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Podziękowanie 

W imieniu wydawcy kwartalnika „Prawo i Medycyna” składam 
najserdeczniejsze podziękowania Pani Dr n. hum. Ewie Kujawie za 
trud stworzenia tytułu „Prawo i Medycyna” oraz piętnastoletnie pro-
wadzenie kwartalnika. Bez osobistego zaangażowania Pani Doktor 
to renomowane, licznie cytowane i wysoko punktowane czasopismo, 
nigdy by nie zaistniało na rynku wydawniczym. Szczególnie też, dzię-
kuję Pani Doktor za deklaracje pomocy i wspierania kwartalnika, po-
mimo rezygnacji z pełnienia obowiązków redaktora naczelnego. 

Jednocześnie dziękuję Pani Dr hab. n. prawn. Marii Boratyńskiej 
za wyrażenie gotowości do przejęcia pełnienia obowiązków redaktora 
naczelnego. 

Wierzę , że nasza wspólna praca będzie skutkowała dalszym roz-
wojem kwartalnika. 

Z wyrazami szacunku 
Paweł Wójcik
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Uwagi do projektu Komisji Kodyfikacyjnej 
dotyczącego zmian przepisów o aborcji 

W październiku ubiegłego roku Komisja Kodyfikacyjna Prawa Kar-
nego, działająca przy Ministrze Sprawiedliwości, przedstawiła projekt 
zmian w części szczególnej kodeksu karnego, wśród których najbar-
dziej zwracały uwagę propozycje odnoszące się do przepisów regulu-
jących, od strony prawa karnego, problematykę aborcji. Projekt ten jest 
bardzo radykalny, spotkał się więc z krytyką ze strony wielu osób i śro-
dowisk, jako zmierzający do naruszenia tzw. kompromisu aborcyjnego, 
tj. obowiązującego obecnie prawnego uregulowania tej problematyki. 
Ministerstwo Sprawiedliwości i rząd odcięły się od niego, stwierdza-
jąc, że nie będzie on skierowany do dalszych prac, ponieważ wyraża 
prywatne poglądy członków Komisji. Można było wówczas usłyszeć 
i przeczytać opinie, że jest to porażka Komisji Kodyfikacyjnej. Nie jest 
to jednak w pełni trafne. Wprawdzie prace nad wymienionym projek-
tem nie są kontynuowane, tym niemniej projekt stanowi pewien fakt 
społeczny, na który będzie się można powoływać w dyskusjach nad 
problemem prawnej regulacji aborcji, a także w trakcie ewentualnych 
przyszłych prac legislacyjnych, dotyczących tego tematu. Dlatego war-
to się tym propozycjom bliżej przyjrzeć i uświadomić sobie, jakie by-
łyby skutki ich ewentualnego wprowadzenia do porządku prawnego.

Twórcy projektu proponują dodanie kilku artykułów w rozdziale ko-
deksu karnego o przestępstwach przeciwko życiu i zdrowiu oraz kilka 
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zmian w istniejących już przepisach. Zacznijmy od przytoczenia tre-
ści tego z proponowanych nowych przepisów, którego wejście w ży-
cie oznaczałoby najdalej idącą zmianę stanu prawnego. Mam na myśli 
art.149a kodeksu karnego, który miałby otrzymać następujące brzmie-
nie: „Matka, która powoduje śmierć dziecka poczętego zdolnego do 
samodzielnego życia poza jej organizmem, podlega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do 5 lat”. Tak sformułowany przepis oznaczał-
by przede wszystkim zmianę stanowiska ustawodawcy w tak funda-
mentalnej kwestii jak zakres pojęcia „człowiek”, przez inne oznacze-
nie punktu czasowego, od którego rozwijające się życie ludzkie w ten 
sposób określamy. Kwestia ta była od dawna przedmiotem rozbieżnych 
poglądów. W nauce prawa karnego proponowane były cztery możli-
we momenty, w których płód staje się człowiekiem. Według pierwszej 
z nich miałby to być moment pierwszego oddechu (kryterium fizjolo-
giczne); według drugiej - moment oddzielenia się płodu od ciała matki 
(kryterium przestrzenne); według trzeciej - moment początku porodu, 
czyli pierwszych bólów porodowych (kryterium położnicze) i wresz-
cie według czwartej - moment osiągnięcia przez płód zdolności do 
życia poza organizmem matki.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalił się w ostatnich la-
tach pogląd na tę kwestie opierający się na kryterium położniczym. 
W uchwale z 26.10.2006 r. (I KZP 18/06,OSNKW 2006, Nr 11, poz.97) 
Sąd Najwyższy stwierdził, że ochrona prawnokarna życia i zdrowia 
człowieka rozpoczyna się z początkiem porodu, tj. wystąpienia skur-
czów macicy, dających postęp porodu, zaś w przypadku cesarskiego 
ciecia kończącego ciążę – od podjęcia czynności zmierzających do 
przeprowadzenia tego zabiegu.

Pogląd ten został doprecyzowany w postanowieniu SN z 30.10.2008 
r. (I KZP 13/08,OSNKW 2008, Nr 11, poz. 90). Stwierdzono w nim, że 
pełna prawnokarna ochrona zdrowia i życia przysługuje dziecku nie-
narodzonemu od: 

rozpoczęcia porodu (naturalnego),1. 
w wypadku operacyjnego zabiegu cięcia cesarskiego kończą-2. 
cego ciążę na żądanie kobiety ciężarnej – od podjęcia pierwszej 



8 Prawo i Medycyna 1/2014 (54, vol. 16)

Lech Gardocki

czynności medycznej bezpośrednio zmierzającej do przeprowadze-
nia takiego zabiegu,

 w wypadku konieczności medycznej przeprowadzenia zabiegu cię-3. 
cia cesarskiego lub innego alternatywnego zakończenia ciąży – od 
zaistnienia medycznych przesłanek takiej konieczności.

Propozycja zawarta w omawianym projekcie jak widać przesuwa 
ten moment bardzo daleko wstecz, próbując ustalić początek życia 
człowieka na punkt czasowy takiego zaawansowania ciąży, gdy „dziec-
ko poczęte” jest już zdolne do samodzielnego życia poza organizmem 
matki. Przedstawiając swe propozycje Komisja Kodyfikacyjna nietraf-
nie powołuje się na orzecznictwo Sądu Najwyższego, które jest dalekie 
od tak radykalnej zmiany poglądu co do pojęcia „człowiek”.

Jakie są (czy raczej byłyby) konsekwencje takiej radykalnej zmiany? 
Odpowiedź na to pytanie tkwi w treści proponowanego art.149a. Skoro 
po osiągnięciu przez płód zdolności do samodzielnego życia poza or-
ganizmem matki mamy już do czynienia z człowiekiem, to pozbawie-
nie go życia musi być potraktowane jako zabójstwo. Jeśli sprawczynią 
pozbawienia życia jest matka (kobieta ciężarna), to będzie to odmiana 
dzieciobójstwa, chociaż twórcy projektu nie zdecydowali się na okre-
ślenie jej czynu czasownikiem „zabija”, jak to jest w obowiązującym 
art.149 kodeksu karnego, lecz użyli bardziej neutralnego etycznie 
zwrotu „pozbawia życia”. Przewidzieli jednak w art.149a identyczne 
jak w art.149 zagrożenie karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 
5 lat. 

Szeroki zakres projektowanego art.149a wynika także z faktu, że 
określona w nim odmiana dzieciobójstwa może być popełniona przez 
kobietę ciężarną nie tylko w zamiarze bezpośrednim (tj. wtedy gdy chce 
ona pozbawić życia), lecz również w zamiarze ewentualnym, czyli gdy 
na pozbawienie życia dziecka poczętego się godzi. Trzeba pamiętać, że 
zamiar ewentualny dzieli od nieumyślności cienka granica. Świadczy 
o tym wypowiedź w wywiadzie prasowym przewodniczącego Komisji 
Kodyfikacyjnej, który jako przykłady popełnienia w zamiarze ewentu-
alnym przestępstwa z art.149a podaje sytuacje, w których do śmierci 
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„dziecka poczętego” dochodzi z powodu wypicia przez matkę pół litra 
wódki lub podjęcia przez nią innych „działań ryzykownych”.

Proponowany w projekcie nowy art.149a wywołałby, w razie jego 
uchwalenia, jeszcze bardziej radykalny, chociaż na pierwszy rzut oka 
niewidoczny, skutek w odniesieniu do osób współdziałających (w for-
mie współsprawstwa, pomocnictwa czy podżegania) w pozbawieniu 
życia „dziecka poczętego” zdolnego do samodzielnego życia poza 
organizmem matki albo wywołujących taki skutek występując w roli 
sprawcy. Osoby takie (np. lekarze) odpowiadałyby za zbrodnię zwy-
kłego umyślnego zabójstwa z art. 148 § 1 kodeksu karnego, zagrożoną 
karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karą 25 lat po-
zbawienia wolności albo karą dożywotniego pozbawienia wolności. 

Nie należy przy tym tracić z oczu faktu, że takie ujęcie przerwa-
nia zaawansowanej ciąży nie mogłoby być legalizowane przez znane 
naszemu ustawodawstwu przesłanki medyczne, to znaczy nie przesta-
wałoby być przestępstwem nawet wtedy, gdyby kontynuowanie ciąży 
stwarzało zagrożenie życia lub zdrowia kobiety ciężarnej (art. 4a usta-
wy z 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warun-
kach dopuszczalności przerywania ciąży). Można byłoby oczywiście 
zastanawiać się, czy usprawiedliwienie przerwania ciąży nie mogłoby 
wynikać z art. 26 § 2 kodeksu karnego, regulującego działanie w tzw. 
stanie wyższej konieczności wyłączającym winę. Jednakże przepis 
ten stawia dla swego zastosowania, a więc dla zwolnienia od odpo-
wiedzialności osoby „pozbawiającej życia”, dużo większe, niż art. 4a 
wspomnianej ustawy, wymagania. Konieczne byłoby ustalenie, że gro-
żące kobiecie niebezpieczeństwo odnosiło się do jej życia (nie wystar-
czałoby więc zagrożenie zdrowia), a poza tym niebezpieczeństwo to 
musiałoby mieć charakter niebezpieczeństwa bezpośredniego, a więc 
grożącego natychmiastową utratą życia. Dokonywanie oceny, czy nie-
bezpieczeństwo jest już bezpośrednie np. przez lekarza działającego 
że świadomością, że błędna ocena naraża go na odpowiedzialność 
karną, mogłoby z pewnością nie sprzyjać działaniu ukierunkowane-
mu na ochronę życia matki. Lekarz, który mylnie przyjął, że spełnione 
są warunki działania w stanie wyższej konieczności, mógłby powołać 
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się na art. 29 kodeksu karnego, regulujący m.in. kwestię błędu co do 
występowania okoliczności wyłączającej winę. Przepis ten wyłącza 
odpowiedzialność osoby działającej w takim błędzie tylko wtedy, gdy 
błąd był usprawiedliwiony. Jeżeli błąd usprawiedliwiony nie był, to 
sąd może (ale nie musi) zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. 
Poza tym, nawet, gdy już zostanie stwierdzone, iż zachodził przypadek 
stanu wyższej konieczności z  art. 26 § 2 kodeksu karnego, to konse-
kwencją takiej konkluzji jest, że sprawca nie popełnia przestępstwa 
(bo niezbędną przesłanką przestępstwa jest zawinienie czynu), jednak 
czyn jego pozostaje bezprawny z wszystkimi konsekwencjami (np. cy-
wilnoprawnymi), jakie wiążą się z podjęciem działania bezprawnego.

Podsumowując to omówienie konsekwencji wprowadzenia do pol-
skiego prawa przepisu takiego, jak zaproponowany art.149a, należy też 
podkreślić, że przepis taki byłby odejściem od obowiązującej obecnie 
i dotychczas niespornej zasady, że kobieta ciężarna nigdy nie odpowia-
da za przerwanie własnej ciąży.

W omawianym projekcie przewiduje się przeniesienie z ustawy 
z 1993 r. do kodeksu karnego określenia przesłanek legalizujących 
aborcję (oczywiście według proponowanej regulacji dotyczyłoby to 
tylko sytuacji, gdy płód nie jest zdolny do samodzielnego życia poza 
organizmem matki), ale z jednoczesnym ich zmodyfikowaniem. Mo-
dyfikacje te, wyglądające dla laika zupełnie niewinnie, w rzeczywisto-
ści wprowadzają istotne ograniczenie sytuacji, w których dokonanie 
aborcji byłoby legalne. 

Po pierwsze, co do podstawy legalizacji aborcji związanej z zagro-
żeniem dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej projekt wprowadza 
dalej idącą przesłankę, polegającą na tym, że zagrożenie dla zdrowia 
musi być zagrożeniem „poważnym”. Warunek ten staje się przez to 
wymaganiem o nieostrym zakresie, pociągającym za sobą konieczność 
oceny, która może być różna w zależności od podmiotu, który jej do-
konuje. Lekarz, który chce się czuć bezpiecznie (w sensie bezpieczeń-
stwa prawnego) będzie w razie wątpliwości skłaniał się do niedokona-
nia zabiegu. W konsekwencji prowadzi to do ograniczenia możliwości 
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skutecznego powołania się na istnienie tej przesłanki przez kobietę 
ciężarną.

Po drugie, projekt chce również ograniczyć możliwości powołania 
się na względy eugeniczne. W obecnym stanie prawnym wystarcza, 
by istniało duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego 
uszkodzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego ży-
ciu. Natomiast według projektowanych przez Komisję Kodyfikacyjną 
przepisów ma to nie wystarczać. Konieczne będzie stwierdzenie, że 
„zachodziło ciężkie i nieodwracalne uszkodzenie dziecka poczętego”, 
zaś o chorobie zagrażającej życiu w ogóle się już tu nie wspomina. 
Myślę, że trudno mieć wątpliwości co do tego, że różnica miedzy okre-
śleniem „duże prawdopodobieństwo uszkodzenia płodu” a sformu-
łowaniem „zachodziło ciężkie uszkodzenia dziecka poczętego” jest 
ogromna. Wymaganie od lekarza pewności, że zachodzi uszkodzenie, 
stawia go w sytuacji prawnie niebezpiecznej w tym sensie, że może 
on słusznie obawiać się odpowiedzialności, jeżeli jego diagnoza okaże 
się nietrafna. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że proponowana 
regulacja sprzyjałaby raczej uchyleniu się od podjęcia zabiegu przery-
wania ciąży. I taka, jak sądzę, była intencja twórców projektu.

Poza tym, omawiany projekt zastępuje używany obecnie w art.152 
kodeksu karnego zwrot „przerywa ciążę” sformułowaniem „powo-
duje śmierć dziecka poczętego”. Nie jest to zmiana czysto termi-
nologiczna nie wywołująca konsekwencji prawnych. W ten sposób 
bowiem, przepis dotyczyłby również płodu rozwijającego się poza 
organizmem matki, a więc pośrednio regulowałby kwestie związane 
z rozwijaniem życia in vitro. Oznacza to, że płód rozwijający się in vi-
tro podlegałby identycznej ochronie jak płód w ciele kobiety ciężarnej. 
Co więcej, przesądzono by w ten sposób, że ochrona poprzez przepisy 
karne zaczynałaby się w momencie połączenia plemnika z komórką 
jajową, a nie w momencie zagnieżdżenia embrionu w ścianie macicy, 
bo stawianie takiego wymogu w przypadku embrionu znajdującego 
się in vitro nie miałoby sensu, a z kolei inne traktowanie embrionów 
w zależności od ich usytuowania w ciele matki lub w probówce byłoby 
traktowaniem nie dającym się uzasadnić. Dodajmy jeszcze, że dalszym 
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skutkiem proponowanej regulacji byłaby delegalizacja obrotu i używa-
nia pigułek zapobiegających zagnieżdżeniu się embrionu.

Podsumowując należy stwierdzić, że omawiany projekt jest wyra-
zem radykalizmu w kwestii prawnej regulacji aborcji, wprowadza od-
powiedzialność kobiety ciężarnej za przerwanie ciąży zaawansowanej, 
ogranicza możliwości legalnej aborcji w innych przypadkach i usiłuje 
postawić lekarzy w sytuacji skłaniającej ich do uchylania się, ze wzglę-
du na brak bezpieczeństwa prawnego, od wykonywania zabiegów prze-
rywania ciąży, nawet w okolicznościach, które dotychczas legalizują 
takie zabiegi. Z tych względów jest on nie do zaakceptowania.
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Krytyka paraleków i medycyny alternatywnej, 
a ochrona dóbr osobistych krytykowanych 
podmiotów.

Zjawisko paramedycyny i paraleków. Spór między lekarzami 
a uzdrowicielami i producentami paraleków o metody leczenia.

Medycyna jest nauką, ale wyrasta z magii. Złożoność ludzkiego or-
ganizmu, współzależności między „ciałem i duszą”- używając tego ar-
chaicznego rozróżnienia – są wciąż zagadką dla naukowców. Dlatego 
obok lekarzy działają uzdrowiciele i różni terapeuci, bez medycznego 
wykształcenia1. Działają, ponieważ znajdują pacjentów. Oferują pomoc 
psychologiczną i paraleki, np. „leki homeopatyczne”. Spór o to, czy 
pomagają, czy szkodzą, oraz o to, czy wyłudzają od chorych ludzi pie-
niądze, toczy się od dawna. Rynek usług medycyny alternatywnej ro-
śnie, podobnie jak rynek paraleków, z wyjątkiem produktów homeopa-
tycznych2. Lekarze spotykają pacjentów, którzy zaniedbali leczenie, 

1 Wg informacji PAP : „W WW Polsce jest ok. 100 tys. uzdrowicieli, bioterapeutów, zielarzy, homeopatów, 
kręgarzy, hipnoterapeutów, radiestetów, irydologów, białych magów i szamanów. Prowadzą ok. 50-70 tys. 
gabinetów. Dla porównania, pod koniec ub.r. w naszym kraju pracowało 162 tys. lekarzy i lekarzy dentystów.” 
Podaję za http://wyborcza.pl/1,91446,15596077,_Gazeta_Wyborcza___W_Polsce_dziala_100_tys_znacho-
row.html

2 J. Frąckowiak, Pharma Expert, Prezentacja na konferencję „Finanse 2012. Analiza sytuacji w ochronie 
zdrowia”, Warszawa, 21 luty 2012, infozdrowie.org. cytowany przez M. Agnosiewicza, Polski fenomen: peł-
zająca agonia homeopatii, portal Racjonalista 2012, http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,8146
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powierzając swoje choroby nieodpowiednim osobom (uzdrowi-
cielom). Tak zwane „produkty lecznicze homeopatyczne” nie mają 
udokumentowanego naukowo działania, a są sprzedawane w apte-
kach3. Stwarza się w ten sposób wrażenie, że to prawdziwe leki. 
Trwa intensywna reklama. Dlatego osoby, które decydują się pu-
blicznie krytykować zjawisko, narażają się na procesy o ochronę 
dóbr osobistych skrytykowanych podmiotów. W dyskusji ostrzega 
się potencjalnych pacjentów przed lekami homeopatycznymi (któ-
re w rzeczywistości nie posiadają udokumentowanego naukowo 
działania leczniczego większego niż placebo) i innymi paraleka-
mi (substytutami diety - suplementami). Formułowane są surowe 
oceny metod reklamowania tych produktów i usług. Bywają one 
nacechowane emocjonalnie, ponieważ strony sporu twierdzą, że 
walczą o dobro ludzi chorych, słabych i bezradnych. W interesie 
społecznym leży uświadamianie pacjentom różnic między lekami 
a paralekami. Niektórzy naukowcy i lekarze o społecznikowskim 
zacięciu próbują przekonywać do swoich racji opinię publiczną. 
Występują w mediach, wyjaśniają dziennikarzom, na czym pole-
ga różnica między lekiem, który ma udokumentowane naukowo 
działanie, a placebo. Im bardziej emocjonalnie się wypowiadają, 
tym łatwiej jest im przekroczyć granice dozwolonej krytyki. Gdy 
trafiają na niekompetentnych dziennikarzy, nieprecyzyjnie przyta-
czających ich wypowiedzi, powstają nieporozumienia, które mogą 
kończyć się procesami producentów paraleków lub uzdrowicieli 
o ochronę ich dobrego imienia. Czasem jednak padają oskarżenia, 
które nie dają się merytorycznie i prawnie obronić.

3 
 
Z komentarza do prawa farmaceutycznego dowiedzieć się można, że kontrowersyjne zapisy polskiej 

ustawy wynikały z przepisu dyrektywy 2001/83/WE który nie wymaga przedstawienia dokumentacji nauko-
wej wykazującej, że zostało zbadane działanie homeopatycznego produktu leczniczego jako takiego, a także 
nie wymaga dowodów skuteczności terapeutycznej produktów homeopatycznych dopuszczanych do obrotu 
w uproszczonej procedurze. Por. M.Krekora, M. Świerczyński, E. Traple, Prawo farmaceutyczne. LEX 2012 
(Warszawa Wolters Kluver) Pkt 3.6.9. Por. też wyrok ETS z 12 maja 2005 r. w sprawie C-444/03, Meta Fac-
kler KG v. Bundesrepublik Deutschland. Por tez Stanowisko Nr 24-02-IV Naczelnej Rady Lekarskiej z z dnia 
8 listopada 2002 r.w sprawie tzw. medycyny alternatywnej. Zwolennicy homeopatii wierzą w jej skuteczność. 
Również placebo pomaga jakiemuś procentowi chorych. Jednakże nikt świadomie nie sprzedaje w aptekach 
placebo i nie reklamuje go jako skutecznego leku. 
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Spór producenta leku Oscillococcinum  
z prof. A. Gregosiewiczem

Wygrana przez Boiron S.A., producenta preparatu Oscillococcinum, 
sprawa o ochronę renomy, wytoczona prof. Andrzejowi Gregosiewi-
czowi, zaangażowanemu od lat w walkę z medycyną alternatywną, nie 
oznacza, że nie wolno w Polsce krytykować homeopatii. Pozwany zo-
stał zobowiązany przez Sąd Okręgowy do przeproszenia za naruszenie 
dobrego imienia powoda polegające na rozgłaszaniu nieprawdziwych 
oskarżeń i zarzutów dotyczących działalności powoda. Treść tego 
oświadczenia była nieprecyzyjna i adresat nie mógł się dowiedzieć, za 
co właściwie przeprasza profesor Gregosiewicz. Wyrok podtrzymały 
jednak Sąd Apelacyjny i Sąd Najwyższy. Z uzasadnienia wyroku Sądu 
Najwyższego z dnia 10 maja 2007 r4. wynika, że sądy skupiły się na 
analizie konkretnych wypowiedzi pozwanego, zacytowanych w publi-
kacjach prasowych, które powód wskazał jako naruszające jego dobre 
imię. Po pierwsze, wynikało z nich, że pozwany postulował wycofanie 
z obrotu preparatu Oscillococcinum, ponieważ „niektóre z nich pro-
dukowane są z rozdrobnionych kaczych serc i wątrób i mogą przeno-
sić wirusa ptasiej grypy”. (…) a „już z kilku gramów zainfekowanych 
kaczych wnętrzności można wyprodukować setki tysięcy zakażonych 
wirusem dawek leku”5. Tezę o zagrożeniu, jakie stwarza lek, powtó-
rzono w innych artykułach, a ponadto powiadomiono opinię publicz-
ną, że prof. Andrzej G. „zawiadomił Prokuratora Generalnego oraz 
Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego o popełnieniu przestępstwa 

4  Sygn. III CSK 73/2007, LexPolonica, OSNC, 2008/A poz. 28
5 

 
Sam prof. A.Gregosiewicz wyjaśniał w swoim późniejszym tekście okoliczności powstania artykułów, 

które stały się powodem do procesu ;„Kilku dziennikarkom lubelskiej prasy próbowałem wytłumaczyć, że jeśli 
mechanizm działania oscillococcinum („leku” homeopatycznego wytwarzanego na bazie kaczych wnętrzno-
ści) polega na „przenoszeniu leczniczej informacji”, to gdy przypadkiem do produkcji tego „leku” zostaną 
użyte zwłoki kaczki, która była chora na ptasią grypę - oscillococcinum „przeniesie informację chorobotwór-
czą”. Nazajutrz ukazały się wielkie artykuły, że „leki” homeopatyczne przenoszą ptasią grypę. Błyskotliwy 
wniosek, prawda? Metafizyczny absurd, że „informacja” może „leczyć” lub „infekować” został pominięty; 
prawdopodobnie dziennikarki uznały, że jest to możliwy mechanizm działania „leku”. Płynie z tego wniosek, 
że dziennikarki nie zrozumiały ironicznej wypowiedzi profesora, a sąd odczytał ją tak, jak przeciętny czytelnik 
artykułu. Profesor poniósł konsekwencje niemożności udowodnienia przed sądem, co właściwie dziennikar-
kom powiedział.
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przez parlamentarzystów w związku z przyjętą przez nich ustawą ze-
zwalającą zagranicznym firmom na wprowadzanie do aptek leków 
homeopatycznych zagrażających życiu i zdrowiu, w tym popularnego 
„O.”, mogącego zawierać wirusa ptasiej grypy.” Przy okazji nazwał 
homeopatię ordynarnym oszustwem i zarzucił inspekcji farmaceutycz-
nej lekceważenie problemu.

Po drugie, w innym artykule p.t. „Czy powołać komisję śledczą 
w sprawie ustawy Prawo farmaceutyczne” pozwany stwierdził, że po-
słowie, uchwalając art. 21 prawa farmaceutycznego „pozwolili fran-
cuskim i niemieckim koncernom farmaceutycznym na warte miliardy 
zmonopolizowanie nieświadomości polskich pacjentów” oraz że „za-
pewne wysokość prowizji ogłupiła ich do tego stopnia, że zaśpiewa-
li i zatańczyli, tak jak sobie tego zażyczyły wymienione firmy”. Sąd 
odczytał to stwierdzenie jako nieudowodnioną sugestię, „że koncern 
farmaceutyczny popełnił przestępstwo polegające na wręczeniu korzy-
ści majątkowych osobom decydującym o treści zmian ustawy z dnia 
6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Tekst jednolity: Dz. U. 
2004 r. Nr 53 poz. 533 ze zm.)”. Tego twierdzenia powód nie udo-
wodnił. Sądu nie przekonały wyjaśnienia pozwanego, „że jako osoba 
nieposiadająca wiedzy prawniczej rozumiał on przez to sformułowanie 
prawnie dozwolony lobbing”, gdyż „lobbing jest oddziaływaniem na 
posłów prawem dozwolonym, tymczasem pozwany wyraźnie wskazy-
wał na przekazanie posłom prowizji i porównywał zmiany w Prawie 
farmaceutycznym do uznanych za przestępstwo działań, jakie miały 
miejsce przy zmianach ustawy o radiofonii i telewizji.6”.

Wszystkie sądy oceniły zachowanie pozwanego, jako nie znajdują-
ce usprawiedliwienia, czyli bezprawne. Zdaniem SN: „na pozwanym 
bowiem spoczywał ciężar dowiedzenia, że lek homeopatyczny „O.” 
stanowi zagrożenie zarażenia wirusem ptasiej grypy w jego najgroź-
niejszej postaci H5N1. Dowodu tego jednak pozwany nie przedstawił, 
gdyż za taki dowód nie mogą być uznane głoszone przez niego hipo-
tezy”(…) „Niepoparte żadnym dowodem twierdzenie, że zażywanie 

6  Cytaty pochodzą z uzasadnienia wyroku SN z 10.05.2007.
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leku homeopatycznego „O.” może stanowić śmiertelne zagrożenie, 
narusza w sposób rażący dobre imię powodowej spółki jako produ-
centa tego leku, który produkuje i sprzedaje ten lek z zachowaniem 
wszelkich wymaganych przez prawo standardów.” W uzasadnieniu 
wyroku podkreślono, że pozwany przeczy sam sobie, skoro z jednej 
strony twierdzi, że leki homeopatyczne nie działają, ponieważ „nic” 
w nich nie ma, a z drugiej strony straszy możliwym zarażeniem wiru-
sem, który przenoszą zainfekowane kaczki. 

Nieprecyzyjna i agresywna wypowiedź formułująca poważny za-
rzut korupcyjny skierowany przeciwko francuskiemu producentowi 
musiała spotkać się z negatywną oceną sądu, który odczytał wypo-
wiedź tak, jak ją zrozumieli adresaci wypowiedzi. Choć pozwany 
profesor działał w interesie zdrowia publicznego, czyli w interesie 
społecznym, nadużył przysługującej mu wolności wypowiedzi.

Sąd Najwyższy zdystansował się od sporu o skuteczność takich 
leków i tym samym przyznał, że nazywanie homeopatii oszustwem 
mieści się w granicach swobody wypowiedzi. Stwierdził w uzasad-
nieniu: „Czym innym jest tocząca się od dziesięcioleci dyskusja nad 
skutecznością leków homeopatycznych, w której można używać róż-
nych argumentów, a czym innym działanie pozwanego wymierzone 
w konkretnego producenta leku homeopatycznego, który wytwarza 
i sprzedaje ten lek w zgodzie z prawem”. Sąd odmówił przeprowa-
dzania dowodu na to, czy homeopatia jest oszustwem, czy też leki 
homeopatyczne wywierają dobroczynny skutek w przypadku lecze-
nia niektórych chorób. Nie jest bowiem zadaniem sądu rozstrzyganie 
sporów o prawdziwość głoszonych twierdzeń, tylko o ochronę dóbr 
osobistych.

Dobre imię i godność osobista osoby fizycznej.

W doktrynie prawa cywilnego przyjmuje się, że w ramach naruszeń 
czci osoby fizycznej należy rozróżniać dwie postaci naruszenia. Naru-
szenie dobrego imienia przejawia się w rozpowszechnianiu informacji 
i ocen przynoszących ujmę dobrej sławie, jaką cieszy się dana 
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osoba. Naruszenie godności osobistej polega na obrażaniu danej 
osoby, czyli naruszaniu jej poczucia własnej wartości. Podczas gdy 
naruszenie dobrego imienia znajduje zawsze oddźwięk społeczny, 
naruszenie godności osobistej może nastąpić„ w cztery oczy”. 

Generalnie przyjmuje się, że każdy ma prawo do szacunku ze 
strony innych, a więc jego cześć narusza rozpowszechnianie in-
formacji źle o nim świadczących. Tyle tylko, że nie dojdzie do 
naruszenia prawa do ochrony czci, gdy naruszający wykaże brak 
bezprawności swego działania (np. gdy rozpowszechnia takie in-
formacje w interesie publicznym – zaspokajając prawo społeczeń-
stwa do informacji o ważnych sprawach). Innymi słowy: każdy, 
kto poczuje się dotknięty w swym dobrym imieniu wskutek wypo-
wiedzi na swój temat, może wytoczyć powództwo o ochronę czci. 
Naruszenie dobrego imienia uzdrowiciela może polegać na rozpo-
wszechnianiu informacji o jego braku kompetencji, o braku efek-
tów jego działania, o pokrzywdzonych pacjentach, o stosowaniu 
metod, które nie mogą pomóc, itp. Naruszenie jest poważniejsze, 
gdy imputuje się takim osobom złą wolę, świadome oszukiwanie 
chorych i wyłudzanie od nich pieniędzy.

Z kolei naruszenie godności osobistej polega na obrażaniu i po-
niżaniu, które wiązać się może z użyciem obraźliwych słów, zwro-
tów, porównań itp. Ta sama krytyczna wypowiedź o osobie świad-
czącej usługi medycyny alternatywnej może naruszać zarówno 
dobre imię, jak i godność osobistą. Zwykle przyjmuje się, że do 
naruszenia godności osobistej dochodzi wtedy, gdy obiektywnie 
rzecz ujmując, każdy rozsądny i uczciwy człowiek miałby prawo 
poczuć się dotknięty danym sformułowaniem.

Żeby doszło do naruszenia czci, konieczne jest skonkretyzo-
wanie podmiotu, który jest negatywnie przedstawiony. Prawo 
osobiste jest bowiem prawem podmiotowym, które służy ochro-
nie zindywidualizowanego interesu idealnego, a nie abstrakcyjnej 
wartości jako takiej, choćby była ona bliska uczuciom znacznej gru-
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py ludzi7. Krytyka musi odnosić się do ściśle i wąsko zdefiniowane-
go kręgu osób, aby każda z nich mogła powołać się na naruszenie 
swej czci8. Gdy przykładowo krytykuje się homeopatów, czy uzdro-
wicieli, wtedy warunek ten nie jest spełniony. Podobnie wtedy, gdy 
ośmiesza się generalnie jakąś metodę diagnozowania, czy uzdra-
wiania i osoby ją stosujące.

Ustalenie samego naruszenia dobra osobistego nie oznacza prze-
grania przez pozwanego procesu o naruszenie czci. Sąd musi stwier-
dzić naruszenie prawa do ochrony czci9, czyli ustalić, że naruszenie 
dobra było wynikiem bezprawnego działania naruszającego. 

Naruszenie prawa do ochrony dobrego imienia i godności osobistej. 
Bezprawność działania naruszającego.

Ten, kto narusza cudze dobre imię, nie zawsze działa bezpraw-
nie10. Prawo chroni bowiem nie tylko dobra osobiste, ale i wolność 
wypowiedzi oraz prawo do informacji. Zarówno Konstytucja R.P. 
(w art. 54 ust. 1), jak i Europejska Konwencja o Ochronie Praw 
Człowieka i Podstawowych Wolności z 4.11.1950 r. (art. 10) chro-
nią wolności niezbędne w demokratycznym państwie. Truizmem 
jest stwierdzenie, że wolna wymiana poglądów, informowanie 
o ważnych wydarzeniach i faktach, prowadzenie badań naukowych 
i komunikowanie opinii publicznej dokonanych w nich ustaleń, 
stanowią wartości najwyższej rangi. Podkreśla się, że są one rów-

7  Wyrok SN z 26.10.2001, V CKN 195/01,LEX; wyrok SA w Warszawie z 22.02.2006, I ACa 895/05 
Apel.W-wa 2007/1/17

8  Wyrok SN z 21.09.2006,I CSK 118/06, OSN 2007 nr 5 poz.77
9  Warto podkreślić, że przypadku takiego dobra jak cześć, tzw.”prawo do czci” jest właściwie prawem do 

ochrony czci, a uprawnienia pokrywają się z roszczeniami ochronnymi, ponieważ pojawiają się dopiero wtedy, 
gdy zagraża naruszenie. Są to roszczenia o zaniechania naruszenia, a gdy miało już ono miejsce - o usunięcie 
jego skutków. 

10  Powszechnie przyjmuje się, że do okoliczności wyłączających bezprawność należy zgoda uprawnio-
nego, działanie na podstawie przepisu prawa, wykonywanie własnego prawa podmiotowego. Niekiedy wy-
różnia się też przeważający interes społeczny W mojej opinii, w sporach o ochronę czci decydujące znaczenie 
przypisać trzeba wolności słowa i prawo do informacji. 
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nie ważne jak dobre imię (renoma osoby prawnej) i godność osobista 
krytykowanych osób11.

