się bowiem
z reguły, że każda autonomia może być limitowana, jeśli przemawiają za tym dostateczne silne racje. Wolność prokreacyjna, jak stwierdza J. A. Robertson, nie jest absolutna, istnieje jedynie korzystne dla
niej domniemanie, co oznacza, iż to na zwolennikach jej ograniczenia
spoczywa ciężar wykazania, że taka limitacja jest uzasadniona. Przy
czym, jak zauważa ów Autor, wyrażany jest także pogląd, iż autonomia
prokreacyjna ma jednak charakter absolutny41.
W społeczeństwach liberalnych przyjmuje się, że granice wolności jednostki wyznacza wolność drugiego człowieka. W związku
37
Zob. D. Czajkowska – Majewska, Nowy, lepszy? człowiek, Warszawa 2005, s. 208 – 212 oraz wskazaną
tam literaturę.
38
Zob. np. J. Testart, Przejrzysta komórka, s. 116 – 117.
39
Zob. np. P. Singer, D. Wells, Dzieci z próbówki…, s. 143 i nast.
40
Zob. I. Berlin, Wstęp, tłum. D. Lachowska w: Cztery eseje o wolności, I. Berlin, tłum. H. Bartoszewicz,
D. Grinberg, D. Lachowska, A. Tanalska – Dulęba, Warszawa 1994, s. 44.
41
J. A. Robertson, Procreative Liberty in the Era…, s. 448.
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z tym, jak ujął to J. St. Mill, (…) jedynym celem usprawiedliwiającym ograniczenie przez ludzkość, indywidualnie lub zbiorowo, swobody działania jakiegokolwiek człowieka jest samoobrona (…) jedynym
celem, dla osiągnięcia którego ma się prawo sprawować władzę nad
członkiem cywilizowanej społeczności wbrew jego woli, jest zapobieżenie krzywdzie innych42. Regulacje prawne wychodzą jednak czasami
ponad ową „zasadę szkody” wprowadzając środki ochrony jednostek
przed nimi samymi – co określa się mianem paternalizmu43. Te „zasady”, jak stwierdza M. Soniewicka, ciężko odnieść do autonomii prokreacyjnej z uwagi na jej odmienny i paradoksalny charakter44. Owa
odmienność polega na fakcie, iż w tym wypadku ex definitione występuje więcej niż jedna strona. Paradoks zaś polega na tym, że pomimo owej odmienności wolność ta jest rozumiana jako rozszerzenie
indywidualnej swobody jednostki45. W związku z tym trudno uznać
ograniczenie autonomii prokreacyjnej za przejaw paternalizmu, gdyż
nie jest ono uzasadnione dobrem osób, których swobodę się ogranicza. Z drugiej strony, problemy sprawia także odwołanie się do „zasady szkody”, gdyż trudno uznać samo podjęcie decyzji o prokreacji
za czynnik wywołujący szkodę46. Jednak już samo doprowadzenie do
narodzin dziecka może być rozważane w kontekście zdarzenia wywołującego szkodę47, tak jak i niedopuszczenie do narodzin.
Określając regulacje dotyczące ludzkiej prokreacji państwo musi
brać pod uwagę interesy potencjalnych rodziców, mającego się narodzić dziecka oraz społeczeństwa48.
42
J. St. Mill, O wolności, tłum. A. Kurlandzka w: Utylitaryzm, O wolności, tłum. M. Ossowska, A. Kurlandzka, wstęp T. Kotarbiński, Warszawa 1959, s. 129.
43
M. Soniewicka, Prawno – etyczne aspekty autonomii…, s. 7.
44
Tamże.
45
Zob. tamże.
46
Zob. tamże, s. 7 – 8.
47
Na temat szkody wyrządzonej dziecku poprzez powołanie go na świat patrz np. R. M. Green, Autonomia rodziców a obowiązek nie wyrządzania genetycznej szkody swoim dzieciom, tłum. O. Dryla, s. 371 i nast.;
A. Buchanan, D. W. Brock, N. Daniels, D. Wikler, Wolność reprodukcyjna i zapobieganie szkodzie, tłum.
O. Dryla, s. 397 i nast.; C. Strong, O wyrządzaniu szkody przez poczęcie: przegląd błędnych koncepcji i nowa
analiza, tłum. W. Galewicz, s. 411 i nast. – teksty zamieszczone w zbiorze: Antologia bioetyki, t. 2, Początki
ludzkiego życia, red. W. Galewicz, Kraków 2010.
48
Por. M. Soniewicka, Prawno – etyczne aspekty autonomii…, s. 8.
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Najmniej problematyczny, co do zasady, wydaje się obszar decyzji
dotyczących powstrzymania się od prokreacji. W tej mierze bowiem
najtrudniej uzasadnić ograniczenie wolności prokreacyjnej. Nikt nie
jest zobowiązany do rozmnażania – jak zauważa J. A. Robertson49.
W przypadku Polski, sfera ta nie wydaje się doznawać znacznych ograniczeń. Nie istnieje przymus prokreacyjny, środki antykoncepcyjne nie
są zakazane, dobrowolna sterylizacja w celu nieleczniczym uważana jest za zabieg prawnie dopuszczalny50, w określonych sytuacjach
dopuszczalne jest przerwanie ciąży, które stanowi bodaj najbardziej
kontrowersyjny aspekt sfery powstrzymania się od prokreacji. Wskazać jednakże należy, iż wyrażane są poglądy krytyczne w stosunku do
polskiego prawodawstwa w tymże zakresie. Podkreśla się bowiem, że
np. dostęp do środków antykoncepcyjnych jest de facto bardzo utrudniony, sterylizacja w celu nieleczniczym jest niemożliwa, a regulacje
dotyczące aborcji są zbyt restrykcyjne51. Pytanie więc, czy należy zliberalizować przepisy dotyczące aborcji oraz ułatwić (np. poprzez refundację) dostęp do środków i metod antykoncepcyjnych?
Większe problemy wiążą się ze sferą „pozytywnych” decyzji dotyczących prokreacji. O ile nie występują one w odniesieniu do reprodukcji naturalnej, nie sposób bowiem wyobrazić sobie we współczesnym
państwie zakazu posiadania potomstwa, o tyle z całą mocą ujawniają się
w kontekście metod wspomagania rozrodu. W piśmiennictwie wskazuje się, że ingerencja w tę sferę znajduje uzasadnienie w kontekście „zasady szkody”, jak i poprzez odwołanie się do interesów społeczeństwa,
czy też przyjętej w nim wizji dobra wspólnego52. W związku z tym za
zasadne uznaje się np. wprowadzenie ograniczeń wiekowych dla osób
chcących skorzystać z metod prokreacji medycznie wspomaganej.
J. A. Robertson, Procreative Liberty in the Era…, s. 447 – 448.
Zob. np. A. Marek, Prawo karne, wyd. 10, Warszawa 2011, s. 180 oraz przywołany tam artykuł A.
Wąska,
Czy dobrowolna sterylizacja jest przestępstwem?, Państwo i Prawo 1988, z. 8, s. 87 i nast.
51
Zob. np. J. Heinen, S. Portet, Reproductive Rights in Poland: When Politicians Fear the Wrath of the
Church, Third World Quarterly 2010, vol. 31, no. 6, s. 1007 i nast.; M. Rutkiewicz, Towards a Human Rights –
Based Contraceptive Policy; A Critique of Anti – sterilisation Law in Poland, European Journal of Health Law
2001, vol. 8, no. 3, s. 225 nast. oraz kierowane pod adresem Polski rekomendacje, które omawia M. Ciszek,
Bezpieczeństwo i prawa człowieka…, s. 128 – 132.
52
M. Soniewicka, Prawno – etyczne aspekty autonomii…, s. 8.
49
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Dzięki temu bowiem zwiększa się szansa, że dziecko będzie otaczane
opieką rodzicielską do czasu jego usamodzielnienia, nie będąc obciążeniem dla społeczeństwa53. Pytanie zatem, czy należy wprowadzać
takowe ograniczenia, a jeżeli tak to jakie?

Zakończenie
Robin Baker w jednej ze swych książek snuje wizję „restauracji
reprodukcyjnej”, którą pojmuje nie tyle jako fizyczne miejsce, choć
i w takim kontekście termin ów się pojawia, co raczej jako możliwość
wyboru metod i zachowań związanych z prokreacją. W „menu” takiej restauracji, które będzie dostępne każdemu, kto ma na to ochotę
i wystarczającą ilość pieniędzy, w roku 2100 – jak prognozuje ów R.
Bakerr – znajdzie się wiele opcji wskazanych w niniejszej pracy jak
i wiele innych, które ów Autor omawia na łamach swej książki54. To,
czy wizja ta się ziści, zależy od tego, czy postęp biotechnologiczny
uczyni realnymi omawiane przez R. Bakera i wielu innych autorów
techniki oraz od tego, czy owe metody będą dopuszczalne w świetle
prawa. Państwo, jako regulator życia społecznego, staje i zapewne
stawać będzie przed koniecznością odpowiedzi na pytanie czy dana
metoda możliwa do zastosowania w sensie technicznym winna zostać
uznana za dopuszczalną, czy też nie? W przypadku odpowiedzi pozytywnej koniecznym będzie określenie kto, w jakim zakresie i pod
jakimi warunkami będzie mógł z danej metody skorzystać, a także czy
państwo powinno partycypować w jej kosztach itd. Co więcej, niezbędne będzie także normatywne odniesienie się do takich technik niezależnie od tego czy zostaną zalegalizowane, czy też nie. W przypadku
bowiem dziecka „urodzonego” przez mężczyznę, czy też „narodzonego” ze „sztucznej macicy” kryterium macierzyństwa za jakie przyjmuje się m.in. w Polsce (art. 619 k.r.o.55) urodzenie dziecka przez kobietę
traci rację bytu.
Zob. tamże, s. 9.
R. Baker, Seks w przyszłości. Spotkanie pierwotnych popędów z technologią jutra, tłum. T. Chawziuk,
Poznań 2002. Na temat „restauracji reprodukcyjnej” patrz s. 342 – 347.
55
Ustawa z 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.
53
54
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Potencjalna konieczność redefiniowania zakresu wolności prokreacyjnej jednostki oraz zmian w prawie z tym związanych będzie istniała zawsze. Dlatego też konieczna jest ciągła dyskusja w tym zakresie.
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Podstawy prawne wykonywania zawodu diagnosty
laboratoryjnego

1.Wprowadzenie
Postęp współczesnej medycyny i rozwój technologii medycznych
spowodował nie tylko wyodrębnienie się coraz to nowych specjalności
lekarskich, ale także przyczynił się do powstania nowego samodzielnego
zawodu medycznego, tj. zawodu diagnosty laboratoryjnego, wcześniej
nieznanego. Diagnosta laboratoryjny należy do grupy tzw. zawodów
medycznych podobnie jak lekarz, pielęgniarka i położna. Wyniki pracy
diagnosty laboratoryjnego są istotnym elementem procesu leczenia.
Podstawy prawne wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2001 o diagnostyce laboratoryjnej (tekst
jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529 z późn. zm.) dalej zwana
u.d.l. Powyższa ustawa określiła po raz pierwszy przesłanki dostępu do
zawodu diagnosty laboratoryjnego i standardy prawne wykonywania
tego zawodu, a także zasady funkcjonowanie samorządu diagnostów.
Zgodnie z powyższą ustawą wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego polega na wykonywaniu określonych ustawowo czynności
w laboratorium. W świetle art. 17 przedmiotowej ustawy laboratorium
jest przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr
112, poz. 654) zwanej dalej u.dz.l. Przedsiębiorstwo oznacza zespół
składników majątkowych, za pomocą którego podmiot leczniczy wykonuje określony rodzaj działalności leczniczej (np. diagnostykę laboratoryjną). Laboratorium może być także jednostką organizacyjną
176
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przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, instytutu badawczego albo
uczelni medycznej. Medyczne laboratorium diagnostyczne (zwane dalej laboratorium medycznym lub laboratorium), wykonuje badania in
vitro materiału biologicznego. W Polsce jest zarejestrowanych ponad
2500 laboratoriów, w których pracuje kilkanaście tysięcy osób. Laboratorium medyczne prowadzi działalność leczniczą. Zgodnie z art. 3
u.dz.l. działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Natomiast art. 2 ust. 1 pkt 10 u.dz.l. stanowi, że świadczenie
zdrowotne są to działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające
z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich
wykonywania. Zgodnie z powyższą ustawą działalność lecznicza w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne może obejmować także
udzielanie świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem
badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego. Ambulatoryjnych
świadczeń zdrowotnych udziela się w ambulatorium a także w zakładzie badań diagnostycznych i medycznym laboratorium diagnostycznym. Działalność laboratorium medycznego to działalność lecznicza
(czyli udzielanie świadczeń zdrowotnych) i jako taka powinna być wykonywana na warunkach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej. Przede wszystkim medyczne laboratorium diagnostyczne/podmiot leczniczy zgodnie z art. 17 u.dz.l.
zobowiązane jest spełniać następujące warunki:
1) posiadać pomieszczenia lub urządzenia, odpowiadające wymaganiom normatywnym,
2) stosować wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20
maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz
z 2011 r. Nr 102, poz. 586),
3) zapewniać udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach,
4) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
5) posiadać regulamin organizacyjny,
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6) posiadać wpis do rejestru.
Poza wymaganiami ogólnymi, wyżej wskazanymi, obligatoryjnymi
dla każdego podmiotu leczniczego, laboratoria medyczne muszą spełniać wymagania szczegółowe, obowiązkowe tylko dla laboratoriów Poza
wymogami ogólnymi wyżej wskazanymi, obligatoryjnymi. Są to przede
wszystkim wymagania dotyczące jakości udzielanych świadczeń. Ustawa
z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej reguluje niezbędne
wymagania jakościowe funkcjonowania laboratoriów diagnostycznych.
Ponadto, w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r.
w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium
diagnostyczne (Dz. U. Nr 43, poz. 408 z późn. zm.), zostały zawarte wymagania, jakie powinny spełniać pomieszczenia i urządzenia laboratorium
diagnostycznego, ze szczególnym uwzględnieniem warunków sanitarnych i urządzeń oraz wymagania fachowe wobec personelu i kierownika
laboratorium. Przepisy te stanowią gwarancję właściwego poziomu usług
świadczonych przez laboratoria. Każde medyczne laboratorium diagnostyczne musi posiadać fachowy personel, dzięki któremu możliwie jest
wykonywanie czynności w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i legalne
prowadzenie działalności. W skład personelu medycznego laboratorium
wchodzą diagności laboratoryjni i inne osoby ustawowo uprawnione do
wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej.
2. Prawo wykonywania zawodu diagnosty
Diagnostyka laboratoryjna stanowi rodzaj świadczenia zdrowotnego, a w szerszym ujęciu - działalności leczniczej. Badania laboratoryjne pełnią w nowoczesnej medycynie bardzo ważną rolę. Znajdują
zastosowanie nie tylko w diagnostyce chorób, ale również w kontroli
ich przebiegu i metodach leczenia. Diagnosta laboratoryjny jest osobą wykonującą zawód zaufania publicznego, a wykonywanie tego zawodu wymaga posiadania odpowiednio wysokich, specjalistycznych
kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z ustawą o diagnostyce laboratoryjnej diagnosta laboratoryjny jest osobą uprawnioną do samodzielne-
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go wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej. Zgodnie z art.
2 u.d.l. czynności diagnostyki laboratoryjnej obejmują:
1) badania laboratoryjne, mające na celu określenie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz składu płynów ustrojowych,
wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów profilaktycznych,
diagnostycznych i leczniczych lub sanitarno-epidemiologicznych,
2) mikrobiologiczne badania laboratoryjne płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów profilaktycznych,
diagnostycznych i leczniczych lub sanitarno-epidemiologicznych,
3) działania zmierzające do ustalenia zgodności tkankowej,
4) wykonywanie oceny jakości i wartości diagnostycznej badań, o których mowa w pkt 1-3 oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji
wyniku badań;
5) działalność naukową i dydaktyczną prowadzoną w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.
Dla określenia dostępu do zawodu diagnosty laboratoryjnego istotne
znaczenie miał wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca
2005 r., K 17/2004, w wyniku którego znowelizowano ustawę o diagnostyce laboratoryjnej1. Obecnie w świetle art. 7 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej diagnostą laboratoryjnym jest osoba, która:
1) ukończyła studia wyższe na kierunku analityka medyczna i uzyskała
tytuł zawodowy magistra lub
2) ukończyła studia wyższe na kierunkach: biologia lub farmacja i uzyskała tytuł zawodowy magistra, chemia lub biotechnologia i uzyskała tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera, weterynaria
i uzyskała tytuł zawodowy lekarza weterynarii
- oraz odbyła odpowiednie kształcenie podyplomowe, potwierdzone
egzaminem, albo uzyskała specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie analityki klinicznej, diagnostyki laboratoryjnej,
mikrobiologii lub toksykologii lub