Gdy prawomocny wyrok, wydany przez polski sąd, nie respektuje 
standardów ustalonych w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw 
Człowieka i Podstawowych Wolności z 4.11.1950 r. (art.10)12, wtedy 
istnieje możliwość złożenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka w Strasburgu (ETPC). Rozpatruje on spory dotyczące na-
ruszeń wolności wypowiedzi13 przez sądy krajowe, sprawdzając, czy 
ograniczenie tej wolności było niezbędne dla ochrony dobrego imienia 
i czy zastosowane sankcje były proporcjonalne.14

Spory o naruszenie dóbr osobistych należą do tzw. „trudnych przy-
padków” (hard cases15): z natury swej nie poddają się klasycznej me-
todzie rozstrzygania cywilistycznych sporów, która polega na poszu-
kiwaniu obowiązującej reguły opartej na wyraźnym przepisie prawa. 
Przepisy, do których trzeba się odwoływać, wskazują tylko wartości 
godne ochrony - pełnią funkcję „drogowskazów” ukierunkowujących 
refleksje sędziego. On sam musi napełnić je treścią, a więc odpowie-
dzieć na pytanie, czy wolność słowa i prawo społeczeństwa do infor-
macji usprawiedliwiają głoszenie faktów i opinii, które mogą naruszać 
dobre imię i godność osobistą powodów. Granice wolności słowa sty-
kają się z granicami ochrony czci i są „ruchome„16: ustalane każdora-
zowo w wyniku porównania racji stojących za powodem (żądającym 

11  Np. Sąd Najwyższy w uchwale z 18.02.2005, sygn. akt III CZP 53/04) Por. też J. Sadomski, Konflikt 
zasad - Ochrona dóbr osobistych a wolność prasy, Warszawa 2008, s 281 i nast. 

12  Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 285 i 286 
13  Wolność wypowiedzi obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania 

informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe (art.10). 
14  Patrz szerzej, L. Garlicki, Wolność wypowiedzi dziennikarza - przywileje i odpowiedzialność, EPS 

2010, nr 1, s. 12 i nast.;R. Stefanicki, Kryterium konieczności wprowadzonych ograniczeń wolności wypo-
wiedzi w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw człowieka, P.S. 2004 Nr7-8, s.3 i nast.; tenże, 
Wolność wypowiedzi dziennikarskiej a jej niezbędne ograniczenia. Iustitia 2012, Nr 1, s.1 i nast.; Z. Zawadzka, 
Wolność prasy a ochrona prywatności osób wykonujących działalność publiczną. Problem rozstrzygania kon-
fliktu zasad, Warszawa 2013,s.205 i nast. 

15  To termin używany przez R. Dworkina, Biorąc prawa poważnie, Warszawa 1998, s.155 i nast. O za-
stosowaniu tej teorii do rozwiązywania sporów o ochronę dóbr osobistych patrz J. Sadomski, Konflikt zasad, 
op.cit.s.33 i nast. 

16  To termin użyty B. Gawlika, por. Ochrona dóbr osobistych. Sens i nonsens koncepcji tzw. praw pod-
miotowych osobistych, ZNUJ PzWIOWI z.41 1985, s.136 
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ochrony swego dobrego imienia, a wraz z nim interesów idealnych 
i majątkowych), a pozwanym (który walczy o prawo do swobodnego 
wypowiadania się w pewnej sprawie). W zależności od tematu, proble-
mu, osoby, o którą chodzi, formy wypowiedzi, użytych sformułowań 
itp., a przede wszystkim od przekonania sędziego o słuszności spornej 
wypowiedzi - zapada wyrok. Im poważniejszy zarzut, tym mocniejszy-
mi dowodami musi dysponować osoba, która go stawia17. J. Sadomski 
proponował, by stan bezprawności naruszenia dóbr osobistych opisy-
wać jako „funkcję warunkowej relacji pierwszeństwa”, przy czym ce-
chę bezprawności ma relacja, w której zasada autonomii informacyjnej 
jednostki przeważa nad zasadą wolności prasy (…)”18.

Zgodnie z art. 24 § 1 k.c. sąd automatycznie przyjmie, że naruszenie 
prawa było bezprawne, jeżeli powód nie będzie się aktywnie bronił 
i nie wykaże braku bezprawności19. Przedmiot sporu cywilistów sta-
nowi przedmiot bezprawności: czy jest nim naruszenie dobra, czy za-
chowanie naruszyciela20? W klasycznej doktrynie dominuje pierwsza 
koncepcja, zmuszająca do koncentrowania się na powodzie. Ocenę za-
chowania pozwanego przesuwa się na płaszczyznę badania jego winy. 
Równocześnie zakłada się, że zawsze bezprawne jest rozpowszechnia-
nie nieprawdziwych, szkalujących informacji na czyjś temat. Kiedy 
więc powód twierdzi przed sądem, że pozwany rozpowszechnia nie-
prawdziwe i szkalujące go informacje, wtedy tylko dowód ich praw-
dziwości uratuje pozwanego przed odpowiedzialnością cywilną. Me-
chanizm rozkładu ciężaru dowodu na brak bezprawności działa 
wtedy paradoksalnie jak mechanizm domniemania nieprawdzi-
wości spornych twierdzeń21. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że 

17  Czasem sąd wymaga wykazania „prawdopodobieństwa graniczącego z pewnością”, por. wyrok SA 
w Warszawie z 4.12.2009, VI ACa 27/09 

18  J. Sadomski, Konflikt zasad, op.cit. s. 293 
19  B. Janiszewska trafnie podważyła zasadność mówienia o „domniemaniu bezprawności” w art.24§1 

k.c, skoro reguluje on tylko rozkład ciężaru dowodu. Por. Glosa do wyroku SA w Katowicach z 24.05.2002, 
I ACa 1495/01, P.S. 2005, Nr 1, s.196 i nast.

20  Literatura przedmiotu jest bardzo bogata. Syntetyczne przedstawienie dyskusji dot. bezprawności 
naruszeń czci patrz: J. Wierciński: Niemajątkowa ochrona czci. Warszawa 2002, s.137 

21  J.Sadomski przestrzegał przed utożsamianiem domniemania bezprawności z domniemaniem nie-
prawdziwości wypowiedzi, por. J. Sadomski, Naruszenie dóbr osobistych przez media, Warszawa 2003, s.46. 
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sprawiedliwe jest przerzucenie ryzyka niemożliwości przeprowadze-
nia „dowodu prawdy” na pozwanego. W praktyce jednak prowadzi to 
do poważnego ograniczenia swobody wypowiedzi na tematy sporne, 
trudne, nie dające się udokumentować z bezwzględną jasnością. Teo-
retycznie dowód prawdy ma sens tylko w odniesieniu do wypowiedzi 
o faktach, ale w praktyce sądy kontrolują większość wypowiedzi ocen-
nych również pod kątem prawdziwości podstaw faktograficznych do 
ich formułowania.

Powyższy stan rzeczy został podważony w uchwale siedmiu sę-
dziów Sądu Najwyższego z 18 lutego 200522. Zwrócono w niej uwa-
gę na brzmienie art. 24 § 1 k.c., który każe analizować bezprawność 
działania naruszającego. Dowód braku bezprawności nie musi pole-
gać na wykazaniu prawdziwości rozpowszechnionej informacji, gdyż 
w szczególnych sytuacjach, ze względu na działanie w obronie spo-
łecznie uzasadnionego interesu (czyli np. aktualność i wagę porusza-
nych problemów - T.G.), wystarczy wykazać, że pozwany dziennikarz 
działał z zachowaniem szczególnej staranności i rzetelności23. Inny-
mi słowy, gdy sporna informacja została pozyskana z kompetentnego 
źródła, potwierdzona w innym, zredagowana rzetelnie, bez przekła-
mań, nadinterpretacji i przede wszystkim przez dziennikarza będącego 
w dobrej wierze - wtedy powództwo o ochronę dobrego imienia może 
zostać oddalone.

SN dokonał pewnego przeskoku myślowego, gdy w uzasadnieniu 
uchwały położył akcent na cechy zachowania pozwanego (przed na-
ruszeniem) zamiast badać, czy sama publikacja – jej treść i forma – 
nie była bezprawna. Przecież skoncentrowanie się na efekcie pracy 

Jednocześnie autor ten uważa, że dowód nieprawdziwości zarzutu zawsze musi prowadzić do wygranej powo-
da. Sceptycznie do tzw. prawdy sądowej podchodzą: P. Księżak,(w) Kodeks cywilny. Część ogólna.(red.M.Py-
ziak-Szafnicka) Warszawa 2009,Komentarz do art. 24 Nb 44-47.; A. Młynarska- Sobaczewska, Nieprawda 
a bezprawność. Wybrane zagadnienia z praktyki określania granic wolności prasy. Przegląd Sejmowy 2(85) 
2008, s.152 

22  Uchwała SN 18 luty 2005 (sygn. akt III CZP 53/04) Lex; glosa Z. Radwańskiego, OSP 2005/9 poz.110; 
glosa P. Sobolewskiego OSP 2005/12 poz.144; krytycznie o niej J. Sadomski, Konflikt zasad..., op.cit., s.298 
i nast.

23  Obowiązki dziennikarzy precyzuje tak art.12 prawa prasowego ustawy z 26.01.1984, Dz.U.nr 5 
poz.24 ze zm. 
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dziennikarza (artykule, wypowiedzi medialnej) i tak wymaga skon-
frontowania go z zastosowaną metodą dochodzenia do prezentowanych 
wniosków i formułowania ich. Sąd bada, czy były dostateczne podstawy 
do tego, by stawiać określone zarzuty. Te podstawy, to źródła, z jakich 
korzystał dziennikarz; gdzie weryfikował swe ustalenia. Sprawdza też, 
czy sposób przedstawienia zarzutów jest odpowiedni, czyli rzetelny. 
W praktyce dochodzi się wtedy do podobnych wniosków, ale uniknąć 
można zarzutu, stawianego przez krytycznych glosatorów uchwały24, 
że sąd pomylił ustalanie bezprawności z ustaleniem winy.

Ta uchwała ma w mojej opinii znaczenie wykraczające poza śro-
dowisko dziennikarskie. Płynie z niej wniosek, że sądy powinny brać 
pod uwagę nie tylko samo naruszenie, ale również oceniać zachowa-
nie naruszające zgodnie z obowiązującymi standardami prawidłowego 
postępowania. Wyznaczają je odpowiednie ustawy. Gdy takich brak, 
pozostaje odwołanie się do kodeksów deontologicznych i niespisanych 
zasad postępowania. Obserwacja wyroków wydawanych w sprawach 
przeciwko prawnikom25, lekarzom26, historykom27 prowadzi do wnio-
sku, że sądy potrafią ustalać bezprawność naruszenia czci bez przesą-
dzania o prawdziwości postawionych zarzutów, poprzestając na bada-
niu bezprawności wypowiedzi przez pryzmat zachowania pozwanego, 
które doprowadziło do jej sformułowania. Podstawowym kryterium 
decydującym o dopuszczalności krytyki pozostaje prawdziwość wy-
głaszanych tez. Pozostałe - odnoszą się do cech działania podmiotu 
naruszającego. Potocznie mówi się, że ktoś „ma prawo” formułować 
zarzuty względem innej osoby, gdy pełni taką funkcję społeczną, że 
należy to do jego obowiązków. Przykładowo: nauczyciele ocenia-
ją uczniów, pracodawcy - pracowników, psychiatrzy - pacjentów, 

24  Patrz przypis 24 
25  Wyrok SN z 30.04.2006,IV CSK 2/06 Lex; Sąd uznał za bezprawne zarzuty adwokata, które formuło-

wane są ze świadomością ich nieprawdy. Por. wyrok SN z 19.10.1989, II CR 419/89,Lex 
26  Wyrok SA w Białymstoku z 20.12. 2013, I ACa 596/13, http://orzeczenia.ms.gov.pl/; wyrok SA 

w Poznaniu z 11.05.2005,I ACa 1875/04 Lex;
27  Wyrok SA w Warszawie z 29.11.2011, VI ACa 251/11 niepubl., wyrok SN z 15.11.2000, III CKN 

473/00 Legalis; wyrok SN 24.02.2004, III CK 329/02, OSN 2005,Nr 3 poz.48. Wyrok SA w Warszawie 
z 4.12.2009, VI ACa 27/09, niepubl. Są one omówione przez L. Jurka, Wolność debaty historycznej a ochrona 
dóbr osobistych. Studia Prawa Prywatnego, 2012(29) 2013, 39 i nast. 
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prokuratorzy i sędziowie - podsądnych, adwokaci - przeciwni-
ków procesowych, a dziennikarze przedstawiają ważne i intere-
sujące społeczeństwo tematy. Jeżeli więc wykonując prawidłowo 
swe obowiązki naruszą czyjąś cześć, wtedy sąd powinien móc ich 
zwolnić z odpowiedzialności cywilnej. W szczególności dotyczy 
to takich wypowiedzi, których prawdziwości nie można w toku 
procesu ustalić. Transponując te ustalenia dla potrzeb lekarzy czy 
naukowców, którzy walczą z paralekami i medycyną alternatywną, 
należy podkreślić konieczność opierania się na wiarygodnych wy-
nikach badań, na naukowych dowodach, rzetelnie przeprowadzo-
nych badaniach statystycznych. W toczącej się dyskusji konieczne 
jest wyraźne odróżnianie tez od hipotez. Od osoby kompetentnej 
w danej dziedzinie wymaga się więcej, jeżeli chodzi o precyzję 
i udokumentowanie spornych faktów. Wynika to z faktu, że jej 
wypowiedź będzie odbierana przez społeczeństwo jako bardziej 
wiarygodna, a przez to bardziej szkodliwa dla niesłusznie kryty-
kowanej osoby.

Spory związane z ochroną czci toczą się nie tylko wtedy, gdy 
rozpowszechniono informację zupełnie nieprawdziwą, lecz rów-
nież, gdy jest ona nieprecyzyjna, gdy wypowiedziano ryzykowną 
opinię itp. Sądy nie tolerują nadinterpretacji i używania określeń 
nieadekwatnych do sytuacji. Jako nierzetelne kwalifikują wypo-
wiedzi podyktowane chęcią zaszokowania czytelnika, czy wywo-
łania sensacji28. Dla wyważenia interesów powoda i pozwanego 
istotna jest forma krytyki. Ostrość sformułowań musi być ade-
kwatna do sytuacji. Poniżające porównania, nienawistne komen-
tarze, osobiste przytyki lub mszczenie się na krytykowanej osobie 
prowadzi zwykle do przegrania procesu, ze względu na przekro-
czenie granic dozwolonej krytyki.

28  W wielu przypadkach pozwany dziennikarz oraz wydawca i redaktor naczelny (art. 38 prawa pra-
sowego) przegrywali procesy o naruszenie dobrego imienia opisywanej osoby nie dlatego, że zarzuty były 
całkiem zmyślone, tylko dlatego, że zostały przedstawione w taki sposób, że imputowały tym osobom złą 
wiarę, chciwość, przebiegłość, cynizm, itp. Por. np. Wyrok SN z 4. 12. 2005, I CK 204/05 LEX ; wyrok SN 
23.10.2002, II CKN 861/00, Lex; Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 6.11. 2013 r. I ACa 723/13; Wyrok 
SN z 11.02.2011 r. ,I CSK 334/10 Lex. 
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Naruszenie prawa do ochrony renomy osoby prawnej 
produkującej paraleki.

Kodeks cywilny w art. 43 kc stanowi, że przepisy o ochronie dóbr 
osobistych osób fizycznych stosuje się odpowiednio do osób prawnych. 
Dobre imię, zwane też renomą osoby prawnej, może naruszyć zarówno 
rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na jej temat, jak i kry-
tycznych ocen, które są formułowane na podstawie nieprawdziwych lub 
nie dających się dostatecznie uprawdopodobnić faktów. Dla stwierdze-
nia, że krytyka odnosi się do konkretnego podmiotu, nie jest konieczne 
wymienianie jego nazwy; wystarczy taki opis, który pozwala go jedno-
znacznie (z dużym prawdopodobieństwem) zidentyfikować (np. wska-
zanie na jego produkt, znak towarowy).

Naruszenie dobrego imienia osoby prawnej musi być zobiektywizo-
wane. Dlatego proponuje się przeprowadzanie testu „uczciwego i roz-
sądnego człowieka” dla sprawdzenia, czy konkretna wypowiedź o oso-
bie prawnej rzeczywiście jej szkodzi. Osoby prawne wypracowują sobie 
wizerunek publiczny, czyli pewne wyobrażenie wśród społeczeństwa na 
swój temat. Dzięki renomie mogą dobrze funkcjonować. Jej narusze-
nie zwykle odbija się w sferze majątkowej, ale niezwykle trudno jest 
uchwycić tę relację i opisać w kategoriach związku przyczynowego 
adekwatnego.

Samo krytykowanie homeopatii i nadużywania zaufania pacjentów, 
którym obiecuje się wyleczenie preparatami nie posiadającymi udoku-
mentowanej skuteczności, nie narusza praw osobistych konkretnego 
producenta. Problem zaczyna się wtedy, gdy zamiast abstrakcyjnego 
produktu homeopatycznego, krytyka dotyczy konkretnego preparatu, 
wymienionego z nazwy własnej (znaku towarowego), lub przez wskaza-
nie jego producenta29. Rozpowszechnianie informacji o nieskuteczności 
preparatów homeopatycznych, lub innych produktów (np. suplementów 
diety i syntetycznych witamin), podważa renomę producenta. Jednakże 

29 W polskiej judykaturze przyjmuje się, że wymienienie w krytycznej wypowiedzi znaku towarowego 
wskazuje na podmiot, który nim się posługuje, więc może on dochodzić ochrony swej renomy. Por. wyrok SN 
z 24.09.2008,II CSK 126/08, OSNC 2009 zbiór D poz.58
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prawo do ochrony renomy doznaje naruszenia tylko wtedy, gdy rozpo-
wszechniane są informacje nieprawdziwe, lub gdy sugerowana jest nie-
uczciwość producenta (niepoparta dowodami).

Natomiast te krytyczne oceny, które z natury swej są nieweryfikowal-
ne, ponieważ oddają tylko uczucia osoby krytykującej dany produkt, są 
dozwolone. Doktryna zgodnie broni stanowiska, że osoby prawne nie 
mają godności osobistej (która jest atrybutem osób fizycznych), a więc 
bezprzedmiotowe jest ich obrażanie. Również ETPC wypowiadał się 
przeciwko chronieniu godności osób prawnych, a konkretnie przeciwko 
karaniu osób, których obraźliwe wypowiedzi o produktach zostały za-
kwalifikowane przez sądy krajowe jako wypowiedzi naruszające renomę 
ich producentów30. Oczywiście inaczej ocenione zostałyby wypowiedzi 
kłamliwe, stwierdzające nieprawdziwe fakty lub formułujące krzywdzą-
ce oceny na podstawie nieprawdziwych faktów.

Prof. A. Gregosiewicz wygrał inny proces o ochronę dobrego imie-
nia, wytoczony mu przez Izbę Gospodarczą „Farmacja Polska” repre-
zentującą m.in. producentów produktów homeopatycznych. W wyroku 
z dnia 27.03.2008, XXVC 1170/06, Sąd Okręgowy w Warszawie „wy-
raźnie stwierdził, że argumenty naukowe są dostatecznie wiarygodne, by 
opublikowanie tekstu ze stwierdzeniem, że homeopatia jest oszustwem, 
a „leki” homeopatyczne to fałszywki — nikogo nie zniesławiało.”31 
Świadczy to o tym, że sąd uznał dowód braku bezprawności naruszenia 
za przeprowadzony. Nie zajmował się najprawdopodobniej ewentual-
nym psychologicznym oddziaływaniem takich produktów.

Roszczenia ochronne przysługujące podmiotowi, którego cześć 
(renoma) została bezprawnie naruszona.

Jeżeli sąd ustali, że doszło do naruszenia prawa do ochrony czci (lub 
renomy osoby prawnej), to powinien uwzględnić żądanie usunięcia 

30  ETPC wyrok z 6.10.2009,skarga nr 27209/03, Kuliś i Różycki p. Polsce (nazwanie chrupek „świń-
stwami”); ETPC wyrok z 19.07. 2011, skarga nr 23954/10,Uj p. Węgrom (nazwanie konkretnego wina „gów-
nem”), z glosą M. Górskiego, Lex

31  Wyrok jest niepubl. Cytuję relację pozwanego ze strony www.racjonalista.pl/kk.php/t,6780



Prawo i Medycyna 1/2014 (54, vol. 16) 27

Krytyka paraleków i medycyny alternatywnej...

skutków naruszenia poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia 
(art. 24 §1 k.c.). Najczęściej powód żąda przyznania się przez pozwa-
nego do błędu czy zaniedbania i przeproszenia za nie, ewentualnie 
złożenia wyrazów ubolewania. Sądy wypracowały również formułę 
tzw. odwołania ograniczonego32, tj. oświadczenia przez pozwanego, że 
głoszone przez niego twierdzenia nie znajdują dostatecznego potwier-
dzenia w zgromadzonym materiale dowodowym. W ten sposób sąd nie 
przesądza o tym, co jest prawdą, tylko negatywnie ocenia zachowanie 
pozwanego, który pochopnie, bez pewnych dowodów, rozpowszech-
niał informacje naruszające dobre imię powoda. Odpowiednim miej-
scem do odwołania zarzutów jest to, w którym doszło do naruszenia 
(gazeta, portal internetowy, telewizja, billboard itp.). Gdy pozwany 
nie wykonuje wyroku nakazującego mu złożenie oświadczenia, sąd na 
wniosek powoda może zezwolić na wykonanie zastępcze, czyli opu-
blikowanie tego oświadczenia przez powoda, na koszt pozwanego33. 
W razie żądania przez powoda zadośćuczynienia dla siebie lub34 na 
wskazany cel społeczny (na podstawie art.448 k.c.), sąd musi ustalić 
winę sprawcy naruszenia, przy czym wystarczy wina nieumyślna (nie-
dołożenie należytej staranności). Wszelkie zaniedbania i niestaranność 
w zbieraniu informacji oraz nierzetelność w formułowaniu spornej 
wypowiedzi świadczą o winie pozwanego. Wysokość zadośćuczynie-
nia powinna być „odpowiednia”, by kompensować doznaną krzywdę, 
a w razie potrzeby wywołać efekt prewencyjny. Choć z reguły każde 
naruszenie dobra osobistego wywołuje krzywdę, sąd ma swobodę oce-
ny jej wielkości i zadecydowania, czy i w jakiej wysokości przyznanie 
zadośćuczynienia jest konieczne. Czasem wystarczy usunięcie skutków 
naruszenia środkami niemajątkowymi (stosownym oświadczeniem). 

Odpowiednie stosowanie przepisów o ochronie dóbr osobistych 
osób fizycznych do osób prawnych doprowadziło do zasądzania 

32  B.Kordasiewicz, Jednostka wobec środków masowego przekazu, Wrocław 1991, s. 122 i nast. wyrok 
SA w Warszawie z 8.06.1993, I ACr 376/93, niepubl.; wyrok SA w Warszawie z 4.12.2009, VI ACa 27/09 
niepubl.

33  Uchwała SN z 28.06.2006, III CZP 23/06, Lex z glosą K.Knoppka, MoP17/2007 s.968
34  Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów z dnia 9.09.2008, III CZP 31/08, OSN 2009, nr 3 poz.36, 

każe tłumaczyć „lub” w art.448 k.c. jako alternatywę niewykluczającą.
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zadośćuczynienia dla nich lub na wskazany przez nie cel35, jakkolwiek 
z natury rzeczy podmioty te nie odczuwają bólu. Uzasadnia się to do-
datkowymi funkcjami zadośćuczynienia: satysfakcyjną, prewencyjną 
i represyjną36. 

Naruszenie renomy może wywołać reperkusje w majątku pomówio-
nego. Art. 24 § 2 k.c. odsyła do przepisów o odpowiedzialności za szko-
dy majątkowe na zasadach ogólnych (art. 415 k.c.). Ustalenie szkody 
majątkowej odbywa się na podstawie art. 361-363 kc. Największym 
problemem dowodowym w sprawach o odszkodowanie za naruszenie 
dobrego imienia (podobnie jak renomy osoby prawnej) jest ustalenie, 
czy i w jakim zakresie obiektywnie dające się zmierzyć, negatywne 
zmiany w majątku powoda (pomówionego, skrytykowanego) w za-
kresie damnum emergens, jak i lucrum cessans, pozostają w związku 
przyczynowym adekwatnym z naruszeniem jego dobrego imienia. 

Wnioski

Na koniec warto podkreślić ekonomiczny aspekt walki z krytyką 
paraleków i paramedycyny. Gra toczy się o wielki rynek. Im więcej 
pieniędzy płynie do znachorów i producentów wszelkich paraleków, 
tym mniej pozostaje na opłacenie prawdziwego leczenia. Dlatego ko-
nieczne jest konsekwentne nazywanie rzeczy po imieniu i ostrzeganie 
chorych (i zdrowych, którzy stosują suplementy diety itp.). Powścią-
gliwie dobierane argumenty i kierowanie krytyki ad rem, a nie ad per-
sonam, pozwala uniknąć przegranej, ponieważ albo w ogóle nie do-
chodzi do naruszenia zindywidualizowanego dobra osobistego (czci), 
albo krytyka pozbawiona jest cechy bezprawności.

35  Np.wyrok SA w Warszawie z 14.03.2014, VI ACa 780/13 niepubl. ; Wyrok SN z 11.01.2007, II CSK 
392/06, Lex; .

36  Wyrok SN z 24.09.2008,II CSK 126/08, OSNC 2009 zbiór D poz.58 Por. też A.Kubiak-Cyrul, Dobra 
osobiste osób prawnych, Warszawa 2005, s.238 i nast.
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Związek przyczynowy w sprawach 
z tytułu wrongful life

Wprowadzenie 

W sprawach z tytułu wrongful life dzieci obarczone genetycznie lub 
rozwojowo uwarunkowaną chorobą bądź upośledzeniem domagają 
się odszkodowania za to, że zostały powołane do istnienia w następ-
stwie bezprawnego i zawinionego zachowania osoby trzeciej (najczę-
ściej lekarza lub genetyka klinicznego), polegającego na zaniechaniu 
przeprowadzenia stosownych badań genetycznych lub prenatalnych, 
nieprawidłowym ich przeprowadzeniu, błędnej interpretacji ich wyni-
ków bądź też niepoinformowaniu albo błędnym poinformowaniu ro-
dziców o ryzyku wystąpienia upośledzenia u ich przyszłego potom-
stwa. „Powództwo z tytułu wrongful life jest wnoszone przez dziecko 
albo w imieniu dziecka (…), które twierdzi, że w efekcie zaniedbania, 
jakiego dopuścił się pozwany, rodzice podjęli decyzję o jego poczę-
ciu, nie mając świadomości o istnieniu ryzyka, że będzie ono dotknięte 
jakąś ułomnością lub defektem, albo że rodzice, już na etapie ciąży, 
zostali pozbawieni informacji, która skłoniłaby ich do jej przerwania”1. 
Roszczenie odszkodowawcze dziecka opiera się na założeniu, że gdy-
by lekarz poprawnie poinformował rodziców o ryzyku wystąpienia 

1  Wilis v. Wu, 607 S.E.2d 63,65, South Carolina 1980.
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u dziecka wady genetycznej lub rozwojowej, ci skorzystaliby z legal-
nej możliwości zapobieżenia jego poczęciu albo przyjściu na świat. 
Jego istotą jest zaś „twierdzenie dziecka, że odniosło ono szkodę przez 
sam fakt przyjścia na świat; że nieistnienie byłoby dla tego dziecka 
lepsze od życia w chorobie i cierpieniu”2.

Roszczenia z tytułu wrongful life wykształciły się w latach sześć-
dziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku w amerykańskiej praktyce 
sądowej w związku z rozwojem diagnostyki prekoncepcyjnej i prena-
talnej3. Z czasem ze skargami odszkodowawczymi za „życie w szko-
dzie” zaczęła mierzyć się doktryna i sądy także innych krajów, w tym 
Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii4. Również polskie sądy wypowia-
dały się w tej kwestii przy okazji rozpatrywania skarg rodziców z tytu-
łu bliźniaczych deliktów wrongful birth5. 

2  Ellis v. Sherman, 515 A.2d 1327, 1327, Pennsylvania 1986.
3  Literatura zagraniczna i polska na ten temat jest bardzo bogata – zob. np. H. Brown et al., Legal Rights 

and Issues Surrounding Conception, Pregnancy, and Birth (Part 2/2), Vanderbilt Law Review 1986, vol. 39, 
s. 750-770; D.L. DeVries Jr., A.M. Rifkin, Wrongful Life, Wrongful Birth and Wrongful Pregnancy: Judicial 
Divergence in the Birth-Related Torts, The Forum 1985, vol. 20, nr 2, s. 207-221; C.F. Fain, Wrongful Life: 
Legal and Medical Aspects, Kentucky Law Journal 1986, vol. 75, nr 2, s. 589-614; T.K. Foutz, ‘Wrongful 
Life’: the Right not to be Born, Tulane Law Review 1980, vol. 54, s. 485-499; K. Gallagher, Wrongful Life: 
Should the Action be Allowed?, Louisiana Law Review 1987, vol. 47, s. 1319-133; R. Hughes, Recognition 
of Wrongful Life Actions: Trend or Aberration?, Tort & Insurance Law Journal 1987, vol. 22, s. 572-591; A. 
Jackson, Action for Wrongful Life, Wrongful Pregnancy, and Wrongful Birth in the US and England, Loyola 
of Los Angeles International & Comparative Law Journal 1995, vol. 17, s. 535-582; B. Kennedy, The Trend 
toward Judicial Recognition of Wrongful Life – a Dissenting View, UCLA Law Review 1983, vol. 31, s. 473-
501; M. Strasser, Wrongful Life, Wrongful Birth, Wrongful Death, and the Right to Refuse Treatment: Can 
Reasonable Jurisdictions Recognize all but one?, Missouri Law Review 1999, vol. 64, s. 29-76; a także T. 
Justyński, Poczęcia i urodzenie dziecka jako źródło odpowiedzialności cywilnej, Zakamycze, Kraków 2003, 
s. 227-241; Z. Pepłowska, Odpowiedzialność cywilna lekarza z tytułu wrongful life, wrongful birth i wrongful 
conception w prawie USA, Prawo i Medycyna 2004/1, s. 109-115; J. Różyńska, Odpowiedzialność za życie 
w upośledzeniu – delikt wrongful life, Praca magisterska, WPiA UW, Warszawa 2003 (niepub.), rozdz. 3; M. 
Safjan, Odpowiedzialność za wadliwą diagnozę prenatalną w świetle orzecznictwa USA, Państwo i Prawo 
1985, nr 10, s. 99-108; M. Safjan, Prawo wobec ingerencji w naturę ludzkiej prokreacji, Warszawa 1990, s. 
186-197. M. Safjan, Prawo i medycyna. Ochrona praw jednostki a dylematy współczesnej medycyny, Oficyna 
Naukowa, Warszawa 1998, s. 206-225.

4  Zob. np. T. Justyński, Poczęcia i urodzenie dziecka ..., s. 242-254; J. Różyńska, Odpowiedzialność za 
życie w upośledzeniu ..., rozdz. 4; M. Nesterowicz, Odpowiedzialność cywilna lekarza i szpitala za wrongful 
conception, wrogful birth, wrongful life w orzecznictwie europejskim (2000-2005), Prawo i Medycyna 2007/3, 
s. 19-38; M. Nesterowicz, Prawo medyczne wyd. 11, TNOiK, SWU „Dom Organizatora”, Toruń 2010, s. 264-
281; J.K. Mason, The Troubled Pregnancy. Legal Wrongs and Rights in Reproduction, Cambridge University 
Press, Cambridge 2007, s. 189-237.

5  Zob. Wyr. SN z dnia 13.10.2005 r., IV CK 161/05, OSP 2006, nr 6 poz. 71; SA z dnia 04.07.2008 r., 
I ACa 278/08; SN z dnia 06.05.2010 r., II CSK 580/09, OSP 2011, nr 2, poz.13. Zob. też. M. Bilecka, Proces 
o złe urodzenie (uwagi do wyroków Sądu Okręgowego w Łomży oraz Sądu Apelacyjnego w Białymstoku), 
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Roszczenia z tytułu wrongful life wszędzie wywoływały 
i wywołują ogromne kontrowersje natury jurydycznej, etycznej 
i społecznej. Zdecydowana większość sądów uznaje, że żąda-
nie odszkodowania za sam fakt narodzenia się w chorobie, która 
jest efektem niezależnych od człowieka czynników genetycz-
nych, biologicznych lub rozwojowych, jest prawnie niedopusz-
czalne. Za oddaleniem powództw z tytułu wrongful life przema-
wia – zdaniem większości komentatorów i sądów – po pierwsze: 
niemożliwość uznania życia za prawnie kompensowaną szkodę, 
a po drugie: brak prawnie relewantnego związku przyczynowego 
między zdarzeniem sprawczym (niedbałym zachowaniem leka-
rza) a rzekomą szkodą (narodzinami dziecka obciążonego wadą 
wrodzoną). 

Celem niniejszej pracy jest zbadanie możliwości ustalania, na 
gruncie prawa polskiego, istnienia związku przyczynowego mię-
dzy bezprawnym i zawinionym działaniem profesjonalisty me-
dycznego a narodzinami genetycznie lub rozwojowo upośledzo-
nego dziecka. Poza zakresem moich badań znajdą się pozostałe 
przesłanki odpowiedzialności cywilnej, w szczególności kwestia 
istnienia szkody, która niewątpliwie jest najciekawszym proble-
mem, jaki rodzi ta skarga odszkodowawcza6. 

Prawo i Medycyna 2005/3, s. 41-44; glosy M. Nesterowicza do w/w wyroków w: M. Nesterowicz, Prawo 
medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych, LexisNexis Polska, Warszawa 2012, s. 356-383.

6  Bliżej o problemie szkody w sprawach z tytułu wrongful life zob. A.J. Belsky, Injury as a Matter of 
Law: Is This the Answer to the Wrongful Life Dilemma?, University of Baltimore Law Review 1993, vol. 22, s. 
186-268; M.A. Berenson, A Wrongful Life Claim – the Legal Dilemma of Existence v. Nonexistence: “To Be or 
not To Be”, Tulane Law Review 1990, vol. 64, s. 895-918; J. Feinberg, Wrongful Life and the Counterfactual 
Element in Harming, w: Idem, Freedom and Fulfillment. Philosophical Essays, Princeton University Press, 
Princeton 1992, s. 3-36; T.K. Foutz, ‘Wrongful Life’: the Right not to be Born, Tulane Law Review 1980, vol. 
54, s. 480-499; F.A. Hanson, Suits for Wrongful Life, Counterfactuals, and Nonexistence Problem, Southern 
California Interdisciplinary Law Journal 1996, vol. 5, s. 1-24; F.M. Kamm, Baselines and Compensation (Sym-
posium: Baselines and Counterfactuals in the Theory of Compensatory Damages: What Do Compensatory 
Damages Compensate?), „San Diego Law Review” 2004, vol. 40, s. 1372-1386; E.H. Morreim, The Concept 
of Harm Reconceived: A Different Look at Wrongful Life, Law and Philosophy 1988, vol. 7, s. 3-33; N. M. 
Priaulx, Conceptualising Harm in the Case of the ‘Unwanted’ Child, European Journal of Health Law 2002, 
vol. 9, s. 337-359; S. Shiffrin, Wrongful Life, Procreative Responsibility, and the Significance of Harm, Legal 
Theory 1999, vol. 5, nr 2, s. 117-148. O możliwości porównania wartości upośledzonego życia i nieistnienia 
zob. J. Różyńska, Wartość (nie)istnienia, Etyka 2011, vol. 44, s. 124-147.
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Adekwatny związek przyczynowy 

W historii polskiej cywilistyki problematyka związku przyczyno-
wego (kauzalnego) była przedmiotem wielu dyskusji7. Ścierające się 
w literaturze teorie przyczynowości różnicował przede wszystkim 
sposób, w jaki selekcjonowały one następstwa określonego zdarzenia, 
na które rozciągał się obowiązek odszkodowawczy. Najważniejszymi 
z nich były: 

teoria równowartości przyczyn (zwana też teorią ekwiwalencji albo • 
warunku sine qua non), zgodnie z którą przyczyną danego skutku 
jest każdy czynnik kauzalny z całokształtu okoliczności, bez które-
go rozpatrywany skutek by nie nastąpił;
teoria związków koniecznych i przypadkowych, wedle której przy-• 
czyną danego zdarzenia jest tylko taki conditio sine qua non, któ-
ry powiązany jest z tym zdarzeniem „koniecznym związkiem we-
wnętrznym”, czyli związkiem, który odzwierciedla prawidłowości 
panujące w świecie i zachodzi stale między analizowanymi elemen-
tami;
teoria adekwatnego związku przyczynowego, zgodnie z którą przy-• 
czyną rozpatrywanego skutku jest tylko taki warunek sine qua non, 
którego normalnym, typowym, zwyczajnym następstwem jest ów 
skutek.
Współcześnie spory wokół teoretycznej poprawności i praktycznej 

przydatności poszczególnych koncepcji przyczynowości stanowią już 
przeszłość. W doktrynie i orzecznictwie zgodnie akceptowany jest po-
gląd, że art. 361 § 1 kodeksu cywilnego (powtarzający formułę art. 
157 § 2 kodeksu zobowiązań z 1933 roku) stanowi odwołanie do teorii 
przyczynowości adekwatnej8. Przepis ten stwierdza, że zobowiązany 

7  W kwestii historii i polemik wokół poszczególnych koncepcji przyczynowości zob. np. T. Dybowski, 
Adekwatny czy konieczny związek przyczynowy, Palestra 1961, nr 6, s. 76-83, nr 7, s. 13-36; S. Garlicki, 
Związek przyczynowy przy szkodzie na osobie, Nowe Prawo 1957, nr 10, s. 31-40; A. Koch, Związek przyczy-
nowy jako podstawa odpowiedzialności odszkodowawczej w prawie cywilnym, Warszawa 1975, s. 86-126.

8  Zob. np. K. Zagrobelny w: Kodeks Cywilny. Komentarz, wyd. 5, (red.) E. Gniewek, P. Machnikowski, 
Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa, 2013, s. 580-581; W. Czachórski & A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skow-
rońska Bocian, Zobowiązania. Zarys wykładu, wyd. 11, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 221-222; M. Kaliński, 
w: Prawo zobowiązań – część ogólna. System prawa prywatnego, t. 6, (red.) A. Olejniczak, Wydawnictwo 
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do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następ-
stwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. 

Teoria adekwatnego związku przyczynowego powstała pod koniec 
XIX wieku w kręgu nauki niemieckiej. Miała stanowić remedium na 
podstawowy zarzut stawiany teorii równowartości przyczyn, a miano-
wicie na jej niezdolność do adekwatnego wyznaczenia zakresu odpo-
wiedzialności dłużnika. Przy ustalaniu istnienia związku przyczyno-
wego „poprzestanie na pozytywnym wyniku próby conditio sine qua 
non oznaczałoby w praktyce rozszerzenie granic odpowiedzialności 
ad infinitum. Obciążenie jednego tylko podmiotu odpowiedzialnością 
za następstwa bardzo odległe kłóciłoby się z elementarnym poczu-
ciem sprawiedliwości”9. Teoria adekwatności wprowadza dodatkowe 
ograniczenie na wyniki analiz prowadzonych zgodnie z logiką teorii 
równowartości przyczyn. Nie każdą okoliczność, która jest warunkiem 
koniecznym powstania określonego skutku uznaje za jego przyczynę, 
ale tylko stanowiącą warunek kwalifikowany: której dany skutek jest 
normalnym następstwem.

Geneza i funkcja adekwatnej teorii kauzalności znajduje odzwier-
ciedlenie w procesie badania istnienia związku przyczynowego w kon-
kretnym stanie faktycznym. Badanie to wymaga bowiem przeprowa-
dzenia następującego dwuetapowego postępowania10. 

Celem etapu pierwszego jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy 
konkretne zachowanie mające stanowić podstawę odpowiedzialności 
cywilnej pozostaje w obiektywnej relacji kauzalnej ze zdarzeniem 

C.H. Beck, INP PAN, Warszawa 2009, s. 126; Z. Banaszczyk, w: Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, (red.) K. 
Pietrzykowski, Warszawa 2002, s. 718; T. Dybowski, w: System prawa cywilnego, t. III, cz. I, (red.) W. Cza-
chórski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981, s. 253; A. Koch, Związek przyczynowy..., s. 116-
126; Z. Radwański, Zobowiązania – część ogólna, wyd. 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1998, s. 80; 
Zob. też np. wyr. SN z  dnia 12.02.1998 r., I CKU 11/97, Prokuratura i Prawo 1998, nr 9, poz. 26: „Art. 361 
§ 1 k.c. przewiduje, że zobowiązany do naprawienia szkody ponosi odpowiedzialność tylko za normalne na-
stępstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.(...) Zawarte w nim unormowanie opiera się na 
założeniach teorii przyczynowości adekwatnej. Oznacza to, że związek przyczynowy zachodzi tylko wtedy, 
gdy zależność między badanym zdarzeniem a szkodą odpowiada kryterium „normalności następstw”. Chodzi 
więc o powiązanie normalne, czyli typowe bądź oczekiwane w zwykłej kolejności rzeczy nie będące rezulta-
tem zupełnie wyjątkowego zbiegu okoliczności”. 

9  A. Koch, Związek przyczynowy..., s. 81.
10  Bliżej zob. M. Kaliński, w: Prawo zobowiązań..., s. 126-128; T. Dybowski, w: System.., s. 253 i  n.; 

A. Koch, Związek przyczynowy..., 69-85.
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kwalifikowanym jako szkoda. Aby rozstrzygnąć tę kwestię przepro-
wadza się test conditio sine qua non. Test polega na hipotetycznej eli-
minacji z badanego stanu faktycznego czynnika „podejrzanego” o by-
cie przyczyną szkody i ustaleniu, czy do tej ostatniej doszłoby także 
w nieobecności elementu poddanego próbie. W przypadku, gdy badane 
zdarzenie sprawcze ma charakter działania, podczas przeprowadzania 
powyższego eksperymentu myślowego zostaje ono niejako „zastąpio-
ne” powstrzymaniem się od jego wykonania. W sytuacji, gdy próbie 
conditio sine qua non poddawane jest zaniechanie, test polega na wsta-
wieniu w jego miejsce działania przeciwnego, do którego podjęcia 
sprawca był zobowiązany na mocy ustawy lub czynności prawnej11.

Próba conditio sine qua non ma na celu analizę konkretnej sytu-
acji faktycznej, dlatego też należy ją przeprowadzać biorąc pod uwagę 
wszystkie okoliczności, naturalnie z uwzględnieniem pewnych uogól-
nień niezbędnych do odtworzenia hipotetycznego przebiegu zdarzeń 
(tj. tego, co by było, gdyby testowane działanie sprawcze nie nastąpiło 
bądź też co by było, gdyby sprawca wykonał działanie, które powinien 
był i mógł zrealizować, a którego faktycznie zaniechał). Wynik testu 
jest zatem quaestio facti. Gdy okazuje się, że dany skutek nastąpiłby 
także przy braku badanej przyczyny sprawczej, stanowi to dowód na 
brak obiektywnej relacji kauzalnej między zdarzeniami. Jeśli zaś rezul-
tat próby jest odwrotny, tj. z testu wynika, że dany skutek nie wystą-
piłby, gdyby zabrakło badanego czynnika sprawczego, oznacza to, iż 
badane zdarzenie jest warunkiem koniecznym danego skutku. Można 
zatem przejść do drugiego etapu badania.

W tym miejscu należy podkreślić, że zgodnie z poglądem dominują-
cym w nauce i orzecznictwie, za dowód istnienia adekwatnego związku 
przyczynowego jako przesłanki odpowiedzialności cywilnej za szkody 
na osobie, zwłaszcza w tzw. procesach lekarskich, wystarczy wykaza-
nie wysokiego stopnia prawdopodobieństwa co do faktycznego powią-
zania kauzalnego między badanym czynnikiem sprawczym a danym 

11  Bliżej o przyczynowości zaniechania zob. np. K. Zagrobelny w: Kodeks Cywilny..., s. 582-583; M. 
Kaliński, w: Prawo zobowiązań..., s. 133-134; A. Koch, Związek przyczynowy..., s. 74-75, 148-156; S. Garlicki, 
Związek przyczynowy przy szkodzie na osobie, Nowe Prawo 1957, nr 11, s. 38-39.
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skutkiem12. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 5 lipca 1967 
roku: „W procesie nie da się przeprowadzić dowodu „bez reszty”. Jest 
to częstokroć utrudnione aktualnym stanem wiedzy medycznej, która 
nie zawsze jest w stanie dać stanowczą odpowiedź na każde pytanie. 
W takiej sytuacji sąd może, po rozważeniu całokształtu okoliczności 
sprawy, uznać dowód za przeprowadzony, mając na uwadze wysoki 
stopień prawdopodobieństwa”13.

Celem drugiego etapu postępowania jest ustalenie, czy wykazana 
w teście conditio sine qua non zależność między członami relacji przy-
czynowej spełnia kryterium normalności14. Mówiąc inaczej, celem tej 
fazy badania jest sprawdzenie, czy skutek, jaki nastąpił w rozważa-
nej sytuacji faktycznej, jest normalnym, czyli adekwatnym, zwykłym, 
zwyczajnym, typowym następstwem zdarzenia sprawczego15. A za-
tem, czy mieści się on w pewnej „normie”, „wzorcu”, modelu relacji 
kauzalnej.

W dyskusjach dotyczących kryterium oceny normalności następstw, 
wyodrębniły się dwa warianty (kierunki) teorii adekwatności: subiek-
tywny oraz obiektywny. Zgodnie z pierwszym, przy dokonywaniu kwa-
lifikacji skutków należy odwołać się do możliwości przewidzenia ich 
wystąpienia przez konkretnego sprawcę (wersja in concreto) albo przez 
przeciętnie ostrożnego i rozważnego człowieka (wersja in abstracto, 
zwana także wariantem mieszanym). Zgodnie natomiast z kierunkiem 
obiektywnym, wartościowanie następstw należy uniezależnić od kry-
terium przewidywalności (to bowiem kwestia związana z przesłanką 

12  W. Grudziński, Przyczynek do zagadnienia związku przyczynowego (Uwagi z praktyki sądowo-le-
karskiej), Państwo i Prawo 1962, nr 4, s. 689-692; M. Nesterowicz, Kilka uwag o związku przyczynowym na 
tle procesów lekarskich, Palestra 1968, nr 7-8, s. 51-52; M. Sośniak, Zagadnienie związku przyczynowego 
a dowód prima facie w procesach lekarskich, w: Księga pamiątkowa ku czci Kamila Stefki, PWN, Warszawa-
Wrocław 1967, s. 337 i nast.; M. Śliwka, Ciężar dowodu w procesach lekarskich – między domniemaniami 
faktycznymi a dowodem prima facie (II), Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminalistyki 2004, nr 1, s. 61 i n.; 
M. Nesterowicz, Prawo medyczne ..., s. 91-98; M. Kaliński, w: Prawo zobowiązań..., s. 130-131; zob. też np. 
wyr. SN z dnia 17.06.1969, II CR 165/69, OSPIKA 1969, nr 7-8, poz. 155; wyr. SN z 26.03.1974, II CR 70/74, 
BISN 1974, nr 9 poz. 154.

13  I PR 74/67, OSN 1968, nr 2, poz. 26, s.53
14  Szczegółowy opis tego etapu zob. A. Koch, Związek przyczynowy..., s. 128-147.
15  W kwestii różnych sposób nazywania warunku normalności zob. np. wyr. SN z dnia 24.02.1962, II CR 

266/61, Orzeczn. Gen. Prokur. 1962, nr 7-12, poz. 18; wyr. SN z dnia 27.04.1973, Rw 357/73, OSNKW 1973, 
nr 11, poz.149; wyr. SA w Łodzi z dnia 21.05.1991, I ACR 102/91, OSP 1991, nr 11-12, poz. 284. 
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winy), a oceny ich normalności dokonywać ex post z perspektywy 
sądu, który dysponuje całością materiału dowodowego oraz wiedzą 
i doświadczeniem życiowym. Zarówno polska doktryna, jak i judy-
katura – co do zasady – opowiadają się za obiektywną wersją przy-
czynowości adekwatnej16. 

Ocena normalności uzależniona jest zatem od wyniku skonfron-
towania badanej sytuacji jednostkowej z modelowym schematem 
przyczynowym zrekonstruowanym następczo zgodnie ze wskaza-
niami wiedzy i doświadczenia życiowego. Warunkiem przeprowa-
dzenia takiej oceny jest stworzenie wzorca danej relacji kauzalnej 
na drodze uogólnienia. W pierwszym kroku, zabiegowi temu należy 
poddać analizowane zdarzenie sprawcze. Dokonując generalizacji 
przyczyny pamiętać trzeba, że nie może być ona ani zbyt szczegó-
łowa, ani zbyt abstrakcyjna. Powinna spełniać dwa następujące wa-
runki: (i) obejmować stosunkowo szeroki zakres sytuacji podobnych 
do analizowanego stanu faktycznego; (ii) uwzględniać niektóre spo-
śród warunków i okoliczności, które towarzyszyły konkretnej przy-
czynie17. „Postępując zgodnie z tymi założeniami, należy wyobrazić 
sobie model („uogólnienie”) badanego zdarzenia, umiejscowionego 
w sytuacji pod zasadniczymi względami podobnej do tej, jaka mia-
ła miejsce w badanym stanie faktycznym (relatywizacja konkrety-
zująca). Oczywiście o tym, jakie elementy rozpatrywanej sytuacji 
jednostkowej należy uwzględnić przy generalizowaniu przyczyny, 
decydować będą okoliczności konkretnego przypadku”18. W sytu-
acji, gdy zdarzenie sprawcze ma charakter zaniechania, konieczne 
jest uwzględnienie takiej samej przyczyny „właściwej”, tj. realnego 
czynnika kauzalnego, który z braku powinnego „hamującego” dzia-
łania sprawcy, doprowadził do wystąpienia skutku kwalifikowanego 
jako szkoda19.

16  Zob. np. K. Zagrobelny w: Kodeks Cywilny..., s. 581; M. Kaliński, w: Prawo zobowiązań..., s. 128-
129; Z. Banaszczyk, w: Kodeks cywilny..., s. 718; A. Koch, Związek przyczynowy..., s. 129-131, 142-146. 

17  A. Koch, Związek przyczynowy..., s. 134.
18  Ibidem, s. 134-135.
19  Ibidem, s. 150.
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W drugim kroku należy wyznaczyć sferę uogólnionych, normalnych, 
typowych następstw zgeneralizowanej przyczyny i stwierdzić, czy za-
istniały w konkretnej sytuacji skutek do niej należy. Następstwami nor-
malnymi pozytywnego działania są te, „których prawdopodobieństwo 
zostaje każdorazowo zwiększone przez wystąpienie przyczyny tego 
rodzaju”20. W przypadku zaniechania, normalnymi następstwami są 
natomiast te, „których prawdopodobieństwo każdorazowo zmniejsza 
się lub całkowicie zostaje wyłączone, przez fakt podjęcia owej [fak-
tycznie zaniechanej – J.R.] czynności”21. Albo ujmując rzecz odwrot-
nie – normalnymi następstwami zaniechania określonego działania są 
zdarzenia, których prawdopodobieństwo wystąpienia zostaje każdora-
zowo podwyższone przez fakt niewykonania działania. Tym, co wy-
znacza krąg następstw normalnych, jest więc stałość powiązania mię-
dzy pojawieniem się zdarzenia uznawanego za przyczynę a wzrostem 
prawdopodobieństwa wystąpienia skutku. Nie należy wymagać, aby 
skutek występował w każdym przypadku, gdy doszło do zaistnienia 
badanej przyczyny. Skutek jest normalnym następstwem określonego 
zdarzenia, gdy zdarzenie to stanowi warunek ogólnie sprzyjający jego 
wystąpieniu22.

To, czy zaistnienie przyczyny każdorazowo prowadzi do zwiększe-
nia prawdopodobieństwa wystąpienia skutku, ustala się porównując 
szansę wystąpienia danego skutku w sytuacjach, gdy badana przyczy-
na zachodzi, z możliwością jego powstania w nieobecność rozpatrywa-
nego czynnika sprawczego. Ustalenia te czyni się w oparciu o wiedzę 
i doświadczenie życiowe23. Przyjmuje się, iż dla ustalenia normalności 
konkretnego następstwa wzrost prawdopodobieństwa jego wystąpienia 
nie musi być znaczny. Wystarczy, że prawdopodobieństwo jest dosta-
tecznie wysokie, aby niebezpieczeństwo wystąpienia skutku można 
było, w oparciu o ustalenia naukowe (wiedzę o faktach i zależnościach 

20  Ibidem, s. 137.
21  Ibidem, s. 151, zob. też SN 10.12.1952, PiP 1953, nr 89, s. 368: „...istnieje normalny związek przyczy-

nowy między zawinioną bezczynnością a szkodliwym skutkiem, jeżeli czyn, gdyby był wykonany, usunąłby 
czynnik, pomiędzy którym a szkodliwym skutkiem istnieje związek przyczynowy.”.

22  M. Kaliński, w: Prawo zobowiązań..., s. 127, 129.
23  A. Koch, Związek przyczynowy..., s. 143. 
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między nimi) oraz o zasady płynące z doświadczenia życiowego, każ-
dorazowo uznać za realne24.

Na podstawie tego, co zostało powiedziane, można zatem teoretycz-
nie wyróżnić dwie kategorie skutków, które uznawane są za normalne 
następstwa określonej przyczyny25. Po pierwsze, są to zdarzenia, które 
– statystycznie rzecz biorąc – pojawiają się w większości przypadków 
wystąpienia danej przyczyny. Po drugie zaś, są to te następstwa, któ-
rych powstanie nie jest statystyczną prawidłowością, ale których nie-
bezpieczeństwo zajścia jest na tyle realne, że nie można go nie dostrze-
gać. Jeśli zdarzenie kwalifikowane jako szkoda przynależy do jednej 
z tych kategorii, należy uznać je za pozostające w normalnej relacji 
kauzalnej z rozpatrywanym zdarzeniem sprawczym. 

Wrongful life a przyczynowość adekwatna 

W powyższych rozważaniach metoda ustalania normalnego charak-
teru określonej relacji przyczynowej przedstawiona została w sposób 
ogólny. Pora zaaplikować ją do konstrukcji wrongful life. 

Pierwszy etap badania to test conditio sine qua non. Pozytywne 
przejście testu wymaga wykazania, że w konkretnej sytuacji faktycznej 
zdarzenie kwalifikowane jako szkoda, czyli przyjście na świat dziecka 
dotkniętego wadą genetyczną lub rozwojową, najpewniej nie zrealizo-
wałoby się, gdyby lekarz zachował się zgodnie z ciążącym na nim obo-
wiązkiem diagnostycznym lub informacyjnym i rzetelnie poinformo-
wał rodziców o obciążeniu genetycznym lub rozwojowym przyszłego 
potomka. Delikt ten opiera się bowiem na założeniu, że gdyby lekarz 
postąpił właściwie i dostarczył albo umożliwił przyszłym rodzicom 
otrzymanie prawdziwej informacji o ryzyku wystąpienia wady, ci pod-
jęliby decyzję o zaniechaniu prokreacji (w ogóle, z użyciem własnych 
gamet lub uszkodzonych zarodków) albo o przerwaniu ciąży. 

 Relacja przyczynowo-skutkowa ma tu naturę pośrednią: zanie-
dbanie lekarza doprowadziło do tego, że rodzice zostali pozbawieni 

24  Ibidem..., s. 138-139; zob. też. M. Kaliński, w: Prawo zobowiązań..., s. 129-131.
25  Ibidem, s. 140-141.
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możliwości zapobieżenia poczęciu bądź narodzinom chorego dziecka, 
w efekcie czego przyszło ono na świat. Pośredniość powiązania kau-
zalnego sama z siebie nie przekreśla jego normalności. Wielokrotnie 
w literaturze i orzecznictwie podkreślano, że adekwatny związek przy-
czynowy może mieć zarówno charakter bezpośredni, jak i pośredni, 
byleby między poszczególnymi ogniwami łańcucha przyczynowe-
go zachodził związek o charakterze normalnym26. Bez znaczenia dla 
istnienia związku przyczynowego jest także to, że czynniki relacji 
kauzalnej mają charakter niematerialny – psychiczny (przekazanie in-
formacji, wola rodziców)27. „Jako czynnik kauzalny mogą być trakto-
wane nie tylko zdarzenia, lecz również stany rzeczy (...), uchybienia 
organizacyjne, oddziaływania psychiczne, takie jak udzielenie infor-
macji, podanie do wiadomości (...), podżeganie, reakcja psychiczna 
poszkodowanego w szczególności na bezprawne zachowanie się innej 
osoby”28. 

Podczas badania testem conditio sine qua non indywidualnej sytu-
acji faktycznej stanowiącej podstawę roszczenia odszkodowawczego 
z tytułu wrongful life konieczne jest rozważenie przez pryzmat cało-
kształtu okoliczności, czy rodzice podjęliby decyzję o zaniechaniu pro-
kreacji albo o usunięciu ciąży, gdyby lekarz dostarczył im prawidłowej 
informacji o ryzyku wystąpienia choroby genetycznej lub rozwojo-
wej u przyszłego dziecka. Analizując konkretny stan faktyczny nale-
ży możliwie najwierniej zrekonstruować wolę przyszłych rodziców 
z momentu, w którym doszło do zaniedbania lekarza. Pomocna w tym 
może być na przykład treść rozmów lekarza z rodzicami, deklaracje 
składane przez tych ostatnich, ich naleganie i dążenie do przeprowa-
dzenia badań prenatalnych, podejmowane wysiłki w celu spełnienia 

26  Zob. M. Kaliński, w: Prawo zobowiązań..., s. 131-133; Z. Banaszczyk, w: Kodeks cywilny..., s. 719; 
T. Dybowski, w: System..., s. 255; S. Garlicki, Odpowiedzialność cywilna za nieszczęśliwe wypadki, Warszawa 
1971, s. 113-114; tenże, Związek przyczynowy..., nr 10, s. 36-37; W. Grudziński, Przyczynek do zagadnienia 
związku przyczynowego..., s. 692-693; M. Nesterowicz, Kilka uwag..., s. 48-51; Z. Radwański, Zobowiąza-
nia..., s. 82; M. Sośniak, Zagadnienie związku przyczynowego..., s. 334.; np. wyr. SN 21.06.1960, I CR 592/59, 
PUG 1962, nr 10, s. 330; wyr. SN 3.01.1974, II CR 730/73, BISN 1974, nr 8 poz. 139.

27  Z. Banaszczyk, w: Kodeks cywilny..., s. 719; np. wyr. SN 21.06.1976 (IV CR 193/76), OSP 1977, nr 
6, poz. 106.

28  T. Dybowski, w: System..., s. 254.
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przesłanek uprawniających do przeprowadzenia legalnej aborcji, itp. 
Oczywiście należy także ustalić, czy rodzice w ogóle mieli prawną 
możliwość zrealizowania decyzji o zapobieżeniu narodzinom chorego 
dziecka, w szczególności, czy faktycznie przysługiwało im prawo do 
legalnego przerwania ciąży. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 4a ust. 1 
pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochro-
nie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży29, 
przerwanie ciąży jest dopuszczalne, gdy badania prenatalne lub inne 
przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkie-
go i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby 
zagrażającej jego życiu. W takiej sytuacji aborcji można dokonać do 
momentu osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia 
poza organizmem kobiety. 

Gdy istnienie koniecznego związku przyczynowego między za-
chowaniem lekarza, decyzją rodziców i narodzinami dziecka zostanie 
dowiedzione, możliwe jest przejście do kolejnego etapu badania ade-
kwatności relacji kauzalnej. Jak zostało zasygnalizowane we wstępie, 
roszczenia z tytułu wrongful life mogą wyrastać z bardzo różnorodnych 
stanów faktycznych. Tym, co je łączy, jest fakt, iż w wyniku określo-
nego, niewłaściwego zachowania lekarza przyszli rodzice pozbawieni 
zostali pełnej lub rzetelnej informacji o ryzyku wystąpienia u ich po-
tomka wad genetycznych lub rozwojowych. Wspólną cechą jednost-
kowych sytuacji faktycznych, które przeszły pomyślnie test conditio 
sine qua non jest ponadto to, iż zaangażowani w nie rodzice dowiedli, 
że gdyby taką informacje otrzymali, powstrzymaliby się od prokre-
acji w ogóle, prokreacji z użyciem własnych gamet bądź nieprawidło-
wych zarodków albo też dokonaliby legalnego usunięcia ciąży, a za-
tem nie doszłoby do narodzin chorego dziecka. Ta postawa rodziców, 
zwana także postawą „pro-choice” albo pejoratywnie „racjonalnością 
eugeniczną”, stanowi okoliczność charakterystyczną dla analizowa-
nego deliktu. Zasadne wydaje się zatem uwzględnienie jej w proce-

29  Dz. U. 1993, Nr 17, poz. 78 z późn. zm.
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sie budowania uogólnionego modelu relacji kauzalnej jako elementu 
„relatywizacji konkretyzującej”30.

W zależności od przyjętego stopnia relatywizacji, zgeneralizowane 
zdarzenie sprawcze może przybrać jedną z następujących postaci:
Wariant 1: Lekarz nie dostarcza rodzicom prawidłowej informacji 

o prawdopodobieństwie wystąpienia wad genetycznych lub rozwo-
jowych u przyszłego potomka.

Wariant 2: Lekarz nie dostarcza rodzicom, którzy pragną zapobiec 
narodzinom chorego dziecka, prawidłowej informacji o prawdo-
podobieństwie wystąpienia wad genetycznych lub rozwojowych 
u przyszłego potomka.
Zgodnie z omówioną wyżej procedurą badania normalności kon-

kretnej relacji kazualnej, po dokonaniu generalizacji czynnika spraw-
czego należy wyznaczyć sferę wszystkich jego normalnych następstw, 
a później sprawdzić, czy badany skutek do niej należy. W doktrynie 
zauważa się, że w praktyce analiza ta przeprowadzana jest zazwyczaj 
w sposób skrócony31. Ustalaniu podlega bowiem jedynie to, czy kon-
kretny skutek może być, w świetle wiedzy naukowej i doświadczenia 
życiowego, uznany za normalne następstwo zgeneralizowanej przy-
czyny. W odniesieniu do deliktu wrongful life oznacza to, że zależnie 
od przyjętego wariantu „uogólnienia” czynnika sprawczego o tym, czy 
narodziny chorego dziecka mogą być uznane za jego normalne następ-
stwo, decydować będzie odpowiedź na jedno z poniższych pytań:
Wariant 1: Czy za każdym razem, gdy (w efekcie prawidłowego za-

chowania lekarza) rodzice otrzymują informację o ryzyku wystą-
pienia wad genetycznych lub rozwojowych u przyszłego potomka, 
wzrasta prawdopodobieństwo podjęcia przez nich decyzji o zanie-
chaniu prokreacji albo przeprowadzenia legalnej aborcji, a co za tym 
idzie, maleje prawdopodobieństwo urodzenia chorego dziecka?

Wariant 2: Czy za każdym razem, gdy (w efekcie prawidłowego za-
chowania lekarza) rodzice, którzy pragną zapobiec przyjściu na 

30  A. Koch, Związek przyczynowy..., s. 134-135.
31  A. Koch, Związek przyczynowy..., s. 132.
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świat chorego dziecka, otrzymują informację o ryzyku wystąpienia 
wad genetycznych lub rozwojowych u przyszłego potomka, wzra-
sta prawdopodobieństwo podjęcia przez nich decyzji o zaniechaniu 
prokreacji albo przeprowadzenia legalnej aborcji, a co za tym idzie, 
maleje prawdopodobieństwo urodzenia chorego dziecka?
Udzielenie pozytywnej odpowiedzi na pytanie sformułowane zgod-

nie z wariantem drugim nie nasuwa większych trudności. Skoro przy-
szli rodzice są zdecydowani na powstrzymanie się od prokreacji albo 
na usunięcie cięży w przypadku istnienia ryzyka poczęcia lub urodze-
nia dziecka z chorobą genetyczną bądź rozwojową, fakt otrzymana 
przez z nich informacji o rzeczywistym istnieniu takiego zagrożenia 
umożliwia im wykonanie podjętej wcześniej decyzji. Za każdym za-
tem razem, gdy taka informacja zostaje im dostarczona, zmniejsza się 
prawdopodobieństwo przyjścia na świat chorego dziecka. 

Problematyczna wydaje się natomiast możliwość udzielenia pozy-
tywnej odpowiedzi na pytanie przedstawione w wariancie pierwszym. 
Marek Safjan twierdzi, że „podstawą ustalenia takiego związku (‘nie 
doszłoby do urodzenia defektywnego dziecka, gdyby nie brak właściwej 
informacji ze strony odpowiedzialnego lekarza’) musi być przyjęcie ja-
kiegoś standardu ‘rozsądnych rodziców’ czy może raczej ‘rozsądnych 
decyzji prokreacyjnych’. Uznanie, że urodzenie dziecka defektywnego 
stanowi normalne następstwo braku informacji, zakładać więc powin-
no, że w każdej tego typu sytuacji rodzice dysponujący odpowiednią 
wiedzą o zagrożeniach zdrowotnych dla dziecka nie zdecydowaliby się 
na prokreację...”32. Zdaniem cytowanego autora, przyjęcie takiego zo-
biektywizowanego wzorca postępowania byłoby jednak nie tylko nie-
bezpieczne, ale i niemożliwe, ze względu na etyczny charakter wybo-
rów prokreacyjnych, które odwołują się do „subiektywnych przekonań 
i systemów wartości”33. Należy zatem – w opinii Safjana – odrzucić 
możliwość istnienia tu adekwatnego związku przyczynowego. Pogląd 

32  M. Safjan, Prawo wobec ingerencji..., s. 461-462; tenże, Prawo i medycyna..., s. 221; W. Lang, M. 
Safjan, Odpowiedzialność prawna za szkody prenatalne i prekoncepcyjne, w: Prawne problemy ludzkiej pro-
kreacji, (red.) W. Lang, Toruń 2000, s. 403.

33  Ibidem.
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ten jest często przytaczany w literaturze34, choć trudno uznać go za 
trafny z dwóch następujących powodów.

Po pierwsze, zakłada on, że dla ustalenia normalności powiązania 
kauzalnego konieczne jest wykazanie, iż w każdej tego typu sytuacji 
rodzice dysponujący odpowiednią wiedzą o zagrożeniach zdrowotnych 
dla przyszłego potomstwa wstrzymaliby się od prokreacji lub podjęli 
decyzję o przerwaniu ciąży. Zgodnie wszakże z przedstawionym wyżej 
doktrynalnym sposobem badania normalności, o adekwatnym charak-
terze danego skutku nie stanowi jego każdorazowe pojawianie po zaj-
ściu określonej przyczyny, a jedynie każdorazowy wzrost prawdopodo-
bieństwa jego wystąpienia w sytuacji istnienia czynnika sprawczego.

Po drugie, wydaje się, iż powyższe stanowisko wypływa z zatarcia 
granicy między opisem zjawisk i zależności, jakie obiektywnie między 
nimi zachodzą, a ich oceną. Negatywny stosunek M. Safjana do „racjo-
nalności eugenicznej”, widoczny zwłaszcza w jego rozważaniach do-
tyczących etycznej dopuszczalności wartościowania ludzkiego życia 
i ujmowania go w kategoriach szkody35 – nie może przysłaniać faktu, 
że wielu ludzi, podejmując decyzje prokreacyjne, bierze pod uwagę ja-
kość życia przyszłego potomstwa, a także rozmiar ciężarów i poświę-
ceń, z jakimi wiąże się sprawowanie opieki nad chorym bądź upośle-
dzonym dzieckiem. Potwierdzają to wyniki badań dotyczących postaw 
deklarowanych i rzeczywistych oraz faktycznych wyborów prokre-
acyjnych podejmowanych przez członków polskiego społeczeństwa. 

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Centrum Badań Opi-
nii Społecznej w 1999 roku, aż 88% dorosłych Polaków uważa, że każ-
da kobieta w ciąży, która niepokoi się o zdrowie przyszłego dziecka 

34  Stanowisko M. Safjana przyjmują np. M. Soniewicka, Regulacje prawne wobec 
rozwoju nowoczesnych technik kontroli prokreacji: analiza roszczenia wrongful life, Dia-
metros 2009, nr 19, s. 147; Ulanowska A., Odpowiedzialność lekarza z tytułu wrongful 
birth w prawie polskim, Biluetyn SAWP KUL, nr 5, 24 października 2011, dostęp: http://
www.sawp.org.pl/biuletyny/nr-5/60-odpowiedzialno-lekarza-z-tytuu-wrongful-birth-w-
prawie-polskim. Odmienne np. W. Sitek, Zadośćuczynienie w sprawach wrongful life 
w świetle prawa polskiego, Państwo i Prawo 2010, nr 8, s. 96-105; T. Justyński, Poczęcie 
i urodzenie dziecka..., s. 281-282. 

35  M. Safjan, Prawo wobec ingerencji..., s. 463-469.
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powinna mieć prawo do przeprowadzenia badań prenatalnych36. 
Z badań CBOS zrealizowanych w 2012 roku wynika ponadto, że 
61% badanych jest zdania, że w sytuacji, gdy wiadomo, iż dziec-
ko urodzi się upośledzone, każda matka powinna mieć możli-
wość legalnego przerwania ciąży; przeciwny pogląd wyraża 23% 
respondentów37. Wyniki te potwierdzają także rezultaty ankie-
ty przeprowadzonej w Zakładzie Genetyki Instytutu Psychiatrii 
i Neurologii w Warszawie wśród kobiet z negatywnym rozpo-
znaniem upośledzenia dziecka38. Na pytanie: co pacjentka teo-
retycznie zrobiłaby, gdyby wynik badań prenatalnych świadczył 
o ciężkiej i nieuleczalnej chorobie płodu, aż 57,7% kobiet odpo-
wiedziało, że przerwałoby ciążę, 36,7% stwierdziło, że nie wie 
albo nigdy o tym dotychczas nie myślało, a tylko 5% stanowczo 
odpowiedziało, że urodziłoby chore dziecko. 