1

OTK-A 2005/6/66.
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3) ukończyła studia wyższe na kierunku lekarskim i uzyskała tytuł zawodowy lekarza oraz odbyła odpowiednie kształcenie podyplomowe lub
4) posiada dyplom wydany w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacja Szwajcarska,
uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z dyplomem
uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzającym tytuł
zawodowy magistra na kierunku analityka medyczna lub
5) posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego nabyte w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
innym niż Rzeczpospolita Polska lub w Konfederacji Szwajcarskiej, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia
26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z późn. zm.),
6) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
7) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego,
8) została wpisana na listę diagnostów laboratoryjnych.
Konkludując, w świetle ustawy o diagnostyce laboratoryjnej zasadniczo diagnostą laboratoryjnym może zostać osoba, która ukończyła
studia wyższe o odpowiednim-określonym ustawowo kierunku, czyli analitykę medyczną (ewentualnie ukończyła inne studia i odbyła
dodatkowo kształcenie podyplomowe), posiada pełną zdolność do
czynności prawnych (czyli jest pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona)
i odpowiedni stan zdrowia, a następnie została wpisana na listę diagnostów. Kształcenie podyplomowe przeprowadzają szkoły wyższe, które
prowadzą studia na kierunku analityka medyczna. Kształcenie podyplomowe może być prowadzone w trybie: dziennym, wieczorowym,
180

Prawo i Medycyna 1-2/2013 (50/51, vol. 15)

Podstawy prawne wykonywania zawodu diagnosty...

zaocznym lub eksternistycznym, na podstawie programów nauczania
opracowanych przez zespół ekspertów powołany przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Poza tym, diagnostą laboratoryjnym może
być również osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza
i specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie analityka kliniczna, analityka lekarska, diagnostyka laboratoryjna lub mikrobiologia, mikrobiologia i serologia, mikrobiologia lekarska, jeżeli
została wpisana na listę diagnostów laboratoryjnych. Samo posiadanie odpowiedniego wykształcenia, podobnie jak w przypadku lekarza
czy pielęgniarki, nie uprawnia diagnosty do udzielania świadczeń
zdrowotnych, bowiem niezbędne jest jeszcze uzyskanie prawa wykonywania zawodu. Uzyskanie prawa wykonywania zawodu diagnosty
laboratoryjnego uzależnione jest od spełnienia warunków wymienionych w ustawie (tj. odpowiednie wykształcenie i stan zdrowia, pełna
zdolność do czynności prawnych oraz wpis na listę). Krajowa Rada
Diagnostów Laboratoryjnych prowadzi listę diagnostów laboratoryjnych oraz na wniosek zainteresowanego podejmuje w drodze uchwały
decyzję o wpisie.2 Do wniosku dołączyć należy: dokument stwierdzający posiadanie odpowiednich kwalifikacji, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, zaświadczenie o stanie
zdrowia pozwalającego na wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego. Uchwała Krajowej Rady w przedmiocie stwierdzenia prawa
wykonywania zawodu ma charakter deklaratywny. Oznacza to, że Krajowa Rada zobowiązana jest stwierdzić prawo wykonywania zawodu
diagnosty i dokonać wpisu na listę w stosunku do każdej osoby, która
spełnia warunki określone w art. 7 u.d.l. Krajowa Rada Diagnostów
Laboratoryjnych powinna podjąć uchwałę w przedmiocie stwierdzenia
prawa wykonywania zawodu oraz wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia przez zainteresowanego
stosownego wniosku. Od uchwały Krajowej Rady przysługuje skarga
do sądu administracyjnego. Po wpisie diagnosta uzyskuje prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego i posługiwania się tytułem
2

Por. art. 8-10 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej.
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zawodowym „diagnosty laboratoryjnego”, który podlega ochronie
prawnej. Prawo samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki
laboratoryjnej powstaje z chwilą dokonania wpisu na listę diagnostów
laboratoryjnych i złożenia ślubowania. Ograniczenia prawa wykonywana zawodu diagnosty laboratoryjnego związane są z:
1) orzeczeniem niezdolności do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego lub ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych
czynności diagnostyki laboratoryjnej ze względu na stan zdrowia,
2) zawieszeniem prawa wykonywania zawodu (uchwała Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, kara w postępowaniu
dyscyplinarnym),
3) dłuższym zaprzestaniem wykonywania zawodu (ponad 5 lat),
4) utratą prawa wykonywania zawodu.
W przypadku stwierdzenia przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych, że ze względu na stan zdrowia diagnosta jest niezdolny do
wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej lub ograniczony
w wykonywaniu ściśle określonych czynności diagnostyki, Krajowa
Rada podejmuje uchwałę o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu
diagnosty laboratoryjnego na okres trwania niezdolności albo o ograniczeniu wykonywania określonych czynności diagnostyki laboratoryjnej na okres trwania niezdolności. Uchwała Krajowej Rady w tym
przedmiocie poprzedzona jest badaniem diagnosty laboratoryjnego
przez specjalnie powołaną do tego komisję. Komisja powoływana jest
w drodze uchwały, w przypadku powzięcia przez Krajową Radę uzasadnionego podejrzenia, że diagnosta ze względu na swój stan zdrowia jest niezdolny do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej lub ograniczony w wykonywaniu ściśle określonych czynności
diagnostyki. Szczegółowe regulacje w powyższym zakresie zawiera
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie
trybu powoływania i organizacji oraz orzekania komisji orzekającej
w przedmiocie niezdolności diagnosty laboratoryjnego do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej lub ograniczenia w wykonywaniu tych czynności. Diagnoście laboratoryjnemu, w stosunku do
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którego podjęto uchwałę o zawieszeniu lub ograniczeniu wykonywania zawodu, przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
Diagnosta laboratoryjny, który nieprzerwanie nie wykonywał czynności diagnostyki laboratoryjnej przez okres dłuższy niż 5 lat, a zamierza podjąć ich wykonywanie, ma obowiązek zawiadomienia o tym
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych i odbycia przeszkolenia. Tryb i zakres przeszkolenia ustala Krajowa Rada Diagnostów
Laboratoryjnych.
Diagnosta laboratoryjny traci prawo wykonywania zawodu i zostaje
skreślony z listy diagnostów laboratoryjnych na podstawie uchwały
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w przypadku:
1) ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego (jest ono skutkiem orzeczenia sądu),
2) pozbawienia praw publicznych (środek karny orzeczony przez
sąd),
3) orzeczenia dyscyplinarnego lub wyroku sądowego o zakazie wykonywania zawodu,
4) utraty przez lekarza wpisanego na listę diagnostów laboratoryjnych
prawa wykonywania zawodu lekarza.
W przedmiocie utraty prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz skreślenia z listy Krajowa Rada podejmuje stosowną uchwałę, która – podobnie jak uchwała o stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu diagnosty – podlega zaskarżeniu do sądu
administracyjnego.
Poza diagnostą laboratoryjnym i lekarzem (rozumianym jako osoba
posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza oraz wiedzę i umiejętności w zakresie wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej uzyskane w ramach specjalizacji lub posiadająca umiejętności
z zakresu węższych dziedzin medycyny), w świetle art. 6a u.d.l osobą uprawnioną do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej
w laboratorium jest również osoba, która posiada:
1) tytuł zawodowy technika analityki medycznej,
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2) tytuł zawodowy licencjata uzyskany na kierunku analityka
medyczna.
Czyli jest to grupa zawodowa, którą należy określić generalnie jako
analitycy medyczni (nie wpisani na listę diagnostów laboratoryjnych).
Osoby powyższe wykonują samodzielnie czynności diagnostyki laboratoryjnej, o których mowa w art. 2 pkt 1-3, a czynności polegające
na wykonywaniu oceny jakości i wartości diagnostycznej badań oraz
laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku badań - pod nadzorem
diagnosty laboratoryjnego.
3. Ustawowe standardy wykonywania zawodów diagnosty
Pragmatyki zawodowe (ustawy) wyznaczają podstawowe standardy prawne wykonywania każdego z zawodów medycznych w Polsce.
Standardy te związane są bezpośrednio z ustawowymi obowiązkami,
jakich każdy diagnosta musi przestrzegać wykonując swój zawód.
W ramach standardów prawnych wykonywania każdego zawodu medycznego mającego własną ustawę należy wyodrębnić dwie generalne
i zawsze występujące sfery obowiązków, tj. obowiązki edukacyjne (doskonalenia zawodowego) oraz obowiązki wobec pacjentów. Ponadto
opierają się one na generalnej regule postępowania, tj. zgodnie z aktualną wiedzą i etyką zawodową. Zgodnie z art. 21 ustawy o diagnostyce
laboratoryjnej diagnosta laboratoryjny jest obowiązany do postępowania zgodnego ze wskazaniami wiedzy zawodowej, z zasadami etyki
zawodowej oraz z należytą starannością. W praktyce swej pracy w laboratorium diagnosta w zakresie etyki zawodowej musi kierować się
przede wszystkim zasadami spisanymi w Kodeksie Etyki Diagnosty
Laboratoryjnego stanowiącym załącznik do uchwały nr 4/2006 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia
13 stycznia 2006 r. Naczelną normą postępowania diagnosty laboratoryjnego powinno być dobro osoby ludzkiej, które winno być chronione
zarówno w odniesieniach indywidualnych, jak i społecznych. Z zasady
tej wynika powinność poszanowania godności człowieka, jak również
budowanie takich odniesień w pracy zawodowej, by jej naczelnym
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celem była służba człowiekowi według powszechnie cenionych wartości, takich jak: uczciwość, rzetelność i kompetencja. Fundamentalna
zasada ogólna etyki zawodowej stanowi, że diagnosta laboratoryjny
powinien wykonywać swoje zadania w sposób zgodny z powszechnie
przyjętymi normami etycznymi, zasadami sztuki zawodu oraz przepisami prawa regulującymi wykonywanie zawodu (przede wszystkim
ustawą o diagnostyce laboratoryjnej z 2001 roku), a ponadto, że dobro
pacjenta jest dobrem nadrzędnym. Jeśli chodzi o kwestię należytej staranności, podkreślić należy, że przepisy nie zawierają precyzyjnej definicji tego pojęcia. Diagnosta powinien wykonywać swój zawód z tzw.
należytą starannością. Niestety brak jest definicji legalnej tego pojęcia.
Przyjmuje się, że przez należytą staranność rozumie się pewien sposób
postępowania przy podejmowanych czynnościach, a w zakresie omawianego tematu – przy wykonywanych przez diagnostów badaniach.
Ma to charakter pewnego ogólnego modelu lub wzorca.
Zgodnie z art. 30 u.d.l. diagnosta laboratoryjny ma prawo a zarazem ustawowy obowiązek pogłębiania i aktualizowania swej wiedzy
i umiejętności zawodowych, w tym w szczególności ma prawo do
uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie
w ochronie zdrowia. Diagnosta laboratoryjny uzyskuje tytuł specjalisty, po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego, ustalonego programem
specjalizacji i zdaniu egzaminu państwowego. Specjalizację może rozpocząć osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) posiada prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
2) została zakwalifikowana do odbycia specjalizacji w postępowaniu
kwalifikacyjnym.
Specjalizację mogą prowadzić szkoły wyższe, które prowadzą studia na kierunku analityka medyczna, po spełnieniu ustawowych warunków3. Szczegółowo problematykę specjalizacji reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie specjalizacji
i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych.
3

Por. art. 30 b ustawy o diagnostyce laboratoryjnej.
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Regulacje w zakresie doskonalenia zawodowego zawarte zostały także
w uchwale nr 5/2006 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Diagnostów
Laboratoryjnych w sprawie określenia sposobu doskonalenia zawodowego przez diagnostów laboratoryjnych. Zgodnie z jej treścią każdy
diagnosta zobowiązany jest do doskonalenia zawodowego zarówno
w formie samokształcenia, jak i uczestnictwa w zorganizowanych
formach kształcenia podyplomowego. Diagnosta prowadzi dokument
stanowiący indywidualną ewidencję przebiegu doskonalenia zawodowego, w którym odnotowywane są uzyskiwane przez niego punkty
edukacyjne. Diagnosta zobowiązany jest do uzyskania minimum 100
punktów edukacyjnych w każdym pięcioletnim okresie rozliczeniowym (§ 2, 4 i 5 uchwały nr 5/2006).
Do podstawowych obowiązków zawodowych diagnosty należy
przestrzeganie praw pacjenta. W żadnym akcie prawnym w Polsce nie
znajdziemy definicji praw pacjenta a jedynie wymienione są ich rodzaje
oraz uregulowana treść przedmiotowa. Należy przyjąć, że prawa pacjenta to zespół uprawnień przysługujących człowiekowi (pacjentowi)
z tytułu korzystania ze świadczeń zdrowotnych. Pacjentem jest każda
osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych, zarówno odpłatnie, za
częściową odpłatnością, jak i nieodpłatnie. Prawa pacjenta należą do
standardów prawnych i etycznych wykonywania zawodów medycznych, w tym także zawodu diagnosty laboratoryjnego, a także do podstawowych obowiązków wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym laboratoriów medycznych. Podstawowym
aktem prawnym regulującym prawa pacjenta jest ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ponadto
w przypadku diagnostyki laboratoryjnej priorytetowe zastosowanie ma
ustawa o diagnostyce laboratoryjnej. Do najważniejszych powszechnych (tj. przysługujących każdemu pacjentowi i w każdym podmiocie
leczniczym) praw pacjenta należą i są uregulowane bezpośrednio w
ustawie o prawach pacjenta z 2008 roku:
a) prawo do informacji,
b) prawo do wyrażania zgody na świadczenia zdrowotne,
c) prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta.
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Pacjentom polskim przysługują prawa powszechne, takie jak wyżej
wymienione oraz prawa specyficzne związane z rodzajem świadczenia lub rodzajem podmiotu leczniczego. Do kategorii specyficznych
praw pacjenta należą m.in. prawa pacjenta korzystającego ze świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej (czyli prawa
pacjenta w medycznym laboratorium diagnostycznym). Ponadto można wyodrębnić jeszcze jedną kategorię szczegółowych praw pacjenta
związanych z diagnostyką laboratoryjną, tj. prawa pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia do świadczeń diagnostycznych. Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
świadczeniobiorca ma prawo do świadczeń z zakresu badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, wykonywanych na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub
felczera ubezpieczenia zdrowotnego. Świadczeniobiorca ma na mocy
tego przepisu prawo do korzystania z badań diagnostycznych, w zakresie których mieszczą się również badania analityczne (np. badania
biochemiczne krwi). Skierowanie od odpowiedniego lekarza i w granicach jego kompetencji jest warunkiem koniecznym do powstania
prawa ubezpieczonego do sfinansowania badań laboratoryjnych ze
środków publicznych (czyli możliwości nieodpłatnego wykonania
badań). Diagnosta pracujący w podmiocie leczniczym, mającym kontrakt z NFZ, zobowiązany jest do realizacji warunków przedmiotowej
umowy i przepisów jej dotyczących, w tym do przestrzegania praw
ubezpieczonych pacjentów w zakresie badań diagnostycznych finansowanych ze środków publicznych.
Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta każdy pacjent w laboratorium
medycznym ma prawo do informacji (o świadczeniach udzielanych
przez laboratorium, o prawach pacjenta). Pacjent ma w świetle art.
12 powyższej ustawy prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń
zdrowotnych, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych. Natomiast zgodnie z art. 11
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przedmiotowej ustawy pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta określonych w powyższej ustawie oraz w przepisach odrębnych
(np. ustawie o diagnostyce laboratoryjnej), uwzględniającej ograniczenia tych praw określone w tych przepisach. Podmiot leczniczy powinien udostępnić informację o ustawowych prawach pacjenta w formie
pisemnej, poprzez umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym (np. w recepcji).
Uprawnienie do wyrażania zgody na świadczenia zdrowotne wynika z prawa do samostanowienia pacjenta. Podstawowa regulacja o charakterze ogólnym mówiąca o tym, że pacjent ma prawo do wyrażenia
zgody lub odmowy na udzielenie określonych świadczeń, znajduje się
w rozdziale 5 ustawy o prawach pacjenta. Zgodnie ze znowelizowanym art. 22 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej diagnosta laboratoryjny może przeprowadzić zabiegi i czynności diagnostyki laboratoryjnej po wyrażeniu przez pacjenta albo przedstawiciela ustawowego
lub opiekuna faktycznego zgody na zasadach określonych w ustawie
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jednakże zgoda, o której mowa w art. 22, nie jest wymagana
w przypadku wykonywania przez diagnostę laboratoryjnego zabiegów
i czynności diagnostyki laboratoryjnej przeprowadzanych na zlecenie
lekarskie. W takim wypadku zobowiązanie do uzyskania zgody spoczywa na lekarzu prowadzącym terapię. Jednakże, zdaniem autorki,
diagnosta powinien upewnić się, czy pacjent rzeczywiście w sposób
świadomy wyraził taką zgodę; w przypadku zgody ustnej, poprzez zapytanie o to pacjenta, a przy zgodzie pisemnej, sprawdzając, czy została
ona załączona do dokumentacji medycznej. Zgodnie z art. 16 ustawy
o p.p. pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu
odpowiedniej (o zakresie uregulowanym ustawowo) informacji. Wyrażenie zgody przez pacjenta musi zostać poprzedzone udzieleniem
możliwie pełnej i rzetelnej oraz zrozumiałej informacji dotyczącej
samego planowanego badania, jego zakresu i ewentualnych powikłań
czy skutków ubocznych. Fakt ten podkreślił Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 16 maja 2012 r., stwierdzając, iż sama aprobata pacjenta
188