Prawdopodobieństwo rzeczywistego podjęcia przez kobietę 
decyzji o usunięciu ciąży w przypadku, gdy „badania prenatalne 
lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodo-
bieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo 
nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu” najlepiej poka-
zuje zestawienie liczby dokonanych rozpoznań wad płodu z licz-
bą przeprowadzonych na ich podstawie zabiegów usunięcia cią-
ży. Choć statystyki zawarte w corocznych sprawozdaniach Rady 
Ministrów z wykonania ustawy o planowaniu rodziny... trudno 
uznać za kompletne – nie uwzględniają bowiem przypadków, 
w których kobietom bezprawnie odmówiono prawa do przepro-
wadzenia zabiegu legalnej aborcji, a także liczby aborcji do-

36  Centrum Badań Opinii Społecznej, Opinie o badaniach prenatalnych, Komunikat CBOS nr 2162 
(BS/108/99), lipiec 1999, oprac. W. Derczyński, dostęp: www.cbos.pl/SPISKOM.POL/1999/
K_108_99.PDF

37  Centrum Badań Opinii Społecznej, Opinie o prawie aborcyjnym, Komunikat 
CBOS nr 4740 (BS/160/2012), 12 grudnia 2012 r., oprac. N. Hipsz, dostęp: http://cbos.
pl/SPISKOM.POL/2012/K_160_12.PDF 

38  J. Hofman-Wiśniewska, Raport: badania prenatalne, Klinika ffx 1999, nr 12, dostęp: http://www.
resmedica.pl/ffyraport1299.html (ostatni dostęp luty 2011)
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konanych za granicą bądź nielegalnie39 – ujawniają one trendy, 
których nie można zignorować.

Z danych zawartych w sprawozdaniu Rady Ministrów z wy-
konania wyżej wspominanej ustawy w 2011 roku wynika, że 
w roku tym dzięki inwazyjnym badaniom prenatalnym zdiagno-
zowano 723 przypadki patologii płodu40. Decyzję o terminacji 
ciąży ze względu na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nie-
odwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby 
zagrażającej jego życiu podjęło zaś 620 kobiet41. Jeśli założymy 
(zapewne niezgodnie z rzeczywistością), iż wszystkie stwierdzo-
ne patologie były tak poważne, że dawały podstawę do legalne-
go przerwania ciąży, odsetek kobiet, które zdecydowały się na 
aborcję po uzyskaniu informacji o ryzyku wystąpienia wad gene-
tycznych lub rozwojowych u przyszłego dziecka, wyniósł prawie 
86%. Podobnie było w latach poprzednich. W 2009 roku w wy-
niku inwazyjnych badań prenatalnych stwierdzono 750 patologii 
płodu, wykonano zaś 510 zabiegów przerwania ciąży ze względu 
na wysokie ryzyko choroby lub upośledzenia dziecka (68%)42. 
W 2008 roku zdiagnozowano natomiast 554 patologii płodu, 
a liczba aborcji z przyczyn dotyczących zdrowia płodu wynosiła 
467 (84,3%)43. Nieco inaczej sytuacja wyglądała w 2010 roku. 
Dzięki badaniom inwazyjnym zdiagnozowano wówczas aż 1645 
wad płodu. Art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu rodziny, 
ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przery-

39  Bliżej zob. np. J. Różyńska, W. ChańskaJ. Różyńska, W. Chańska, Abortion in Poland. Law and practice, w: Studies in Biopoli-
tics, (red.) J. Sandor, CEU Center for Ethics and Law in Biomedicine, Budapest 2013, s. 41-60

40  Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania oraz o skutkach stosowania w roku 2011 r. ustawy z dnia 
7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania 
ciąży, Warszawa 2012, s. 44. 

41  Ibidem, s. 51.
42  Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania oraz o skutkach stosowania w roku 2009 r. ustawy z dnia 

7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania 
ciąży, Warszawa 2010, s. 46, 56.

43  Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania w roku 2008 r. ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o plano-
waniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz o skutkach jej 
stosowania, Warszawa 2009, s. 40, 47.
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wania ciąży był zaś podstawą przeprowadzenia 614 legalnych zabie-
gów przerwania ciąży44. 

Powyższe dane, mimo iż niekompletne, wyraźnie pokazują, że 
prawdopodobieństwo podjęcia przez rodzica decyzji o usunięciu cią-
ży w sytuacji, gdy otrzyma on informację o ryzyku wystąpienia wad 
wrodzonych u jego dziecka jest na tyle duże, że „każdorazowo można 
uznać je za realne i trzeba się z nim liczyć”45. Dowodzą one zatem, 
że możliwe jest ustalenie adekwatnego związku kauzalnego między 
nagannym zachowaniem lekarza a narodzinami dziecka dotkniętego 
genetycznie lub rozwojowo uwarunkowaną chorobą bądź niepełno-
sprawnością. Zestawienia te w skondensowanej formie pokazują bo-
wiem, jak kształtuje się praktyka życia społecznego i jaka moralność 
obowiązuje w odniesieniu do badanych zjawisk. Zdają zatem sprawę 
z tego, co doktryna nazywa doświadczeniem życiowym, a co stanowi 
podstawę, zgodnie z obiektywną koncepcją adekwatności, dla ustala-
nia normalności konkretnej relacji kauzalnej.

44  Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania oraz o skutkach stosowania w roku 2010 r. ustawy z dnia 
7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania 
ciąży, Warszawa 2011, s. 54, 63.

45  T. Dybowski, w: System..., s. 258.
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Dopuszczalność prowadzenia postępowania 
diagnostyczno-terapeutycznego na podstawie 
upoważnienia ustawowego przy sprzeciwie osoby 
uprawnionej do wyrażenia zgody na świadczenie 
zdrowotne - analiza wybranych regulacji prawnych.

Wstęp

Podstawową zasadą dopuszczalności udzielania świadczeń zdro-
wotnych jest autonomia pacjenta. Jednoznacznie stwierdzają to obo-
wiązujące przepisy prawne. Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta1 (art. 16 i 17 ust. 1) oraz ustawą o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty2 (art. 32 ust. 1 i 34 ust. 1) pacjent ma prawo 
do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowot-
nych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu stosownej informacji. 
Co do zasady, sprzeciw pacjenta dorosłego, nieubezwłasnowolnione-
go, faktycznie zdolnego do podejmowania świadomych decyzji oraz 
właściwie poinformowanego o stanie zdrowia i proponowanej terapii 
oraz skutkach jej zastosowania albo niezastosowania - jest dla lekarza 

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  Ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 
z późn. zm.).
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wiążący. Potwierdza to art. 192 § 1 Kodeksu karnego3, który sankcjo-
nuje wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta. Jest to prze-
stępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozba-
wienia wolności do lat dwóch. 

Jednocześnie ustawodawca dopuścił, w ustawowo określonych 
przypadkach, podjęcie interwencji medycznej bez zgody uprawnione-
go podmiotu, a nawet przy odmowie zgody na interwencję medyczną 
(czyli przy sprzeciwie pacjenta). W literaturze przedmiotu prezento-
wany jest pogląd, wedle którego prowadzenie postępowania diagno-
styczno-terapeutycznego przy sprzeciwie pacjenta nie jest dopuszczal-
ne bez upoważnienia ustawowego4; nawet wówczas, gdy interwencja 
medyczna leży w interesie pacjenta, albowiem jego sprzeciw prowa-
dzi do poważnych, negatywnych konsekwencji dla stanu zdrowia, 
np. niebezpieczeństwa utraty życia. Stanowiska dopuszczające prawo 
i obowiązek udzielenia pomocy pacjentowi, mimo braku upoważnie-
nia ustawowego, gdy pacjent sprzeciwia się interwencji medycznej, 
prezentowane są np. w kwestii ratowania pacjentów po nieudanych 
próbach samobójczych5.

W tej mierze warto zauważyć, iż praktyczne stosowanie przepisów 
prawnych dopuszczających przymus leczenia, choć mniej kontrower-
syjne, budzi jednak wątpliwości. Wątpliwości są przede wszystkim 
związane z praktycznymi możliwościami pozwalającymi na wyegze-
kwowanie obowiązku poddania się interwencji medycznej. W niektó-
rych sytuacjach brak narzędzi, którymi mógłby posłużyć się perso-
nel medyczny by udzielić świadczenia zdrowotnego, nie pozwala na 
„przełamanie” sprzeciwu pacjenta. Tym samym obowiązek poddania 
się interwencji medycznej staje się iluzoryczny. W opinii piszących 
istotne wątpliwości dotyczyć mogą kwestii udzielania świadczeń zdro-
wotnych małoletnim przy sprzeciwie przedstawiciela ustawowego, 
a także skazanym na karę pozbawienia wolności sprzeciwiającym się 

3  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
4  M. Świderska, Zgoda pacjenta na zabieg medyczny, Toruń 2007, s. 225. 
5  J. Sawicki, Przymus leczenia i eksperyment lekarski w świetle prawa, Warszawa 1967, s. 92, A. Wąsek, 

Prawnokarna problematyka samobójstwa, Warszawa 1982, s. 132. 



Prawo i Medycyna 1/2014 (54, vol. 16) 49

Dopuszczalność prowadzenia postępowania...

leczeniu. Szereg niejasności budzi także problematyka diagnozowania 
osób podejrzanych o zakażenie lub chorobę zakaźną i leczenia chorych 
zakaźnie. Co istotne, nie są to jedyne regulacje, w których ustawodaw-
ca przewidział przeprowadzenie interwencji medycznej przy sprzeci-
wie osoby uprawnionej do wyrażenia zgody. Tytułem przykładu można 
wskazać chociażby przymusowe leczenie określone w przepisach usta-
wy o ochronie zdrowia psychicznego6 czy też ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi7.

Sprzeciw przedstawiciela ustawowego małoletniego pacjenta 

Co do zasady, zgodę na podjęcie czynności leczniczych lub sprzeciw 
w stosunku do pacjenta małoletniego wyraża przedstawiciel ustawo-
wy. Przedstawicielem ustawowym może być rodzic, przysposabiający, 
opiekun lub kurator. Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziec-
ka, pod warunkiem, że nie pozbawiono ich władzy rodzicielskiej, nie są 
małoletnimi (chyba, że są małżeństwem) albo ubezwłasnowolnionymi. 
Przedstawiciel ustawowy jest jedynym podmiotem mogącym wyrazić 
zgodę lub sprzeciw na czynności lecznicze tylko wtedy, gdy dziecko 
nie ukończyło szesnastego roku życia. Decyzję o leczeniu dziecka po-
niżej szesnastego roku życia może podejmować samodzielnie każdy 
z rodziców, chyba że chodzi o sprawy istotne dla dziecka. Zgodnie 
z art. 97 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego8 o istotnych sprawach 
dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie. W procesie leczenia sprawami 
istotnymi dla dziecka są czynności diagnostyczne i lecznicze, których 
wykonanie wiąże się z podwyższonym ryzykiem dla zdrowia lub ży-
cia małoletniego pacjenta, np. zabieg chirurgiczny. Zgodę na podjęcie 
w stosunku do dziecka czynności leczniczej o podwyższonym ryzyku 
powinni wyrazić oboje rodzice. Należy zaznaczyć, że lekarz jest zo-
bowiązany do respektowania woli obojga rodziców jedynie wówczas, 

6  Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535 z późn. 
zm.).

7  Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U. z 2007 r., Nr. 70, poz. 473 z późn. zm.). 

8  Ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
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gdy są obecni w momencie pobierania zgody na wykonanie czynno-
ści leczniczej o podwyższonym ryzyku. Lekarz mający kontakt tyl-
ko z jednym rodzicem, który ma nieograniczoną władzę rodzicielską 
i wyraża zgodę na leczenie dziecka, nie musi poszukiwać drugiego ro-
dzica po to, aby ten również wyraził zgodę. W przypadku, gdy nie ma 
kontaktu z jednym z nich, zgoda jednego rodzica posiadającego pełną 
władzę rodzicielską jest wystarczająca9.

W praktyce może mieć miejsce sytuacja, gdy rodzice nie są w sta-
nie uzgodnić wspólnego stanowiska co do proponowanego przez lekarza 
postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Ten brak porozumienia 
może przybrać formę zgody jednego z rodziców na konkretne świadcze-
nie zdrowotne przy, znanym lekarzowi, sprzeciwie drugiego. W takiej 
sytuacji lekarz nie może uznać za wystarczającą zgody jednego z ro-
dziców i wykonać świadczenie zdrowotne10. Wówczas w kwestii prze-
prowadzenia badania, wykonania zabiegu operacyjnego, zastosowania 
metody leczenia lub diagnostyki o podwyższonym ryzyku, rozstrzyga 
sąd opiekuńczy11. Przede wszystkim sami rodzice powinni niezwłocz-
nie wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie spornej „istotnej sprawy dziec-
ka”. Do momentu uzyskania zgody na leczenie wyrażonej przez sąd 
lekarz nie może podjąć w stosunku do dziecka czynności leczniczej, 
której dotyczy spór. Może jednak zatrzymać małoletniego w szpita-
lu do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sąd opiekuńczy. Zatrzymanie 
dziecka w szpitalu może nastąpić nawet wbrew woli przedstawicie-
la ustawowego, jeśli stan zdrowia dziecka, w opinii lekarza, wyma-
ga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w warunkach szpi-
talnych12. Jeżeli jednak rodzice nie występują do sądu opiekuńczego, 
a rozbieżność zdań między nimi może prowadzić do pogorszenia stanu 

9  J. Ignaczewski, Zgoda pacjenta na leczenie, Warszawa 2003, s. 50-52 
10  A. Augustynowicz, I. Wrześniewska-Wal, Praktyczne aspekty postępowania lekarza w razie braku 

zgody opiekunów prawnych na udzielenie świadczenia zdrowotnego, Pediatria Polska, 2013, Nr 5, s. 485-
490.

11  D. Karkowska, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, komentarz do art. 
17 i 18 teza 4, LEX 2012

12  Art. 29 ust. 2 Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. 
zm.).
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zdrowia małoletniego pacjenta, powinnością lekarza jest wystąpienie 
o zezwolenie sądu opiekuńczego na udzielenie świadczenia zdro-
wotnego13. Podstawą działania lekarza będzie art. 32 ust. 6 ustawy 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty14. Zgodnie z jego brzmieniem 
„Jeżeli (…) małoletni, który ukończył 16 lat, (…) sprzeciwia się 
czynnościom medycznym, poza zgodą jego przedstawiciela usta-
wowego lub opiekuna faktycznego albo w przypadku niewyrażenia 
przez nich zgody wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego”. Przyj-
mujemy, iż przepis ten, choć w brzmieniu niejednoznaczny, należy 
interpretować jako wymagający zgody sądu opiekuńczego w razie 
niewyrażenia przez przedstawiciela ustawowego zgody na wykona-
nie czynności medycznych. W doktrynie przyjmuje się także, iż na 
podstawie zezwolenia sądu opiekuńczego możliwe jest udzielenie 
świadczenia zdrowotnego w razie sprzeciwu obojga rodziców. Od-
mowa udzielenia zgody przez rodziców na dokonanie zabiegu me-
dycznego koniecznego dla ratowania życia dziecka traktowana jest 
jako sprzeczna z ustawą i zasadami współżycia społecznego15. Jeżeli 
zwłoka spowodowana uzyskaniem stanowiska sądu opiekuńczego 
groziłaby dziecku niebezpieczeństwem utraty życia lub znacznym 
pogorszeniem stanu zdrowia lekarz, na podstawie art. 34 ust. 7 usta-
wy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, wdraża konieczne po-
stępowanie diagnostyczno-terapeutyczne. Nawet przy sprzeciwie 
przedstawiciela ustawowego. Lekarz przed podjęciem czynności 
medycznych ma obowiązek, o ile to możliwe, zasięgnąć opinii dru-
giego lekarza, w miarę możliwości tej samej specjalności. O wyko-
nanych czynnościach lekarz niezwłocznie zawiadamia przedstawi-
ciela ustawowego, opiekuna faktycznego lub sąd opiekuńczy. 

13  A. Augustynowicz, I. Wrześniewska-Wal, Praktyczne aspekty postępowania lekarza w razie braku 
zgody opiekunów prawnych na udzielenie świadczenia zdrowotnego, Pediatria Polska, 2013, Nr 5, s. 485-
490.

14  Ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 
z późn. zm.).

15  M. Świderska, Zgoda pacjenta na zabieg medyczny, Toruń 2007, s. 246-247, J. Kulesza, Brak zgody 
pacjenta na zabieg leczniczy a lekarski obowiązek udzielania pomocy, Prawo i Medycyna, 2005, Nr 2, s. 66-83, 
T. Dukiet-Nagórska, Autonomia pacjenta a polskie prawo karne, Warszawa 2008, s. 68-70.
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Po ukończeniu przez dziecko szesnastu lat rodzice mogą jedynie 
współdecydować o leczeniu małoletniego, wyrażając zgodę lub sprze-
ciw na czynności lecznicze wraz z nim (tzw. zgoda kumulatywna). 
Zgoda małoletniego wymagana jest zarówno w przypadku zwykłych 
czynności medycznych, jak i czynności stwarzających podwyższone ry-
zyko dla pacjenta. Pacjent, który ukończył lat 16, może również wyrazić 
sprzeciw. Zgoda oraz sprzeciw mogą być wyrażone ustnie albo poprzez 
takie zachowanie, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje 
na wolę poddania się proponowanym czynnościom medycznym albo 
brak takiej woli. W praktyce może dojść do rozbieżności zdań pomiędzy 
przedstawicielem ustawowym a małoletnim. Chodzi tu o sytuację, gdy 
przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na świadczenie zdrowotne a ma-
łoletni, który ukończył 16 rok życia, wyraża sprzeciw. I odwrotnie. W tej 
sytuacji lekarz powinien zwrócić się do sądu opiekuńczego o zezwolenie 
na interwencję medyczną. Jest to etap pośredni między całkowitym bra-
kiem zdolności do wyrażenia zgody a pełną samodzielnością, pozwa-
lający pogodzić podmiotowość pacjenta i sprawowanie władzy rodzi-
cielskiej nad dzieckiem. Zdolność małoletnich między 16 a 18 rokiem 
życia to szczególny rodzaj kompetencji do samodzielnego wyrażenia 
zgody, ale już nie sprzeciwu, skoro sprzeciw ten może być przełamany 
decyzją sądu opiekuńczego16. Mając na względzie przedstawione wy-
żej rozważania uznać należy, iż kontroli sądu opiekuńczego podlega 
także przypadek sprzeciwu przedstawiciela ustawowego i małoletnie-
go pacjenta co do dokonania zabiegu (czyli podwójny sprzeciw), któ-
rego celowość w opinii lekarza nie budzi wątpliwości17 . 

W tym miejscu warto także zwrócić uwagę na brzmienie art. 23 
ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoho-
lizmowi. W myśl tego przepisu pomoc, w tym przypadku medyczna, 
niesiona dzieciom przez osoby i instytucje, może być udzielona wbrew 
woli rodziców lub opiekunów będących w stanie nietrzeźwym. Stan 
nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi 

16  M. Safjan, Polskie prawo a Europejska Konwencja Bioetyczna, Prawo i Medycyna, 2000, Nr 5, s. 
3-12.

17  T. Dukiet-Nagórska, Autonomia pacjenta a polskie prawo karne, Warszawa 2008, s. 68-77.
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lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5 o/oo alkoholu albo obec-
ności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 
(art. 46 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi). 

Powyższa interpretacja, choć z całą pewnością służąca dobru pacjen-
ta, może zrodzić problem ewentualnej egzekucji. Wątpliwość dotyczy 
tego, czy przedstawiciel ustawowy będzie spokojnie znosił interwen-
cję medyczną, której był przeciwny18. Poza tym może zachodzić ko-
nieczność zastosowania wobec małoletniego, zwłaszcza gdy ukończył 
16 rok życia i sprzeciwia się interwencji medycznej, środka przymusu 
bezpośredniego19. 

Przymus leczenia osób pozbawionych wolności

W myśl art. 115 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego (dalej 
k.k.w.)20 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 przyjąć należy 
dobrowolność poddania się postępowaniu diagnostyczno-terapeutycz-
nemu21. Ograniczenie praw skazanego wynikać może z ustawy oraz 
wydanego na jej podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. 

Na podstawie art. 116 § 1 pkt 3 k.k.w. skazany ma obowiązek podda-
nia się – niezależnie od obowiązków określonych w przepisach o zwal-
czaniu chorób zakaźnych, wenerycznych i gruźlicy, alkoholizmu i nar-
komanii – przewidzianym w przepisach badaniom, leczeniu, zabiegom 
lekarskim, sanitarnym oraz rehabilitacji. Ponieważ w przepisie tym 
nie określono rodzajów działań medycznych, którym skazany musi się 
poddać, norma wynikająca z tego przepisu ma charakter blankietowy. 
Pomimo tego, iż w istocie swojej przepis dotyczy ograniczenia prawa 
do samostanowienia, nie daje podstaw do posłużenia się przymusem 

18  T. Dukiet-Nagórska, Autonomia pacjenta a polskie prawo karne, Warszawa 2008, s. 68-77.
19  A. Augustynowicz, I. Wrześniewska-Wal, Stosowanie przymusu bezpośredniego przez personel me-

dyczny w procesie diagnozowania i terapii małoletnich pacjentów, Pediatria Polska, 2013, Nr 2, s. 209-210. 
20  Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.). 
21  T. Dukiet-Nagórska, Autonomia pacjenta a polskie prawo karne, Warszawa 2008, s. 108.
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bezpośrednim celem wyegzekwowania poddania się określonym dzia-
łaniom medycznym22. 

W art. 118 § 2 k.k.w. ustawodawca zezwala na dokonanie koniecz-
nego zabiegu lekarskiego, w tym również chirurgicznego, jeżeli życiu 
skazanego pozbawionego wolności, grozi poważne niebezpieczeństwo, 
stwierdzone co najmniej przez dwóch lekarzy. Zabiegu można doko-
nać nawet przy sprzeciwie skazanego. W wypadku sprzeciwu skazane-
go o konieczności zabiegu rozstrzyga sąd penitencjarny. Chyba, że za-
chodzi bezpośrednie niebezpieczeństwo śmierci skazanego. Wówczas 
o konieczności zabiegu decyduje samodzielnie lekarz. Warto podkre-
ślić, że lekarz oceniający zdrowie skazanego pozbawionego wolności 
nie musi być specjalistą, bo nie stawia on diagnozy ani nie ordynuje 
leczenia, lecz ma jedynie wypowiedzieć się, czy istnieje zagrożenie dla 
zdrowia bądź życia skazanego, gdyby leczyć go w warunkach więzien-
nych23. Co istotne, redakcja tego przepisu pozwala przyjąć, że zasadą 
jest udzielanie świadczeń zdrowotnych skazanemu za jego zgodą. 

Pod użytym w art. 118 § 2 k.k.w. pojęciem „zabieg lekarski” rozu-
mieć należy takie postępowanie, które jest niezbędne do odwrócenia 
„poważnego niebezpieczeństwa” grożącego życiu skazanego24. Chodzi 
tu zatem o wszelkie czynności terapeutyczne, o ile są konieczne, jak 
i diagnostyczne, których przeprowadzenie jest niezbędne do postawie-
nia diagnozy i podjęcia właściwej terapii. O tym, jakie metody postę-
powania są w danym przypadku niezbędne, decyduje lekarz kierując 
się aktualną wiedzą medyczną. Warto także zauważyć, iż ustawodaw-
ca w przepisie tym posłużył się sformułowaniem „można dokonać”. 
To rodzi pytanie, czy lekarz zatem ma uprawnienie czy też obowią-
zek podjęcia działania? A. Zoll jest zdania, że regulacja zawarta w art. 
118 § 2 k.k.w nie oznacza obowiązku przeprowadzenia zabiegu wbrew 
woli pacjenta25. W obecnym stanie prawnym lekarz nie ma ani nakazu 

22  M. Boratyńska, P. Konieczniak, Prawa pacjenta, Warszawa 2001, s. 315. 
23  Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 16 kwietnia 2003 r., sygn. akt II AKz 121/03, LEX 

nr 81587
24  T. Dukiet-Nagórska, Autonomia pacjenta a polskie prawo karne, Warszawa 2008, s. 110. 
25  A. Zoll, Stan wyższej konieczności jako okoliczność wyłączająca przestępczość czynu w praktyce 

lekarskiej, Prawo i Medycyna, 2005, Nr 2, s. 17.
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podejmowania działania wbrew stanowisku odbywającego karę po-
zbawienia wolności, ani uprawnienia do takiego działania26. Lekarz nie 
jest również uprawniony do zastosowania środków przymusu bezpo-
średniego. Ewentualnie można by mówić o zastosowaniu środka przy-
musu bezpośredniego celem doprowadzenia do wykonania zabiegu le-
karskiego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. Problem w tym, 
że postanowienia ustawy o Służbie Więziennej27 nie są adekwatne do 
potrzeb związanych z przymusową terapią, a katalog środków przymu-
su bezpośredniego nie przystaje do tego celu28. 

Jeżeli zatem skazany na karę pozbawienia wolności, zdolny do świa-
domego wyrażenia zgody, sprzeciwia się interwencji medycznej ratują-
cej życie, lekarz powinien powstrzymać się od udzielenia świadczenia 
zdrowotnego. Jednak gdy skazany nie jest zdolny do właściwego roze-
znania co do swojej sytuacji zdrowotnej, należy przyjąć, że nie jest on 
zdolny do świadomego wyrażenia zgody. W tej sytuacji zastosowanie 
znajdą art. 33 i art. 34 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty29, 
czyli przepisy dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych przez le-
karza w razie braku zgody pacjenta albo przy jego sprzeciwie. 

Sprzeciw pacjenta podlegającego przepisom ustawy 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi

Zgodnie z arty. 5 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi30, osoby przebywające na terytorium RP 
są zobowiązane poddawać się zabiegom sanitarnym, badaniom sani-
tarno-epidemiologicznym, w tym również postępowaniu mającemu na 
celu pobranie lub dostarczenie materiału do tych badań, szczepieniom 

26  T. Dukiet-Nagórska, Autonomia pacjenta a polskie prawo karne, Warszawa 2008, s. 111. 
27  Ustawa z 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. Nr 79, poz. 523 z późn. zm.). 
28  T. Dukiet-Nagórska, Autonomia pacjenta a polskie prawo karne, Warszawa 2008, s. 113-114. 
29  Ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 

z późn. zm.).
30  Ustawa z 5 grudnia 2008 r. ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ( Dz. 

U. Nr 234, poz1570 z późn. zm.).
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ochronnym, leczeniu, hospitalizacji, izolacji, kwarantannie lub poeks-
pozycyjnemu profilaktycznemu stosowaniu leków, a także nadzorowi 
epidemiologicznemu. Obowiązki, o których mowa w tym przepisie, 
nakładane są w dwóch trybach. Po pierwsze, obowiązki związane 
z badaniami, szczepieniami, hospitalizacją i kwarantanną są nakłada-
ne w drodze administracyjnej, tj. decyzji właściwego państwowego 
inspektora sanitarnego. Po drugie, ustawodawca przewidział swoisty 
tryb postępowania w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zachoro-
wania na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną. 

Środki administracyjne można zastosować wobec osób podejrza-
nych, a także u osób, u których rozpoznano zakażenie lub zachoro-
wanie na chorobę zakaźną. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej 
wykonalności. 

W praktyce wiele kontrowersji budzi obowiązek związany ze szcze-
pieniami ochronnym31. W orzecznictwie dominuje pogląd, że obowią-
zek poddania się szczepieniom ochronnym nie musi być potwierdzony 
decyzją administracyjną, gdyż wynika on wprost z przepisu prawa32. 
W tej sytuacji uchylenie się od szczepień ochronnych nie może stano-
wić o odpowiedzialności za wykroczenie z art. 115 Kodeksu wykro-
czeń33, albowiem kodeks wykroczeń taką ewentualność uzależnia od 
wydania decyzji administracyjnej34. 

Jeśli pacjent podlega hospitalizacji, izolacji lub kwarantannie na 
podstawie decyzji państwowego powiatowego inspektora sanitarne-
go, lekarz sprawujący nad nim opiekę ma obowiązek poinformowania 
o przyczynach zastosowania danego środka. Gdy pacjent nie wyraża 
zgody np. na izolację, kierownik podmiotu leczniczego ma obowią-
zek powiadomienia go o przysługujących mu środkach odwoławczych 
(art. 39 ust. 2 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i cho-
rób zakaźnych u ludzi). Ze względu na skutki, jakie wywołuje decyzja 

31  A. Augustynowicz, I. Wrześniewska-Wal, Aspekty prawne obowiązkowych szczepień ochronnych 
u dzieci, Pediatra Polska, 2013, Nr 1, s. 120-126

32  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 21 lutego 2013 r. sygn. akt. II SA/Ke 
7/13, LEX Nr 1340290. 

33  Ustawa z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2010r., Nr 46, poz. 275 z późn. zm.).
34  T. Dukiet-Nagórska, Autonomia pacjenta a polskie prawo karne, Warszawa 2008, s. 115.
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o przymusowej hospitalizacji, izolacji lub kwarantannie w ustawie po-
winny być zawarte przepisy precyzyjnie regulujące uprawnienia osoby 
podlegającej tym obowiązkom. Wydaje się, że przepis wskazany wyżej 
nie jest wystarczający. Nie jest bowiem jasne, jakie środki odwoławcze 
można zastosować. Czy środki o charakterze administracyjnoprawnym 
– odwołanie od decyzji do organu II instancji, czy też pacjent może 
zwrócić się o kontrolę do sądu powszechnego35. 

Decyzja administracyjna podlega wykonaniu na podstawie przepi-
sów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji36. Ustawa 
ta przewiduje pięć środków egzekucyjnych w postępowaniu dotyczą-
cym obowiązków o charakterze niepieniężnym: grzywnę w celu przy-
muszenia, wykonanie zastępcze, odebranie rzeczy ruchomej, odebranie 
nieruchomości, opróżnienie lokali i innych pomieszczeń oraz przymus 
bezpośredni. Organem egzekucyjnym w zakresie egzekucji administra-
cyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym jest właściwy inspek-
tor sanitarny (art 20 § 1 pkt 3 i 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji). W przypadku zwalczania i zapobiegania chorobom 
zakaźnym i zakażeniom zastosowanie znajdą tylko pierwszy i ostatni 
z nich, tj. grzywna w celu przymuszenia (art. 119-126 ustawy o po-
stępowaniu egzekucyjnym w administracji) oraz przymus bezpośredni 
(art. 148-153a. ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administra-
cji). Grzywna w celu przymuszenia stanowi środek przymusu pośred-
niego (art. 119-126 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w admini-
stracji). Grzywnę nakłada się, gdy egzekucja dotyczy spełnienia przez 
zobowiązanego m.in. obowiązku wykonania czynności, a w szczegól-
ności czynności, której z powodu jej charakteru nie może spełnić inna 
osoba. W przypadku osoby fizycznej działającej przez przedstawiciela 
ustawowego grzywna jest nakładana na przedstawiciela lub na osobę, 
do której należy bezpośrednie czuwanie nad wykonaniem określonych 

35  Opinia prawna do projektu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u lu-
dzi (druk sejmowy nr 324, VI kadencja Sejmu RP) z 19 maja 2008 r., R. Kubiak, Prawo medyczne, Warszawa 
2010 r., s. 425 

36  Ustawa z 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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obowiązków. Grzywna w celu przymuszenia ma charakter wyjątko-
wy i może być stosowana, jeżeli nie jest celowe zastosowanie innego 
środka egzekucji. Jeżeli jednokrotne zastosowanie grzywny nie odnie-
sie skutku, może być ona nałożona ponownie w tej samej lub wyższej 
kwocie. Każdorazowo nałożona grzywna nie może przekroczyć kwoty 
10 000 zł, zaś grzywny nakładane wielokrotnie nie mogą łącznie prze-
kroczyć kwoty 50 000 zł. Grzywna może być zatem stosowana wobec 
osób uchylających się np. od poddania się obowiązkowej hospitalizacji 
lub izolacji. Jednak środek ten, w przypadku chorób, którymi stosunko-
wo łatwo można się zarazić, np. gruźlica w okresie prątkowania, wyda-
je się mało skuteczny. Istotą zarówno obowiązkowej hospitalizacji jak 
i izolacji, jest uniemożliwienie przeniesienia zakażenia37. Wydaje się, 
iż skuteczniejszym środkiem bezpośredniego oddziaływania może być 
przymus bezpośredni w rozumieniu przepisów ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji. Przymus bezpośredni polega na dopro-
wadzeniu do realizacji obowiązku poprzez wyrażenie groźby zastoso-
wania lub zastosowania bezpośrednio skutecznych środków, nie wyłą-
czając siły fizycznej, w celu usunięcia oporu zobowiązanego lub osób, 
które stoją na przeszkodzie wykonaniu obowiązków. Ustawa o postę-
powaniu egzekucyjnym w administracji nie wymienia wprost środków 
przymusu bezpośredniego. Organ egzekucyjny może niezwłocznie 
zastosować środek przymusu bezpośredniego, jeżeli zwłoka w zasto-
sowaniu obowiązku może zagrozić zdrowiu lub życiu lub też spowo-
dować niemożność lub znaczne utrudnienie w realizacji obowiązku. 
W przypadku stosowania przymusu bezpośredniego możliwa jest po-
moc np. Policji (art. 46 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w admi-
nistracji). Stosowanie środków przymusu bezpośredniego ma jednakże 
istotną wadę. Pozwala jedynie na doprowadzenie pacjenta do określo-
nego miejsca przewidzianego dla wykonania obowiązku. Nie sposób 
jednak przy użyciu siły fizycznej pokonać sprzeciw pacjenta wobec 
badania czy też leczenia prowadzonego w czasie pobytu w szpitalu. 

37  J. Sawicki, Przymus leczenia, eksperyment, udzielanie pomocy i przeszczep w świetle prawa, War-
szawa 1966, s. 71-127
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W wielu sytuacjach nie będzie także wchodziło w grę stosowanie przez 
lekarza środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 36 
ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi. Nie jest bowiem spełniona jedna z przesłanek warunkujących 
ich stosowanie, a mianowicie podejrzenie lub rozpoznanie zachorowa-
nia na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną.

W przypadku podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na choro-
bę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną ustawodawca przewi-
dział swoisty tryb postępowania. Przez chorobę wysoce niebezpieczną 
i szczególnie zakaźną rozumie się chorobę łatwo rozprzestrzeniającą 
się, o wysokiej śmiertelności, powodującą szczególne zagrożenie dla 
zdrowia publicznego i wymagającą specjalnych metod zwalczania. 
Do takich chorób ustawodawca wprost zaliczył cholerę, dżumę, ospę 
prawdziwą oraz wirusowe gorączki krwotoczne. W tej sytuacji lekarz 
przyjmujący do szpitala, miejsca izolacji lub odbywania kwarantanny, 
poddaje osobę podejrzaną o zachorowanie, chorą na chorobę szcze-
gólnie niebezpieczną i wysoce zakaźną lub osobę narażoną na zakaże-
nie hospitalizacji, izolacji lub kwarantannie oraz badaniom. Również 
w przypadku, gdy brak jest decyzji administracyjnej. Jest to rozwiąza-
nie silnie naruszające prawo autonomii pacjenta. Pozwala bowiem na 
przełamanie sprzeciwu pacjenta na podstawie decyzji lekarza. Ponadto 
decyzja ta nie podlega kontroli instancyjnej. Z tego względu w ustawie 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 
nałożono na lekarza liczne obowiązki informacyjne (art. 35 ustawy). 
Lekarz przyjmujący pacjenta musi niezwłocznie zawiadomić państwo-
wego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla szpitala, 
miejsca izolacji lub odbywania kwarantanny. Ponadto jest on zobli-
gowany poinformować zainteresowanego oraz jego osoby najbliższe 
o przesłankach uzasadniających ww. działania. Istotną kwestią jest po-
twierdzenie wykonanych przez niego czynności poprzez wpis w do-
kumentacji medycznej. Warto podkreślić, że w omawianej sytuacji 
ustawa dopuszcza stosowanie, bez wcześniejszej decyzji administra-
cyjnej, przymusu bezpośredniego przez lekarza (art. 36 ustawy o zapo-
bieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi). Osobą 
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uprawnioną do podjęcia decyzji o zastosowaniu środka przymusu bez-
pośredniego jest lekarz, który określa jego rodzaj i osobiście nadzo-
ruje wykonanie przez osoby wykonujące inne zawody medyczne (np. 
pielęgniarka). Przy wyborze środka przymusu bezpośredniego lekarz 
powinien wybrać środek możliwie dla tej osoby najmniej uciążliwy.

Podsumowanie

Każde działanie personelu medycznego, choć podjęte w celach dia-
gnostyczno-terapeutycznych, wykonane bez zachowania obowiązu-
jących w tej mierze procedur prawnych, naraża lekarza na odpowie-
dzialność zawodową, cywilną a w skrajnych sytuacjach także karną. 
I choć ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty nakłada na lekarza 
obowiązek udzielania pomocy, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby 
spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia 
ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia i w innych przypadkach nie cier-
piących zwłoki - w pewnych sytuacjach lekarz działać nie może. 

Z drugiej strony, brak precyzyjnych przepisów prawnych rodzi sze-
reg wątpliwości personelu medycznego co do przysługujących mu 
uprawnień i ciążących nań obowiązków. To w konsekwencji może na-
rażać pacjentów na niebezpieczeństwo powstania negatywnych skut-
ków dla ich życia i zdrowia a personel medyczny na odpowiedzialność 
prawną. 
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Autonomia pacjenta a granice upoważnienia osoby
bliskiej i zaufanej

Jedną z głównych niemedycznych bolączek lekarza w relacjach 
z pacjentem jest presja ze strony członków rodziny. Przez szpitale i ho-
spicja przewijają się liczni krewni, powinowaci oraz inne osoby po-
dające się za bliskich i przypisujące sobie wynikłe stąd uprawnienia. 
Jedni ofiarnie niosą pomoc i wspierają działania placówki medycznej, 
inni zaś okazują wrogość wobec personelu lub zdradzają się z interesa-
mi własnymi niezupełnie zbieżnymi z najlepszym interesem pacjenta. 
Przywykło się sądzić - o czym przekonuje praktyka - że z krewnymi 
pacjenta należy liczyć się czasem bardziej niż z nim samym; zdarza 
się wręcz oddawanie w ich ręce decyzji - np. co do podania niektórych 
leków (zwłaszcza uspokajających)1 lub konsultowanie, jakie informa-
cje medyczne powinny być pacjentowi przekazane, a jakie przed nim 
zatajone. 

Niniejsze opracowanie zawiera zestawienie regulacji, które umoż-
liwiają osobom trzecim dostęp do prawnie chronionych dóbr pacjenta: 
do informacji w zwykłych warunkach zastrzeżonych. Nie zajmuję się 
natomiast kompetencjami decyzyjnymi krewnych z tej prostej przy-
czyny, że polskie prawo nie przewiduje żadnych - w każdym razie gdy 
chodzi o pacjentów samodzielnych prawnie i fizycznie. U troskliwych 

1  Zob. W. Chańska, Nieszczęsny dar życia. Filozofia i etyka jakości życia w medycynie współczesnej, 
Wrocław 2009, s. 251-253. - gdzie opisuje powikłane koleje samodzielnych prawnie pacjentów hospicjum.
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i kochających członków rodziny rozwiązanie takie może wzbudzać 
sprzeciw, jednak aksjologia wydaje się klarowna: abstrahuje od fak-
tycznych relacji w rodzinie (które mogą być zarówno wysoce pozy-
tywne jak skrajnie złe), a jedynym decydentem pozostawia bezpośred-
nio zainteresowanego. Nie istnieją godne ochrony powody, dla których 
rodzina pacjenta miałaby doznawać uprzywilejowania, w szczególno-
ści przez udzielenie kompetencji do podejmowania wespół z lekarza-
mi decyzji medycznych bez jego udziału2. Fakt ten, podkreślany przez 
piśmiennictwo jako wynikający z przepisów w sposób oczywisty, wy-
daje się jednak słabo dostrzegany przez praktykę. Naciski ze strony 
członków rodziny pacjenta przekładają się na przyznawanie im przez 
stronę medyczną nienależnych uprawnień - najpewniej dla świętego 
spokoju. Rodzina może być bowiem natrętna, uciążliwa, dociekliwa 
i napastliwa, zaś pacjent – obezwładniony i niegroźny z powodu osła-
bienia chorobą, przyporządkowany do łóżka oraz skrępowany szpi-
talną rutyną. Dlatego wobec napierającej rodziny lekarze ustępują 
nierzadko ponad głową pacjenta, zwłaszcza gdy ten jest w starszym 
wieku. Dla przykładu: w sprawie rozpatrywanej przez Okręgowy Sąd 
Lekarski w Warszawie lekarka dermatolog została skazana m.in. za 
to, że zebrała zbyt pobieżny wywiad i nie wykonała badania ogólnego 
przedmiotowego, co przełożyło się na ciąg zaniechań, opóźnień i osta-
tecznie doprowadziło do śmierci siedemdziesięcioletniej pacjentki. Jak 
wyjaśniała obwiniona w toku postępowania, obecny na miejscu do-
rosły syn starszej pani nalegał, aby ograniczyć się do badania ściśle 
dermatologicznego. Nie trzeba tłumaczyć, że jest to niedopuszczalne, 
aczkolwiek przeciwstawienie się agresywnemu krewnemu bywa trud-
ne i w rezultacie również informacje objęte tajemnicą lekarską zostają 
udzielone osobom niepowołanym.

Na potrzeby analizy będziemy pod pojęciem osoby zaufanej ro-
zumieć każdą osobę, upoważnioną przez kompetentnego pod wzglę-
dem zarówno formalnym jak materialnym pacjenta, do dokonywania 

2  W bioetyce podaje się wprawdzie uzasadnienie, że to na członków rodziny spadnie faktyczny ciężar 
opieki nad czasowo lub trwale niedołężnym, jednak argument ten wydaje się zbyt słaby jako usprawiedliwienie 
ingerencji w cudze dobra osobiste: zdrowie, życie lub wolność.
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określonych przez prawo medyczne czynności. Lekarska ustawa za-
wodowa operuje w odniesieniu do udostępnienia informacji o stanie 
pacjenta pojęciem „zgoda pacjenta” (art. 31 ust. 2 uzawlek), natomiast 
w praktyce utarło się stosowanie w dokumentacji medycznej sformu-
łowania „upoważnienie”. Umowne nazwanie osobą zaufaną wynika 
z uproszczonego nieco rozumowania, że w przeciwnym razie pacjent 
nie udzieliłby upoważnienia, skoro czynności, o które chodzi, odnoszą 
się do odbioru informacji o charakterze poufnym, w zwykłych okolicz-
nościach zawarowanych tajemnicą lekarską. Nie zostało to w przepi-
sach w żaden sposób doprecyzowane, co oznacza, że pacjentowi wolno 
jest obdarzyć zaufaniem dowolną osobę bez względu na relację ro-
dzinną, towarzyską bądź status zawodowy („innym osobom”). Można 
prima facie zapytać, czy „osoba upoważniona” oznacza również osobę 
prawną. Na tę wątpliwość należy odpowiedzieć twierdząco, ponieważ 
kluczowe znaczenie ma swobodna decyzja pacjenta. Niemniej w ta-
kim razie upoważniony może być również ubezpieczyciel, kancelaria 
prawnicza (lub konkretny prawnik), dziennikarz, urząd, a także inny 
lekarz, niezwiązany z procesem leczenia. Wśród tych osób na pewno 
nie wszystkie cieszą się zaufaniem pacjenta, co nie zmienia faktu, że 
w zwykłych warunkach upoważnienie opiera się na zaufaniu.

Upoważnienie dla osoby trzeciej obejmuje na gruncie ustaw me-
dycznych czynności o charakterze informacyjnym: informację o sze-
roko rozumianym stanie pacjenta, włącznie z rekomendowanymi me-
todami leczniczymi (art. 31 ust. 2, 4 i 40 ust. 2 pkt 4 uzawlek oraz art. 
14 ust.2 pkt 3 uprpacj) oraz dostęp do dokumentacji (art. 26 ust. 1 i 2 
uprpacj)3.

Konstrukcja prawna. 

Upoważnienie informacyjne ma charakter bierny, tzn. jego ce-
lem jest odbiór, z czynnym tylko prawem dostępu do dokumentacji. 

3  Stosownie do tych przepisów pacjent może wyrazić zgodę na ujawnienie tajemnicy lekarskiej lub na 
dostęp do dokumentacji medycznej nie tylko osobie zaufanej, ale wobec dowolnie określonego kręgu osób, np. 
dla celów publikacji w prasie.
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Nieuniknione w tym miejscu staje się postawienie pytania o paralele 
z udzieleniem pełnomocnictwa na gruncie prawa cywilnego. W obu 
przypadkach mamy do czynienia z umocowaniem, którego źródłem 
jest jednostronne oświadczenie osoby zainteresowanej, niewymagają-
ce akceptacji przez upoważnionego. Na gruncie prawa medycznego 
jest to swoista postać upoważnienia do doręczeń, tyle tylko, że chodzi 
nie o zastępstwo, lecz o równoległość uprawnień. Z funkcjonalnego 
punktu widzenia pełnomocnictwo nadaje kompetencję do działania za-
miast mocodawcy, choć nie wyklucza jego osobistej aktywności w tym 
samym zakresie. Upoważnienie do informacji medycznej oznacza na-
tomiast, że ma być ona udzielona pacjentowi oraz osobie zaufanej, 
która wcale nie funkcjonuje jako zastępca, a tylko dla siebie zysku-
je dostęp do zastrzeżonej wiedzy o innej osobie. Wykazuje to pewne 
cechy wspólne z pełnomocnictwem, jednak podobieństwo wydaje się 
powierzchowne. Granice upoważnienia są do pewnego stopnia wyzna-
czane przez autonomię pacjenta, jednak z unormowań ustaw medycz-
nych wynika, iż w zwykłych okolicznościach może ono mieć charakter 
jedynie równoległy, czyli bez opcji zastępstwa. Wobec tego upoważ-
niony uzyskuje dostęp do tajemnicy na użytek własny.

Upoważnienie nie wymaga żadnej szczególnej formy, wolno więc 
zastanawiać się, czy może być również dorozumiane. W doktrynie 
prawa cywilnego przyjęto zapatrywanie, że w sposób dorozumiany 
wolno udzielić pełnomocnictwa. Jednakże pełnomocnictwo spełnia 
odmienną funkcję: daje prawo do działania w cudzym imieniu, a do-
rozumiewanie udzielenia go opiera się na uchwytnych przesłankach: 
na operowaniu powierzonymi pieczęciami, formularzami, kluczami do 
pomieszczeń4. Zgodnie z poglądami doktryny można też wnioskować 
o udzieleniu pełnomocnictwa na tej podstawie, że mocodawca toleruje 
występowanie danej osoby w swoim imieniu.5 Specyfika upoważnie-
nia do odbioru informacji medycznej pozwala jednak zasadnie wątpić 

4  M. Pazdan, w: System Prawa Prywatnego (red. Z. Radwański), t. 2, Warszawa 2002, s. 502
5  Tak A. Szpunar, Udzielenie pełnomocnictwa, Przegląd Sądpwy nr 9/1993, s. 33; M. Pazdan, w, Kodeks 

cywilny. Komentarz (red. K. Pietrzykowski), t. 1, Warszawa 1999, art. 96, Nb 17; B. Ziemianin, Prawo cywilne. 
Część ogólna, Poznań 1999, s. 260.
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w dopuszczalność udzielenia go w sposób dorozumiany, a tym bardziej 
poprzez samo tylko tolerowanie działań rzekomo upoważnionego. 
W szczególności nawet stała obecność przy pacjencie osoby towarzy-
szącej, bliższej lub dalszej, nie jest moim zdaniem równoznaczna z upo-
ważnieniem, ponieważ dostarcza zbyt skąpej informacji o intencjach 
pacjenta. Przyjmowanie wizyt czy poddawanie się dodatkowej opiece 
pielęgnacyjnej nie wystarczy dla uznania przez personel medyczny, 
że wizytujący bądź pielęgnujący jest jednocześnie na tyle zaufany, by 
można było w jego obecności przekazywać pacjentowi informacje co 
do jego stanu lub informować tę osobę bezpośrednio. Dodatkową oko-
licznością przemawiającą przeciwko tego rodzaju wnioskowaniu jest 
status pacjenta jako osoby zazwyczaj dotkniętej chorobą, więc osła-
bionej fizycznie i mentalnie, a przez to o ograniczonych zdolnościach 
protestowania wobec natarczywości osób postronnych. Dlatego samo 
znoszenie przezeń cudzej obecności nie pozwala na uznanie „tolero-
wanego” bądź dorozumianego upoważnienia informacyjnego. Upo-
ważnienie takie powinno mieć charakter wyraźny, a wątpliwości nale-
ży tłumaczyć w kierunku jego braku i konsekwentnie przyjmować, iż 
upoważniona jest tylko osoba, co do której pacjent oświadczył ten fakt 
jednoznacznie: ustnie („- panie doktorze, przy nim może pan mówić”), 
a jeszcze lepiej - na piśmie. 

Upoważnienie informacyjne, jako jednostronne i autonomiczne za-
dysponowanie przez pacjenta własnym dobrem prawnie chronionym, 
powinno być ponadto traktowane jako w każdej chwili odwołalne. 
W przeciwieństwie do cywilnoprawnego pełnomocnictwa, nie może 
ono zostać uczynione nieodwołalnym z przyczyn uzasadnionych treścią 
stosunku prawnego będącego podstawą do jego udzielenia6. W przy-
padku pełnomocnictwa nieodwołalność musi stanowić konsekwencję 
nie tylko samego istnienia określonego stosunku podstawowego (np. 
umowy zlecenia), ale i takiej jego treści, która uzasadnia idącą dalej niż 
w zwykłych okolicznościach ochronę interesów strony. Przykładowo - 
zlecenie nie może być ukształtowane jako niewypowiadalne, a tylko 

6  Zob. art. 101 ? 1 kc.



66 Prawo i Medycyna 1/2014 (54, vol. 16)

Maria Boratyńska

przyczyny wypowiedzenia wolno ograniczyć do ważnych (art. 746 § 3 
kc). Nie ma więc powodów, by nieodwołalne było zawarte w zleceniu 
pełnomocnictwo. Pełnomocnictwa nie można odwołać wówczas, gdy 
z umowy między mocodawcą a inną osobą wynika, że zostało udzielo-
ne w interesie tej osoby.7 Teoretycznie stosunkiem podstawowym dla 
upoważnienia informacyjnego mogłaby być umowa łącząca pacjenta 
z osobą upoważnioną, w szczególności umowa ubezpieczenia. W umo-
wach takich ubezpieczający zobowiązują się do dostarczania ubezpie-
czycielowi informacji na temat swego stanu zdrowia, które mogą mieć 
wpływ na warunki umowy (np. na wysokość składki). Zawarte w umo-
wie i będące konsekwencją owego zobowiązania upoważnienie dla 
ubezpieczyciela do zasięgania informacji w placówkach medycznych 
nie ma notabene nic wspólnego z zaufaniem, a stanowi tylko przed-
miot kłopotliwego obowiązku kontraktowego. Ochrona ubezpiecze-
niowa utrzymuje się przez czas trwania umowy, a ponadto zależy od 
opłacania składek. Z tych względów nie ma moim zdaniem podstaw, 
aby upoważnienie do zasięgania informacji o pacjencie uczynić nie-
odwołalnym. Ograniczenie odwołalności może co najwyżej wynikać 
ze wskazania terminu, przed którego upływem niedopuszczalne będzie 
jego dokonane - np. na czas trwania umowy. 

Śmierć mocodawcy pociąga za sobą wygaśnięcie pełnomocnictwa 
(art. 101 § 2 kc), podczas gdy ustawy medyczne milczą co do wpływu 
śmierci pacjenta na upoważnienie do odbioru informacji. Tajemnica 
lekarska obowiązuje również po śmierci pacjenta, jednak nie odnosi 
się to do ustawowych wyjątków, w tym do zgody samego pacjenta 
na jej ujawnienie (art. 40 ust. 3 uzawlek.). Należy zatem uznać - co 
wydaje się ponadto zgodne z potoczną intuicją - iż zgoda pacjenta na 
informowanie innych osób pozostaje ważna po jego śmierci. W braku 
takiej zgody przeciwnie - tajemnica obowiązuje również wobec osób 
bliskich, w tym krewnych zmarłego. 

Wyjściowo należy też przyjąć, iż zakres upoważnienia wynika 
z jego treści, ale przy braku wyraźnego określenia (np. upoważnienie 

7  K. Piasecki, Kodeks cywilny z komentarzem, (red. J. Winiarz), Warszawa 1989, t. I, s. 107.
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do informowania zawarte w formularzu hospitalizacji) powinien być 
taki sam, jak należny pacjentowi: ust. 2 art. 31 uzawlek. odsyła w spo-
sób jednoznaczny do ust. 1. W rezultacie nie działa zasada minimali-
zacji z ust. 2a art. 40 („ujawnienie tajemnicy może nastąpić wyłącznie 
w niezbędnym zakresie”), ponieważ unormowanie ust. 2 art. 31 ma 
charakter lex specialis: określa zasób należnych informacji, w przeci-
wieństwie do ogólnie sformułowanego ust. 4 art. 40. 

Pojęcia zgody (pacjenta) nie precyzują ustawy medyczne ani ustawa 
o ochronie danych osobowych, dlatego zdaniem NSA uprawnione jest 
odwołanie się do kodeksu cywilnego w części dotyczącej oświadczeń 
woli: 

„Dokonując wykładni językowej, systemowej i funkcjonalnej sąd 
stwierdza, że przez zgodę osoby, której dane dotyczą rozumie się 
oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych wyrażającego zgodę. Zgoda taka powinna być konkretna. 
Osoba, od której uzyskano zgodę, powinna wiedzieć, jaki jest zakres 
udzielonej zgody, jakie zatem jej dane będą przetwarzane, przez kogo 
i w jakim celu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ma charak-
ter oświadczenia woli, co oznacza konieczność badania jej skuteczno-
ści z różnych punktów widzenia. Między innymi winna być ona wyraź-
na. (...) Udzielający zgody musi być przy tym zorientowany, o jakie 
dane chodzi i o jakie ich przetwarzanie, w tym zwłaszcza do jakich 
celów [podkr. moje – MB]. Ponieważ zgoda taka stanowi oświadczenie 
woli, należy ją tłumaczyć w sposób, jakiego wymagają, ze względu na 
okoliczności, w których została złożona, zasady współżycia społeczne-
go i ustalone zwyczaje.”8 Przechodząc tym razem ponad sporem, czy 
zgoda jest czy nie jest oświadczeniem woli warto tylko zwrócić uwagę, 
że przepisy o oświadczeniach woli znajdą zastosowanie przynajmniej 
odpowiednio; ponadto wymagania, jakie postawił zgodzie NSA, są jak 
najbardziej racjonalne i zgodne z systemowym podejściem do każdej 
deklaracji osoby zainteresowanej. Oświadczenia wywołujące skutki 
prawne nie mogą być składane bez tak zakreślonego dostatecznego 

8  Wyrok NSA w Warszawie z 13.VII.2006, I OSK 1083/05, LEX nr 275431.
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rozeznania, bo co innego przeczyłoby celowi tworzenia prawa, które 
powinno przecież dawać stronom pewność i jasny obraz ich sytuacji. 
W przypadku unormowania art. 31 ust. 2 zakres informowania został 
określony wyraźnie, niemniej w konkretnym przypadku musi wynikać 
przynajmniej z kontekstu sytuacyjnego, że zgoda pacjenta obejmuje 
ten, a nie inny rodzaj danych. W pozostałych przypadkach ujawnienia 
tajemnicy za zgodą pacjenta powinno to być określone tym bardziej, 
przy czym zasadę minimalizacji stosuje się.

Zrzeczenie się informacji. 

Wyraźnie określone i nieograniczone prawo pacjenta do zrzeczenia 
się odbioru informacji (art. 31 ust. 3 uzawlek) nie wyklucza, iżby takie 
zrzeczenie było połączone z upoważnieniem dla osoby zaufanej. Wów-
czas upoważnienie ma wyjątkowo charakter zastępczy, a informowanie 
osoby zaufanej odbywa się ponad głową pacjenta. Pacjent jednak musi 
informacji zrzec się w sposób wyraźny. Można sobie wyobrazić, iż 
do tego stopnia nie przejawia zainteresowania swoim stanem zdrowia, 
że wręcz nie chce o tym słuchać lub też jest silnie brzydliwy i wysłu-
chiwanie szczegółów medycznych okazuje się dlań nie do zniesienia. 
Jednocześnie jednak z ostrożności - np. na wypadek podejrzenia błędu 
medycznego - daje upoważnienie osobie zaufanej. Wówczas osoba za-
ufana pozostaje jedynym odbiorcą informacji o pacjencie.

Informacja o konsekwencjach uchylenia tajemnicy. 

Zgodnie z ust. 4 art. 40 uzawlek. każda zgoda pacjenta na uchy-
lenie tajemnicy lekarskiej powinna być poprzedzona poinformowa-
niem o niekorzystnych skutkach ujawnienia. Na podstawie konfron-
tacji z praktyką daje się zauważyć, że wymaganie to jest powszechnie 
ignorowane. Przekonuje o tym procedura przyjęcia do szpitala, w trak-
cie której personel nie zaprząta sobie głowy uprzedzaniem o konse-
kwencjach, ograniczając się do przedłożenia do podpisu formularza 
hospitalizacji, z osobnym tylko miejscem na podpis pod klauzulą 
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upoważnienia informacyjnego. Podobnie przedstawia się kwestia upo-
ważnienia w publicznych przychodniach – jest tylko specjalne miej-
sce do wypełnienia na karcie choroby, którą pacjent otrzymuje przy 
rejestracji. Żaden z tych dokumentów nie zawiera klauzuli dotyczą-
cej poinformowania o konsekwencjach. Skoro jednak powiadomienie 
stanowi przesłankę konieczną, to na dobrą sprawę każde ujawnienie 
tajemnicy bez powiadomienia powinno być traktowane jako uchybie-
nie. Tylko osobne uregulowanie zgody pacjenta na informowanie osób 
trzecich o jego stanie klinicznym i proponowanym leczeniu (art. 31 
ust. 2 uzawlek) usprawiedliwia w tym zakresie odejście od informo-
wania o konsekwencjach.

Informacja wynikająca z przywileju terapeutycznego. 

Jedyne wyraźne upoważnienie do zastępczego odbioru informacji 
z pominięciem kompetentnego pacjenta nadaje regulacja przywileju 
terapeutycznego. Przy skorzystaniu z niej przez lekarza aktualizuje się 
bezwzględny obowiązek poinformowania upoważnionych osób trze-
cich: „W takich przypadkach lekarz informuje przedstawiciela usta-
wowego pacjenta lub osobę upoważnioną przez pacjenta. Na żądanie 
pacjenta lekarz ma jednak obowiązek udzielić mu żądanej informa-
cji” (art. 31 ust. 4 uzawlek.). Wymaga to zatem, zgodnie z ustawą, 
uzyskania pochodzącego od pacjenta upoważnienia do odbioru nie-
pomyślnych informacji, udzielonego dowolnej osobie trzeciej. Brak 
upoważnienia oznacza niedopuszczalność skorzystania z przywileju 
terapeutycznego.

Powstaje pytanie, czy powinno to być upoważnienie szczególne, czy 
też wolno tak potraktować ogólne upoważnienie do odbioru informacji, 
udzielone na podstawie art. 31 ust. 2 uzawlek. Unormowanie przywile-
ju terapeutycznego (art. 31 ust. 4) nie zawiera odesłania do art. 31 ust. 2 
- stanowiącego ogólną zasadę, iż udzielenie innym osobom informacji 
o stanie pacjenta wymaga jego zgody. Brak odesłania oznacza moim 
zdaniem, że upoważnienie do odbioru niepomyślnych wiadomości ma 
charakter szczególny: pacjent musi wyraźnie zechcieć ograniczenia 
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w przysługującym mu prawie do pełnej informacji, zwłaszcza że 
zwykłe upoważnienie nadaje osobie trzeciej tylko kompetencję 
równoległą, a nie zastępczą. Fakt upoważnienia osoby trzeciej nie 
może być więc prawnie równoznaczny z rezygnacją z bycia informo-
wanym w razie złych prognoz, zwłaszcza że upoważnienie z art. 31 
ust. 2 nie stanowi o zrzeczeniu się prawa do informacji przez samego 
pacjenta. Nie ma podstaw do przyjęcia takiej wykładni ze względu na 
zasadniczą różnicę miedzy owymi dwoma upoważnieniami. Czym in-
nym jest dopuszczenie do tajemnicy lekarskiej na podstawie art. 31 ust. 
2, a czym innym - zrezygnowanie z informacji pewnego rodzaju. Tych 
dwóch rodzajów deklaracji nie wolno utożsamiać, chyba że pacjento-
wi wyraźnie o to chodziło. Takie ujęcie upoważnienia informacyjnego 
mogłoby zostać przyjęte w praktyce tylko pod warunkiem uświado-
mienia pacjenta w sposób wyraźny, np. „Upoważnienie innej osoby do 
otrzymywania informacji o pacjencie stanowi jednocześnie rezygnację 
przez pacjenta z przyjmowania informacji niepomyślnych. W razie od-
miennej woli należy to osobno zaznaczyć na formularzu” (zwłaszcza 
w momencie przyjęcia do szpitala).9

Przywilej terapeutyczny dotyczy informacji szczególnego rodzaju 
i dlatego został uregulowany osobno. Przed pacjentem nie da się nic 
zataić bez jego zgody, a wyraźne upoważnienie zastępcze stanowi ko-
nieczną przesłankę odstąpienia od obowiązku pełnego informowania.

Nawet gdy pacjent zdecydował się samoograniczyć w odbiorze 
niepomyślnych informacji, wolno mu, jak zwykle w podobnych wy-
padkach, wycofać się ze wszystkiego i zażądać informacji pełnej. Czy 
jest to równoznaczne z odwołaniem upoważnienia dla osoby zaufanej 
- trudno jednoznacznie przesądzić. Skoro jednak ustawa zawiera sfor-
mułowanie „na żądanie pacjenta”, a nie „odwołanie upoważnienia” 

9  Skądinąd słuszne jest spostrzeżenie co do praktycznej rzadkości przypadków, gdy lekarz będzie miał 
pewność, że pacjent upoważnił osobę trzecią do odbioru informacji także o niepomyślnym rokowaniu, po-
nieważ pacjent musiałby z góry przewidzieć ewentualność diagnozy tak niekorzystnej, iż nie zechce o niej 
wiedzieć. (Z oczywistych względów wybór zastępczego odbiorcy niepomyślnych informacji przez samego 
lekarza jest niedopuszczalny). Względy funkcjonalne przemawiałyby za potraktowaniem wcześniejszego upo-
ważnienia osoby trzeciej w trybie art. 31 ust. 2 jako obejmującego w szczególności rokowania niepomyślne 
i pozwalające na omawianie ich z tą osobą (M. Kapko: Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komen-
tarz, red. E. Zielińska, s. 454.). Nie ma jednak po temu podstaw. 
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- wolno przyjąć interpretację, że udzielone upoważnienie utrzymuje 
się w mocy, ale już tylko jako równoległe.

Powstaje także pytanie, czy pacjentowi wolno zadeklarować, że 
sam wiedzieć nie chce i nie życzy sobie informowania osób trzecich. 
Wbrew literalnemu brzmieniu przepisu art. 31 ust. 4, pozwala na to 
moim zdaniem ust. 3 tego samego artykułu. Skoro pacjentowi wolno 
zrezygnować z każdej informacji, to udzielenie osobie trzeciej upoważ-
nienia do zastępczego odbioru wiadomości niepomyślnych nie może 
stanowić przesłanki, od której zależy skuteczność tej rezygnacji. 

Informacja o pacjencie niekompetentnym. 

Z upoważnieniami, o których mowa wyżej, nie należy mylić ustawo-
wego uprawnienia zastępczego dla osób bliskich do odbioru informacji 
o pacjencie małoletnim lub niekompetentnym materialnie (art. 31 ust. 6 
uzawlek): gdy pacjent nie ukończył szesnastu lat lub jest nieprzytomny 
bądź niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji. Tylko w takich 
przypadkach można mówić o „prawie do informacji” po stronie 
niektórych członków rodziny lub innych osób trzecich. Nie jest to 
jednak prawo całkowicie samodzielne, lecz substytucyjne: gdy sam 
pacjent pozostaje materialnie lub formalnie niekompetentny. Funkcją 
przepisu jest zapewnienie, by informacja została udzielona zastępczo 
osobom związanym z pacjentem, mimo iż pacjent sam nie może jej 
przyjąć. We wszystkich innych przypadkach informowanie członków 
rodziny, innych osób bliskich (lub też zupełnie dalekich - bez różnicy) 
zależy od upoważnienia udzielonego przez pacjenta. 

Krąg uprawnionych do informacji zastępczej został określony przez 
art. 31 ust. 6 uzawlek. w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 2 uprpacj. i obejmuje oso-
by bliskie w rozumieniu ustawy, czyli: małżonka, krewnego lub powi-
nowatego do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciela ustawo-
wego, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę wskazaną 
przez pacjenta. Poza wąską grupą krewnych i niepotrzebnie szeroką 
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powinowatych10 może to zatem być dowolna osoba zaufana. Na mar-
ginesie warto tylko zauważyć, że nadanie owej regulacji właściwego, 
w pełni funkcjonalnego sensu, wymaga zapobiegliwej aktywności ze 
strony pacjenta, ponieważ jego nieformalni towarzysze życia: konku-
bent lub stały partner homoseksualny napotkają na drodze do wykaza-
nia stosunku bliskości przeszkody praktycznie nie do pokonania. Jeżeli 
bowiem ukochana osoba leży nieprzytomna, to raczej trudno lub wręcz 
niemożliwe będzie udowodnić przed lekarzami istnienie faktycznego 
związku partnerskiego. W sądzie przesłuchuje się po to świadków, 
ze szczególnym uwzględnieniem sąsiadów jako najlepiej poinformo-
wanych11, co z oczywistych względów tutaj nie wchodzi w rachubę. 
Polskie prawo wciąż nie przewiduje rejestracji związku partnerskiego, 
a instytucja taka wydatnie ułatwiłaby życie również na gruncie prawa 
medycznego. Dlatego też status osoby zaufanej, zawczasu upoważ-
nionej przez pacjenta, nabiera w tym zakresie kapitalnego zna-
czenia praktycznego. Tylko tą drogą można bowiem nadać prawo do 
informacji o niekompetentnym pacjencie, bez potrzeby wykazywania 
faktycznej bliskości wynikającej czy to z pozostawania w związku nie-
formalnym, czy z dalszego pokrewieństwa, czy z więzów przyjaźni. 
Jest to rozwiązanie warte polecenia zwłaszcza parom, tak hetero- jak 
homoseksualnym. Istnienie upoważnienia usuwa wszelkie wątpliwości 
i pozwala uniknąć kłopotliwych nierzadko tłumaczeń, którym przecież 
lekarze wcale nie muszą dawać wiary. 

Wprawdzie nie wynika to z litery ustawy expressis verbis, jednak do-
kument upoważniający (lub jakakolwiek inna niewątpliwa deklaracja 
pacjenta - np. podyktowana do dokumentacji) może mieć również dzia-
łanie negatywne: odbierać prawo do informacji osobom z formalnego 

10  Zgodnie z tym ograniczeniem nie może być informowane rodzeństwo pacjenta, tak rodzone jak przy-
rodnie lub cioteczne (jako spokrewnione w linii bocznej), natomiast prawo do informacji służy m.in. teściom 
(jako powinowatym pierwszego stopnia w linii prostej) oraz współmałżonkom wnuków (powinowactwo dru-
giego stopnia w linii prostej).

11  Mam na myśli przede wszystkim spory o wstąpienie w stosunek najmu po zmarłym najemcy, przy 
czym warto zwrócić uwagę, że stali partnerzy homoseksualni są powszechnie dyskryminowani i zmuszeni do 
dochodzenia swych praw aż przed Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Z kolei konkubentów poddaje 
się w praktyce wysoce krępującym indagacjom. 
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punktu widzenia uprawnionym. Nie wolno zapominać, że w zwykłych 
okolicznościach jest to informacja należna tylko pacjentowi oraz oso-
bom przez niego wskazanym, a jedynie stan niekompetencji po stronie 
pacjenta wymusza działania zastępcze. Jeżeli więc kompetentny pa-
cjent zawczasu zastrzegł, że nie wolno informować konkretnych osób, 
to w ten sposób zadysponował swoim własnym prawem i dlatego jest 
to dla strony medycznej wiążące.12

Upoważnienie do zastępczego odbioru informacji o pacjencie niekom-
petentnym wynika wprost z ustawy i ma charakter szczególny: w braku 
odmiennych danych należy uznać, że informacja zastępcza powinna zo-
stać udzielona w takich granicach, jakie są należne pacjentowi dysponują-
cemu nieograniczoną kompetencją, czyli w zakresie pełnym. Dotyczy to 
zwłaszcza przedstawiciela ustawowego osoby niesamodzielnej prawnie, 
któremu kompletna informacja jest niezbędna do podejmowania decyzji 
leczniczych zgodnie z dobrem osoby pozostającej pod pieczą. Tym sa-
mym brak podstaw dla ograniczenia informacji kierowanych do osoby 
zaufanej w zastępstwie niekompetentnego pacjenta: przepis ustawy nie 
różnicuje. Do zastanowienia może jednak zmusić sytuacja, gdy pomimo 
ustawowego lub pochodzącego od pacjenta upoważnienia, osoba teore-
tycznie zaufana wzbudziła u lekarza uzasadnione podejrzenia o nierzetel-
ność lub według oceny lekarza ma na pacjenta negatywny wpływ13. Jako 
przykład negatywnego wpływu podaje się współwyznawców, w szczegól-
ności będących członkami najbliższej rodziny, namawiających świadka 
Jehowy, ażeby w imię nakazów wiary sprzeciwiał się ratującemu życie 
przetoczeniu krwi. Niemniej oceny powinno się formułować nadzwyczaj 
ostrożnie: wpływ odbierany przez lekarza jako negatywny może być zu-
pełnie inaczej odczuwany przez pacjenta. Za negatywną wolno natomiast 
uznać presję psychiczną rzutującą na dobrowolność decyzji. 