Prawo i Medycyna 1-2/2013 (50/51, vol. 15)

Podstawy prawne wykonywania zawodu diagnosty...

dokonania zabiegu uzyskana w sytuacji braku uprzedniego udzielenia
mu przystępnej informacji nie może być traktowana jako zgoda. Sąd
zaznaczył, że zgoda pacjenta musi mieć charakter zgody „objaśnionej”
lub „poinformowanej”.4 Wyrok SN odnosi się bezpośrednio do zgody
wyrażanej przez pacjenta, przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego przez lekarza, jednakże znajduje uzasadnienie i zastosowanie również do zgody udzielanej przez pacjenta wobec diagnosty. W sytuacji
zgody ustnej diagnosta jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na
wszystkie pytania pacjenta dotyczące wykonywanego badania. Zgodnie z przyjętymi standardami prawnymi o skuteczności zgody decydują dwie podstawowe przesłanki, tj. „świadomość” i „swoboda” wyrażenia zgody. Warunkiem prawnej skuteczności zgody pacjenta jest
także wyrażenie jej w odpowiedniej, prawem przewidzianej formie
(ustna, dorozumiana, pisemna) i przez uprawniony do tego podmiot
(pacjenta, przedstawiciela ustawowego, sąd). Forma zwykła zgody jest
najczęściej spotykana w praktyce i polega na wyrażeniu zgody ustnie
lub w sposób dorozumiany (tzw. zgoda konkludentna, np. przyjście do
gabinetu i przedstawienie skierowania). Forma zwykła jest wystarczająca, gdy ustawa nie żąda wyraźnie udzielenia zgody w formie szczególnej. W przypadku zastosowania metody leczenia lub diagnostyki
stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę wyraża się
w formie pisemnej (np. podpisując „gotową” formułkę). W przypadku
diagnostyki, zdaniem autorki, bezwzględnie zgody pisemnej z uwagi
na podwyższone ryzyko dla pacjenta wymaga np. nakłucie lędźwiowe
(pobranie do badań płynu mózgowo-rdzeniowego). Z uwagi na problemy praktyczne z określeniem, czy w przypadku konkretnego badania
potrzebna jest zgoda pisemna, za wskazane należy uznać opracowanie w szczególności przez samorząd diagnostów (samodzielnie lub
w porozumieniu z samorządem lekarskim/konsultantem krajowym)
wykazu badań, na które pacjent musi udzielić zgody w formie pisemnej. Zgoda na poszczególne świadczenie zdrowotne powinna być zasadniczo wyrażana przez samego pacjenta, jeżeli jest on pełnoletni
4
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i nieubezwłasnowolniony oraz zdolny do świadomego wyrażenia zgody. Zgodnie art. 10 § 1 kodeksu cywilnego pełnoletnią jest osoba, która
ukończyła lat osiemnaście. Ponadto, przez zawarcie małżeństwa, małoletni uzyskuje pełnoletniość. W praktyce taka „przedwczesna” pełnoletniość dotyczy kobiet, które po ukończeniu lat 16 a przed ukończeniem lat 18 zawarły związek małżeński (jest to możliwe wyłącznie po
uzyskaniu zezwolenia sądu). Jeżeli pacjent jest małoletni, całkowicie
ubezwłasnowolniony lub niezdolny do świadomego wyrażania zgody,
to wówczas wymaga się zgody zastępczej (przedstawiciela ustawowego lub sądu opiekuńczego) bądź zgody podwójnej-kumulatywnej (gdy
pacjent ukończył 16 lat a nie ukończył 18), tj. pacjenta i jego przedstawiciela ustawowego. Za osoby małoletnie oraz ubezwłasnowolnione
wykonują czynności prawne, w tym także udzielają zgody na świadczenia zdrowotne, generalnie tzw. przedstawiciele ustawowi (rodzice
posiadający władzę rodzicielską lub opiekunowie prawni ustanowieni
przez sąd). Zgodnie z art. 26 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej wykonywanie zabiegów i czynności diagnostyki laboratoryjnej bez zgody
pacjenta jest dopuszczalne, jeżeli konieczne jest niezwłoczne przeprowadzenie badań diagnostycznych, a ze względu na stan zdrowia (np.
pacjent nieprzytomny) lub wiek (np. małoletni) pacjent ten nie może
wyrazić zgody, a nie ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym. Decyzję o podjęciu
powyższych zabiegów i czynności diagnostyki laboratoryjnej diagnosta laboratoryjny podejmuje na pisemne zlecenie lekarza leczącego
pacjenta, odnotowane w dokumentacji medycznej pacjenta. Do podejmowania czynności w zakresie diagnostyki laboratoryjnej bez zgody
pacjenta muszą zaistnieć bezwzględnie przesłanki ustawowe o charakterze medycznym (konieczność wykonania badań) a także faktycznym,
związane z realnym brakiem możliwości uzyskania zgody od pacjenta.
Ponadto działanie takie musi mieć oparcie w zleceniu lekarskim wydanym w formie w pisemnej (a nie np. telefonicznie), wpisanym do
dokumentacji medycznej.
Zgodnie z art. 20 u.p.p. pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń
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zdrowotnych. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być
obecna osoba bliska pacjentowi (nie tylko członek rodziny, ale też np.
konkubent). Przykładowo w laboratorium w gabinecie pobrań żona
(narzeczona) może towarzyszyć mężowi przy pobieraniu krwi lub odwrotnie. Osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń
zdrowotnych, np. diagnosta, może odmówić obecności osoby bliskiej
przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, ale tylko w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub
ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta. Odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej.
Diagnosta laboratoryjny bierze udział w postępowaniu diagnostycznym, profilaktycznym i monitorowaniu terapii. O ostatecznym zestawie zleconych badań decyduje prowadzący terapię lekarz. Diagnosta
laboratoryjny ma prawo odmówić wykonania zlecenia lekarskiego,
jeżeli wykonanie tego zlecenia może zagrozić życiu lub zdrowiu pacjenta, chyba że po zwróceniu lekarzowi uwagi na wspomniane niebezpieczeństwo, ten ostatni ponowi zlecenie na piśmie.
Zgodnie z art. 29 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej diagnosta laboratoryjny jest obowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej. Dotyczy ona tego, czego diagnosta dowiedział się o pacjencie i jego stanie
zdrowia wykonując swe czynności zawodowe. Obejmuje ona materiały pisemne (w szczególności dokumentację medyczną) oraz informacje
ustne. Należy przyjąć, że tajemnica zawodowa diagnosty obowiązuje
podobnie jak lekarska również po śmierci pacjenta. Od zachowania
tajemnicy zawodowej diagnosta laboratoryjny jest zwolniony:
1) w stosunku do osoby, pod której opieką medyczną znajduje się
pacjent,
2) w stosunku do samego pacjenta, a gdy jest on niepełnoletni lub ubezwłasnowolniony - w stosunku do jego przedstawiciela ustawowego
lub opiekuna faktycznego,
3) gdy badanie diagnostyczne zostało przeprowadzone na żądanie
uprawnionych na podstawie odrębnych ustaw organów lub instytucji (np. prokuratora, sądu), wówczas diagnosta laboratoryjny jest
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obowiązany poinformować o wynikach badań wyłącznie te organy
lub instytucje,
4) gdy jest to niezbędne do praktycznej nauki zawodów medycznych,
5) gdy jest to niezbędne dla celów naukowych,
6) w innych przypadkach, gdy przewidują to przepisy szczególne. Sytuację taką przewiduje np. ustawa z dnia z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(art. 29), bowiem kierownik laboratorium wykonującego badania
w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych (określonych ustawowo) ma obowiązek zgłoszenia dodatniego wyniku
badania w ciągu 24 godzin od momentu uzyskania tego wyniku
państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla siedziby laboratorium, w którym rozpoznano zakażenie lub
chorobę zakaźną.
Personel medyczny laboratorium (diagności, analitycy medyczni)
wykonuje tzw. czynności diagnostyki laboratoryjnej (samodzielnie lub
pod nadzorem). Konkretny zakres wykonywanych czynności diagnostycznych przez poszczególnych członków personelu zależy przede
wszystkich od posiadanych kwalifikacji zawodowych, a ponadto od
organizacji pracy i zakresu zadań laboratorium. W praktyce bardzo
ważne jest ustalenie w laboratorium, kto i jaki materiał może pobierać do badań diagnostycznych. Pobrania każdego możliwego rodzaju
materiału niezbędnego do wykonania badania laboratoryjnego może
dokonać tylko osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza i specjalizację w dziedzinie przydatnej do wykonywania czynności
diagnostyki laboratoryjnej. Natomiast diagności i analitycy medyczni
mogą pobierać legalnie od pacjenta tylko ściśle określony prawem materiał diagnostyczny (krew żylną, krew włośniczkową, wymazy itd.).
Szczegółowe regulacje powyższej kwestii zawiera rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wykazu zabiegów
i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału do badań
laboratoryjnych.
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Poza wyżej przedstawionymi generalnymi ustawowymi standardami
wykonywania zawodu diagnosta musi jeszcze przestrzegać szczegółowych standardów zawartych zazwyczaj w rozporządzeniach a dotyczących wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej. Przykładowo, musi przestrzegać norm określonych w rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla
medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych. .
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych jest uprawniona do kontroli i oceny wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej przez
diagnostę laboratoryjnego. Kontrolę przeprowadzają i oceny dokonują
wizytatorzy powołani przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych spośród diagnostów laboratoryjnych.
4. Samorząd zawodowy i odpowiedzialność zawodowa
Wyrazem decentralizacji administracji państwowej jest samorząd
zawodowy oparty na wspólnocie zawodowej i zorganizowany w postaci izb. Izby te, z jednej strony chronią określone zawody, które
wymagają najwyższych kwalifikacji merytorycznych i moralnych,
a z drugiej strony, wykonują określone zadania publiczne, które w interesie własnym i społecznym wykonują bardziej kompetentnie niż
administracja rządowa. W art. 17 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. określono podstawy prawne tworzenia
samorządów zawodowych reprezentujących osoby wykonujące tzw.
zawody zaufania publicznego. Powyższy artykuł stanowi, iż w drodze
ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby
wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Samorząd zawodowy odgrywa kluczową rolę
w kształtowaniu odpowiedzialnego profesjonalizmu. Samorządy zawodowe charakterystyczne są m.in. dla niektórych zawodów medycznych. W świetle obowiązującego ustawodawstwa samorząd zawodowy
w Polsce posiada sześć następujących zawodów medycznych: lekarze
i lekarze dentyści, pielęgniarki i położne, farmaceuci i diagności laboratoryjni. Samorządy medyczne są niezależne w wykonywaniu swoich
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zadań i podlegają tylko przepisom ustawy. Nadzór nad działalnością
każdego z tych samorządów sprawuje Minister Zdrowia. Podstawa
prawna funkcjonowania samorządu zawodowego diagnostów została
określona w rozdziale 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 o diagnostyce
laboratoryjnej, a ponadto szczegółowe zasady funkcjonowania korporacji diagnostów określa statut Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych (stanowiący załącznik do uchwały nr 23/2006 KZDL). Zgodnie z powyższą ustawą przynależność diagnostów laboratoryjnych do
samorządu jest obowiązkowa. Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych tworzą zamieszkali na terenie kraju diagności laboratoryjni. Izba
posiada osobowość prawną i jest obowiązkowym zrzeszeniem osób
fizycznych będących diagnostami laboratoryjnymi. Do zadań samorządu należy w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem czynności
diagnostyki laboratoryjnej,
2) reprezentowanie diagnostów laboratoryjnych oraz ochrona ich interesów zawodowych;
3) działanie na rzecz stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
przez diagnostów laboratoryjnych,
4) udział w ustalaniu standardów i zasad oceny pracy w diagnostyce
laboratoryjnej,
5) integrowanie środowiska diagnostów laboratoryjnych,
6) prowadzenie badań w zakresie ochrony zdrowia.
Konstrukcja powyższego przepisu wskazuje, że nie jest to zamknięty katalog uprawnień, a jedynie przykładowy. Samorządy zawodowe
działają poprzez swoje organy. Klasyczna typologia organów samorządu zawodowego dzieli je na organy stanowiące, wykonawcze, kontrolne i jurysdykcyjne (sądowe). Organami samorządu zawodowego
diagnostów są:
a) Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych,
b) Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Wyższy Sąd Dyscyplinarny,
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e) Sąd Dyscyplinarny,
f) Rzecznik Dyscyplinarny.
Zauważyć należy, że w odróżnieniu od innych samorządów medycznych u diagnostów występują organy tylko na poziomie centralnym
a brak jest organów terenowych (okręgowych). Jednym z najważniejszych zadań każdego samorządu zawodowego w ochronie zdrowia jest
orzekanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej swych członków. Odpowiedzialność to właściwość ludzkiego postępowania polegająca na możności lub gotowości ponoszenia konsekwencji, wzięcia
na siebie dobrych i złych skutków własnego postępowania. Diagności
w związku z wykonywanym zawodem podlegają różnym rodzajom
odpowiedzialności prawnej, tj.:
1. odpowiedzialności zawodowej,
2. odpowiedzialności karnej,
3. odpowiedzialności cywilnej,
4. odpowiedzialności pracowniczej.
Odpowiedzialność zawodowa, to odpowiedzialność za działania
i postawy związane z wykonywanym zawodem. Przynależność do
danej grupy zawodowej czy organizacji pociąga za sobą konieczność
przestrzegania, poza ogólnymi, powszechnymi obowiązkami, również
tych obowiązków szczególnych, które składają się na istotę i funkcję
danego zawodu lub wynikają z przynależności do określonej organizacji. Podstawowe regulacje dotyczące odpowiedzialności zawodowej
diagnostów zawarte są w rozdziale 7. Odpowiedzialność dyscyplinarna (art.56-70) ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz w wydanym
na jej podstawie rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września
2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do diagnostów laboratoryjnych. Diagności laboratoryjni podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za zawinione, nienależyte wykonywanie czynności diagnostyki laboratoryjnej
oraz za czyny sprzeczne z zasadami etyki zawodowej lub przepisami dotyczącymi wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej.
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Przesłankami odpowiedzialności dyscyplinarnej diagnostów, podobnie
jak innych zwodów medycznych, są naruszenia w zakresie etyki zawodowej i prawnych zasad wykonywania zawodu. Przede wszystkim,
naruszenie Kodeksu Etyki Diagnosty Laboratoryjnego, który został zatwierdzony przez Krajowy Zjazd Diagnostów (uchwała nr 4 z 13 stycznia 2006) oraz przepisów ustawy o diagnostyce laboratoryjnej i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, stanowi w praktyce
podstawę wszczęcia postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej. Organami orzekającymi w postępowaniu dyscyplinarnym
są specjalne organy sądowe samorządu zawodowego. Do orzekania
w sprawach dyscyplinarnych powołane są następujące sądy: Sąd Dyscyplinarny i Wyższy Sąd Dyscyplinarny.
Postępowanie dyscyplinarne wszczynane jest na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego, który pełni funkcję oskarżyciela w postępowaniu
dyscyplinarnym. W stosunku do obwinionego diagnosty Sąd Dyscyplinarny może orzec następujące kary:
1. upomnienia,
2. nagany,
3. zawieszenia prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na okres od 12 miesięcy do 5 lat,
4. pozbawienia prawa wykonywania zawodu diagnosty
laboratoryjnego.
Dwie pierwsze kary mają zasadniczo moralny charakter i nie powodują poważniejszych skutków prawnych. Natomiast w przypadku
prawomocnego ukarania jedną z dwóch ostatnich kar stosunek pracy
diagnosty laboratoryjnego wygasa z mocy prawa. Wygaśnięcie to pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oznacza
skreślenie z listy diagnostów laboratoryjnych. Krajowa Rada prowadzi
Rejestr Ukaranych Diagnostów Laboratoryjnych. Należy pamiętać, że
postępowanie dyscyplinarne o ten sam czyn toczy się niezależnie od
postępowania karnego (co stwarza możliwość podwójnego ukarania
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sprawcy). Odpowiedzialności zawodowej podlegają wszyscy diagności wykonujący zawód niezależnie od formy organizacyjnej wykonywania zawodu. Głównym celem postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej jest samokontrola środowiska diagnostów
laboratoryjnych.
5. Podsumowanie
Nadrzędną zasadą towarzysząca wykonywaniu zawodu medycznego jest reguła: salus aegroti suprema lex esto. Ustawa o diagnostyce
laboratoryjnej a także Kodeks Etyki Diagnosty Laboratoryjnego zawierają regulacje mające stanowić gwarancję realizacji tej zasady. Dostęp do zawodu diagnosty jest ograniczony prawem i w interesie społecznym należy uznać takie rozwiązanie za słuszne. Poza standardami
zawodowymi związanymi bezpośrednio z wykonywaniem czynności
diagnostyki laboratoryjnej diagności na co dzień muszą przestrzegać
określonych standardów prawnych i etycznych. Należy podkreślić, że
niektóre naganne zachowania diagnosty mogą stanowić zarówno naruszenie etyki zawodowej jak i prawa (np. naruszenie tajemnicy zawodowej). Diagności, jako jedna z nielicznych grup zawodowych, podlegają dodatkowo odpowiedzialności zawodowej. Pragmatykę zawodową
diagnostów należy ocenić generalnie pozytywnie. De lege ferenda należy postulować wpisanie do ustawy obowiązku informacyjnego diagnosty wobec pacjenta (przebieg badania, jego skutki itp.).
Ze względu na niezwykle istotną role, jaką pełnią diagności laboratoryjni w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych, bardzo ważne
jest nie tylko przestrzeganie przez nich prawa ale także ich postawy
etyczne. Lekarze powinni znać podstawowe standardy prawne wykonywania zawodu diagnosty szczególnie w aspekcie praw pacjenta
i realizacji zleceń lekarskich celem efektywnej współpracy i dla dobra
pacjenta.
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Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie - I Wydział
Cywilny z dnia 16 stycznia 2013 r., I ACa 692/12, LEX
nr 1281238