Proponuje się, żeby w imię dobra pacjenta lekarz mógł ograniczyć 
informacje zastępczą przez analogię do przywileju terapeutyczne-

12  Tak T. Dukiet-Nagórska, Świadoma zgoda pacjenta w ustawodawstwie polskim, Prawo i Medycyna 
nr 6-7/2000, s. 83.

13  T. Dukiet-Nagórska, Świadoma zgoda pacjenta... s. 85. 
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go14. Różnica polega jednak na tym, że przywilej terapeutyczny służy 
lekarzowi tylko wtedy, gdy pacjent wyraźnie mu go nada - czyli gdy 
w sposób jednoznaczny upoważni inną osobę do odbioru ponad swoją 
głową informacji niepomyślnych.15 Stanowi to jeden z dwóch wyjątków 
od zasady pełnego informowania pacjenta, nie jest więc moim zdaniem 
uprawnione wyprowadzanie z niego prostych analogii. Z drugiej stro-
ny - trudno byłoby znaleźć wyraźną podstawę prawną do zastosowa-
nia blokady informacyjnej wobec „rodziny czyhającej”, obłudnej bądź 
w inny sposób zdradzającej swe niewłaściwe nastawienie. Podczas jed-
nego z wykładów dla lekarzy słuchacze podali mi przykład przyjętego 
do szpitala pacjenta, którego nie było praktycznie dokąd wypisać, żeby 
umarł tak jak tego pragnął w domowym zaciszu, ponieważ zapobiegli-
wa rodzina zdążyła już sprzedać wszystkie meble z jego mieszkania. 
Uniemożliwienie wykorzystania informacji o pacjencie przeciwko nie-
mu należy do sfery nieuregulowanej prawnie. Można tutaj próbować 
wykładni funkcjonalnej przepisu art. 31 ust. 6 uzawlek. - mianowicie, 
że udzielona osobom trzecim informacja o pacjencie powinna służyć 
tylko jego dobru. Jest to jednak raczej słabe uzasadnienie dla uchylenia 
obowiązku ustawowego. Prawo osób bliskich i zaufanych do informa-
cji o niekompetentnym pacjencie ma bez wątpienia charakter pochod-
ny wobec praw informacyjnych samego pacjenta i oparte jest jak się 
wydaje na założeniu ich życzliwego doń stosunku. Wolno zatem moim 
zdaniem ostrożnie odwołać się do etyki lekarskiej: dobro chorego ma 
tam charakter pierwszoplanowy. W szczególności art. 16 ust. 2 KEL 
stanowi, że informacji o chorym nieprzytomnym lekarz może udzielić 
dla jego dobra i w zakresie niezbędnym osobie, „co do której jest prze-
konany, że działa ona w interesie chorego”16. W razie istnienia przeko-
nujących przesłanek co do nieżyczliwości osób trzecich, z członkami 
najbliższej rodziny włącznie, można twierdzić, iż lekarz w miarę swych 

14  Ibidem.
15  M. Boratyńska, Wolny wybór. Gwarancje i granice prawa pacjenta do samodecydowania, Warszawa 

2012, s. 335..
16  Za: M. Kapko, Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz (red. E. Zielińska), War-

szawa 2008, s. 453.
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możliwości powinien chronić przed tym pacjenta, zwłaszcza zupełnie 
bezbronnego. To jednak z kolei pozwalałoby na podważanie nie tylko 
upoważnienia wynikającego z określonej relacji prawnorodzinnej, ale 
i z jednoznacznie wyrażonej przez pacjenta woli. Tymczasem upoważ-
nienie dla konkretnej osoby oznacza, iż pacjent zawczasu przemyślał 
sprawę. Istnienie aktu woli zasadniczo odróżnia osobę w nim wskaza-
ną od innych osób bliskich, które zyskują dostęp do informacji z mocy 
samego stosunku bliskości. Dlatego opowiadam się za interpretacją, 
że wola pacjenta powinna mieć charakter nadrzędny wobec przeko-
nania lekarza, zwłaszcza że nie ma on monopolu na rozstrzyganie, co 
leży w interesie pacjenta. Pacjent zadecydował o informowaniu, na-
leży więc założyć, iż wiedział lepiej od lekarza lub wiedział o czymś, 
o czym lekarz nie będzie wiedzieć nigdy - na przykład pozostawił tej 
osobie poufne dyspozycje majątkowe.

Przepis o przywileju terapeutycznym akcentuje wyjątkowość sy-
tuacji i jednocześnie pozwala tylko na ograniczenie puli informacyj-
nej. Pytanie, czy dałoby się całkowicie wyłączyć informację zastępczą 
w imię dobra pacjenta. Względy słuszności przemawiają za odpo-
wiedzią twierdzącą, jednak brzmienie przepisów nie dostarcza zado-
walającego wyjaśnienia. W każdym razie pozycja członków rodziny 
ukształtowana jest jako podrzędna wobec pozycji pacjenta, co da się 
wywieść z całokształtu unormowań, w szczególności z nieprzyznawa-
nia bliskim jakichkolwiek samodzielnych uprawnień. Rodzina może 
stanowić jedynie źródło informacji o preferencjach pacjenta, (którego 
wiarygodność wymaga osobnej oceny) w celu negocjowania już z nim 
samym. Gwarancje ustawowe służą tylko pacjentowi. Zagrożenie do-
bra pacjenta ze strony kogokolwiek obliguje lekarza moralnie do prze-
ciwdziałania. Wszystkie te argumenty należy zebrać i powołać na ko-
rzyść systemowej interpretacji art. 31 ust. 4 uzawlek. poprzez uznanie, 
że w razie zagrożenia dobra pacjenta niekompetentnego, w sytuacjach 
wyjątkowych, lekarzowi wolno skorzystać z tego przepisu i zaniechać 
informowania osób bliskich. Musi być jednak jednocześnie jasne, że 
żadne spośród dóbr pacjenta nie dozna w ten sposób uszczerbku, a blo-
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kada informacyjna nie może objąć osoby przez pacjenta zawczasu 
upoważnionej.

Dostęp do dokumentacji. 

Ustawa o prawach pacjenta (art. 24 ust. 1) gwarantuje pacjentowi do-
stęp do tej części dokumentacji medycznej, która dotyczy go osobiście 
- w zakresie dotyczącym stanu zdrowia i udzielonych świadczeń; bez 
potrzeby podawania przyczyn, choćby i ze zwykłej ciekawości. Dostęp 
dla osób trzecich został wyraźnie ograniczony tylko do tych, które albo 
są wobec pacjenta przedstawicielami ustawowymi, albo mają odeń 
upoważnienie (art. 26 ust. 1 uprpacj.). W braku takiego unormowania 
nieudostępnianie dokumentacji dałoby się bez trudności uzasadnić ta-
jemnicą lekarską. Dla strony medycznej nie było to jednak najwyraź-
niej oczywiste, skoro nadchodziły liczne sygnały o wydawaniu doku-
mentów „na wiarę” osobom podającym się za krewnych, małżonków 
lub działających z upoważnienia pacjenta, a nawet - pracodawcy.

Dostęp do dokumentacji po śmierci pacjenta jest ograniczony i służy 
tylko tym osobom, które pacjent upoważnił za życia (art. 26 ust. 2 upr-
pacj.) Jest to rozwiązanie zbieżne z obowiązkiem dochowania tajem-
nicy lekarskiej, z którego nie zwalnia śmierć pacjenta. Spadkobiercom 
dokumentację udostępnia się bezpośrednio tylko w zakresie postępo-
wania przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycz-
nych (art. 26 ust. 3 pkt 10 uprpacj.). W pozostałych sprawach może się 
to więc odbyć tylko na żądanie sądu jako uprawnionego organu. Krąg 
uprawnionych organów (art. 26 ust. 3) jest dosyć szeroki, nie należy do 
nich jednak ubezpieczyciel, który musi mieć obecnie wyraźną zgodę 
pacjenta (art. 26 ust. 3 pkt 7)17. Ustawa nakazuje chronić dane zawar-
te w dokumentacji, niemniej zgoda pacjenta wystarczy, żeby zakład 
ubezpieczeń zyskał do nich dostęp. Prawo ubezpieczeniowe stanowi, 
że mogą to być dane klienta, który zgłosił się po odszkodowanie lub 

17  Pod rządem ustawy o zakładach opieki zdrowotnej nie musiał i było to słusznie krytykowane. Zob. 
D. Safjan: Prawa pacjenta. Raport o stanie prawnym; Warszawa 1992 (wyd. Helsińska Fundacja Praw Czło-
wieka), s. 12.
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tego, kto chce się ubezpieczyć - daje więc szerokie pole do upoważ-
nienia. Dostęp obejmuje te informacje, które pacjent zgodził się udo-
stępnić. Również zakres zgody pacjenta udzielonej ubezpieczycielowi 
musi być określony konkretnie i w braku innych danych powinien go 
wyznaczać cel żądania informacji zawartych w dokumentacji medycz-
nej - zwłaszcza że ubezpieczyciela nie da się określić mianem osoby 
zaufanej. Wprawdzie czynnik zaufania nie ma charakteru ustawowe-
go, jednak w pewnych okolicznościach indywidualne cechy podmiotu 
upoważnionego mogą przemawiać za wzmożeniem ostrożności infor-
macyjnej. Raczej trudno byłoby mówić o supozycji, że ubezpieczyciel 
działa w interesie chorego, skoro upoważnienie zostało przez pacjenta 
udzielone pod wpływem „dobrowolnego przymusu” kontraktowego.

Gdy wejdzie w życie przepis (art. 24 ust. 1a uprpacj.), stosownie 
do którego dokumentację medyczną prowadzić się będzie w postaci 
elektronicznej, placówki medyczne i lekarze zyskają możność pobra-
nia drogą elektroniczną dokumentacji pacjenta zewsząd i zdobycia 
w ten sposób całościowej orientacji o jego stanie i uprzednim leczeniu. 
Nie znaczy to jednak m.zd. automatycznie, że wolno będzie tę część 
pobraną, więc nie u siebie sporządzoną, udostępniać nawet za zgodą 
pacjenta osobom upoważnionym, w tym ubezpieczycielowi. Zgoda pa-
cjenta musi być konkretna, czyli wyspecyfikowana: jaką dokumentację 
i czego wolno będzie udostępnić. Zarówno z punktu widzenia ochrony 
danych osobowych jak tajemnicy lekarskiej, interpretacja idzie w kie-
runku ograniczenia wskazaniem ze strony pacjenta oraz zasadą mi-
nimalizmu. Istniejące orzecznictwo wymaga, aby to określenie było 
konkretne analogicznie do zgody w prawie cywilnym. 

Pełnomocnictwo. 

Na tle powyższych rozważań powstaje pytanie, czy w prawie me-
dycznym da się zastosować instytucja pełnomocnictwa. Rozwiązanie 
takie mogłoby okazać się użyteczne dla pacjentów potrzebujących 
wsparcia osób trzecich w reprezentowaniu własnych interesów przed 
personelem medycznym; ujmując lapidarnie - celem upominania się 
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w swym imieniu o sprawy drobniejsze i poważniejsze, podczas gdy oni 
sami złożeni niemocą nie dają rady. W praktyce ciężar ten biorą na sie-
bie członkowie rodziny, jednak zdarzają się przecież pacjenci samotni. 
Bardzo elastyczna i pojemna konstrukcja zlecenia (art. 734 i 750 kodek-
su cywilnego) pozwala moim zdaniem na świadczenie usług i takiego 
rodzaju. Niemniej osoba trzecia upoważniona przez pacjenta do infor-
mowania powinna legitymować się w sprawach medycznych konkretnie 
określonymi i potwierdzonymi formalnie uprawnieniami - zatem albo 
przez pacjenta podpisanymi, albo chociaż podyktowanymi do dokumen-
tacji. Z kolei zaś reprezentanta interesów pacjenta nie wolno utożsamiać 
z zaufanym odbiorcą informacji (nawet jeżeli jest to współmałżonek lub 
inny członek najbliższej rodziny), chyba że co innego wynika z wyraź-
nego oświadczenia pacjenta. Rodzaj i zakres medycznych upoważnień 
informacyjnych jest bowiem określony na tyle specyficznie, że wyklu-
cza moim zdaniem analogię. Tak więc zleceniobiorca czy członek rodzi-
ny reprezentujący interesy pacjenta, który dajmy na to dopomina się na 
oddziale szpitalnym o zwiększenie dawki środków przeciwbólowych, 
nie kwalifikuje się tym samym jako uprawniony do odbioru zastrzeżo-
nych informacji. Ani zaś reprezentant interesów, ani zaufany odbiorca 
informacji, nie może być wyposażony - co oczywiste - w żadne kompe-
tencje decyzyjne. 

W Polsce ustanowienie pełnomocnika w sprawach decyzji medycz-
nych należy de lege lata uznać za niedopuszczalne. Po pierwsze - przepi-
sy ustaw medycznych stanowią lex specialis w stosunku do uregulowania 
pełnomocnictwa przez kodeks cywilny. Zakres upoważnienia dla osoby 
zaufanej został określony wąsko, szczegółowo i w sposób ograniczony 
tylko do biernego odbioru, wyklucza zatem upoważnienie do zachowań 
czynnych, za wyjątkiem aktywnego ubiegania się o udzielenie należnej 
informacji.

Przewidziany w tych samych ustawach opiekun faktyczny pacjenta 
jest wprawdzie wyposażony w niczym nieuzasadnione uprawnienia de-
cyzyjne, ale szczęśliwie tylko w sprawie wyrażenia zgody na badanie. 
Ponadto został wskazany jako jeden z odbiorców informacji o odstąpie-
niu przez lekarza od leczenia (art. 38 ust. 2 uzawlek). Nie należy jednak 
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traktować tych wyjątkowych kompetencji, podyktowanych konkretny-
mi względami funkcjonalnymi, jako wzorca dla twórczego reproduko-
wania przez pacjenta, zainteresowanego powołaniem „pełnomocnika 
decyzyjnego”. 

Odwołanie się do cywilistycznej instytucji pełnomocnictwa możliwe 
jest więc moim zdaniem tylko dla celów ustanowienia reprezentanta in-
teresów typu, by tak rzec, „technicznego”; upominania się o wezwanie 
lekarza, o podanie środków przeciwbólowych, zmianę pościeli, umy-
cie pacjenta czy o separatkę - ponieważ ustanawianie pełnomocników 
w sprawach ściśle osobistych wymaga wyraźnych regulacji. Art. 95 § 
2 k.c. stanowi, że działaniu przez pełnomocnika może stanąć na prze-
szkodzie - oprócz zakazu ustawowego - właściwość czynności prawnej. 
Podejmowanie decyzji leczniczych należy bez wątpienia do czynności 
o charakterze osobistym, co ze względu na właściwość z zasady wy-
klucza dokonywanie ich przez pełnomocnika. Ponadto hipotetyczny za-
kres umocowania byłoby raczej trudno określić w sposób pozwalający 
na uniknięcie zarzutu, że pełnomocnik go przekracza. Potrzeba by tutaj 
konkretnej regulacji ustawowej. Zatem wywodzenie analogii z kodeksu 
cywilnego byłoby moim zdaniem nieuprawnione.

Pełnomocnictwo w deklaracji antycypowanej. 

Za granicą stosuje się dla celów decyzyjnych ustawowo określone 
deklaracje antycypowane, znane szerzej pod nazwą testamentu życia.18 
Możliwe jest tam również ustanowienie pro futuro powiernika dla de-
cydowania w zastępstwie pacjenta. Wszystkie tego rodzaju oświadcze-
nia składane są ze skutkiem na przyszłość i na wypadek popadnięcia 
w stan niekompetencji. Przeważnie obejmują swą treścią sprzeciw wo-
bec niektórych form terapii: terapii uporczywej, procedur zapewniają-
cych utrzymanie życia w stanie wegetatywnym, zaniechania resuscyta-
cji, przetaczania krwi. W ten sposób deklarujący skutecznie w swoim 

18  Zob. przegląd ustawodawstwa obcego - M. Śliwka: Prawa pacjenta w prawie polskim na tle prawno-
porównawczym, Toruń 2010, s. 358-361.
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zamyśle zapobiega sytuacji, gdy utrata kompetencji faktycznie pozbawi 
go autonomii.

Ustanowienie pełnomocnika ma te same mankamenty, co test osądu 
zastępczego19. Posiłkowanie się zapatrywaniem osoby zaufanej wska-
zanej przez pacjenta do pewnego stopnia zdejmuje z barków lekarza 
moralny ciężar decyzji i dlatego może być kuszące. Jednakże zgoda in-
nej osoby na czynności dotyczące niekompetentnego pacjenta stanowi 
zjawisko pozbawione jakiegokolwiek znaczenia prawnego, a w każdym 
razie tak jest w naszym prawie. 

Osoba zaufana nie działa w imieniu własnym, tylko reprezentuje 
prawo pacjenta do prywatności, wedle własnego najlepszego osądu za-
stępczego. Jakkolwiek to nazywać, osąd taki opiera się na fikcji i nie 
gwarantuje pełnego urzeczywistnienia woli mocodawcy. Pełnomocnik 
pozostający w bliskiej relacji osobistej z autorem oświadczenia ma tę 
przewagę, że dobrze go zna i łatwiej mu odtworzyć jego prawdopodob-
ną wolę. Ma jednak i wadę: posiada w sprawie subiektywne odczucia 

19  W tych systemach prawnych, gdzie na porządku dziennym są sprawy o zaprzestanie podtrzymywania 
życia, podnosi się, że bardzo trudno o jakąkolwiek generalizację i każdy przypadek wymaga indywidualne-
go podejścia. Zarysowały się jednak trzy możliwe modele decyzyjne: test osądu zastępczego (zwany też 
kryterium opartym na zasadzie autonomii), kryterium najlepiej pojmowanego interesu pacjenta oraz tzw. 
autonomia czysta - poleganie na własnym poglądzie pacjenta wyrażonym przed popadnięciem w stan nie-
kompetencji. (T. L. Beauchamp, J. F. Childress: Zasady etyki medycznej, s. 183).

Test osądu zastępczego został zastosowany przede wszystkim w sprawie Karen Ann Quinlan z 1976 r. 
(Wyrok Sądu Najwyższego Stanu New Jersey z dnia 31 marca 1976 r. (In re Quinlan, 70 NJ.10; 355 A.2d 647; 
w 1976 N.J. LEXIS 181; 79 A.L.R. 3d 205)). Ojciec pacjentki, sprawujący jednocześnie funkcję opiekuna ze 
względu na jej stan niekompetencji, zwrócił się do sądu o odłączenie respiratora i ostatecznie uzyskał wyrok 
po swojej myśli. Sąd pozostawił ostateczną decyzję w jego rękach, po obowiązkowej konsultacji z lekarzami 
(wybranymi jednak przez ojca, bo personel opiekujący się pacjentką odmówił), z resztą rodziny (która zade-
klarowała się w sprawie po stronie wnioskodawcy) oraz z etycznym ciałem doradczym szpitala, w którym 
przebywała pacjentka. Joseph Quinlan miał reprezentować w sprawie nie interesy własne ani opinię członków 
rodziny, lecz zastępczo przedstawić (hipotetyczny) osąd samej pacjentki. Niemniej interes córki postrzegany 
przezeń jako opiekuna powinien być według Sądu uznany za przeważający, nawet w razie przeciwnego zapa-
trywania lekarzy prowadzących (wyrażonego w sprawie). Gdyby Karen była kompetentna, jej wybór zostałby 
uszanowany. Niestety, jej hipotetycznego stanowiska nie dało się rozeznać w oparciu o dowód z wcześniej-
szych rozmów z przyjaciółmi. Jednakże w tych szczególnych okolicznościach opiekunowi został przyznany 
tytuł prawny, aby w imieniu niekompetentnej żądać realizacji prawa do prywatności. Prawa do zakończenia 
czysto wegetatywnego trwania nie można zdaniem Sądu zakwestionować tylko na tej podstawie, że stan kli-
niczny nie pozwala na świadomy wybór. Jedyną praktycznie dostępną drogą, aby zapobiec unicestwieniu tego 
prawa jest zezwolenie, by opiekun i rodzina dokonali swego najlepszego osądu, jak zadecydowałaby ona 
sama. (Zob. szerzej: M. Boratyńska, P. Konieczniak streszczenie wyroku z komentarzem: Prawo wobec medy-
cyny i biotechnologii, (red. M. Safjan) s. 405-415).  
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i opinie, zdolne przeważyć nad zapatrywaniami reprezentowanego.20 
Pełnomocnik profesjonalny - np. adwokat - nie ma z kolei żadnych oso-
bistych interesów ani subiektywnego nastawienia, jego zadaniem jest 
więc jedynie kierować się pozostawionymi wytycznymi - o ile te okażą 
się dostatecznie precyzyjne. 

Praktyczne trudności, jakie mogą pojawić się w sprawie właściwej 
interpretacji co do antycypowanej woli pacjenta powiązanej z ustano-
wieniem pełnomocnika dla celów podejmowania decyzji leczniczych 
w zastępstwie, obrazuje kazus Evans v. Bellevue Hospital21 z 1987 r. Na-
leży przypuszczać, że zapobiegliwy pacjent chciał zabezpieczyć się na 
wszelkie możliwe sposoby, które jednak zawiodły ze względu na swój 
nadmiar i brak precyzji. W każdym razie pozostawił aż dwa dokumenty. 
Pierwszym było upoważnienie dla adwokata do podejmowania w jego 
imieniu decyzji medycznych. Drugi dokument zawierał w swej treści 
odrzucenie terapii podtrzymującej życie na wypadek „choroby, schorze-
nia czy rany lub gdyby umysł jego uległ degeneracji bez jakiejkolwiek 
racjonalnej nadziei na poprawę i przywrócenie dobrej jakości życia-
”.22 Pacjent popadł w stan niekompetencji z powodu uszkodzenia mó-
zgu spowodowanego toksoplazmozą. Wskazany w drugim dokumencie 
opiekun, będący krewnym pacjenta, odmówił zgody na leczenie z powo-
łaniem się na wyrażoną tam wolę. Lekarze, a za nimi sąd, uznali jednak, 

20  Test osądu zastępczego odbierany był jako konsekwencja poszanowania autonomii oraz prywatności. 
Pacjent niewłasnowolny (niekompetentny) nie traci żadnego z tych dóbr prawnych, jednak jako niezdolny 
do komunikowania się z otoczeniem musi być reprezentowany przez zastępcę, który „wczuje się w umysł 
niekompetentnego”: podejmie taką decyzję, jaką podjąłby pacjent, gdyby był kompetentny. Beauchamp i Chil-
dress proponują ograniczyć użycie testu osądu zastępczego do sytuacji, gdy istnieją podstawy do uznania, iż 
dawniej kompetentna osoba rzeczywiście podjęłaby taką decyzję, jaką przedstawia zastępca. Dlatego zastępca 
powinien dobrze znać pacjenta oraz jego przeszłość, ażeby jego osąd był godny zaufania. Test osądu zastęp-
czego pozwala określić, co powinno się postanowić w sprawie pacjentów niegdyś kompetentnych, jeżeli znane 
są ich dawne preferencje. W istocie jednak, jak słusznie podnoszą Beauchamp i Childress, sprowadza się to 
do postulatu autonomii czystej - szanowania uprzednich sądów samego pacjenta, odtwarzanych tylko przez 
podanie przekonujących przesłanek ze strony ustanowionego zastępcy. W rezultacie autorzy ci opowiadają się 
za rezygnacją z osądów zastępczych tam, gdzie tylko to możliwe. Jeżeli test osądu zastępczego nie odwołuje 
się do czystej autonomii pacjenta, to traci znaczenie jako odrębne kryterium; jeżeli zaś zastępca nie zdoła tych 
preferencji odtworzyć - test przestaje być miarodajny, ponieważ staje się naznaczony własnymi przekonaniami 
zastępcy. Wówczas autonomia niekompetentnego pacjenta stanowi czystą fikcję, zaś zastępca zyskuje instru-
ment prawny do forsowania własnych zapatrywań.

21  In the Matter of the Application of John Evans against Bellevue Hospital, Sąd Najwyższy Stanu New 
York, No 16536/87 (1987), za: T. L. Beauchamp, J. F. Childress: Zasady etyki medycznej, s. 189.

22  Ibidem.
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że sytuacja nie wypełnia znamion wymienionych w powołanej deklara-
cji woli, ponieważ choroba była w zasadzie uleczalna, a proponowana 
terapia mogła przywrócić zdolność komunikowania się z otoczeniem. 
Jak widać, wskazówki pozostawione przez chorego mogą być nieścisłe, 
a to pociąga za sobą ryzyko niewłaściwej interpretacji.23 W tym konkret-
nym przypadku krewny okazał się gorszym decydentem niż adwokaci 
- choć wytyczne dla krewnego wydają się prima facie całkiem przejrzy-
ste. Wszystko to nie przemawia moim zdaniem przeciwko powoływaniu 
„pełnomocników decyzyjnych” jako takich, wymaga jednak zwiększo-
nej precyzji w formułowaniu dyrektyw działania i dokładnego rozważe-
nia zdolności intelektualnych kandydata. W warunkach polskich sprawa 
jest o tyle bezprzedmiotowa, że obowiązujące przepisy w ogóle nie dają 
takich możliwości. Prawo medyczne posiada własne przepisy dotyczące 
udziału osób trzecich w procesie decyzyjnym pacjenta i nie ma w nich 
podstaw dla powołania powiernika czy pełnomocnika pro futuro.

Kuratela dla osoby niepełnosprawnej 

Jedyną instytucją, która mogłaby znaleźć zastosowanie dla uspoko-
jenia obaw pacjenta przed utratą autonomii, jest kuratela dla osoby nie-
pełnosprawnej (art. 183 kro). Kuratora takiego sąd ustanawia dla osoby 
potrzebującej pomocy w prowadzeniu swych spraw - wszelkich lub kon-
kretnego rodzaju - z jednoczesnym określeniem obowiązków i upraw-
nień. Sporządzona przez pacjenta deklaracja antycypowana mogłaby za-
wierać wskazanie odpowiedniej osoby wraz z proponowanym zakresem 
kompetencji, z tym że sąd opiekuńczy nie będzie tym w żaden sposób 
związany, a ważniejsze decyzje kuratora, jak każdego przedstawiciela 
ustawowego, podlegają sądowej kontroli. Niemniej stanowcza deklara-
cja pacjenta z podaniem szczegółowego uzasadnienia co do kandyda-
tury, (o ile osoba kandydata nie ma cech dyskwalifikujących z art. 148 
kro24), powinna zostać potraktowana równie poważnie jak antycypowany 

23  M. Boratyńska, Wolny wybór..., s. 674.
24  Chodzi o brak pełnej zdolności do czynności prawnych albo o pozbawienie praw publicznych, a także 

o prawdopodobieństwo, że kandydat nie wywiąże się należycie z obowiązków. 



Prawo i Medycyna 1/2014 (54, vol. 16) 83

Autonomia pacjenta a granice upoważnienia osoby...

sprzeciw wobec konkretnych rodzajów terapii - a to drugie już się doko-
nało.25 Jest to jednak szlak wymagający dopiero przetarcia. Deklaracja 
powinna zostać sporządzona w sposób usuwający wątpliwość co do au-
tentyczności, dobrowolności i przekonania o słuszności wyboru. Należy 
w niej dokładnie opisać, na wypadek jakich okoliczności autor podpo-
wiada sądowi swego kandydata na kuratora i dlaczego tę właśnie osobę 
obdarza szczególnym zaufaniem, zwłaszcza gdy nie jest to krewny ani 
współmałżonek - ponieważ w pierwszej kolejności sąd rozważa kandy-
datury osób bliskich. Dlatego warto wyjaśnić, dlaczego np. wybrało się 
ulubionego ucznia, a nie brata zamieszkałego na drugim końcu Polski. 
Ze względów obyczajowych proponowałabym tu niestety zastosowanie 
uniku w odniesieniu do homoseksualnego towarzysza życia i określenie 
go dajmy na to mianem zaufanego przyjaciela o światopoglądzie najbar-
dziej zbliżonym do własnego,26 ze wskazaniem na spodziewaną trafność 
jego osądu zastępczego. Niestandardowe rozwiązanie wzbudzi nieunik-
nioną podejrzliwość sądu, dlatego - przynajmniej zanim obrośnie prakty-
ką - proponowałabym z ostrożności nawet formę aktu notarialnego jako 
gwarantującą autentyczność i należytą powagę. W przyszłości deklaracje 
takie powinny być rejestrowane, podobnie jak testamenty. Sugerowany 
sądowi zakres kompetencji kuratora warto wskazać możliwie precyzyj-
nie dla uniknięcia nieporozumień przy korzystaniu z nich w praktyce. 
Trzeba jednak podkreślić, że akt ów nie będzie miał mocy wiążącej, 
więc przychylność sądu zależy od stanowczości i sugestywności użytych 
sformułowań. Z tego względu notariusze nie powinni moim zdaniem na-
rzucać własnych formuł, a ustawić się na pozycji protokolanta utrwa-
lającego indywidualny styl strony. Jeśli kurator zostanie ustanowiony, 
a de facto - zatwierdzony przez sąd - to jego pozycja raczej nie zagrozi 
interesom deklarującego. Przedstawiciel ustawowy ma bowiem obowią-
zek kierowania się dobrem podopiecznego, a jego decyzje nie mają cha-
rakteru zupełnie samodzielnych - skoro w sprawach medycznych sądowi 

25  Zob. postanowienie SN z  27.X.2005 r., III CK 155/05, OSNC nr 7-8/2006, poz. 137.
26  Wprawdzie od sędziów można oczekiwać większej otwartości światopoglądowej niż od statystyczne-

go obywatela, jednak obserwacja sądowych utarczek, wymagających zwykle finału przed trybunałem strasbur-
skim, skłania do wniosków raczej pesymistycznych co do równouprawnienia homoseksualistów.
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służy kompetencja w zakresie zezwolenia przełamującego, podobna do 
tej, jaką zastosował sąd w sprawie Evans v. Bellevue Hospital.

Ustanowienie kurateli ma jednak istotną wadę: przewlekłość postę-
powań sądowych. Z tego względu byłoby lepiej w ogóle ominąć sąd, 
tyle że nie ma możliwości. Dzięki wspomnianemu postanowieniu Sądu 
Najwyższego z 2005 r.,27 sporządzane przez pacjentów deklaracje anty-
cypowanej woli powinny być wprawdzie honorowane, ale opór środo-
wiska medycznego jest znaczny. Należy zatem spodziewać się raczej 
szukania okazji do sabotowania tak zaprezentowanej woli pacjenta. 
Wiadomo jednocześnie, że osoby trzeciej nie da się wyposażyć w kom-
petencje decyzyjne. Można natomiast w treści deklaracji ustanowić jej 
wykonawcę. Funkcją wykonawcy nie będzie wówczas podejmowanie 
decyzji medycznych, lecz stanowcze egzekwowanie spisanej woli pa-
cjenta: przedkładanie dokumentu lekarzom, domaganie się poczynienia 
odpowiednich adnotacji w dokumentacji medycznej, szachowanie wsz-
częciem wobec opornych postępowania w przedmiocie odpowiedzial-
ności zawodowej i ogólnie rzecz biorąc - nagłaśnianie zadeklarowanych 
przez pacjenta żądań. Wówczas nie tak łatwe stanie się podawanie ich 
w wątpliwość, ignorowanie bądź symulowanie niewiedzy. Aktywny wy-
konawca woli pacjenta będzie też zdolny do interweniowania na bieżą-
co i postawienia w stan gotowości organów sprawujących kontrolę nad 
działalnością leczniczą. Stosunkiem podstawowym dla powołania wyko-
nawcy woli antycypowanej może być zlecenie. Sposób działania wyko-
nawcy woli antycypowanej przywodzi odległe skojarzenia z wykonaw-
cą testamentu, którego cechuje brak własnych kompetencji decyzyjnych 
i ograniczenie się do realizowania cudzej woli, ale z możliwością do-
chodzenia praw oraz roszczeń. Niemniej umocowanie do występowania 
przed organami sądowymi powinno być wyraźne, ponieważ art. 988 § 
2 kc nie da się zastosować przez analogię. Zawarcie umowy zlecenia 
jest dyspozytywnie równoznaczne z pełnomocnictwem dla zlecenio-
biorcy w zakresie niezbędnym do wykonania zlecenia (art. 734 § 2 
kc), literalnie rzecz biorąc dotyczy to jednak tylko zlecenia czynności 

27  Zob. przypis nr 25.



Prawo i Medycyna 1/2014 (54, vol. 16) 85

Autonomia pacjenta a granice upoważnienia osoby...

prawnych. Umowa nie wymaga zachowania żadnej szczególnej formy, 
natomiast ze względów praktyczno-dowodowych przydatne jest pełno-
mocnictwo na piśmie. Najlepiej wykorzystać do tego deklarację woli 
antycypowanej: wówczas w jednym dokumencie znajdą się wszyst-
kie postanowienia istotne z punktu widzenia jej skutecznego zrealizo-
wania. W dawniejszej doktrynie reprezentowanie interesów pacjenta 
(przez lekarza) zgodne z jego prawdopodobną wolą było kwalifikowa-
ne jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (art. 752 kc)28, moim 
zdaniem jednak przy istnieniu wyraźnych i niebudzących wątpliwości 
wskazówek pacjenta jest to zbędne. Wskazanie wykonawcy woli war-
to połączyć z udzieleniem upoważnienia informacyjnego, chociaż sam 
fakt powołania takiej osoby świadczy moim zdaniem na rzecz upo-
ważnienia w zakresie niezbędnym do czuwania nad przestrzeganiem 
postanowień deklaracji. 

Zakończenie

Polskie prawo medyczne konsekwentnie nie przydaje żadnych upraw-
nień decyzyjnych rodzinie pacjenta ani innym osobom trzecim. W rezul-
tacie jednak sam pacjent zostaje pozbawiony możliwości własnowolne-
go scedowania decyzji na osobę zaufaną. Stanowi to w szczególności 
przeszkodę dla zabezpieczania się w ten sposób przed niechcianym le-
czeniem w stanie niekompetencji. Wskazanie kandydata na kuratora jest 
rozwiązaniem zawodnym ze względu na niewiążący charakter i długo-
trwałość procedur sądowych. Wykonawstwo deklaracji antycypowanej 
nie posiada wyraźnego unormowania - podobnie jak same deklaracje 
antycypowane - natomiast ustanowienie wykonawcy zwiększa szanse 
na faktyczne honorowanie samych deklaracji. Prawna próżnia w tym 
zakresie wymusza pomysłowość działań niestandardowych, jednak bez 
żadnych gwarancji dla poszanowania formułowanych w ich ramach 
wytycznych.

28  Zob. M. Nesterowicz, Kodeks cywilny z komentarzem (red. J. Winiarz), Warszawa 1989, t. II s. 693.
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Lekarz jako osobowe źródło dowodowe 
w postępowaniu cywilnym. Część II - lekarz jako 
biegły

Status biegłego lekarza w tzw. procesach lekarskich. Zagadnienia 
wstępne

W ostatnich latach zaobserwować można zwiększenie świadomości 
prawnej pacjentów, czego konsekwencją jest wzrost liczby wszczyna-
nych procesów sądowych z ich udziałem. Zdaniem B. Janiszewskiej, 
specyfika procesów lekarskich zawiera się w złożonym procesie, po-
cząwszy od określenia podstawy prawnej – najczęściej odpowiedzial-
ności personelu medycznego - przez stwierdzenie, czy i w jaki spo-
sób zostały wykazane istotne fakty, aż do wskazania, w jakim zakresie 
żądanie pozwu było uzasadnione, co wpłynąć może na zakres jego 
uwzględnienia przez sąd1. Ze względu na zawiły charakter zarówno 
nauk medycznych w ogólności, jak i skomplikowany charakter tzw. 
procesów lekarskich, doniosłe znaczenie dla ustalenia rozmiaru upraw-
dopodobnienia prawdziwości twierdzeń i przytoczonych okoliczności 
faktycznych, ma podjęcie działań dalej idących. Mianowicie uprawdo-
podobnienie to powinno być poparte czynnościami zmierzającymi do 
udowodnienia twierdzeń podnoszonych w toku postępowania. 
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Wobec takiego stanu rzeczy coraz częściej zachodzi potrzeba powo-
łania biegłego do sporządzenia opinii w konkretnej sprawie, w której 
jedną ze stron jest pacjent. W tego rodzaju sprawach lekarz z uwagi na 
posiadaną specjalistyczną wiedzę z zakresu medycyny, popartą prakty-
ką zawodową w sprawach zawiłych zarówno pod względem faktycz-
nym, jak i prawnym, staje się naturalnym kandydatem do pełnienia 
funkcji biegłego w procesie sądowym. Ma to ścisły związek z bra-
kiem specjalistycznej wiedzy po stronie sądu orzekającego w sprawie, 
a także po stronie powoda, którym najczęściej jest pacjent. Nie posia-
da on takiej wiedzy, przez co znajduje się w nierównorzędnej pozycji 
względem drugiej strony postępowania, którą jest profesjonalista me-
dyczny. Powód niebędący fachowcem musi udowodnić fakty, a tak-
że zachodzący pomiędzy nimi związek przyczynowy, uzasadniający 
odpowiedzialność lekarza. Ich kompleksowa analiza i ocena wymaga 
posiadania tzw. wiadomości specjalnych, co generuje potrzebę powo-
łania biegłego celem sporządzenia odpowiedniej opinii. Działaniom 
tym służyć ma właśnie dowód z opinii biegłego, zajmujący główne 
miejsce w praktycznej hierarchii dowodów przeprowadzanych w pro-
cesach z udziałem pacjentów. Należy w tym miejscu zwrócić szcze-
gólną uwagę na kluczowe znaczenie dokumentacji medycznej, której 
prawidłowe i skrupulatne sporządzanie umożliwi w toku postępowania 
wywiedzenie określonych wniosków, zgodnie z podstawowymi regu-
łami wnioskowania, popartymi specjalistyczną wiedzą z zakresu nauk 
medycznych. 

W celu realizacji zasady równości stron w postępowaniu cywilnym, 
zgodnie z art. 278 Kodeksu postępowania cywilnego2, sąd w wypad-
kach wymagających wiadomości specjalnych może wezwać jednego 
lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii. Biegłym może być 
osoba fizyczna, powoływana z listy stałych biegłych sądowych, pro-
wadzonej przy właściwym sądzie okręgowym lub spośród innych osób 
posiadających odpowiednie kompetencje (tzw. biegli ad hoc). Procesy 

2  Ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121), zwany 
dalej: „k.p.c.”.
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cywilne wszczynane przez poszkodowanych pacjentów wymagają po-
siadania wiadomości specjalnych z zakresu medycyny, które co do za-
sady wykraczają poza zakres wiedzy i doświadczenia życiowego prze-
ciętnego człowieka. Wiedza ta niezbędna jest do dokonania fachowej 
oceny zaistniałych faktów, wobec czego uzasadnione jest powołanie 
biegłego lekarza. 

Trzeba w tym miejscu zwrócić szczególną uwagę na fakultatyw-
ny charakter dowodu z opinii biegłego. Biorąc pod uwagę dosłowne 
brzmienie komentowanego przepisu, stwierdzić należy, iż powołanie 
biegłego w sprawach wymagających specjalistycznej wiedzy pozosta-
je w sferze uprawnień sędziego, choć wydawać by się mogło, iż po-
winno przybrać charakter obowiązku. Niemniej w praktyce przepis ten 
traktowany jest jako kategoryczny, co oznacza, iż sądy w wypadkach 
wymagających tzw. wiadomości specjalnych traktują to uprawnienie 
jako obowiązek i dowód z opinii biegłego lekarza zarządzają rutyno-
wo. Praktykę tę należy ocenić jednoznacznie pozytywnie, bowiem 
przyczynia się ona do wydawania orzeczeń merytorycznych w oparciu 
o całkowicie uzasadnione i udowodnione twierdzenia oraz okoliczno-
ści przedstawiane przez strony w toku postępowania. Sąd może uznać 
brak konieczności przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego jedynie 
wtedy, gdy wystarczające jest przeprowadzenie oceny, jakiej mógłby 
dokonać przeciętny człowiek nieposiadający wiadomości specjalnych. 
Zdaniem J. Turka, odmowa dopuszczenia dowodu z opinii biegłych, 
podparta argumentacją, iż w składzie sądu znajdują się osoby posiada-
jące specjalistyczną wiedzę prowadziłoby do przekształcenia tych osób 
w biegłych, czego konsekwencją byłoby zrównanie roli sędziego z za-
daniami biegłego3. Stanowisko to potwierdzone jest także przez judy-
katurę4, bowiem sąd nie może zastępować biegłego. Posiadanie przez 
sąd merytorycznych kwalifikacji nie może uzasadniać działania zmie-
rzającego do dokonania własnych ustaleń z pominięciem przeprowa-
dzenia dowodu z opinii biegłego. Wiedza prywatna sądu może jedynie 

3  J. Turek, Dopuszczenie dowodu z opinii biegłego, [w:] Rola biegłego we współczesnym procesie, red. 
J. Turek, Warszawa 2002, s. 8-9.

4  Por. Wyrok Sądu Najwyższego z 26 października 2006 r., I CSK 166/06, Lex nr 209297.
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ułatwić ocenę przedstawionej przez biegłego opinii, ale nie upoważnia 
do pominięcia tego środka dowodowego w toku postępowania.

Aktywność dowodowa związana jest nierozerwalnie z ciężarem do-
wodu, który spoczywa na tej stronie, która z danego faktu chce wy-
wieść skutki prawne, tj. na tej stronie, która twierdzi, a nie na tej, która 
zaprzecza twierdzeniu. Niekiedy w procesach cywilnych strony traktu-
ją aktywność dowodową zbyt dosłownie, wnioskując o przeprowadze-
nie dowodu z tzw. prywatnej opinii biegłego, tj. opinii sporządzonej 
z pominięciem przepisów Kodeksu postępowania cywilnego dotyczą-
cych powoływania biegłych i zlecania im przez sąd sporządzenia opi-
nii. W orzecznictwie podkreśla się, iż opinia prywatna przygotowana 
na zlecenie strony nie ma waloru dowodu z opinii biegłego sądowego, 
o którym mowa w art. 278 i nast. k.p.c.5 Wnioskowanie przez stronę po-
stępowania o przeprowadzenie dowodu z opinii prywatnej stanowi re-
alizację prawa do nieformalnego poszukiwania dowodów rzeczowych, 
potwierdzających prawdziwość twierdzeń strony występującej w po-
stępowaniu sądowym. Opinia prywatna, co podkreśla się w doktry-
nie, traktowana jest jako dokument prywatny zawierający twierdzenia 
strony postępowania, nawet gdy jest sporządzana przez tę samą osobę, 
która wpisana jest na listę stałych biegłych sądowych. Ze względu na 
obszerność niniejszego zagadnienia, stanowi ono punkt wyjścia do od-
rębnego opracowania naukowego. Niniejsze opracowanie odnosi się 
do opinii biegłego sporządzanej na konkretne wezwanie sądu. 

Opinia biegłego lekarza w postępowaniu cywilnym – zagadnienia 
wybrane 

Ostatecznym decydentem w zakresie powołania biegłego lekarza 
jest zawsze sąd. Jak wskazano, konieczność posiadania wiadomości 
specjalnych przez profesjonalistę medycznego uzasadnia potrzebę we-
zwania go do sporządzenia i przedstawienia opinii. Samo posiadanie 
tytułu zawodowego lekarza nie uprawnia jednak do występowania 

5  Por. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 16 listopada 2012 r., I ACa 881/12, Legalis nr 734220.
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w procesach lekarskich w charakterze biegłego, choć niewątpliwie sta-
nowi istotną przesłankę ku słuszności przeprowadzenia dowodu z jego 
opinii. Niezbędne jest posiadanie właściwych kwalifikacji zawodo-
wych i specjalistycznej wiedzy odpowiadającej przedmiotowi postę-
powania. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, ocena kwa-
lifikacji lekarza występującego w roli biegłego powinna uwzględniać 
nie tylko posiadanie specjalizacji medycznej, ale i praktykę medycz-
ną, teoretyczne przygotowanie czy – ewentualnie – dorobek nauko-
wy z danej dziedziny wiedzy medycznej6. Należy zwrócić uwagę na 
właściwy wybór biegłego ze względu na istotę procesu i zagadnienia 
wymagające specjalistycznej wiedzy, co ściśle związane jest ze spe-
cjalizacją osoby wykonującej zawód lekarza. Posiadanie przez lekarza 
konkretnej specjalizacji jest potwierdzeniem uzyskania specjalistycz-
nej i pogłębionej wiedzy w jednoznacznie sprecyzowanej dziedzinie 
medycyny, co bywa porównywane ze specjalistyczną wiedzą fachową 
na gruncie prawa cywilnego procesowego. 

Konsekwencje błędnego wyboru lekarza do roli biegłego mogą 
obejmować zarówno etap rozstrzygania przez sąd co do meritum spra-
wy, jak i postępowanie apelacyjne. W pierwszym przypadku sąd może 
dokonać rozstrzygnięcia w oparciu o opinię sporządzoną przez oso-
bę posiadającą wiadomości specjalne z zakresu nauk medycznych, ale 
niekoniecznie adekwatne na potrzeby danej sprawy. Rezultatem takie-
go działania może być podnoszony w apelacji zarzut naruszenia prze-
pisów prawa procesowego przez stronę, na której niekorzyść zapadł 
wyrok. Należy zatem zaakcentować postulat niezbędnej współpracy 
organów wymiaru sprawiedliwości z przedstawicielami lekarskich sa-
morządów zawodowych w zakresie właściwego wyboru biegłego leka-
rza opiniującego w danej sprawie, by nie narażać stron na niekorzystne 
skutki błędnego wyboru, co w konsekwencji doprowadzić może do 
przewlekłości postępowania (konieczność powołania następnych bie-
głych) lub - idąc dalej – do wydania nietrafnego orzeczenia. 

6  Por. Wyrok Sądu Najwyższego z 14 listopada 2013 r., IV CSK 135/13, Legalis nr 745640.
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Kolejnym zagadnieniem związanym z powoływaniem biegłego le-
karza jest zakres opiniowania. Obowiązek jego wskazania spoczywa 
na przewodniczącym. Dowód z opinii biegłego może być przeprowa-
dzony po jego uprzednim dopuszczeniu przez sąd, co odzwierciedlane 
jest w postanowieniu dowodowym, którego treść winna odpowiadać 
wymogom wskazanym w art. 236 k.p.c., tj. podawać fakty podlegające 
stwierdzeniu, środek dowodowy i - stosownie do okoliczności - sę-
dziego lub sąd, który ma dowód przeprowadzić, a ponadto, jeżeli jest 
to możliwe, termin i miejsce przeprowadzenia dowodu. Postanowienie 
sądu nie powinno ograniczać się do zatwierdzenia treści wskazanych 
przez strony postępowania we wniosku dowodowym. Powinno ono 
zawierać zindywidualizowaną treść, w szczególności oznaczenie środ-
ka dowodowego i tezy dowodowej. W praktyce możliwe jest ich for-
mułowanie w sposób analogiczny do treści wniosku. Oznaczenie tezy 
dowodowej, tj. okoliczności, które dowodem z opinii biegłego mają 
być stwierdzone przez sąd, powinno wskazywać fakty mające istotne 
znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Nie może być ona formułowana 
ogólnikowo. 

Sąd, po wydaniu postanowienia dowodowego, wzywa biegłego do 
sporządzenia opinii, co następuje w formie zlecenia. Określony w nim 
zakres przedmiotowy powinien być znacznie bardziej szczegółowy niż 
treść tezy dowodowej, co znajduje potwierdzenie zwłaszcza w sytu-
acjach, gdy tezy postanowienia dowodowego są mało precyzyjne. Ozna-
cza to, iż sąd powinien dokładnie określić przede wszystkim przedmiot 
badań (tj. z czym związana jest konieczność wskazania faktów wyma-
gających ustalenia), jak i ich zakres. Jednocześnie w zleceniu powinien 
wskazać formę opinii (ustną lub pisemną), a także dokładnie zakreślić 
termin, w jakim opinia ma być przedstawiona. Wybór przez sąd formy 
opinii zależy od poziomu skomplikowania stanu faktycznego i stopnia 
zawiłości sprawy. Dopuszczalna jest forma ustna, gdy przedstawienie 
opinii możliwe jest natychmiast i nie wymaga obszerniejszej argumen-
tacji. Zlecenie sporządzenia opinii konkretnemu biegłemu nie może 
wykraczać swym treściowym zakresem poza tezę dowodową, bowiem 
pełni ono rolę subsydiarną względem postanowienia dowodowego. 
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Zdaniem J. Turka, zlecenia formułowane w sposób nazbyt ogólniko-
wy mogą doprowadzić do sytuacji, w której biegli kierować się będą 
w swych działaniach intuicją. Przyczyną takiego stanu rzeczy może 
być brak jednoznacznego zrozumienia dla roli, jaką ma pełnić dany 
biegły w procesie; a co za tym idzie – nie będzie on świadomy, jakie 
istotne okoliczności sprawy mają być wyjaśnione przy wykorzystaniu 
specjalistycznej wiedzy7. Konsekwencją zbyt ogólnego formułowania 
tezy dowodowej i przeniesienia jej treści wprost do zlecenia może być 
niesłuszne limitowanie pracy biegłego, co z kolei przyczyni się do spo-
rządzenia opinii nierzetelnej, a to w przyszłości negatywnie wpłynie na 
jego wiarygodność. 

W tzw. procesach lekarskich biegli najczęściej pytani są o związek 
przyczynowy, a także o możliwe następstwa określonych zdarzeń lub 
czynności. Jak zauważa P. Kowalski, rozważania na temat związku 
przyczynowego podlegają różnym modyfikacjom. Autor wymienia 
trzy możliwe kategorie sformułowań, tj. a) przyjęcie istnienia związku 
przyczynowego; b) odrzucenie lub wykluczenie związku przyczyno-
wego; - w obu przypadkach chodzi o prawdopodobieństwo graniczące 
z pewnością; c) wyrażenie umotywowanej tezy, że wystąpiło prawdo-
podobieństwo inne niż graniczące z pewnością. W przypadku zaś pró-
by odpowiedzi na pytanie o następstwa, problemem do rozstrzygnięcia 
jest próba określenia, czy choroba ma charakter długotrwały, czy za-
zwyczaj zagraża życiu, czy powoduje niezdolność do pracy (całkowitą 
lub częściową), a także czy generuje wzrost kosztów utrzymania8. 

W mojej opinii sąd w zleceniu, poza oznaczeniem rodzaju czy za-
kresu faktów podlegających opiniowaniu tożsamych ze wskazanymi 
w postanowieniu dowodowym, winien skonkretyzować przedmiot opi-
niowania, np. poprzez postawienie konkretnych pytań, które ukierun-
kują biegłego co do rzeczywistego przedmiotu opiniowania. Mogą one 
być formułowane w sposób wyraźnie określający granice badawcze. 
Jeżeli np. sąd zobowiąże lekarza wyłącznie do uzasadnienia ustalonego 

7  J. Turek, Biegły sądowy i jego czynności, „Monitor Prawniczy” 2007, nr 24, s. 1361. 
8  P. Kowalski, Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach roszczeń z tytułu zakażenia wirusem zapale-

nia wątroby typu B i C, Kraków 2003, s. 54-55. 



Prawo i Medycyna 1/2014 (54, vol. 16) 93

Lekarz jako osobowe źródło dowodowe...

uszczerbku na zdrowiu, to granicą opiniowania będzie samo uzasad-
nienie zakresu. Nie oznacza to zatem uprawnienia do opiniowania 
w sprawie rokowań planowanej terapii, czy rokowań na przyszłość. 
W praktyce zakres opiniowania biegłego lekarza bywa określony dość 
szeroko, co wyraża się w zobowiązaniu go do określenia np. okresu 
trwania choroby, czy zaistnienia zdarzenia medycznego. 

Zgodnie z art. 286 k.p.c., sąd może zażądać ustnego wyjaśnienia 
opinii złożonej na piśmie, jak i jest uprawniony do żądania dodatkowej 
opinii od tego samego lub innego biegłego sądowego. Uprawnienie 
to należy odnieść także do możliwości uzupełnienia opinii. Zgodnie 
ze stanowiskiem judykatury, sąd ma obowiązek dopuszczenia dowodu 
z dalszej opinii, gdy zachodzi uzasadniona potrzeba. Za taką może być 
uznana sytuacja, w której przedstawiona opinia zawiera istotne luki, 
nie odpowiada na postawione tezy dowodowe, czy jest sformułowa-
na w sposób niejasny. Przesłanką uzasadniającą dopuszczenie dowo-
du z dalszej opinii jest przedstawienie przez biegłego opinii w sposób 
uniemożliwiający dokonanie przez sąd kontroli logicznego toku rozu-
mowania i prawidłowości wyciągniętych wniosków9. Ustawodawca 
kategorycznie formułuje to uprawnienie wyłącznie po stronie sądu, 
co oznacza, iż biegły nie ma możliwości samodzielnego rozszerzenia 
zakresu badań ponad zlecenie. Jego zadaniem jest wyraźne ustosunko-
wanie się do zakresu wyznaczonego przez sąd, który w razie potrzeby 
zwróci się z prośbą o uzupełnienie opinii. Oznacza to, iż granicami 
limitującymi pracę biegłego są zawarte w zleceniu pytania, obok wy-
raźnie zaznaczonych przez sąd faktów wymagających opinii. Dążenie 
biegłego do wydania jednoznacznej opinii nie może przybierać zna-
mion samowolnego działania nieuwzględniającego, a nawet – niwe-
czącego treść zlecenia sądu. Opiniowanie nie może być oderwane od 
postawionych przez zlecającego pytań. 

W przypadku wyczerpania w opinii informacji związanych z po-
stawionymi przez sąd pytaniami, biegły jednoznacznie wykaże swoją 
zdolność do opiniowania w konkretnej sprawie. Zatem związanie tezą 

9  Por. Postanowienie Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 2013 r., III UK 98/12, Legalis nr 736712.
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dowodową należałoby postrzegać przy przyjęciu założenia pewnego 
zakresu dowolności po jego stronie w zakresie kształtowania jej tre-
ści na potrzeby wydania obiektywnej opinii. Trzeba jednak zastanowić 
się nad zakresem swobody w kształtowaniu treści opinii – czy jest 
ona w ogóle dopuszczalna i jeśli tak – czy możliwe jest określenie 
jej maksymalnego rozmiaru. Zadaniem biegłego jest bowiem usto-
sunkowanie się do zgromadzonego przez sąd materiału dowodowego 
stanowiącego podstawę opiniowania i na jego podstawie – wydanie 
obiektywnej opinii. Określony przez sąd jej zakres odnosi się wprost 
do konkretnej zawiłości faktycznej sprawy, której rozstrzygnięcie 
jest niemożliwe wobec braku specjalistycznej wiedzy. Niewątpli-
wie sąd nie ma uprawnień do narzucania biegłemu metod i sposobu 
przeprowadzenia badań, choć jak potwierdza orzecznictwo – może 
wskazać biegłemu czynności przygotowawcze, których ten powinien 
dokonać przed wydaniem opinii10. Z drugiej jednak strony, biegły nie 
może zastępować organu procesowego. Zdaniem D. Hajdukiewicz, 
biegły powinien opierać się na materiale dostarczonym przez strony, 
ale udostępnionym za pośrednictwem sądu. Nie może on w swych 
działaniach pomijać sądu i sam podejmować czynności służących do 
zebrania danych od stron, osób trzecich, czy instytucji (np. doku-
mentacji lekarskiej)11. Oznacza to, iż granicą dokonywanych przez 
biegłego badań jest materiał faktyczny przekazany mu bezpośrednio 
przez sąd. Wątpliwości w tym zakresie może budzić postanowienie 
art. 42 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty12, zgodnie z któ-
rym lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby tylko po jej 
uprzednim osobistym zbadaniu. Ustawa nie przewiduje możliwości 
wydania orzeczenia o stanie zdrowia jedynie na podstawie okazanej 
dokumentacji medycznej, czy opinii innego lekarza. Przepis ten nale-
ży jednak odnieść wprost do procesu diagnostyczno-terapeutycznego, 

10  Por. Wyrok Sądu Najwyższego z 20 stycznia 1969 r., II CR 534/68, LEX nr 6442.
11  D. Hajdukiewicz, Opiniowanie sądowo-psychiatryczne w sprawach cywilnych, Warszawa 2008, s. 

35. 
12  Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2011 r., nr 277, 

poz. 1634).
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nie zaś do reguł opiniowania w postępowaniu cywilnym. Komento-
wany artykuł ma zastosowanie do orzekania o stanie zdrowia pacjen-
ta, nie zaś do opiniowania sądowo-lekarskiego. 

Znaczenie opinii biegłego w postępowaniu cywilnym odnieść na-
leży do dwóch etapów – przeddecyzyjnego, sprowadzającego się do 
sporządzenia opinii, a także etapu decyzyjnego, tj. wyrokowania sądu 
po przeprowadzeniu dowodu z tego środka dowodowego. Sformali-
zowane wymagania sądu dotyczące treści opinii stanowią dla lekarza 
podstawę do jej sporządzenia. Działając w oparciu o wiedzę specjali-
styczną i doświadczenie kliniczne, ma on wypracować reguły opinio-
dawcze osadzone w potrzebie sformułowanej przez tezę dowodową. 
Opinia biegłego powinna zawierać opis metod i sposobu przeprowa-
dzania badań, porządek, w jakim były prowadzone, a także przytocze-
nie w uzasadnieniu argumentów opartych na stwierdzonych okoliczno-
ściach, mających związek z ustalonymi faktami, które jednocześnie są 
podbudowane faktycznymi wyjaśnieniami. 

Istotną kwestią odnośnie do sporządzania opinii przez lekarzy, 
nierzadko pomijaną przez przedstawicieli doktryny jest - obok posia-
dania zaplecza merytorycznego - tj. specjalistycznej wiedzy, tzw. za-
plecze techniczne: umiejętność opiniowania. Sposób komunikowania 
się biegłego lekarza z sądem ma bardzo istotne znaczenie w kwestii 
opiniowania co do faktów spornych, mających istotne znaczenie dla 
rozstrzygnięcia sprawy, których ocena wymaga specjalistycznej wie-
dzy. Dbałość przez lekarza biegłego o to, aby jego opiniowanie było 
użyteczne dla prawnika, wyraża się przede wszystkim w sposobie ko-
munikowania istotnych faktów i okoliczności. K. Jaegerman zwraca 
uwagę na wzajemną relację języka potocznego, stosowanego przez 
prawników i języka nauki reprezentowanej przez biegłego. Kluczo-
wym w tym zestawieniu jest język wypowiedzi opiniodawczej, który 
- zdaniem Autora - stanowi całościową syntezę badań i interpretacji 
dokonanych przez biegłego, co odnieść należy bezpośrednio do języka 
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wniosków, zawierających odpowiedzi na pytania sądu zlecającego bie-
głemu sporządzenie opinii13.

Opinia formułowana przez biegłego lekarza powinna być możliwie 
klarowna, tak aby wyjaśnienie okoliczności wymagających wiadomo-
ści specjalnych nie budziło wątpliwości. Powinna ona być napisania ję-
zykiem komunikatywnym i zrozumiałym, także dla laików14. Oznacza 
to, iż biegły nie powinien ograniczać się do wysnucia wniosków. Jego 
zadaniem jest zachowanie odpowiedniej równowagi pomiędzy sferą 
poznawczą a opiniodawczą opinii. Dokładne przedstawienie wywodu, 
podane w przystępnej dla osób nieposiadających wykształcenia me-
dycznego formie i poparte odpowiednimi przykładami, doprowadzi do 
przedstawienia głównych tez opinii. Obowiązkiem eksperta jest zaopi-
niowanie lege artis, tj. poprawne: zbadanie, interpretacja i wysnucie 
wniosków, czyli tez opiniotwórczych. Prawidłowe wnioskowanie K. 
Jaegerman utożsamia z oparciem go na kryteriach wskazanych przez 
zleceniodawcę15.

Jak wykazano, działanie lekarza będącego biegłym w sprawie uza-
leżnione jest w głównej mierze od treści postanowienia dowodowego, 
a także - od zebranego materiału procesowego i zaistniałych zdarzeń 
w konkretnym stanie faktycznym. Powinien on z należytą starannością 
i największą precyzją formułować tezy, oparte na zaistniałych zdarze-
niach medycznych. Opinia formułowana w konkretnym stanie fak-
tycznym winna w minimalnym stopniu zawierać odesłania wprost do 
innych analogicznych sytuacji, jakich lekarz opiniujący doświadczył 
w swojej karierze zawodowej. Nieuniknione jest jednak przywoływanie 
potwierdzonych badaniami bądź doświadczeniem klinicznym przypad-
ków medycznych, odgrywających istotne znaczenie także w kontek-
ście opiniowanych zdarzeń, czy zaistniałych faktów. Akcentuję w tym 
miejscu tezę, iż porównania te nie mogą być dominujące, bo mogły-
by powodować odwrócenie uwagi od istoty problemu w konkretnym 

13  K. Jaegerman, Opiniowanie sądowo-lekarskie. Eseje o teorii, Warszawa 1991, s. 129. 
14  Por. Wyrok Sądu Najwyższego z 14 marca 2006 r., I UK 156/05, Legalis nr 177824.
15  K. Jaegerman, op. cit. s. 13.
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stanie faktycznym, będącym przedmiotem opinii. Wówczas taka opi-
nia mogłaby zostać uznana za nierzetelną, wymagającą uzupełnienia 
z powodu zbyt wysokiego stopnia uogólnienia i stereotypizacji. Lekarz 
sporządzający opinię nie może ograniczyć się do pobieżnego odniesie-
nia zaistniałych w sprawie zdarzeń do stypizowanych konsekwencji 
ich wystąpienia, bez szczegółowej analizy opiniowanego przedmiotu 
sprawy. 

Przedstawiona przez biegłego opinia ma na celu stworzenie sytuacji 
pewności. Jej sporządzeniu służyć ma wiedza zdobyta przez sąd i uzu-
pełniona o wiedzę specjalistyczną, co w efekcie doprowadzić ma do 
merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy w oparciu o pewne i potwier-
dzone fakty. Nie jest jednak możliwe przypisanie zupełnie jednoznacz-
nego charakteru opinii lekarskiej. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest 
to, iż wprowadzenie opisu sytuacji idealnej spełnia wyłącznie rolę sub-
sydiarną. Najbardziej prawdopodobne zatem jest uzyskanie opinii, któ-
ra zagwarantuje przybliżenie „graniczące z pewnością”16. Opinii bie-
głego nie należy wobec tego przypisywać charakteru normatywnego 
rozstrzygnięcia. Jak zauważa C. Gromadzki, w procesach dotyczących 
odpowiedzialności medycznej występują opinie o charakterze praw-
dopodobieństwa albo - możliwości17. W świetle powyższego, wnioski 
biegłego wyrażone w opinii co do zasady powinny być jednoznaczne 
i stanowcze. Dopuszczalne jest jednak wskazanie prawdopodobień-
stwa, jeżeli nie jest możliwe przedstawienie osądu ze względu na nie-
ustalenie wszystkich okoliczności faktycznych. 

Zgodnie z utrwalonym tak w doktrynie, jak i w judykaturze poglą-
dem, sąd nie jest związany opinią biegłego i powinien dokonać jej oce-
ny wraz z pozostałymi dowodami. Według Sądu Najwyższego, ocenę 
tego dowodu odróżniają szczególne kryteria oceny, do których zakwa-
lifikować należy: zgodność z zasadami logiki i wiedzy powszechnej, 
poziom wiedzy biegłego, teoretyczne podstawy opinii, sposób moty-
wowania i poziom stanowczości wyrażonych w niej wniosków. Dowód 

16  Tamże, s. 24. 
17  C. Gromadzki, Rola biegłego w „procesach lekarskich”, [w] J. Turek (red.), Rola biegłego we współ-

czesnym procesie, Warszawa 2002, s. 49.
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z opinii biegłego nie podlega weryfikacji na podstawie kryterium praw-
dy i fałszu18. Nie należy pomijać kwestii związanych z koniecznością 
zachowania właściwych relacji biegły lekarz – organ procesowy. Naj-
istotniejszym ich elementem, rzutującym na przygotowanie opinii i jej 
ocenę, są zarówno pytania sądu, jak i odpowiedzi biegłego. Prawidło-
wa współpraca biegłego z sądem przesądza o użyteczności dowodu 
z jego opinii. 

Zagrożeniem dla rzetelności procesu jest traktowanie samego bie-
głego jako decydenta podczas wyrokowania. Owszem, przedstawiona 
przez niego opinia ma istotne znaczenie dla przybliżenia i uzasadnie-
nia zaistnienia konkretnych zdarzeń, ale jej treść nie może być utoż-
samiana wprost z tezą wydanego przez sąd orzeczenia. Opiniowanie 
ma charakter subsydiarny, choć nierzadko treść opinii służy za wy-
raźną podstawę merytorycznego rozstrzygnięcia - co stanowi jedynie 
o poprawności i przystępnej formie sporządzenia. Opinia biegłego jest 
rozstrzygnięciem o charakterze naukowym, a nie – jak w przypadku 
działań sądu – orzeczeniem co do meritum sprawy. Biegły nie jest or-
ganem procesowym, ale osobowym źródłem dowodowym. W związku 
z tym nie należy przerzucać na biegłego odpowiedzialności za wynik 
postępowania, ponieważ sąd, dokonując merytorycznego rozstrzygnię-
cia, działa w oparciu o zasadę swobodnej oceny dowodów. Trzeba wy-
raźnie odróżnić kompetencje lekarza wezwanego do udziału w sprawie 
w charakterze biegłego od uprawnień przyznanych decydentowi, któ-
rym w tym wypadku jest sąd. 

Problematyka praktycznego wykorzystania specjalistycznej 
wiedzy przez lekarza występującego w procesie lekarskim jako 
świadek i biegły – podsumowanie

Przy przeprowadzaniu dowodu z opinii biegłego, ustawodawca 
na mocy art. 280 i 289 k.p.c. odsyła do odpowiedniego stosowania 
przepisów o świadkach. Regulacja ta może doprowadzić do błędnego 

18  Por. Postanowienie Sądu Najwyższego z 19 kwietnia 2005 r., I UK 318/04, Legalis nr 287302.
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przeświadczenia, iż zeznania lekarza występującego w procesie cy-
wilnym w charakterze świadka mogą być potraktowane jako opinia 
biegłego. Pewne analogie unormowań o odmowie sporządzenia opinii 
z prawem świadka do odmowy zeznań (art. 280) oraz przepisów regu-
lujących wezwanie i przesłuchanie biegłego na zasadach podobnych 
jak świadka (art. 289), nie uzasadniają utożsamiania tych dwóch ról 
procesowych, w których może występować lekarz. Odbieranie zeznań 
od świadka ograniczyć należy jedynie do pozwolenia mu na komu-
nikowanie poczynionych spostrzeżeń, pozbawione w swym założeniu 
elementów ocennych. Ta druga kwestia, tj. ocena faktów zaistniałych 
w danej sprawie, zastrzeżona jest dla biegłego wezwanego do sporzą-
dzenia opinii. 

Należy jednak zaakcentować problem postrzegania faktów i ich 
dalszej komunikacji przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę. 
Usprawiedliwione (i faktycznie nieuniknione) wydaje się być doko-
nywanie tych spostrzeżeń w oparciu o posiadaną wiedzę medyczną. 
Z całą pewnością ten sam fakt zaobserwowany przez lekarza może zo-
stać odmiennie przedstawiony przez osobę nieposiadającą takiej wie-
dzy. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest umiejętność bardziej fa-
chowego dostrzegania elementów istotnych dla danego zdarzenia i ich 
bieżąca hierarchizacja, względem znaczenia dla zaistniałych faktów. 
Lekarz nie zdoła bowiem dokonać spostrzeżenia danej okoliczności 
z pominięciem specjalistycznej wiedzy, którą posiada. Z punktu wi-
dzenia procesowego jest jednak tylko lepszym niż przeciętny obserwa-
torem. Gdy treść zeznań świadków nie wystarczy dla kompletnej oce-
ny stanu faktycznego, uzasadnione jest powołanie biegłego. Nie należy 
jednak powierzać tej roli lekarzowi, który był świadkiem zaistniałych 
zdarzeń, bowiem jego relacja może być pozbawiona obiektywizmu. 
Dla osiągnięcia stanu pewności, należałoby w takich sytuacjach funk-
cję biegłego powierzyć lekarzowi, który dokona oceny faktów wska-
zanych mu przez sąd dzięki obserwacjom poczynionym m.in. przez 
innego lekarza jako świadka w sprawie. Istotne jest bowiem źródło 
poznania faktów mających znaczenie dla rozstrzygnięcia. Lekarz jako 
świadek przedstawia okoliczności, które sam dostrzegł i ustalił, zaś 
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lekarz jako biegły w swym działaniu koncentruje się i opiera na fak-
tach ustalonych za pomocą innych środków dowodowych, np. doku-
mentacji medycznej przedstawionej przez sąd . 

Różnice między dowodem z zeznań świadka a dowodem z opinii bie-
głego wynikają z przepisów art. 258 k.p.c. i art. 278 § 1 k.p.c. W świe-
tle tych uregulowań zeznania świadka służą stwierdzeniu faktów, zaś 
opinia biegłego - poddaniu faktów ocenie przy wykorzystaniu wiedzy 
specjalnej. Zdaniem Sądu Najwyższego, zeznania świadka pozostają 
informacją o faktach, które spostrzegł i ocenił, zaś zasadność tych ocen 
wymaga w opinii sądu opinii biegłego w formie zapewniającej kontrolę 
i wpływ na sposób przedstawienia występujących w sprawie zagadnień 
wymagających wiedzy specjalnej19. Zrównanie roli procesowej lekarza 
– świadka z biegłym stanowiłoby próbę utożsamienia uniwersalnego 
charakteru opinii biegłego z indywidualnym spostrzeganiem zaistnia-
łych okoliczności, na których oparte są zeznania świadka. Lekarz jako 
naoczny świadek odnosi się w swej wypowiedzi do konkretnego stanu 
faktycznego, zaś posiadane przez biegłego wiadomości specjalne - ze 
względu na ich uniwersalny charakter - nie są warunkowane przedmio-
tem rozpoznania sprawy 20. 

Ustawodawca na gruncie prawa cywilnego procesowego nie przewi-
duje możliwości przeprowadzenia dowodu z tzw. świadka - biegłego, 
który w pierwszej kolejności składałby zeznania co do zaobserwowa-
nych faktów, a w dalszej – dokonywałby ich oceny z wykorzystaniem 
posiadanej przez niego specjalistycznej wiedzy21. Jak potwierdza 
orzecznictwo, osoba dysponująca wiadomościami specjalnymi, doko-
nująca spostrzeżeń niedostępnych dla innych osób, co do zasady po-
winna być słuchana w charakterze świadka, a funkcję biegłego nale-

19  Por. Wyrok Sądu Najwyższego z 17 listopada 2011 r., III CSK 30/11, Lex nr 1129116 ; Wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Lublinie z 28 maja 2013 r., I ACa 124/13, Lex nr 1327585.