1. Operacja oczywiście zbędna dokonana na skutek błędu diagnostycznego, polegająca na resekcji zdrowego organu, wymaga wyższego zadośćuczynienia za krzywdę doznaną przez pacjenta1∗.
Dla określenia rozmiaru doznanej krzywdy należy uwzględnić stopień
cierpień fizycznych i psychicznych, ich intensywność i czas trwania, nieodwracalność następstw uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, wiek poszkodowanego, szanse i prognozy na przyszłość, poczucie
nieprzydatności społecznej, bezradność życiową oraz okoliczności podobnej natury.

GLOSA
1. W tej sprawie fakty były niesporne, zarówno pozwany ubezpieczyciel PZU S.A., jak i szpital kliniczny w L. występujący w sprawie
jako interwenient uboczny, nie kwestionowali swojej odpowiedzialności co do zasady. Nie mogli zresztą temu zaprzeczyć, skoro lekarz1 ∗
Teza odautorska wynikająca z uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 13 lipca 2012
r. (I C 591/09), utrzymanego w mocy przez Sąd Apelacyjny w Lublinie.
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histopatolog Maria Ł. przyznała, że popełniła błąd diagnostyczny2,
a sąd karny uznał ją za winną nieumyślnego spowodowania ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu pacjentki i skazał na półtora roku pozbawienia
wolności z warunkowym zawieszeniem kary na dwa lata, orzekł też
dwuletni zakaz wykonywania zawodu. To zaś zgodnie z art. 11 k.p.c.
przesądza o odpowiedzialności cywilnej szpitala na podstawie art. 430
k.c. (odpowiedzialność za podwładnego). Proces dotyczył więc głównie wysokości zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.
Na powódce dokonano w szpitalu poważnej operacji oczywiście
zbędnej. Powódka przebywała w szpitalu w związku z dolegliwościami bólowymi brzucha i podejrzeniem guza żołądka. Tymczasem lekarz histopatolog badając wycinki błony śluzowej żołądka rozpoznała nowotwór, skutkiem czego usunięto powódce żołądek i dokonano
zespolenia przełykowo-dwunastnicowego, podczas gdy badane tkanki
wykazywały jedynie zmiany o charakterze zapalnym spowodowanym
chorobą wrzodową.
Winą lekarza było złe odczytanie wyników badania, co nie powinno
się zdarzyć. Jeżeli zakres badania przekracza umiejętności lekarza, to
powinien się skonsultować z bardziej kompetentnym specjalistą (art.
10 KEL). Jeśli natomiast błąd wynikł z braku wiedzy, to jak orzekł
Sąd Najwyższy w wyroku z 13 X 2005 r. (IV CK 161/05,OSP 6/2006,
z glosą M. Nesterowicza), „ignorancja w tym zakresie stanowi winę
lekarza”. Lekarz ma bowiem obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz śledzenia postępów nauki i techniki medycznej (art.
18 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; art. 55 KEL).
Zdaniem B. Lewaszkiewicz-Petrykowskiej ignorancja stanowi winę;
są i takie błędy lekarskie, „które w sposób oczywisty świadczą o braku wiedzy, inaczej mówiąc same w sobie stanowią dowód oczywistej
niekompetencji i same w sobie oznaczają winę”3. W doktrynie francuskiej G. Viney podkreśla, że jest zawiniony „każdy błąd wypływający
2
Co do błędu sztuki lekarskiej - zob. M. Nesterowicz, Prawo medyczne, wyd. X, Toruń 2013, s. 228 i n.;
M. Sośniak, Cywilna odpowiedzialność lekarza, wyd. III, Warszawa 1989, s. 61 i n.
3
B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Wina lekarza i zakładu opieki zdrowotnej jako przesłanka odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy leczeniu, Prawo i Medycyna 1/1999, s. 124-125.
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z ignorancji nie do pogodzenia z kompetencjami, jakich poszkodowany normalnie mógł oczekiwać u sprawcy szkody, biorąc pod uwagę naturę wykonywanej działalności, okoliczności, w jakich działanie było
podjęte, oraz kwalifikacje, do których sprawca się odwoływał”4.
Jak stwierdził sąd orzekający u powódki nie było żadnych wskazań
do resekcji żołądka. Występujące u niej schorzenia nie kwalifikowały
powódki do zabiegu operacyjnego żołądka ani resekcji węzłów chłonnych, a operację spowodował błąd diagnostyki onkologicznej.
Skutki zbędnej operacji były dla powódki tragiczne. Została pozbawiona jednego z ważniejszych narządów i zmuszona do radykalnej
zmiany trybu życia. Ze względu na konieczność odżywiania pozajelitowego rozwinął się u niej stan septyczny zagrażający życiu na skutek
infekcji spowodowanej stosowaniem cewnika (ciężka ropowica prawego stawu ramiennego). Pomimo długotrwałego leczenia (antybiotykoterapia, wielokrotne leczenie operacyjne) stan powódki nie uległ
poprawie, nastąpiło trwałe i nieodwracalne uszkodzenie stawu prawego ramienia. Powódka ma znaczne bólowe ograniczenie ruchomości
stawu, a z czasem destrukcja stawu będzie się pogłębiać. Rokowania
na przyszłość są złe. Ograniczenia w sferze fizycznej powódki mają
istotny wpływ na jej stan psychiczny, czuje się niepełnosprawna, małowartościowa, cierpi na zaburzenia snu, ma stany lękowe, trudności
z koncentracją; jest przy tym świadoma swojego stanu zdrowia i niepomyślnych prognoz dotyczących jej przyszłości.
2. Do procesu pewnie by nie doszło, gdyby ubezpieczyciel szpitala
- PZU S.A. zaproponował powódce uczciwe zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Powódka żądała kwoty 600.000 zł, podczas gdy ubezpieczyciel przyznał jej kwotę 40.000 zł, a po kilku miesiącach „dorzucił” jeszcze 22.500 zł. Kierował się pewnie ustalonymi przez siebie
procentami uszczerbku na zdrowiu przy ubezpieczeniu NNW (trwały
uszczerbek na zdrowiu powódki biegli ocenili na 25%, a w sferze stanu
4
G. Viney, La responsabilité, les conditions, Paryż 1982, s. 576 - cyt. za B. Lewaszkiewicz-Petrykowską,
jw., s. 125.
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psychicznego na 8%), co jest nie do przyjęcia w razie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym5, gdzie zadośćuczynienie z art. 445 §
1 k.c. musi uwzględniać stopień natężenia krzywdy, trwałość skutków
uszczerbku, wiek poszkodowanego, ograniczenie funkcji życiowych,
niemożność wykonywania zawodu lub innych zajęć, prognozy na
przyszłość itp. Począwszy od uchwały Izby Cywilnej SN z 8 XII 1973
r. (III CZP 37/73, OSNCP 9/1974, poz. 145) wielokrotnie wskazywał
na to Sąd Najwyższy w licznych późniejszych orzeczeniach. Podkreślano zwłaszcza, że zadośćuczynienie nie może być symboliczne, musi
mieć charakter kompensacyjny, wobec czego musi przedstawiać ekonomicznie odczuwalną wartość i być odpowiednie do doznanej przez
poszkodowanego krzywdy6.
W tej sprawie Sąd uznał, że odpowiednią sumę zadośćuczynienia
za doznaną przez powódkę krzywdę stanowić będzie kwota 400.000
zł. Biorąc pod uwagę przyznane powódce przez PZU zadośćuczynienie zasądził na jej rzecz kwotę 337.500 zł. PZU przyznając powódce tak rażąco niskie zadośćuczynienie7 nie zauważył albo nie chciał
zauważyć, że nastąpiła zmiana linii orzecznictwa Sądu Najwyższego,
który odszedł od wyroku SN z 24 VI 1965 r. (I PR 203/65, OSPiKA
4/1966, poz. 92), że dla wysokości zadośćuczynienia, które powinno
być umiarkowane, głównym kryterium są „aktualne warunki i przeciętna stopa życiowa społeczeństwa”. Konsekwencją takiego stanowiska było zasądzanie skromnych kwot tytułem zadośćuczynienia.
Obecnie, zwłaszcza po wyroku z 10 III 2006 r. (IV CSK 80/05, OSP
1/2007, poz. 11, z glosą M. Nesterowicza), Sąd Najwyższy przyjmuje,
że zadośćuczynienie musi mieć charakter indywidualny, a powyższe
kryterium może być stosowane jedynie pomocniczo8. Odrzuca się przy
5
Zob. m.in. glosę M. Nesterowicza i K. Ludwichowskiej-Redo do wyroku SA w Warszawie z 12 XII
2007 r., I ACa 552/07, Przegląd Sądowy 11-12/2011.
6
Por. M. Nesterowicz, Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych, Warszawa 2012,
s. 404 i n.
7
Innym przykładem rażąco niskiego zadośćuczynienia w stosunku do krzywdy doznanej przez powódkę
jest przyznana przez PZU kwota 3.500 zł (wobec 16.000 zł, którą ostatecznie ustalił sąd) - zob. wyrok Sądu
Okręgowego w Lublinie z 4 IV 2002 r. (I C 656/99), Prawo i Medycyna 3/2004, z glosą M. Nesterowicza.
8
Zob. też wyroki SN z 30 I 2004 r., I CK 131/03, OSN 2/2005, poz. 40; z 15 II 2006 r., IV CK 384/05,
LEX nr 190756; z 26 XI 2009 r., III CSK 62/09, LEX nr 738354; z 17 IX 2010 r., II CSK 94/10, OSN 4/2011,
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tym propozycje standaryzacji i taryfikacji szkód i zadośćuczynienia,
jakie są stosowane w ubezpieczeniach NNW9.
3. Szczególną krzywdą dla pacjenta jest dokonanie zabiegu operacyjnego oczywiście zbędnego, jak w danej sprawie, gdyż skutkiem
tego jest poważne pogorszenie stanu zdrowia pacjenta i to z winy tych
(lekarzy), którym powierzył swoje zdrowie z pełnym zaufaniem. Niestety, przypadki takie nie są odosobnione, przeważnie z powodu błędnej diagnozy lub pomyłki, będących skutkiem rażącego niedbalstwa.
Wymienić tu można zbędny zabieg operacyjny brzuszno-kroczowego
odjęcia jelit wraz ze zwieraczami (wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z 12 XII 2003 r., II C 911/01/5, Prawo i Medycyna 2/2005,
z glosą M. Nesterowicza); amputację obu piersi mimo braku wskazań
medycznych (wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z 19 VII 1999
r., I C 1150/98, OSP 4/2002, poz. 59, z glosą M. Nesterowicza); zbędne usunięcie nerki i zbędne leczenie nowotworowe małoletniej dziewczynki (wyrok SN z 10 III 2006 r., IV CSK 80/05, OSP1/2007, poz. 11,
z glosą M.Nesterowicza); wszczepienie zastawki komorowo-otrzewnowej pod czaszką innej pacjentki (wyrok SN z 24 II 2005 r., V KK
375/04, Prawo i Medycyna 1/2006, z glosą J. Wyrembaka). W takich
przypadkach zgodę pacjenta na zabieg medyczny, nawet „poinformowaną”, należy uznać za nieważną, gdy pacjent nie miał świadomości,
czego w istocie zgoda dotyczy (art. 82 k.c.)10. Dotyczyła ona bowiem
stanu faktycznego, który nie istniał, a więc nie ma znaczenia prawnego.
Lekarz działał więc bez zgody pacjenta11. W takich przypadkach, jeśli
dokonano zabiegu bez zgody pacjenta i bez bezwzględnej konieczności, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę powinno być odpowiednio
poz. 44; z 28 I 2010 r., I CSK 244/09, LEX nr 570118.
9
Zob. M. Nesterowicz, Prawo medyczne, s. 119 i n. ; M. Wałachowska, Zadośćuczynienie pieniężne za
doznaną krzywdę, Toruń 2007, s. 126 i n.; A. Szpunar, Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową, Bydgoszcz
1999, s. 164 i n.
10
Zob. orzecz. SN z 8 VII 2010 r., I CSK 117/10, LEX nr 602677.
11
Por. M. Nesterowicz, Prawo medyczne, s. 118, s. 222 i n.; tenże, Prawo medyczne. Komentarze i glosy
do orzeczeń sądowych, s. 211 i n., s. 447 i n.; M. Świderska, Zgoda pacjenta na zabieg medyczny, Toruń 2007,
s. 187.
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wyższe, gdyż krzywda miała charakter szczególny i przy dołożeniu
należytej staranności przez lekarza byłaby nie powstała.
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Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 6 grudnia 2012r. sygn. II SA/Go 930/12

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim
wyrokiem z dnia 6 grudnia 2012r. sygn. II SA/Go 930/121 stwierdził
nieważność postanowienia statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w zakresie niewskazania przyczyn odwołania
członka rady społecznej tego zakładu. W tezie wyroku wskazano, iż
„Przewidziana w treści statutu możliwość odwołania członka rady społecznej przed upływem jej kadencji wiąże się nieodłącznie ze wskazaniem okoliczności to odwołanie uzasadniających. Użycie przez ustawodawcę w art. 42 ust. 2 pkt 4 u.d.l. <określa się> oraz <okoliczności
odwołania> wskazuje na konieczność określenia w statucie przesłanek,
warunków, przyczyn, czy zdarzeń uzasadniających odwołanie.”
Glosowane orzeczenie zapadło w następującym stanie faktycznym:
uchwałą sejmiku województwa został nadany statut Szpitalowi stanowiący załącznik do uchwały, dla którego Województwo Lubuskie jest
organem tworzącym. W statucie zostały określone cele, zadania, organy, struktura organizacyjna oraz forma gospodarki finansowej tego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
Na wskazaną uchwałę skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniósł Wojewoda Lubuski zarzucając jej naruszenie art. 42
1

204

LEX nr 1234252,

Prawo i Medycyna 1-2/2013 (50/51, vol. 15)

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu...

ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej2
poprzez nieokreślenie przyczyn odwołania członka rady społecznej
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przed upływem jej kadencji. Wojewoda Lubuski w uzasadnieniu skargi wskazał,
że zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 2 statutu członek rady społecznej może
zostać odwołany przez zarząd województwa na wniosek przewodniczącego rady lub dyrektora podmiotu leczniczego. W ocenie organu
nadzoru okoliczności odwołania członka rady społecznej muszą być
wyraźnie określone w statucie podmiotu leczniczego. Okoliczności te,
zdaniem Wojewody Lubuskiego, muszą być jednoznacznie wymienione w statucie, tak aby nie budziły wątpliwości interpretacyjnych i nie
stwarzały możliwości dowolnego decydowania o odwołaniu członka
rady społecznej przez zarząd województwa. Skarżący wskazał, iż takie
uregulowanie tej kwestii kontrastuje z regulacją w sytuacji odwołania
członka rady na jego wniosek, które może nastąpić w przypadku zmiany miejsca zamieszkania bądź zaistnienia ważnego powodu o charakterze osobistym. Zdaniem wojewody nie może za taką okoliczność być
uznane złożenie wniosku przez przewodniczącego rady społecznej lub
dyrektora podmiotu leczniczego, albowiem prowadziłoby to do całkowicie dowolnego decydowania tych osób o odwołaniu członka rady
społecznej podmiotu leczniczego. Organ nadzoru wskazał, że użyte
w art. 42 ust. 2 sformułowanie „w statucie określa się” nie pozostawia
organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego żadnej
dowolności w kształtowaniu, stanowieniu przepisów prawa miejscowego. Nadto zauważył, że ustanowienie takiego przepisu przyznaje
kompetencję dla przewodniczącego rady społecznej i kierownika podmiotu leczniczego do określania okoliczności uzasadniających odwołanie członka rady społecznej tego podmiotu. Wojewoda wywiódł, iż
z kadencyjności rady społecznej wynika zasada trwałości członkostwa
w tym organie. Natomiast odwołanie przed upływem kadencji powinno następować wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach, tym sa2

Tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 217,
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mym okoliczności te powinny być precyzyjnie określone w przepisach
statutowych w sposób wykluczający swobodę interpretacyjną.
W odpowiedzi na skargę sejmik województwa podniósł, iż praktyka
wskazywania wniosku jako okoliczności odwołania jest przewidziana w licznych statutach samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej, których podmiotami tworzącymi są jednostki samorządu
terytorialnego. W ocenie organu stanowiącego województwa konieczność określenia konkretnych okoliczności powodowałaby zbędność
składania wniosku o odwołanie. Nadto w odpowiedzi na skargę zwrócono uwagę na praktyczną niemożność wyczerpującego określenia
wszystkich okoliczności potencjalnie mogących stanowić podstawę
wniosku o odwołanie członka rady społecznej. Słusznie podniesiono,
że okoliczności te mogą być zewnętrzne, jak i zależne od członka rady,
przez niego zawinione, jak i niezawinione. Sejmik podniósł również, że
brak szczegółowego określenia okoliczności odwołania członka rady
społecznej nie wyłącza uprawnienia zarządu województwa do przeprowadzenia oceny zasadności zgłoszonego przez przewodniczącego rady
społecznej czy kierownika podmiotu leczniczego wniosku o odwołanie
członka rady. Nie jest zatem zasadne – zdaniem odpowiadającego na
skargę – twierdzenie o swobodnym decydowaniu przez podmioty składające wniosek o odwołanie członka rady o okolicznościach uzasadniających przedmiotowe odwołanie. Sejmik województwa nie zgodził
się również z zarzutem przeniesienia kompetencji określenia okoliczności odwołania z Sejmiku Województwa na podmioty wnioskujące
o odwołanie członka rady, jednakże bliżej tego nie uzasadnił.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim
uznał skargę Wojewody Lubuskiego za zasadną. Przede wszystkim
w uzasadnieniu glosowanego orzeczenia wskazano, że uchwała nadająca statut podmiotowi leczniczemu niebędącemu przedsiębiorcą jest
aktem prawa miejscowego, albowiem jego przepisy zawierają normy
o charakterze abstrakcyjnym i generalnym. O abstrakcyjności świadczy fakt, iż postanowienia statutu samodzielnego publicznego zakładu
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opieki zdrowotnej nie wyczerpują się w jednorazowym ich stosowaniu.
Natomiast o ich generalności świadczy okoliczność, że w sposób bezpośredni kształtują te postanowienia prawa pewnej kategorii potencjalnych adresatów3. Dokonując oceny zaskarżonego przepisu sąd administracyjny stwierdził, że przede wszystkim należy dokonać wykładni
literalnej art. 42 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej. Wykładnia przeprowadzona przez sąd doprowadziła
do twierdzenia, iż „przewidziana w treści statutu możliwość odwołania członka rady społecznej przed upływem kadencji wiąże się nieodłącznie ze wskazaniem okoliczności to odwołanie uzasadniających”.
Sąd uznał, że użyte przez ustawodawcę sformułowania „określa się”
i „okoliczności odwołania” wprowadza wymóg zawarcia w statucie
przesłanek odwołania członka rady. Przyczyny te muszą być wskazane
w sposób na tyle precyzyjnie, aby wyłączyć możliwość dowolności interpretacji. Odwołując się do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 października 2012r. sygn. II OSK 1818/12 wskazano, że
„takie sformułowanie przepisu art. 42 ust. 2 pkt 4 oznacza konieczność
uwzględnienia w treści statutu kontekstu sytuacji, w jakiej możliwe
jest odwołanie członka rady społecznej”4, nie zaś ograniczenie się wyłącznie do wskazania trybu inicjowania odwołania, jak w zaskarżonym
statucie.
Sąd uznał, że samorząd województwa – odmiennie niż w przypadku
odwołania członka rady na jego wniosek – nie określił okoliczności
odwołania członka rady, a tym samym nie wypełnił delegacji zawartej w art. 42 ust. 2 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej, co uznał
za istotne naruszenie prawa. W istocie zaś swoje kompetencje w tym
zakresie Sejmik Województwa scedował na dyrektora samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej i przewodniczącego jego rady
społecznej.

3
Wojewódzki Sąd Administracyjny na potwierdzenie tego stanowiska przywołał wyrok Naczelnego
Sądu Administracyjnego z dnia 11 września 2012r. sygn. II OSK 1818/12,
4
LEX nr 1251858.
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Nadto sąd zauważył, że taka regulacja statutowa mogłaby prowadzić
do zachowań nieprawidłowych, np. wnioskowania przez kierownika
podmiotu leczniczego o odwołanie członka rady, z którym współpraca jest trudna. Takie postępowanie mogłoby uniemożliwić prawidłowe
funkcjonowanie rady, w szczególności sprawowanie społecznej kontroli nad działalnością podmiotu leczniczego.
Sąd administracyjny przyznał rację organowi nadzoru również w zakresie twierdzeń o wyjątkowości odwołania członka rady społecznej,
jako odstępstwa od zasady nieprzerwanej jej kadencyjności. Wynika to
– zdaniem składu orzekającego – z zasady racjonalności ustawodawcy,
który nie nakazywałby powoływania tego organu w sytuacji możliwości odwołania członka rady w dowolnej sytuacji.
Na koniec Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, że podniesione przez Sejmik Województwa twierdzenie o powszechności takich
postanowień w statutach samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej, których podmiotem nie jest Sejmik Województwa, albowiem: „Obowiązywanie tych statutów rodzi jedynie domniemanie ich
zgodności z prawem, które może upaść z chwilą poddania ich kontroli
sądu administracyjnego.”
Ze stanowiskiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim prezentowanym w komentowanym orzeczeniu
należy się zgodzić. Przede wszystkim została dokonana prawidłowa
wykładnia przepisu art. 42 ust. 2 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej,
a w szczególności jego imperatywnego charakteru. Przyjąć bowiem
należy, iż zwrot „określa” interpretować trzeba jako nakaz wymienienia okoliczności, w których może nastąpić odwołanie członka rady
społecznej.5 Wskazanie tych okoliczności pełni również funkcję gwa5
Na takie znaczenie tego zwrotu wskazuje się w piśmiennictwie przedmiotu podnosząc, że „Wskazując
na powyższe elementy statutu ustawodawca posłużył się słowem <określa>, które jest zwrotem imperatywnym, nakazującym umieszczenie tych treści w statucie. Tym samym jest to obowiązkowa treść tego aktu prawnego. Oczywistym jest, że inna sytuacja zachodziłaby w przypadku wskazania przez prawodawcę możliwości
(a nie obowiązku) zawarcia tych elementów w statucie (poprzez użycie zwrotu <może określić>). Innymi
słowy, przepis ten określa obowiązkową treść statutu, co implikuje twierdzenie, że wadliwym będzie akt prawny bez któregokolwiek z wymienionych zakresów. Jednak konsekwencje wprowadzenia obligatoryjnej treści
statutu idą znacznie dalej, bowiem również nieprawidłowy będzie ten akt prawny, w którym niewyczerpująco lub niekonkretnie wypełniono zawartą w tym przepisie delegację ustawową. Wypełnienie przyznanych
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rancyjno – limitującą dla członka rady. Różnie można oceniać uprawnienia rady społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej, w szczególności brak władczych kompetencji6, jednakże
pełni ona funkcję kontroli społecznej wobec działalności tych podmiotów leczniczych. Zgodnie z art. 48 ustawy o działalności leczniczej do
uprawnień rady społecznej należy :
1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii
w sprawach :
1) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
2) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem
lub ograniczeniem działalności,
3) przyznawania kierownikowi nagród,
4) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej
z kierownikiem.
2) Przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach :
1) Planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
2) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym z planu
inwestycyjnego,
3) kredytów bankowych lub dotacji,
4) podziału zysku,
5) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
6) regulaminu organizacyjnego.
3) Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi
medycznemu,
w delegacji ustawowej uprawnień musi nastąpić w sposób ścisły, zakres regulacji opartych na przekazanych
kompetencjach prawodawczych nie może ani rozszerzać tego zakresu, ani go zawężać.” J. Ciechorski : Treść
statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki (z uwzględnieniem orzecznictwa administracyjnego i sądowoadministracyjnego), Nowe Zeszyty Samorządowe 1/2013, s. 93.
6
W mojej ocenie brak kompetencji władczych wynika przede wszystkim ze społecznego charakteru rady
oraz – co do zasady – braku profesjonalnego przygotowania jej członków do wykonywania nadzoru i kontroli
takiego jakie jest wymagane np. od członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Z art. 48
ust. 1 ustawy o działalności leczniczej wprost wynika, iż rada społeczna jedynie organem inicjującym, doradczym i opiniodawczym.
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4) Opiniowania wniosku o czasowe zaprzestanie działalności
leczniczej,
5) Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.
Rada Społeczna podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą
jest uprawniona do wypowiadania się – co prawda w sposób niestanowczy – w najważniejszych dla tego zakładu sprawach. Wykonywanie
tychże funkcji musi odbywać w warunkach bezstronności, obiektywizmu i niewywierania nacisków na członków rady społecznej. Sytuacji
takiej nie zapewnia uzależnienie odwołania członka rady od złożenia
wniosku przez kierownika podmiotu leczniczego lub przewodniczącego rady.
Z drugiej zaś strony, członek rady społecznej powinien mieć świadomość jakiego rodzaju zdarzenia czy postępowanie może skutkować
złożeniem wniosku o jego odwołanie. Uważam, iż właśnie na tym polega istota funkcji gwarancyjno – limitującej.
Przyznać również należy słuszność twierdzeniom sądu w zakresie
kwalifikacji złożenia wniosku przez kierownika podmiotu leczniczego
lub przewodniczącego rady społecznej. Powyższego nie można traktować jako okoliczności odwołania członka rady przed upływem kadencji,
a jedynie jako zainicjowanie postępowania w tym zakresie. Niewskazanie w statucie podmiotu leczniczego okoliczności uprawniających jego
kierownika lub przewodniczącego rady społecznej faktycznie oznacza
delegowanie na nich uprawnień dotyczących kwalifikacji danych zdarzeń (zachowań), jako podstaw do wnioskowanie o odwołanie członka
rady. Z powyższej perspektywy nie można inaczej ocenić postanowień
statutu jak przekazanie innym organom kompetencji zastrzeżonych
w ustawie dla podmiotu tworzącego. Takie przekazanie kompetencji
normodawczych zawartych w delegacji ustawowej (subdelegacja) jest
niedopuszczalne bez wyraźnego upoważnienia zawartego w przepisie
delegującym. Przekazanie tych uprawnień bez wyraźnego umocowania
w przepisach prawa należy uznać za rażące naruszenie prawa7 Tak też
7
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uznałWojewoda Dolnośląski w rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 13
lipca 2012r. NK-N 11.4131769.2012As2,8 stwierdzając : „Stworzenie
otwartego katalogu zadań podmiotu leczniczego jest niezgodne z wolą
ustawodawcy, gdyż pozwala innym podmiotom, w innym trybie niż
zmiana uchwały rady gminy, decydować o zadaniach podmiotu leczniczego.” Z kolei w rozstrzygnięciu nadzorczym z 26 lipca 2012r. NKNT 13.4131.550.2012.AM59 wskazał: „akty prawa stanowionego przez
organy samorządu terytorialnego powinny regulować tylko te kwestie,
które wynikają z normy kompetencyjnej. Z kolei kwestie te być powinny być regulowane tylko przez organ, który jest wskazany w normie
kompetencyjnej.” Przy ocenie tego swoistego delegowania kompetencji prawotwórczych przez podmiot tworzący na inny organ nie można abstrahować od konstytucyjnoprawnej oceny tego postępowania.
Uważam, że kwalifikacja taka powinna być oparta na analogicznym
zastosowaniu art. 92 ust. 2 Konstytucji10, który wprowadza zakaz subdelegacji uprawnień normodawczych11 oraz wprost art. 94. Co prawda
zakaz zawarty w art. 92 ust. 2 Konstytucji dotyczy organu uprawnionego do wydania rozporządzenia na podstawie ustawy, jednakże można
z niego dekodować normę o ogólniejszej treści zakazującej dalszego
przekazywania uprawnień. Oczywistym jest, że ustawodawca delegując prawo do unormowania danej sfery innemu podmiotowi uprawnia
wyłącznie ten podmiot do stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących w tym zakresie. Tym samym delegacja ta nie może stanowić
Dolno. 2012/2520.
Dolno.2012/2716,
10
Art. 92 ust. 2 Konstytucji stanowi : „Organ upoważniony do wydania rozporządzenia nie może przekazać swych kompetencji, o których mowa w ust. 1, innemu organowi.”
11
Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 września 2001r. sygn. II SA 1973/00,
LEX nr 54758, „W świetle art. 92 ust. 2 Konstytucji organ upoważniony do wydania rozporządzenia nie może
przekazać swoich kompetencji do wydania takiego aktu innemu organowi. Z przepisów ustawy zasadniczej
wynika zatem zakaz tworzenia tzw. upoważnień kaskadowych.” Co prawda art. 92 ust. 2 Konstytucji dotyczy
rozporządzeń – a nie wprost aktów prawa miejscowego – jednakże możliwe jest per analogiam stosowanie
wymogów przewidzianych dla stanowienia rozporządzeń do uchwalania aktów prawa miejscowego. Powyższe
wynika z istoty przekazania kompetencji prawotwórczych, ustawodawca przekazuje swoje uprawnienia określonym w delegacji organom, co implikuje twierdzenie, że wyłącznie organ wymieniony w przepisie przekazującym kompetencje zostaje uprawniony do wydania określonej regulacji prawnej bez możliwości dalszego
przekazywania uprawnień prawotwórczych.
8
9
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podstawy do dalszego przekazywania tychże uprawnień podmiotom/
organom nie wskazanym w przepisie delegującym. Na obowiązek przestrzegania wytycznych zawartych w upoważnieniu ustawowym przez
organ jednostki samorządu terytorialnego wielokrotnie wskazywano
w orzecznictwie sądów administracyjnych. Przykładowo można wskazać wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Gdańsku z dnia
11 maja 2011r., sygn. II SA/Gd 244/1112, w tezie którego stwierdzono
: „Podejmując akty prawa miejscowego w oparciu o normę ustawową
organ stanowiący musi ściśle uwzględniać wytyczne zawarte w upoważnieniu. Odstąpienie od tej zasady narusza związek formalny i materialny między aktem wykonawczym a ustawą, co stanowi z reguły
istotne naruszenie prawa. Naczelną zasadą prawa administracyjnego
jest zakaz domniemywania kompetencji, zaś normy kompetencyjne
powinny być interpretowane w sposób ścisły, literalny. Nie można też
dokonywać wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyjnych oraz
wyprowadzania kompetencji w drodze analogii.” Wprost do zakazu
subdelegacji odniósł się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 19 października 2010r. sygn. II SA/Gd 494/1013,
w którym wyraźnie podniesiono, że „Przepis art. 94 Konstytucji RP
nie daje podstaw do tego, aby właściwy organ gminy swoje uprawnienia przekazał innemu podmiotowi, w tym nawet funkcjonującemu
w strukturach organizacyjnych gminy.”14
Oczywistym być powinno, że złożenie wniosku o odwołanie członka rady jest skutkiem zaistnienia okoliczności, z którymi odpowiednie
postanowienia statutu wiążą sankcję w postaci złożenia przedmiotowego wniosku. W postanowieniach zaskarżonego statutu samodzielnego
LEX nr 795646.
LEX nr 673876
14
W powołanym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny zastosowała przepis art. 92 ust. 2 Konstytucji wprost, wydaje się, że właściwsze byłoby jego stosowanie w drodze analogii. Podobnie orzekł Wojewódzki
Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z dnia 13 września 2007r. sygn. II SA/Op 350/07, LEX nr 433951,
podnosząc : „Uregulowanie kwestii odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia powierzono gminom w drodze w drodze wydania stosownej uchwały. Wydanej w wykonaniu upoważnienia ustawowego z art. 97 ust. 5
u.p.s. wynika, że organ upoważniony do wydania przepisu (rada gminy) przekazała część swoich kompetencji
innemu organowi (Dyrektorowi Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej), zapis taki narusza art. 92 i 94
w związku z art. 87 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”
12
13
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publicznego zakładu opieki zdrowotnej doszło do wymieszania, pomylenia podstaw materialnych odwołania (określonych przez ustawodawcę jako „okoliczności odwołania”) z formalnymi, proceduralnymi
podstawami, które można by określić, jako konsekwencje zaistnienia
podstaw materialnych. Nie ulega kwestii, że uregulowanie procedury wszczęcia postępowania o odwołanie członka rady społecznej nie
może zastępować określenia okoliczności tego odwołania, rozumianych jako jego przyczyny.
Podzielić należy wywody Sejmiku w zakresie dyferencjacji przyczyn odwołania członka rady społecznej na zewnętrzne i wewnętrzne,
na zawinione i niezawinione. Jednakże słuszność tego stanowiska nie
konwaliduje braku wskazania okoliczności stanowiących podstawę
złożenia przedmiotowego wniosku. Oczywiście przyczyny te mogą
mieć różną proweniencję, a także ciężar „gatunkowy”, jak również nie
sposób wskazać wszelkich możliwych powodów odwołania. Jednakże taka konstatacja nie może zwalniać prawodawcę miejscowego od
określenia tych przyczyn.
Uważam, że w tym aspekcie nie bez znaczenia jest również funkcja
samozwiązania się podmiotu tworzącego zawartymi w statucie okolicznościami odwołania członka rady społecznej. Samoograniczenie
podmiotu tworzącego będzie polegało na braku podstaw do odwołania
członka rady w sytuacjach niewskazanych w statucie. Intensywność
tego samozwiązania będzie uzależniona od stopnia ogólności postanowień statutu. Innymi słowy, im bardziej kazuistyczne będą zapisy tego
aktu prawnego, tym większe będzie związanie nimi podmiotu tworzącego i odwrotnie: im bardziej ogólnie (syntetycznie) zostaną określone
okoliczności odwołania członka rady, tym większe będzie miał w tym
zakresie możliwości podmiot tworzący. Jednakże konieczność samozwiązania się podmiotu tworzącego w zakresie przyczyn odwołania
członka rady społecznej nie powinna budzić wątpliwości, albowiem
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twierdzenie takie wynika z nakazu wprowadzenia do postanowień statutu podmiotu leczniczego wykazu tych okoliczności, w których możliwe jest odwołanie członka rady społecznej.
Co prawda Sejmik Województwa Lubuskiego ma rację wskazując na
wielość potencjalnych przyczyn przedmiotowego odwołania, jednakże
nie może to mieć wpływu na wykładnię tego przepisu. Oczywistym
jest, że w działania legislacyjne zawsze wpisane jest ryzyko nieujęcia
niektórych sytuacji faktycznych, które powinny być ujęte w dyspozycji normy prawnej. Przeciwdziałaniu takiemu skutkowi służy niewątpliwie syntetyczność redakcji przepisów (na etapie projektodawczym)
oraz możliwość ich nowelizacji po uchwaleniu. Nie sposób przyjmować, aby wskazanie okoliczności odwołania członka rady społecznej
miały charakter przepisów karnych, mają one bowiem zapewnić maksymalnie sprawne i skuteczne działanie rady społecznej. Tym samym
nie można podnosić obowiązywania przy stanowieniu statutu zasady
nullum crimen sine lege certa15, co za tym idzie - nie jest wyłączona
możliwość stosowania klauzul generalnych przy określaniu przyczyn
odwołania członka rady. Dopuszczalność zastosowania tych zwrotów
niedookreślonych odwołujących się do ocen pozaprawnych nie może
powodować stawiania zarzutu dowolności czy arbitralności przy odwołaniu członka rady przez podmiot tworzący.16
Ustawodawca nie określił w przepisach ustawy o działalności leczniczej, jaki podmiot jest uprawniony do złożenia wniosku o odwołanie
członka rady społecznej w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w statucie podmiotu leczniczego, jako przyczyny odwołania.
Również z przepisów tych nie wynika, czy prawodawca uznaje złożenie
wniosku o odwołanie członka rady za obowiązek organu uprawnioneDyrektywa maksymalnej określoności przepisów prawnokarnych.
Na powyższe zagrożenie wskazywał Sejmik Województwa Lubuskiego w odpowiedzi na skargę Wojewody Lubuskiego w sprawie o sygn. II SA/Go 929/12, w której wprost stwierdzono, że „gdyby nawet w treści
statutu użyto jako okoliczności odwołania członka rady społecznej klauzuli generalnej takiej jak np. <szczególne względy>, czy <ważne powody>, to również takie postanowienie statutu rodziłoby zarzut możliwości
odwołania członka rady w sposób dowolny i arbitralny.” – przytaczam za uzasadnieniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 grudnia 2012r. sygn. II SA/Go 929/12,
LEX nr 1234251.
15
16
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go czy za jego uprawnienie. Jednakże można również przyjmować, że
ustanowienie kompetencji dla określonego organu jest równoznaczne
z nałożeniem nań obowiązku skorzystania z tego uprawnienia w stanie
faktycznym odpowiadającym dyspozycji normy kompetencyjnej. Wydaje się, iż powyższe – jeżeli organ tworzący chciałby odejść od wyżej
wyrażonego rozumienia kompetencji – powinno to zostać unormowane wprost w postanowieniach statutowych.
Na marginesie niniejszych rozważań należy stwierdzić, że błędne
jest stanowisko zarówno Sejmiku Województwa Lubuskiego, jak i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
utożsamiające podmiot tworzący z organem jednostki samorządu terytorialnego. Nie powinno ulegać kwestii, iż podmiotem tworzącym jest
jednostka samorządu terytorialnego, nie natomiast jej organ. Zdecydowanie uważam, iż za podmiot tworzący powinna być uważana jednostka samorządu terytorialnego jako publicznoprawna osoba prawna. Tak
też interpretuję w orzecznictwie sądowym określenie „podmiot, który
utworzył samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej” na gruncie
nieobowiązującej już ustawy z 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki
zdrowotnej17 (które nadal zachowuje swoją aktualność). Np. Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów z dnia 22 lutego 2006r. sygn. II PZP
10/0518 wskazał, że status samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej przysługuje „wyłącznie zakładowi opieki zdrowotnej utworzonemu przez <jednostkę samorządu terytorialnego>. Z wszelkich
dyrektyw tego pojęcia, w tym uwzględniającej konstytucyjnoprawny
status jednostki samorządu terytorialnego (art. 16 Konstytucji RP),
wynika, że chodzi tu wyłącznie o jednostkę samorządu terytorialnego
jako publiczną osobę prawną, tj. gminę, powiat (…).” Podobnie uznał
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 lutego 2007r. sygn.
GSK 292/0619, w którym stwierdził: „W odniesieniu do publicznych
zakładów opieki zdrowotnej, organem założycielskim zakładu, czyli
17
18
19

Tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.
OSNP 2006/21-22/314.
ONSAiWSA 2008/3/51.
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<podmiotem, który utworzył zakład> w rozumieniu m.in. art. 55 ust. 2
ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, może być każdy z wymienionych w art. 8 ust. 1 pkt 1 – 3b tej ustawy. W przypadku zakładów utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (wskazaną w art. 8
ust. 1 pkt 3) organem założycielskim może być gmina, powiat, województwo.” Zauważyć należy, że określenie „podmiot, który utworzył
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej” jest znaczeniowo
tożsame z określeniem „podmiot tworzący”. W literaturze przedmiotu
wskazuje się, iż z mocy ustawy o działalności leczniczej jednostki samorządu terytorialnego, które pod rządami ustawy o zakładach opieki
zdrowotnej były podmiotami, które utworzyły te zakłady, stały się ich
podmiotami tworzącymi.20 Oczywistym powinno być, że jednostka samorządu terytorialnego działa przez swoje organy. Jednakże nie może
to prowadzić do utożsamienia tej jednostki z jej organami.
Reasumując powyższe stwierdzić należy, że prawidłowa interpretacja art. 42 ust. 2 pkt 5 ustawy o działalności leczniczej prowadzi do
następujących wniosków :
1) Za zasadę należy uznać nieprzerwaną kadencyjność sprawowania
funkcji członka rady społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, natomiast odwołanie przed upływem kadencji
należy traktować jako wyjątek od tej zasady; tym samym konieczna jest ścisła wykładnia przepisów dopuszczających przedmiotowe
odwołanie.
2) Kadencyjność sprawowania funkcji członka rady społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pełni funkcję
gwarancyjną – limitującą prawidłowości wykonywania uprawnień
członka rady społecznej.
3) Obligatoryjną treść statutu samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej stanowi również określenie okoliczności odwołania członka rady społecznej tego zakładu przed upływem kadencji.
20
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4) Okoliczności tego odwołania muszą być wyraźnie określone w postanowieniach statutu.
5) Podmiot tworzący nie może przekazać uprawnień do określenia tych
okoliczności innym podmiotom czy organom.
6) Wskazanie trybu (zainicjowania trybu) odwołania członka rady społecznej przed upływem kadencji nie może być uznane za określenie
okoliczności odwołania.
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Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego
z dnia 11 maja 2012r. sygn. II CSK 678/11
(LEX nr 1215054)

Glosowane postanowienie Sadu Najwyższego dotyczy przyjęcia
uczestniczki postępowania bez jej zgody do szpitala psychiatrycznego na podstawie orzeczenia sądu wydanego na wniosek MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Postanowienie Sądu Najwyższego zapadło w następującym stanie faktycznym: postanowieniem
z dnia 5 kwietnia 2011r. Sąd Rejonowy orzekł o przyjęciu uczestniczki
postępowania do szpitala psychiatrycznego. Postępowanie zostało zainicjowane wnioskiem złożonym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Apelację A. K. – uczestniczki postępowania oddalił
Sąd Okręgowy. Skargę kasacyjną uczestniczka postępowania oparła na
naruszeniu :
1. art. 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego1 w związku z art. 36 ust. 2 pkt h i art. 47 ustawy z dnia 12
marca 2004r. o pomocy społecznej2 poprzez przyjęcie, że uczestniczka
korzystała z oparcia społecznego;
2. art. 29 ust. 1 i 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego poprzez
uznanie, że wnioskodawca miał legitymację czynną do złożenia wniosku dotyczącego uczestniczki;

1
2
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Tekst jedn. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.
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3. art. 30 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego poprzez uznanie,
że opinia sądowo – lekarska J. M. z dnia 22 lipca 2010r. spełnia
wymagania świadectwa lekarskiego – załącznika do wniosku
o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody pacjenta;
4. art. 328 § 2 w związku z art. 233 § 1 i art. 282 Kodeksu postępow4.
ania cywilnego poprzez niedokonanie wszechstronnego rozważenia zebranego w sprawie materiału dowodowego.

Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną uczestniczki postępowania, w zakresie naruszenia art. 328 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego wskazując, że przepis ten może być naruszony przez sąd drugiej
instancji tylko w przypadku uzasadnienia orzeczenia w sposób uniemożliwiający jego kontrolę kasacyjną.
Odnosząc się do zarzutów naruszenia przepisów ustawy o ochronie
zdrowia psychicznego wskazano, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy
o ochronie zdrowia psychicznego organ do spraw pomocy społecznej
może wystąpić do sądu o orzeczenie umieszczenia osoby chorej psychicznie i objętej oparciem społecznym w szpitalu psychiatrycznym bez
zgody określonej w art. 22 tej ustawy. Według art. 8 ustawy o ochronie
zdrowia psychicznego organ do spraw pomocy społecznej (którymi
są jednostki organizacyjne działające na podstawie ustawy o pomocy
społecznej) w porozumieniu z podmiotami leczniczymi udzielającymi
świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej
organizują na obszarze swojego działania oparcie społeczne dla osób,
które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego
mają poważne trudności w życiu codziennym, zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem, w zakresie edukacji, zatrudnienia oraz w sprawach bytowych. Do oparcia społecznego zalicza się
w szczególności :
1. podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego, aktywnego życia,
2. organizowanie w środowisku społecznym pomocy ze strony rodziny, innych osób, grup, organizacji społecznych i instytucji,
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3. udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej oraz innych świadczeń
na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.
Sąd Najwyższy odnosząc się do podstaw faktycznych złożenia przedmiotowego wniosku w glosowanym orzeczeniu podniósł, że w czasie
bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku pracownik socjalny
wnioskodawcy odwiedzał uczestniczkę. przeprowadzał z nią rozmowy
pouczając ją o konieczności poprawnych stosunków z sąsiadami, którzy skarżyli się, że zagraża ich życiu, bije, straszy, wyzywa, rozsypuje
śmieci na klatce schodowej, wybija szyby, puszcza psa bez kagańca.
Pracownik socjalny doprowadził do przebadania A. K. przez lekarza
psychiatrę, który rozpoznał u niej uporczywe zaburzenia urojeniowe.
Sąd Najwyższy podzielił stanowisko obydwu sądów, które przyjęły, że
postępowanie pracownika socjalnego organu do spraw pomocy społecznej wyczerpywało oparcie społeczne przewidziane w art. 8 ustawy
o ochronie zdrowia psychicznego i zmierzało do ułożenia właściwych
kontaktów uczestniczki postępowania z sąsiadami (art. 8 ust. 2 pkt 1
ustawy). Słusznie podnosiła uczestniczka, iż po 2008r. nie otrzymywała świadczeń finansowych w ramach pomocy społecznej, jednakże Sąd
Najwyższy przyjął za zasadne stanowisko uznające, iż uzyskiwanie
świadczeń pieniężnych nie jest konieczną przesłanką uznania określonej osoby za objętą oparciem społecznym. Sąd Najwyższy nie podzielił wywodów A. K. dotyczących naruszenia przez Sąd Okręgowy art.
8 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego w związku z art. 36 ust. 2
pkt h i art. 47 ustawy o pomocy społecznej, albowiem na gruncie art.
8 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego nie można zasadnie twierdzić, iż tylko świadczenia niepieniężne mające charakter interwencji
kryzysowej mogą być uznane za przejaw oparcia społecznego.
W skardze kasacyjnej A. K. zarzuciła niespełnienie przez wniosek
złożony do sądu wymogów formalnych określonych w art. 30 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z uwagi na niedołączenie odpowiedniego świadectwa lekarza psychiatry. Sąd Najwyższy wyjaśnił, iż
zgodnie z powołanym art. 30 do wniosku koniecznym jest dołączenie
orzeczenia lekarza psychiatry, w którym szczegółowo należy uzasadnić
220
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potrzebę leczenia w szpitalu psychiatrycznym. Lekarz psychiatra wydaje przedmiotowe orzeczenie na uzasadnione żądanie osoby lub organu uprawnionego do złożenia wniosku (art. 30 ust. 1). W przypadku
niezałączenia orzeczenia do tego wniosku lub gdy zostało ono wydane
w okresie dłuższym niż 14 dniu przed dniem złożenia wniosku, sąd
zwraca wniosek, a przepisy art. 130 k.p.c. nie mają zastosowania (art.
30 ust. 2). Jednakże zgodnie z ust. 3 art. 30 sąd ma prawo zarządzić
odpowiednie badanie uczestnika postępowania w przypadku jeżeli zachodzi sytuacja określona w art. 30 ust. 2, a treść wniosku lub załączone dokumenty uprawdopodobniają zasadność przyjęcia uczestnika do
szpitala psychiatrycznego. Odnosząc ten stan normatywny do realiów
rozpoznawanej sprawy Sąd Najwyższy podzielił stanowisko Sądu
Okręgowego i poprzedzające je Sądu Rejonowego, w których w obu
instancjach uznano, że dołączone do wniosku świadectwo lekarza psychiatry nie spełnia wymogów przewidzianych w powołanym przepisie,
jednakże dopatrzono się uzasadnionych podstaw do zarządzenia poddania uczestniczki postępowania odpowiedniemu badaniu lekarskiemu. Sąd Najwyższy nie stwierdził nieprawidłowości w postępowaniu
sądów. Odnosząc się do zarzucanego naruszenia art. 29 ust. 1 ustawy
o ochronie zdrowia psychicznego wskazano, że nie ma podstaw do
uwzględnienia tego zarzutu, albowiem zgodnie z powołanym przepisem bez zgody wymaganej w art. 22 tej ustawy może zostać przyjęta
do szpitala psychiatrycznego osoba :
1. której dotychczasowe zachowanie wskazuje, iż nieprzyjęcie do
szpitala psychiatrycznego spowoduje znaczne pogorszenie jej stanu zdrowia, bądź
2. która jest niezdolna do samodzielnego zaspokajania podstawowych
potrzeb życiowych, a uzasadnione jest przewidywanie, że leczenie
w szpitalu psychiatrycznym przyniesie poprawę jej stanu zdrowia.
Sąd Najwyższy uznał, że w przypadku uczestniczki postępowania
niewątpliwie zachodzi spełnienie pierwszej przesłanki wymienionej
w powołanym przepisie, albowiem zgodnie ze sporządzoną na zarządzenie sądu opinią psychiatryczną A. K. cierpi prawdopodobnie od
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wielu lat na z powodu uporczywych zaburzeń urojeniowych. Wobec
swojej choroby jest bezkrytyczna, a dotychczasowe jej zachowanie
wskazuje na to, że nieprzyjęcie uczestniczki do szpitala psychiatrycznego spowoduje dalsze pogorszenie się stanu jej zdrowia psychicznego. Z powyższych powodów Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną
uczestniczki postępowania.
Glosowane rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego należy uznać za trafne. Dobrowolność leczenia jako podstawową zasadę udzielania świadczeń zdrowotnych można wywieść z konstytucyjnej zasady ochrony
przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka3, jak również z prawnej ochrony wolności człowieka4. Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 1 Konstytucji pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić wyłącznie
na zasadach i w trybie określonych w ustawie. Zgodę na udzielanie świadczeń zdrowotnych jako podstawową zasadę wprowadza również art. 165
ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta6. Powyższe wynika również ze specyfiki leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi. Taki też wniosek wypływa również z umiejscowienia przepisów o przyjęciu osoby z zaburzeniami psychicznymi do
szpitala psychiatrycznego za jego zgodą (argumentum a rubrica) przed
regulacjami umożliwiającymi hospitalizację bez wyrażenia zgody.
Odnosząc się do przepisów art. 29 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego podnieść należy, iż na ich podstawie możliwe jest
przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby (bez zgody wymaganej
zgodnie z art. 22 tej ustawy) chorej psychicznie. Nie powinno budzić
wątpliwości, że określenie to należy interpretować zgodnie z jego definicją ustawową zawartą w art. 3 pkt 1 lit. a, według którego osobą
chorą psychicznie jest osoba wykazująca zaburzenia psychotyczne.7
Art. 30 Konstytucji.
Art. 31 ust. 1 Konstytucji.
5
Przepis ten stanowi : „Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielanie określonych świadczeń
zdrowotnych albo odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji w zakresie określonym w art. 9.”
6
Tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz 159 ze zm.
7
Za zaburzenia psychotyczne uważa się schizofrenię, choroby afektywne, inne zespoły urojeniowe nieparanoidalne, cięższe formy otępienia, zaburzenia świadomości – S. Pużyński, w Prawa pacjenta w ustawie
psychiatrycznej, Seminarium, Kancelaria Senatu RP. Warszawa 5 września 1994r. przytaczam za J. Dudą :
Komentarz, s. 33, jednocześnie niektórzy psychiatrzy za zaburzenia za chorobę psychiczną uważają jedynie
3
4
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Wykładnia zwrotu „osoba chora psychicznie” nie może być wykładana
w sposób rozszerzający, np. poprzez objęcie nią innych kategorii osób
z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu art. 3 pkt 18. Zauważyć należy, że powyższe wynika nie tylko z jednoznacznego brzmienia przepisu art. 29 ust. 1 ustawy, ale i również z faktu ustanowienia w powołanym przepisie wyjątku od zasady dobrowolności przyjęcia do szpitala
psychiatrycznego. Zgodnie z zasadą exceptiones non sunt excendandae
(wyjątków nie można rozszerzać) każdy wyjątek od ogólnej zasady należy interpretować ściśle, a wykładnia rozszerzająca jest niedopuszczalna. Tym samym nie mogę się zgodzić ze stanowiskiem zaprezentowanym
w piśmiennictwie, iż umieszczenie w trybie art. 29 może dotyczyć osoby
upośledzonej9, albowiem twierdzenie to jest w oczywistej sprzeczności
z wyjątkowym charakterem tego przepisu i z jego treścią.*****
Oprócz wskazanej wyżej przesłanki stanu psychicznego osoby, która ma zostać przyjęta do szpitala psychiatrycznego, ustawa w przepisie
tym wskazuje jeszcze dwa alternatywne warunki przyjęcia w tym trybie :
1) dotychczasowe zachowanie tej osoby wskazuje na to, że nieprzyjęcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie jej stanu zdrowia
psychicznego bądź
2) osoba ta jest niezdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, a uzasadnione jest przewidywanie, że leczenie w szpitalu
psychiatrycznym przyniesie poprawę jej stanu zdrowia.

Jak już wyżej wskazałem, przesłanki te są wymienione alternatywnie, świadczy o tym użycie przez ustawodawcę spójnika „bądź”, który
psychozę i jej odmiany – W. A. Brodniak : Choroba psychiczna w świadomości społecznej, Warszawa 2000r.,
s. 29
8

według powołanego przepisu osobą z zaburzeniami psychicznymi jest :
1) osoba chora psychicznie (z zaburzeniami psychotycznymi),
2) upośledzona umysłowo,
3) wykazująca inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicz-

nych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym
lub społecznym.

A. Wilkowska-Płóciennik: Przesłanki przymusowego umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym, PiM
2004/17/23
9
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jest odpowiednikiem spójnika „albo” charakterystycznego dla alternatywny rozłącznej. Oznacza to, że wystarczające jest zaistnienie jednej
z tych alternatywnych przesłanek, aby mogło nastąpić przyjęcie do
szpitala psychiatrycznego.
Analizując charakter wymienionych przesłanek wskazać należy, iż
pierwsza z nich ma charakter typowo medyczny: prognozowanie pogorszenia się stany zdrowia psychicznego w przypadku nieprzyjęcia
do szpitala psychiatrycznego. Nie powinno ulegać kwestii, dokonanie
takiej prognozy wymaga wiadomości specjalnych. Natomiast druga
przesłanka ma – moim zdaniem – charakter mieszany leczniczo- socjalny. Do sfery socjalnej należy bowiem zaliczyć niezdolność do zaspokajania potrzeb życiowych, natomiast prognozowanie poprawy stanu zdrowia – podobnie, jak wcześniej omówiona przesłanka określona
w pkt 1 – ma charakter medyczny i jej stwierdzenie wymaga również
wiadomości specjalnych. Z kolei stwierdzenie braku możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – w moim przekonaniu
– nie wymaga posiadania wiadomości fachowych, co implikuje twierdzenie, że może być dowodzone we wniosku o wydanie orzeczenia
o umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym przez wnioskodawcę oraz
może zostać samodzielnie ustalone w postępowaniu przez sąd orzekający. Przez brak możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb
życiowych należy rozumieć sytuację, w której osoba dotknięta chorobą psychiczną nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji, do realizacji elementarnych swych potrzeb. W związku z tym, że ustawodawca
posłużył się określeniem „podstawowe potrzeby”, należy je interpretować w sposób wąski, przyjmując, że dotyczy to potrzeb, których
zaspokojenie jest konieczne do funkcjonowania człowieka. Przy ustalaniu zakresu tego pojęcia nie można posłużyć się pojęciami z ustawy z dnia o pomocy społecznej, po pierwsze dlatego, że przepis art.
29 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego nie odsyła w tym
zakresie do przepisów tej ustawy, a po drugie, w ustawie o pomocy
społecznej nie występuje określenie „podstawowe potrzeby życiowe”.
Jednocześnie, aby uznać za zasadne przyjęcie osoby z zaburzeniami
psychotycznymi do szpitala nie wystarcza samo niezaspokajanie tych
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potrzeb. Konieczne jest również „przewidywanie, że leczenie w szpitalu psychiatrycznym przyniesie poprawę jej stanu zdrowia”. Obydwie
te przesłanki musza wystąpić łącznie: zarówno ustalenie stanu faktycznego w postaci niezaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, jak
i stanu prognozowanego w postaci poprawy stanu zdrowia w wyniku
leczenia w szpitalu psychiatrycznym. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu jest wymagane przypuszczenie poprawy stanu zdrowia, co za tym
idzie, nie można wymagać jakiejkolwiek gwarancji nastąpienia takiej
poprawy, jak i również jej trwałego charakteru. Oczywiste powinno
być, że poprawa ta powinna dotyczyć stanu zdrowia psychicznego danej osoby, poza zakresem tej prognozy pozostaje poprawa stanu somatycznego tej osoby. Co prawda nie wynika to expressis verbis z powołanego przepisu, jednakże z uwagi na cel hospitalizacji w szpitalu
psychiatrycznym zdecydowanie można przyjąć takie twierdzenie.
Ustawodawca w art. 30 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego postawił wymóg stwierdzenia potrzeby leczenia danej osoby
w szpitalu psychiatrycznym w orzeczeniu wydanym przez lekarza
psychiatrę. W przepisie tym wskazano, że potrzeba leczenia w szpitalu psychiatrycznym powinna być szczegółowo uzasadniona, jednakże
zachodzą wątpliwości, które z przesłanek wymienionych w art. 29 ust.
1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego lekarz psychiatra powinien
szczegółowo uzasadnić, wykazać? Jak nie sprawia wątpliwości zakres
przewidziany w pkt 1, tak z przepisu zawartego w art. 29 ust. 1 pkt 2
można wysnuć wniosek, że przedmiotem orzeczenia lekarskiego może
być część socjalna, jak i medyczna. Albowiem prawodawca nie sprecyzował zakresu orzeczenia lekarza psychiatry wskazując jedynie, że
musi ono szczegółowo uzasadniać potrzebę leczenia w zakładzie psychiatrycznym. uważam, że orzeczenie to może ograniczyć się wyłącznie do medycznego uzasadnienia konieczności umieszczenia osoby
chorej psychicznie w szpitalu psychiatrycznym, ponieważ do ustalenia
niezdolności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych nie są
konieczne wiadomości specjalne, tym samym sąd opiekuńczy może
stwierdzić to we własnym zakresie. Odrębnym zagadnieniem jest, czy
orzeczenie przewidziane w art. 30 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia
Prawo i Medycyna 1-2/2013 (50/51, vol. 15)

225

Jan Ciechorski

psychicznego powinno być wydane przez lekarza psychiatrę czy też wymagane jest wydanie go przez biegłego z tej dziedziny medycyny. Prima faciae można by twierdzić, że za orzeczeniem wydanym przez biegłego psychiatrę opowiada się Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia
18 lutego 1999r. sygn. I CKN 1019/9810, w którym stwierdził : „Biegły
lekarz psychiatra to osoba, która dzięki posiadaniu specjalistycznych
wiadomości z zakresu medycyny przekazuje sędziemu wiadomości
uzyskane przy badaniu chorego, które zestawione z naukowymi zasadami psychiatrii stanowią diagnozę choroby. Ponieważ sędziom na ogół
brak wiadomości z dziedziny medycyny, a z psychiatrii w szczególności, dlatego też w postępowaniu w przedmiocie przyjęcia osoby chorej psychicznie do szpitala psychiatrycznego w zasadzie dopuszczalne
jest dezawuowanie opinii biegłego lekarza psychiatry z reguły tylko
na podstawie innej, przeciwnej treści opinii drugiego takiego biegłego,
a nie wydanego przez lekarza, nawet psychiatrę, zaświadczenia lekarskiego.” Uważam, że powyższe stanowisko Sądu Najwyższego należy podzielić w przypadku zarządzenia przez sąd opiekuńczy badania
osoby, której wniosek dotyczy, w trakcie toczącego się postępowania.
Za takim rozumieniem wyżej powołanego poglądu Sądu Najwyższego
przemawia przede wszystkim okoliczność, iż orzeczenie lekarza psychiatry powinno być – zgodnie z art. 30 ust. 1 – dołączone do wniosku
o umieszczenie osoby w szpitalu psychiatrycznym, a podmioty uprawnione do złożenia przedmiotowego wniosku nie mają kompetencji do
powołania biegłego11. Przedmiotem orzeczenia lekarza psychiatry powinno być przede wszystkim stwierdzenie, czy osoba, o umieszczenie
której w szpitalu psychiatrycznym się wnioskuje, cierpi na zaburzenia
psychotyczne. Stwierdzenie to mieści się w „potrzebie leczenia w szpitalu psychiatrycznym”, o którym mowa w art. 30 ust. 1. Zarządzenie
przeprowadzenia badania przez lekarza psychiatrę zgodnie z powołanym przepisem następuje w przypadku braku możliwości dołączenia
LEX nr 1213433
W orzecznictwie nie ulega wątpliwości, że opinia wydane przez lekarza, który jest również biegłym
sądowym bez postanowienia o powołaniu go w charakterze biegłego w danej sprawie ma jedynie walor dokumentu prywatnego, nie opinii sądowo – psychiatrycznej
10
11
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do wniosku tego orzeczenia oraz uprawdopodobnienia przez wnioskodawcę w treści wniosku lub w dołączonych do niego dokumentach
potrzeby umieszczenia danej osoby w szpitalu psychiatrycznym. Aby
sąd mógł zarządzić badanie osoby, umieszczenia której w szpitalu psychiatrycznym wniosek dotyczy, muszą zostać spełnione kumulatywnie
dwie przesłanki:
1) uprawdopodobnienie potrzeby umieszczenia tej osoby w szpitalu
psychiatrycznym wynikające z wniosku lub dołączonych do niego
dokumentów;
2) brak możliwości złożenia orzeczenia lekarza psychiatry zgodnie
z ust. 1 tego artykułu.
Omawiając powyższe przesłanki stwierdzić należy, że zarządzenie
przeprowadzenia badania w oparciu o cytowany przepis dopuszczalne
jest przy braku orzeczenia lekarza psychiatry, które powinno zostać
dołączone do wniosku albo dołączenie orzeczenia, od którego wydania
minęło 14 dni (licząc do dnia złożenia wniosku). Uważam, że ustawodawca kierując się dobrem osoby chorej psychicznie dopuścił zarządzenie takiego badania w przypadku uprawdopodobnienia przez wnioskodawcę potrzeby hospitalizacji. Oczywisty powinien być wymóg
uprawdopodobnienia takiej potrzeby, albowiem z jednej strony jest to
gwarancja niepochopnego składania wniosku o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym, z drugiej zaś strony prawodawca nie postawił
podmiotowi wnioskującemu niemożliwego wymagania wykazania
„pewności” potrzeby umieszczenia tej osoby w szpitalu psychiatrycznym. Nie można bowiem stawiać wnioskodawcy obowiązku niemożliwego do wypełnienia, z reguły podmiotem wnioskującym będzie osoba
niemająca wykształcenia z zakresu medycyny, a zwłaszcza psychiatrii,
dlatego nie sposób wymagać od laika stwierdzeń, do dokonania których wymagana jest profesjonalna, specjalistyczna wiedza lekarska.
Ustawodawca nie wskazał jakie okoliczności mogą uprawdopodobnić
potrzebę umieszczenia danej osoby w szpitalu psychiatrycznym. Tym
samym przyjąć trzeba, iż w uzasadnieniu wniosku mogą być podniesione wszelkie okoliczności, które zdaniem wnioskodawcy uzasadniają
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potrzebę hospitalizacji osoby objętej wnioskiem. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu konieczność hospitalizacji uprawdopodobnić mogą
dołączone do wniosku dokumenty, niewątpliwie za takie można potraktować dokumentację medyczną, dokumentację socjalną, w szczególności wywiad środowiskowy. A więc wszystko to, na podstawie
czego sąd orzekający może wyrobić sobie przekonanie o konieczności
pobytu w szpitali psychiatrycznym osoby objętej wnioskiem.*****
W literaturze przedmiotu słusznie podnosi się, że dołączenie do
wniosku orzeczenia lekarza nie zwalnia automatycznie sądu od uzyskania opinii określonej w art. 46 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia
psychicznego12. Twierdzenie to nie powinno wzbudzać kontrowersji,
albowiem inna jest podstawa prawna tych orzeczeń lekarskich oraz
pełniona przez nie funkcja. Jednakże nie jest to już takie oczywiste
w przypadku zarządzenia przez sąd badania osoby, której wniosek
dotyczy.13 Uważam, iż w przypadku zarządzenia przeprowadzenia badania przez sąd można zasadnie twierdzić, że został wypełniony wymóg określony w art. 46 ust. 3. Albowiem orzeczenie wydane w trybie
tego przepisu spełniać może kryteria przewidziane dla opinii sądowopsychiatrycznej. Wydaje się, iż nie ma przeszkód, aby jedna czynność
procesowa wypełniała dyspozycje dwóch przepisów.
Jednocześnie wskazać należy na stanowisko Sądu Najwyższego,
który w postanowieniu z dnia 12 lutego 1997r. sygn. II CKU 72/9614,
w tezie którego stwierdził : „Orzeczenie o potrzebie przyjęcia do szpitala psychiatrycznego na podstawie art. 29 ustawy o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535) sąd opiekuńczy może wydać
wyłącznie wówczas, gdy dołączona do wniosku opinia, o jakiej mowa
w art. 30 tej ustawy, nie zostanie podważona w toku postępowania.
12
A. Rydzewski : Problematyka skuteczności i wykonalności orzeczeń sądu wydanych na podstawie
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Rejent 1998r. nr 1, J. Duda : Komentarz do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, komentarze LexisNexis wyd. 2 Warszawa 2009r. s. 153
13
Zgodnie z art. 46 ust. 2 Przed wydaniem postanowienia co do istoty sprawy, sąd jest obowiązany uzyskać opinię jednego lub kilku lekarzy psychiatrów. Biegłym nie może być osoba, która uczestniczyła, która
uczestniczyła w podjęciu decyzji o przyjęciu do szpitala lub odmowie wypisania osoby chorej psychicznie ze
szpitala psychiatrycznego.
14
OSNC 1997/6-7/84
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Przesłanką wydania takiego orzeczenia nie może więc być jedynie wyjaśnienie wątpliwości, czy osoba, wobec której toczy się postępowanie, jest w ogóle chora psychicznie i zachodzą dalsze przesłanki z art.
29 ust. 1 ustawy.” Prima faciae powyższy pogląd nie budzi wątpliwości i należałoby się z nim się zgodzić, jednakże bliższa jego analiza
nasuwa zastrzeżenia. Podnieść należy, że przepis art. 29 wskazuje, iż
skierowanie do szpitala psychiatrycznego w trybie w nim przewidzianym może dotyczyć wyłącznie osoby chorej psychicznie, czyli – jak
już o tym była mowa – osoba z zaburzeniami psychotycznymi. Uważam, że przesłanki umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym dotyczą
osoby, u której stwierdzono już (uprzednio) zaburzenia psychotyczne. Do takiego wniosku prowadzi wykładnia systemowa przepisów
ustawy, albowiem w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących stanu
zdrowia psychicznego został ustanowiony tryb określony w art. 24 tej
ustawy. Wydaje się, że teza orzeczenia powinna być sformułowana
bardziej zdecydowanie15. Zauważyć należy, że redakcja przepisu art.
29 ust. 1 prowadzi do twierdzenia, że przesłanką dopuszczalności złożenia wniosku o umieszczenie osoby w szpitalu psychiatrycznym jest
wykazanie zaburzeń psychotycznych u osoby, której wniosek dotyczy.
Wydaje się, że stwierdzenie choroby psychicznej u osoby objętej wnioskiem należy traktować jako przesłankę dopuszczalności orzeczenia
o umieszczeniu w zakładzie psychiatrycznym. Taki stan powinien być
co najmniej uprawdopodobniony przez wnioskodawcę. Natomiast sąd
opiekuńczy może weryfikować twierdzenia wnioskodawcy, dokonywać nowych ustaleń. Jednakże nie może orzec umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym w celu stwierdzenia zaburzeń psychotycznych.
Innymi słowy, sąd nie może skierować do szpitala psychiatrycznego
w trybie art. 29 w celu ustalenia istnienia przesłanki tego umieszczenia. Powyższe przeczyłoby zasadom logiki. Niewątpliwie trzeba
15
Słusznie wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 3 października 2008r. sygn. I CSK 131/08
(LEX nr 510989), w którym stwierdził, że „Gdyby osoba, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z 1994r.
o ochronie zdrowia psychicznego (…), miałaby być osoba z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu art. 3
pkt 1 u.o.z.p, pozbawione znaczenia byłoby rozróżnienie przyjęcia do szpitala psychiatrycznego w sytuacjach
określonych w art. 23 (chodzi tam o osobę chorą psychicznie) i art. 24 u.o.z.p.”
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podzielić stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w postanowieniu
z dnia 22 kwietnia 2010r. sygn. V CSK 384/0916 „Przymusowa hospitalizacja osoby chorej psychicznie na podstawie art. 29 ust. 1 z 1994r.
o ochronie zdrowia psychicznego jest ingerencją w sferę wolności
i nietykalności osobistej człowieka. Z tego powodu kontrola sądu
w zakresie spełnienia ustawowych przesłanej jej zastosowania powinna być szczególnie wnikliwa, zwłaszcza, gdy osoba dotknięta nią odczuwa pokrzywdzenie i kwestionuje jej zastosowanie. Obowiązkiem
sądu jest więc czuwanie, aby korzystanie z przewidzianego w art. 29
ust. 2 ustawy z 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego uprawnienia
przez wskazane w nim osoby następowało wyłącznie w tych wypadkach, w których spełnione zostały ustawowe przesłanki przymusowej
hospitalizacji, sąd powinien ściśle kierować się wskazanymi w ustawie
przesłankami jej zastosowania, sąd nie może ich poddawać ani wykładni rozszerzającej ani analogii, ponieważ konsekwencją postanowienia uwzględniającego wniosek jest ingerencja w sferę praw i wolności obywatelskich osoby chorej psychicznie.” Podobnie orzekł Sad
Najwyższy w postanowieniu z dnia 27 lutego 2008r. sygn. III CSK
318/0717, w którym podkreślił, że „Przepis art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy
z 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego, podobnie jak inne unormowania dopuszczające objęcie przymusowym leczeniem osoby chorej,
a przez to ograniczenie jej praw i wolności obywatelskich, powinien
być wykładany w sposób restryktywny. Regułą jest bowiem dokonanie
wyboru przez każdą osobę potrzeby, jak i rodzaju leczenia. Nakazuje to ścisłe kierowanie się ustawowymi przesłankami uwzględnienia
wniosku, bez odwoływania się do zasad wykładni rozszerzającej bądź
analogii.” Natomiast w postanowieniu z dnia 16 kwietnia 2009r. sygn.
I CSK 402/0818 Sąd Najwyższy wskazał : „Sąd powinien wykładać art.
22 - 29 ustawy z o ochronie zdrowia psychicznego ściśle i jako istotną
dyrektywę swojego postępowania traktować wymóg, by rozstrzygnię16
17
18
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cie, które poweźmie, było celowe z punktu widzenia dobra i interesu
osoby, której dotyczy.”
Przenosząc powyższe rozważania na grunt glosowanej sprawy
ponownie uznać trzeba, że Sąd Najwyższy zajął trafne stanowisko.
Wbrew twierdzeniom skarżącej nie powinno ulegać kwestii, iż została
ona objęta oparciem społecznym w rozumieniu art. 8 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Chybionym jest stanowisko uczestniczki
postępowania sprowadzające oparcie społeczne do pomocy finansowej.
Twierdzenie to stoi w oczywistej sprzeczności z przykładowym wyliczeniem form oparcia społecznego zawartym w art. 8 ust. 2. O takim
charakterze wyliczenia form oparcia społecznego świadczy w sposób
oczywisty użycie w powołanym przepisie zwrotu „w szczególności”,
które jest typowe dla wyliczenia nieenumeratywnego, otwartego katalogu. Z powyższego wynika, iż również wizyty pracownika opieki społecznej, usiłowanie doprowadzenia do poprawnych relacji uczestniczki
postępowania z sąsiadami należy zakwalifikować również jako przejaw objęcia oparciem społecznym skarżącej z uwagi na przykładowy
katalog tego oparcia. Niewątpliwie słusznie Sąd Najwyższy odrzucił
koncepcję sprowadzenia niepieniężnych świadczeń w ramach oparcia
społecznego do interwencji kryzysowej. Przede wszystkim nie znajduje
to żadnego uzasadnienia w art. 8 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego; jest poza sporem, że świadczenia z zakresu interwencji kryzysowej mieszczą się w formule oparcia społecznego (jak zaznaczyłem, jest
ona bardzo szeroka i wskazuje jedynie na przykładowe przejawy tego
oparcia), jednakże działania w ramach interwencji kryzysowej nie wyczerpują niepieniężnych świadczeń oparcia społecznego w rozumieniu
przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, albowiem zakres ten jest
zdecydowanie szerszy aniżeli interwencja kryzysowa. Z definicji interwencji kryzysowej i z jej istoty wynika, że są to działania doraźne.
Natomiast instytucja oparcia społecznego polega na działaniach długofalowych, niesprowadzających się do zażegnywania kryzysu. Wniosek
taki wprost wypływa z użytych przez ustawodawcę zwrotów „pod-
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trzymywanie i rozwijanie”19, „organizowanie”20, co oznacza działanie
w dłuższym czasie, a nawet permanentne. W świetle powyższego za
zasadne należy uznać twierdzenie Sądu Najwyższego wskazujące, że
„w świetle art. 8 ust. 2 u.o.z.p., postać udzielanego wsparcia społecznego przez powołany do tego organ może być różna, w myśl zaś art.
29 ust. 3 u.o.z.p., każdy sposób udzielania oparcia społecznego legitymuje organ udzielający tego oparcia do zgłoszenia wniosku o przyjęcie
osoby nim objętej do szpitala psychiatrycznego bez zgody wymaganej
w art. 22 u.o.z.p.” Uznając, że uczestniczka postępowania była objęta
oparciem społecznym przyjąć należy, iż na podstawie art. 29 ust. 3
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ośrodek pomocy społecznej
był legitymowany do złożenia wniosku o jej umieszczenie w szpitalu
psychiatrycznym.
Odnosząc się do kwestii niespełniania przez orzeczenie dołączone
do wniosku lekarza psychiatrę wymogów stawianych w art. 30 ust. 2
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego trudno się do powyższego
odnieść, albowiem z uzasadnienia glosowanego postanowienia nie wynika, na czym owo niespełnianie tych warunków polegało. Można jedynie przypuszczać, że dołączone przez wnioskodawcę orzeczenie było
wydane przed czternastoma dniami przed złożeniem wniosku, a więc
nieaktualne. Jednakże zarówno Sąd Najwyższy, jak i sądy niższych
instancji uznały, że istniały przesłanki zarządzenia przeprowadzenia
badania w trybie art. 30 ust. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Powołany przepis umożliwia sądowi opiekuńczemu zarządzenie
przeprowadzenie badania w przypadku, gdy:
1) uprawniony podmiot nie załączył do wniosku orzeczenia lekarza
psychiatry uzasadniającego potrzebę leczenia osoby, której wniosek dotyczy w szpitalu psychiatrycznym albo załączone orzeczenie
zostało wystawione 14 dni przed dniem złożenia wniosku, i

19
20
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2) treść wniosku lub załączonych do niego dokumentów uprawdopodabnia potrzebę umieszczenia osoby, której wniosek dotyczy,
w szpitalu psychiatrycznym oraz
3) złożenie orzeczenia lekarza psychiatry przez wnioskodawcę nie
jest możliwe.
W przypadku zaistnienia powyższych warunków sąd opiekuńczy nie
zwraca wniosku w trybie art. 30 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego zarządzając przeprowadzenie badania. Powyższe przesłanki
ustawodawca sformułował łącznie, czyli sąd ma możliwość zarządzenia przeprowadzenia takiego badania, jeżeli wszystkie te przesłanki
zachodzą łącznie. Podobnie wskazuje się w literaturze21. Z uzasadnienia glosowanego postanowienia nie wynika, żeby złożenie orzeczenia
lekarza psychiatry było niemożliwe. W związku z tym rodzą się uzasadnione wątpliwości, czy została spełniona trzecia z wymienionych
przesłanek. Nie wyjaśniono dlaczego sądy orzekające uznały niemożliwość przedstawienia przez wnioskodawcę orzeczenia lekarskiego.
Jeżeli przesłanka ta nie została spełniona, sąd opiekuńczy miał obowiązek zwrócić wniosek bez wezwania o jego uzupełnienie poprzez
dołączenie aktualnego orzeczenia lekarza psychiatry22. W wydanym
po przeprowadzeniu badania uczestniczki postępowania orzeczeniu
lekarz psychiatra stwierdził, że cierpi ona prawdopodobnie od lat na
uporczywe zaburzenia urojeniowe, a dotychczasowe jej zachowanie
wskazuje, że nieumieszczenie jej w szpitalu psychiatrycznym spowoduje dalsze pogarszanie zdrowia psychicznego. Niepoddanie leczeniu
uczestniczki postępowania może zagrażać zdrowiu i życiu własnemu
oraz innych osób. Zgodzić się trzeba ze stanowiskiem Sądów orzekających w tej sprawie, że wypełniona została przesłanka określona w art.
29 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Uważam, że
przyjęcie przez Sądy takiej oceny jest więcej niż uzasadnione, skoro
21
P. Gałecka, K. Bobińska, K. Eichstaedt : Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz, Komentarze praktyczne, wydanie 1, wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2013r. s. 162
22
Zgodnie bowiem z art. 30 ust. 2 zd. 2 do zwrotu wniosku nie ma zastosowania art. 130 Kodeksu povstępowania cywilnego
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nieumieszczenie skarżącej w szpitalu psychiatrycznym nie tylko spowoduje znaczne pogorszenie jej zdrowia psychicznego, a nadto może
ona zagrażać sobie lub innym. Co prawda nie ustalono, iż uczestniczka postępowania bezpośrednio zagraża życiu i zdrowiu własnemu, jak
i innych osób, jednakże gdyby tak było, to właściwą podstawą umieszczenia skarżącej w szpitalu psychiatrycznym byłby art. 23 w zw. z art.
31 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
Podsumowując powyższe uwagi, rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego – z zastrzeżeniem wątpliwości dotyczących braku możliwości
przedłożenia orzeczenia lekarza psychiatry – uznać należy za trafne.
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