20  E. Rudkowska-Ząbczyk, [w:] Dowody w postępowaniu cywilnym, red. Ł. Błaszczak, K. Markiewicz, 
E. Rudkowska-Ząbczyk, Warszawa 2010, s. 483. 

21  S. Dalka, Opinia biegłego oraz opinia instytutu naukowego lub naukowo-badawczego w postępowa-
niu cywilnym, „Nowy Proces” 1987, nr 10, s. 75.
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żałoby powierzyć innej osobie, która z tymi faktami uprzednio się nie 
zetknęła22. 

Procesy lekarskie stanowią dobry przykład na zdarzające się w prak-
tyce zacieranie różnic między rolami świadka i biegłego w postępowa-
niu cywilnym.23 Należy zwrócić uwagę na to, iż w przepisach Kodeksu 
postępowania cywilnego ustawodawca nie odnosi się wprost do moż-
liwości słuchania w charakterze świadka i biegłego jednej osoby. Ze 
względu jednak na zasadę niepołączalności ról procesowych na gruncie 
prawa cywilnego procesowego, kumulacja taka nie jest wskazana. Do-
skonały przykład stanowi osoba lekarza, który posiadając wiadomości 
specjalne, dokonuje spostrzeżeń, a następnie komunikuje je. Granica 
między obiektywną relacją a działaniem o charakterze oceny jest bar-
dzo płynna. Dlatego organem, na którym ciąży obowiązek niedopusz-
czenia do kumulacji ról procesowych, jest sąd. Lekarz najpierw zezna-
jący w sprawie jako świadek, a następnie dokonujący oceny w formie 
zbliżonej do opinii biegłego, niejednokrotnie pozbawiony jest obiekty-
wizmu tak bardzo wymaganego i pożądanego u biegłych. Uchybienia 
biegłego w tym zakresie mogą mieć istotny wpływ na wynik postępo-
wania, bowiem od biegłego oczekuje się rękojmi bezstronności i braku 
jakiegokolwiek zainteresowania wynikiem procesu, czego nie można 
bezpośrednio odnieść do zeznań świadka.

Nie należy dokonywać zrównania obu dowodów, tj. zeznań świadka 
z opinią biegłego w osobie tego samego lekarza ze względu na istot-
ne różnice zachodzące pomiędzy tymi środkami dowodowymi, pomi-
mo ich wspólnego, osobowego charakteru. Powinno się pamiętać, iż 
zeznania świadka mają indywidualny charakter i są ściśle związane 
z przedmiotem sporu. Natomiast biegły i jego opinia ma charakter uni-
wersalny: ta sama wiedza może być przydatna w różnych postępowa-
niach. Dalej idącą różnicą pomiędzy tymi środkami dowodowymi jest 
to, iż konkretnego świadka nie można zastąpić innym, zaś w zwykłych 
okolicznościach24 opinie biegłych cechuje pełna zastępowalność. Być 

22  Por. Wyrok Sądu Najwyższego z 8 listopada 1976 r., I CR 374/76, OSNC 1977/10/187, Lex nr 2109.
23  Zob. wyrok SN z 1..XII.1998 r., III CKN 741/98, OSNC nr 6/1999 poz. 112
24  O ile biegły nie jest jedynym specjalistą w danej dziedzinie – np. w leczeniu bakteriofagami.
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może poszerzenie katalogu środków dowodowych o instytucję świadka 
– biegłego przyczyniłoby się do przyspieszenia postępowania cywilne-
go i zmniejszenia jego kosztów. Zagrożeniem jest jednak tendencyj-
ność w przypadku sporządzania opinii, będącej swoistym uzupełnie-
niem uprzednich zeznań świadka. Pełny obiektywizm może zapewnić 
tylko osąd osoby niezainteresowanej wynikiem merytorycznego roz-
strzygnięcia; dlatego tak de lege lata, jak de lege ferenda (gdyby taki 
pomysł się pojawił), zeznanie fachowca nie może zastępować opinii 
biegłego. Oceniająca relacja fachowego świadka bywa niewątpliwie 
przydatna dla wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności sprawy. Da-
wanie jej większej wiary niż przygotowanej bez zarzutu opinii biegłego 
wprawdzie teoretycznie mieściłoby się w granicach swobodnej oceny 
dowodów, przeczyłoby jednak moim zdaniem zasadom prawidłowego 
rozumowania.
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Zaniechanie zlecenia produktu leczniczego 
poza zarejestrowanym wskazaniem 
a odpowiedzialność cywilna lekarza – cz. I

Zagadnienia wstępne

Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy lekarz 
może ponieść odpowiedzialność cywilnoprawną za negatywne z per-
spektywy pacjenta (szkoda, krzywda) skutki braku lub odmowy przepi-
sania lub wydania produktu leczniczego poza zarejestrowanymi wska-
zaniami, a jeżeli tak – w jakich sytuacjach aktualizują się przesłanki 
takiej odpowiedzialności. 

Ze względu na swój rozmiar opracowanie podzielone zostało na 
dwie części. Pierwsza dotyczy prawnych podstaw obowiązku zlece-
nia produktów leczniczych, druga odnosić będzie ustalenia dotyczące 
prawnego obowiązku zaordynowania do przepisywania lub stosowa-
nia leków poza zarejestrowanymi wskazaniami.

Realizacja celu badawczego wymaga kolejno: krótkiego opisu obo-
wiązującego aktualnie reżimu odpowiedzialności cywilnoprawnej za 
zaniechanie leczenia, ustalenia prawnych obowiązków oraz kompeten-
cji lekarza związanych z podejmowaniem leczenia farmakologicznego, 
analizy prawnych skutków urzędowej rejestracji wskazań produktów 
leczniczych oraz refleksji na temat tego, czy wykonanie ustawowego 
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obowiązku leczenia może polegać na stosowaniu leków poza za-
rejestrowanymi wskazaniami. Następnie poczynione ustalenia po-
winny zostać odniesione do regulacji szczegółowych dotyczących 
dopuszczalnej odmowy podjęcia leczenia przez lekarza, prawnie 
wymaganej zgody pacjenta oraz eksperymentu medycznego na oso-
bie pacjenta – w zakresie, w jakim kwestie te wiążą się z tematem 
opracowania.

Dotychczasowy stan badań

Literatura prawa cywilnego oraz czasopiśmiennictwo medyczne 
obfituje w liczne stanowiska dotyczące dopuszczalności stosowa-
nia leków i innych produktów poza zarejestrowanymi wskazaniami, 
jednakże brak jest opracowania teoretycznego, którego celem by-
łoby bezpośrednie zaadresowanie kwestii stosowania leków w taki 
sposób w kontekście prawnych obowiązków i związanej z tym od-
powiedzialności cywilnoprawnej lekarzy.1 Sam temat stosowania 
leków (i innych produktów) na zasadzie off-label jest przedmiotem 
wielu kontrowersji w literaturze naukowej i popularnonaukowej. Ze 
względu na wyrażane w niektórych dokumentach urzędowych oraz 
publikacjach sądy nieodpowiadające prawu (np. wyrażające zakaz 
stosowania leków na zasadzie off-label, zawierające twierdzenia 
o obowiązku uzyskania każdorazowej zgody pisemnej na takie le-
czenie, bądź też kwalifikujące każde leczenie off-label jako ekspe-
ryment medyczny)2, uzasadnione jest szczegółowe odniesienie się 
do tej kwestii.

1  Stosunkowo najszerszy wywód w tym zakresie, o charakterze popularyzatorsko-edukacyjnym, prezen-
tuje J. Zajdel, Prawa lekarza, Łódź 2011, s. 35-47.

2  Patrz np. wypowiedź zawartą w urzędowym stanowisku Rady Przejrzystości AOTM nr 38.2012 
z 27.03.2012 r.: „Dodatkowe uwagi Rady: Zdaniem wielu ekspertów polskie prawo rozróżnia tylko dwie drogi 
ordynowania leków: zgodnie ze wskazaniami zawartymi w ChPL i poza wskazaniami, w ramach eksperymentu 
medycznego, co obarczone jest koniecznością spełnienia szeregu wymogów, w tym m.in. przejścia całej proce-
dury uzyskania zgody komisji bioetycznej. Rozróżnienie na stosowanie produktów poza wskazaniami na soft 
- i off - label nie jest pojęciem prawnym [odnośnik]. Zdaniem Rady niezbędne jest uporządkowanie regulacji 
prawnych dotyczących eksperymentów medycznych i stosowania leków off - label w Polsce”. Odnośnik w pi-
śmie AOTM referuje do artykułu L. Jakubiak, Leki stosowane poza wskazaniami, ale nie poza prawem, Rynek 
Zdrowia 25.02.2010 r., w którym opisano konkurujące ze sobą stanowiska praktyków. Powyższa wypowiedź 
jest m.zd. niezasadna, ze względu na argumenty teoretyczne przedstawione w niniejszym opracowaniu.
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Kwestie terminologiczne

Obszar badawczy wytyczony zakresem tematycznym tego artykułu 
wymaga na wstępie kilku doprecyzowań terminologicznych.

Polskie prawo nie zawiera definicji prawnej terminu „ordynacja”, 1. 
chociaż prawodawca stosuje ten termin w niektórych aktach norma-
tywnych.3 Hasło „ordynacja” nie występuje w słownikach języka 
stosowanego powszechnie w powołanym w tytule pracy znaczeniu. 
Jest to termin przynależny do języka specjalistycznego, stosowa-
nego przez osoby zajmujące się medycyną. Analiza kontekstów, 
w jakich użyty termin jest stosowany (piśmiennictwo medyczne), 
pozwala uznać, że jego znaczenie jest równoważne „przepisaniu 
lub wydaniu przez lekarza pacjentowi leku bądź innego produk-
tu związanego z diagnostyką lub leczeniem”4. Termin stosowany 
w praktyce językowej obejmuje zatem zakresem znaczeniowym 
każdą czynność lekarza, umożliwiającą przyjęcie lub zastosowa-
nie leku (bądź innego produktu5) u pacjenta, wraz z towarzyszący-
mi temu czynnościami formalnymi. Czynności mogą mieć bardzo 
różną postać, m.in.: zastosowanie szczepionki nabytej uprzednio 
przez podmiot leczniczy podczas świadczenia usługi szczepiennej6, 
wystawienie recepty na antybiotyk, wewnątrzszpitalne zlecenie 

3  Patrz np. § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej: „Świadczenia gwarantowane realizowane w wa-
runkach domowych obejmują […] ordynację leków […]” oraz § 8 ust. 3 rozporządzenia MON z dnia 23 grud-
nia 2010 r. w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym: „Prowa-
dzone czynności kontrolne mają na celu w szczególności umożliwić dokonanie oceny poprawności wystawiania 
recept osobom uprawnionym, ordynacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz prowadzenia ra-
cjonalnej gospodarki lekami na szczeblu jednostki wojskowej”. 

4  Definicja własna .
5  W praktyce chodzi tutaj o ordynację niektórych postaci wyrobów medycznych (np. probiotyki dowa-

ginalne, specjalne typy opatrunków), kosmetyków (maści na choroby skóry), preparatów biobójczych (środki 
odkażające do stosowania na skórę) lub środków spożywczych (środki spożywcze specjalnego przeznacze-
nia – mleko dla niemowląt). I tak np. obowiązujące ustawodawstwo refundacyjne przewiduje konieczność 
wystawienia recepty lekarskiej w przypadku ordynacji wyrobów (ale nie wyrobów refundowanych w trybie 
zaopatrzenia)oraz środków spożywczych refundowanych.

6  Prawna dopuszczalność wskazanego działania jest przedmiotem toczącej się od co najmniej kilku lat 
debaty pomiędzy środowiskami farmaceutów i lekarzy. Nie jest przedmiotem niniejszego opracowania analiza 
tej kwestii, jednak autor opowiada się za dopuszczalnością stosowania produktów nabytych przed podmioty 
lecznicze (i tylko przez podmioty lecznicze) bezpośrednio u pacjentów w ramach udzielanych świadczeń zdro-
wotnych (co nie oznacza, że kwestia ta jest uregulowana prawidłowo).
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wlewu cytostatyku hospitalizowanemu pacjentowi, podanie adre-
naliny pacjentowi nieprzytomnemu (lub z innych względów nie-
kompetentnemu), czy też podanie produktu leczniczego wchodzą-
cego w skład lekarskiego zestawu przeciwwstrząsowego (w razie 
wstrząsu anafilaktycznego).

Termin „zarejestrowane wskazania” rozumieć należy jako wskaza-2. 
nia znajdujące się w pkt 4.1 Charakterystyki Produktu Lecznicze-
go, zatwierdzonej urzędowo przez kompetentny organ administra-
cji7 Celem oznaczenia działania polegającego na zaordynowaniu 
leku wbrew treści ChPL stosowany jest powszechnie w literaturze 
anglojęzyczny termin off-label („poza etykietą”). Należy jednak 
uściślić, że off-label to nie tylko zlecenie danego leku we wskaza-
niach nieobjętych ChPL, ale również przepisanie go:8

a)  dla populacji pacjentów wykluczonej lub niewskazanej w ChPL 
(np. pediatrycznej)9,

b)  pomimo zarejestrowanych ostrzeżeń związanych z występujący-
mi interakcjami,

c)  inną drogą podania niż określona w ChPL (np. leczenie szczeliny 
odbytu maściami z nitrendypiną lub diltiazemem),10

d)  wbrew szczególnym ostrzeżeniom lub środkom ostrożności (np. 
podanie kobiecie ciężarnej leku niewskazanego dla kobiet w cią-
ży),

e)  w schematach dawkowania odmiennych od zarejestrowanych 
(np. dawkowanie antybiotyku w dawce dwa razy wyższej niż 
ustalona w ChPL).

Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęte zostanie wąskie 
znaczenie terminu off-label. Termin te stanowić będzie dla uprosz-
czenia równoważnik znaczeniowy „niezgodności z zarejestrowanymi 

7  Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyborów Medycznych i Produktów Biobójczych, 
organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Komisję Europejską.

8  Dziękuję za wsparcie merytoryczne w formułowaniu przykładów mgr. farm. M. Byliniakowi. 

9  Patrz np.: K. Sabiłło, „Off label” – poza wskazaniami, ale nie poza odpowiedzialnością, Przemysł Far-
maceutyczny 1/2010; J. Zajdel, Stosowanie produktów leczniczych “off-label use” w populacji pediatrycznej 
– działanie na granicy ryzyka, czy dołożenia należytej staranności?, Przegląd Lekarski 2011/68/1, s. 1.

10  K. Bielecki, Szczelina odbytu, Postępy Nauk Medycznych 5/2006, s. 198-203. 
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wskazaniami oraz przeciwwskazaniami do stosowania produktu 
leczniczego”.11

Termin „produkt leczniczy” stosowany będzie w opracowaniu za-
miennie z terminem „lek”.12 

Zarys reżimu odpowiedzialności cywilnoprawnej lekarza za 
szkody wynikające z zaniechania leczenia

Podstawa prawna odpowiedzialności cywilnej lekarza

Odpowiedzialność cywilna lekarza za szkodę na osobie pacjenta, 
wynikającą z zaniechania (odmowy) przepisania lub wydania produktu 
leczniczego oparta jest na ogólnym reżimie odpowiedzialności, prze-
widzianym w art. 415 K.c. lub 471 K.c.13 w zw. z art. 444-448 K.c. 
Powstanie odpowiedzialności lekarza14 zależne jest od ustalenia, czy 
spełnione zostały przesłanki: 

a) bezprawności zaniechania, tzn. odpowiedzi na pytanie, czy le-
karz naruszył ciążący na nim szczególny obowiązek działania 

11  Stosowanie produktów leczniczych niezgodnie z zarejestrowanym dawkowaniem, drogą podania, 
czy też wbrew ustalonym interakcjom i ostrzeżeniom, jest oceniane w literaturze i orzecznictwie oceniane 
odmiennie niż ordynacja poza zarejestrowanymi wskazaniami i dlatego powinno być przedmiotem odrębnych 
rozważań teoretycznych. Analogicznie: J. Zajdel, op. cit., s. 37.

12  Ustawa – Prawo farmaceutyczne wprowadziła w 2002 r. pojęcie „produktu leczniczego” jako odpo-
wiednik anglojęzycznego „medicinal product” z Dyrektywy UE 83/2001, jednakże w ponad 400 obowiązu-
jących do dziś aktach normatywnych (w tym w aktach, które weszły w życie w 2014 r.!) prawodawca nadal 
stosuje termin „lek”.

13  Lekarz może – w zależności od sytuacji prawnej i faktycznej – odpowiadać wobec pacjenta na pod-
stawie umowy lub przepisów o czynach niedozwolonych (w przypadku braku relacji kontraktowej) – patrz M. 
Nesterowicz, Prawo medyczne, wyd. X, Toruń 2013, s. 74, 76 – 81.

14  W praktyce spory na linii pacjent-lekarz należą do rzadkości, ponieważ w większości przypadków 
za działanie lekarza odpowiada (na zasadzie kontraktowej lub art. 436 K.c.) podmiot leczniczy (szpital, przy-
chodnia) lub podmiot prawa, w ramach którego lekarze świadczą usługi (spółka prawa handlowego, spółdziel-
nia). Dla przejrzystości wywodu, w niniejszym artykule przyjęta zostanie jednak konwencja opierająca się na 
analizie obowiązków i odpowiedzialności lekarza co ma sens, zważywszy że odpowiedzialność wskazanych 
powyżej podmiotów ma wymiar wtórny wobec zaistnienia przesłanek odszkodowawczych na skutek błędu le-
karskiego. W ramach sporu cywilnoprawnego podmiot poszkodowany, który nie dysponuje dowodami świad-
czącymi o naruszeniu zasad staranności przez konkretnego lekarza, może powołać się skutecznie na doktrynę 
tzw. winy anonimowej – patrz M. Pytlarz, Wina anonimowa jako podstawa odpowiedzialności deliktowej za 
szkody wyrządzone przy leczeniu, Prawo i Medycyna 1-2/2013, s. 140 i dalsze.
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(ordynacji określonego produktu leczniczego), o ile obowiązek 
taki w ogóle powstał;15

b)  zawinienia po stronie lekarza;16

c)  powstania szkody majątkowej (koszty leczenia, rehabilitacji, 
strata zdolności zarobkowania, zwiększenie potrzeb pacjenta 
w przyszłości itp.) lub niemajątkowej (krzywdy, tj. cierpienia, 
stresu, następczych problemów psychicznych itp.) po stronie pa-
cjenta lub jego rodziny (w razie zgonu pacjenta);17

d)  adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy zaniechaniem 
a szkodą.18

15 W najnowszej literaturze oraz orzecznictwie sądowym konsekwentnie prezentowane jest szerokie ro-
zumienie bezprawności, jako sprzeczności „z obowiązującym porządkiem prawnym, przez który należy rozu-
mieć nie tylko ustawodawstwo, ale również obowiązującej w społeczeństwie zasady współżycia społecznego; 
wśród nich mieści się przeprowadzanie zabiegów operacyjnych zgodnie ze sztuką lekarską i z najwyższą sta-
rannością wymaganą od profesjonalistów w zakresie medycyny […]” (wyrok SN z 10.02.2010 r., sygn.. V CSK 
287/09). Patrz też: D. Psota-Skiba, Przesłanki odpowiedzialności cywilnej lekarza w świetle przepisów prawa 
i orzecznictwa, Prawo i Medycyna 3/2011, s. 112, 113. Podejście takie wiąże się z przesunięciem w obręb 
ocen związanych z bezprawnością działania lub zaniechania rozważań nt. znajdującego zastosowanie wzorca 
staranności oraz tego, czy w danej sytuacji lekarz postąpił zgodnie z ustalonym wzorcem. W dawniejszej litera-
turze wskazana sfera rozważań wiązana była z przesłanką „obiektywnego elementu winy”, nie zaś z przesłanką 
„bezprawności”. Praktyczne znaczenie tego rodzaju rozważań jest znikome, ponieważ w istocie kluczowym 
zagadnieniem jest identyfikacja wzorca staranności, ustalenie jego treści i porównanie z analizowanym dzia-
łaniem lub zaniechaniem lekarza. 

16  Intencją autora w ramach prezentowanego artykułu nie jest dokładne analizowanie uznawanych w dok-
trynie prawa cywilnego koncepcji winy. Biorąc jednak pod uwagę tendencje do obiektywizacji odpowiedzial-
ności oraz przyjmowane coraz częściej szerokie rozumienie bezprawności należy zaznaczyć, że przesłanka 
winy sprowadza się w istocie do „strony subiektywnej”, tj. ustalenia, czy lekarzowi w danej sytuacji faktycznej 
można postawić zarzut umyślności lub niedbalstwa. Istotny jest drugi z zarzutów (umyślnie szkodliwe działa-
nie lub zaniechanie lekarza stanowi w istocie odrębną, na szczęście rzadką klasę zdarzeń), którego konstrukcja 
polega na stwierdzeniu, że lekarz mógł i powinien zachować się zgodnie z przyjętym wzorcem prawnym, 
przy czym najczęściej ocenia się zachowanie lekarza na tle właściwego wzorca staranności, do którego norma 
prawna odsyła. Oznacza to, że od strony czysto pragmatycznej (z wyłączeniem działań i zaniechań umyśl-
nych), analiza „subiektywnego elementu winy” sprowadza się do ustalenia klas typowych zdarzeń, które będą 
umożliwiały skuteczną ekskulpację lekarza (np. wystąpienie skrajnie niekorzystnych warunków decyzyjnych, 
kwestia poczytalności lekarza itp.) a kluczowe z pragmatycznego punktu widzenia jest ustalenie charakteru 
i stopnia konkretyzacji wzorca staranności. Tytułem dodatku należy wskazać, że w przypadku, gdy odpowie-
dzialność lekarza opiera się na reżimie kontraktowym (471 K.c.), wówczas „obiektywny” element winy „tkwi 
już w samym niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu zobowiązania” – patrz M. Nesterowicz, op. cit., s. 87 
(analogicznie należy traktować przesłankę bezprawności czynu, przy „szerokiej” koncepcji bezprawności).

17  Patrz: M. Nesterowicz, op.cit., s. 85 i dalsze.
18  M. Nesterowicz, op. cit., s. 103 i dalsze. Kwestia przyczynowości zaniechania była przedmiotem 

dyskusji w dawniejszej literaturze prawa cywilnego. Obecnie powszechnie akceptowany jest pogląd, zgodnie 
z którym „przypisanie odpowiedzialności za skutki zaniechania może nastąpić wtedy, gdy ustali się obowiązek 
oznaczonego działania, możliwość jego podjęcia przez osobę odpowiedzialną oraz fakt, że podjęte działanie 
mogłoby - w normalnym toku rzeczy - zapobiec powstaniu szkody” – K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. 
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W doktrynie prawa cywilnego przyjmuje się, że zobowiązanie leka-
rza wobec pacjenta ma zasadniczo charakter zobowiązania „starannego 
działania”, nie zaś „zobowiązania rezultatu”.19 Konieczne jest jednak 
poczynienie dwóch zastrzeżeń. Po pierwsze, charakter zobowiązania 
może ulec modyfikacji kontraktowej, np. poprzez umowne zastrzeże-
nie podwyższonego standardu odpowiedzialności. Po drugie, niektórzy 
autorzy podnoszą, że część świadczeń zdrowotnych wykonywanych 
przez lekarza powinna być traktowana jako zobowiązania rezultatu 
(np. proste zabiegi dentystyczne, wykonywanie zastrzyków itp.).20 

Uszczegółowienie i konkretyzacja przedstawionych założeń odpo-
wiedzialności cywilnoprawnej lekarza pozwala na konkluzję, że od-
powiedzialność za zaniechanie leczenia farmakologicznego pacjen-
ta mogłaby zatem powstać po stronie lekarza, tylko wówczas jeżeli 
jednocześnie:

a)  niepodjęcie leczenia farmakologicznego pacjenta w przepro-
wadzonym starannie rozpoznaniu klinicznym byłoby sprzecz-
ne z obowiązkiem działania, wynikającym z obowiązującego 
lekarza wzorca staranności, tj. z ustalonego prawidłowo stanu 
klinicznego pacjenta wynikałoby, że wdrożenie danego typu le-
czenia farmakologicznego jest wskazane i konieczne w świetle 
aktualnego poziomu wiedzy medycznej;

b)  brak byłoby jakichkolwiek okoliczności podmiotowych wyłącza-
jących winę lekarza, takich jak m.in. konieczność natychmia-
stowej reakcji pomimo braku specjalizacji i kompetencji (np. 
pacjent dentystyczny doznaje udaru mózgu, a lekarz dentysta 
nie wie, jakie specjalistyczne leczenie należałoby natychmiast 
zaordynować i dzwoni po pogotowie), bądź też niezależny od 
lekarza brak w zaopatrzeniu apteki szpitalnej;21

Komentarz, t. 1, wyd. 7, Warszawa 2013, teza nr 21 do art. 361 K.c. Patrz też T. Dybowski, System prawa 
cywilnego, t. III, cz. 1, s. 269; T. Wiśniewski, Komentarz do Kodeksu cywilnego, 2009, t. I, s. 79 i inni.

19  A. Brzozowski w: E. Łętowska (red.), System prawa cywilnego. Prawo zobowiązań – część ogólna, t. 
V, Warszawa 2006, s. 416-418.

20  M. Nesterowicz, op. cit., s. 84.
21  Celem zachowania jasnego toku wywodu pomijam sytuacje mało prawdopodobne, takie jak nagły atak cho-

roby somatycznej lub psychicznej u lekarza, niezawiniony stan wyłączający swobodne podejmowanie decyzji itp.
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c)  pacjent poniósłby negatywne skutki zdrowotne związane z cier-
pieniem, wyłączeniem względnie upośledzeniem życia zawo-
dowego lub osobistego (krzywda niematerialna), względnie 
przeciwdziałanie bądź minimalizacja negatywnych skutków 
zdrowotnych (koszty leczenia) wiązałyby się z nakładami finan-
sowymi po jego stronie (szkoda materialna);

d)   wspomniane negatywne dla pacjenta skutki stanowiłyby normal-
ne następstwo braku leczenia, co oznacza zarazem, iż hipote-
tyczne wdrożenie prawidłowego leczenia zapewniałoby istotny 
wzrost prawdopodobieństwa22, że do negatywnych skutków na 
osobie pacjenta nie doszłoby lub miałyby one mniejszy zakres.

Błąd medyczny a zaniechanie zlecenia leku

W literaturze prawniczej oraz bioetycznej prezentowana jest kon-
cepcja „merytorycznego błędu medycznego”23, którego szczególny 
przypadek stanowić może „błąd lekarski”24. Przyjmowana w tym 
zakresie terminologia jest niejednolita25, więc na potrzeby dalszych 
rozważań konsekwentnie używany będzie termin „błąd medyczny”, 
rozumiany jako działanie lecznicze lub zaniechanie leczenia (pomi-
mo obowiązku), które obiektywnie narusza powszechnie obowiązują-
ce zasady postępowania zawodowego wypracowane przez medycynę 

22  Koncepcja analizy zmian w zakresie hipotetycznego prawdopodobieństwa wystąpienia szkody przy 
analizie „normalności” związku przyczynowego jest powszechnie akceptowana. Patrz M. Kaliński, Szkoda 
na mieniu i jej naprawienie, C.H.Beck 2008, s. …: „zgodnie z dominującym zapatrywaniem nawet rzadko 
występujący skutek jest normalnym następstwem, o ile prawdopodobieństwo jego wystąpienia każdorazowo 
zwiększa się w razie wystąpienia przyczyny w porównaniu z jej brakiem. Stanowisko to należy uznać za trafne. 
Zasadnicze znaczenie przypada tu każdorazowemu podwyższeniu prawdopodobieństwa. Oznacza to, że nie 
należy wymagać, aby do realizacji skutku dochodziło w każdym przypadku wystąpienia badanej przyczyny. 
Jeżeli w przypadku szczepień ochronnych podwyższenie prawdopodobieństwa zgonu wynosi 0,002% w porów-
naniu z niedokonaniem szczepienia, to realizację tego skutku (śmierć pacjenta) trudno uznać za nienormalną 
konsekwencję. Jest to bowiem dostrzegalna naukowo prawidłowość, a taka przesądza o normalności związku 
przyczynowego. Natomiast niemożność dostrzeżenia każdorazowego zwiększenia prawdopodobieństwa prze-
kreśla uznanie skutku za normalny względem analizowanej przyczyny”.

23  Patrz m.in. P. Daniluk, Błąd medyczny – wybrane problemy, PiM 17/2004, s. 45.
24  Por. A. Liszewska, Odpowiedzialność karna lekarza za błąd w sztuce lekarskiej, Kraków 1998, s. 15.
25  Patrz E. Jęczmionka-Kopińska, Błąd w sztuce i niepowodzenie medyczne w polskim systemie praw-

nym, Poznań 2013, s. 15 i literatura tam wskazana.
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i praktykę medyczną.26 Kategorią tą objęte są przypadki zastosowa-
nia leku (w tym poza zarejestrowanymi wskazaniami) wobec bra-
ku jakichkolwiek przesłanek medycznych. Termin ten nie obejmuje 
błędów niezwiązanych z rozumieniem, interpretacją i stosowaniem 
wiedzy medycznej, lecz wynikających z nieuwagi lub nieostrożności 
w sferze działań o charakterze czysto technicznym (np. omyłkowe 
wydanie innego leku w miejsce prawidłowo przepisanego, czy też 
nieprawidłowe nastawienie dozowania leku do wlewu dożylnego na 
pompie infuzyjnej w danym przedziale czasowym: 20 ng zamiast 20 
µg na minutę). Analizowane pojęcie „błędu medycznego” zostało 
poddane zasadnej krytyce w literaturze,27 jednak dla przejrzystości 
wywodu warto podkreślić, że przedmiotem rozważań w niniejszym 
opracowaniu są wyłącznie sytuacje związane ze świadomym, a nie 
przypadkowym lub błędnym zastosowaniem leków off-label, a więc 
sytuacje, które mogą podlegać badaniu z wykorzystaniem terminu 
„błąd medyczny” we wskazanym powyżej rozumieniu.28

Przepisy prawne odnoszące się do rejestracji wskazań 
produktów leczniczych

Skutek prawny urzędowego zatwierdzenia określonych wskazań 
dla rejestrowanego produktu leczniczego

W ramach obowiązującego w Unii Europejskiej systemu prawne-
go nadzoru nad bezpieczeństwem wprowadzania do obrotu produk-
tów leczniczych, co do zasady dopuszczalny jest handel wyłącznie 

26  Analogicznie: M. Nesterowicz, op. cit., s. 229, K. Szewczyk, Bioetyka. Pacjent w systemie opieki 
zdrowotnej, Warszawa 2009, t. 2, s. 236, E. Jęczmionka-Kopińska, Błąd w sztuce i niepowodzenie medyczne 
w polskim systemie prawnym, Poznań 2013, s. 24.

27  Patrz M. Boratyńska, P. Konieczniak, Prawa pacjenta, s. 132, M. Nesterowicz, op. cit., s. 229 oraz Z. 
Szewczuk, op.cit., s. 240. 

28  Ponadto podkreślić należy, że nawet zastosowanie terminu „błąd medyczny” do oceny danego za-
chowania lekarza nie przesądza o odpowiedzialności cywilnoprawnej, ze względu na konieczność zaistnienia 
pozostałych przesłanek tej odpowiedzialności (w tym subiektywnego elementu winy). Teza ta została zasadnie 
zaprezentowana już w latach 50-tych przez J. Sawickiego, Odpowiedzialność za błędny zabieg leczniczy. Prob-Prob-
lem winy, PiP 1954 nr 6, s. 65.
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lekami zarejestrowanymi. Rejestracja leku zgodnie z obowiązującym 
w Polsce prawem, może stanowić rezultat zakończenia jednej z czte-
rech dostępnych procedur administracyjnych: centralnej (CP), na-
rodowej (NP), wzajemnego uznania (CRP) oraz zdecentralizowanej 
(DCP). Przebieg procesu rejestracji bardzo się różni ze względu na 
wybór procedury oraz charakter produktu (produkt oryginalny, pro-
dukt generyczny, produkt sierocy, produkt terapii zaawansowanej, 
produkt pediatryczny itp.). 

Wspólne dla wszystkich procedur jest to, że na podstawie raportu 
podsumowującego zasadność przedstawionych aplikacji rejestracyj-
nych, akceptowany jest m.in. zaprojektowany przez wnioskodawcę 
dokument pt. „Charakterystyka Produktu Leczniczego” (Summary of 
Product Characteristics; w skrócie ChPL lub SmPC). Dokument taki 
stanowi podsumowanie (streszczenie) wszystkich istotnych cech pro-
duktu, w tym cech istotnych pod kątem stosowania oraz bezpieczeń-
stwa. ChPL jest zatwierdzana przez kompetentny organ administracji 
publicznej – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Zarejestrowane wskazania a stan aktualnej wiedzy medycznej

Postęp w rozwoju farmakologii oraz medycyny ma często charak-
ter przypadkowy. Stosowalność produktów leczniczych we wskaza-
niach odmiennych niż zakładane przez wytwórcę też niejednokrot-
nie ujawnia się przypadkowo. Akademickim wręcz przykładem jest 
sildenafil (substancja, na której oparty jest znany lek o nazwie han-
dlowej „Viagra”), którego skutek w postaci poprawy erekcji został 
odkryty w pierwszej fazie badań klinicznych, gdy lek początkowo 
wiązano wyłącznie z chorobami serca (angina pectoris).29 Analo-
gicznie, w wielu sytuacjach nowe działanie leków ujawnia się już 
po ich wprowadzeniu do obrotu z określonymi wskazaniami rejestra-
cyjnymi. Proces badań klinicznych leżących u podstaw czynności 

29  Viagra was originally developed as a potential treatment for angina, 23.03.2011, źródło: www.wia-
graonlinenews.wordpress.com 
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rejestracyjnych (ze względu na czas etapu administracyjnego) trwa 
na ogół dłużej niż proces innych badań naukowych (np. o charakte-
rze obserwacyjnym lub metaanaliz, w tym badań inicjowanych przez 
niezależnych badaczy).30

Do leków, których zastosowanie kliniczne rozminęło się z reje-
stracyjnym, należy m.in. bevacizumab („Avastin”), przeznaczony 
do leczenia niektórych nowotworów w politerapii z innymi lekami. 
Lek ten jest obecnie stosowany na całym świecie przez okulistów 
w skutecznym zwalczaniu zwyrodnień plamki żółtej. Praktyka ta ma 
zastosowanie tak szerokie, że doczekała się wielu opracowań nauko-
wych oraz dość ciekawego i rzadkiego zastrzeżenia w zatwierdzo-
nej urzędowo ulotce dla pacjenta: „Lek Avastin został wynaleziony 
i stworzony do leczenia chorych na raka poprzez wstrzyknięcie leku 
do krwioobiegu. Nie został wynaleziony ani stworzony do wstrzyknię-
cia do oka. W związku z tym nie jest zarejestrowany do zastosowania 
w ten sposób. Po podaniu leku Avastin do oka (stosowanie niezgodne 
z rejestracją) mogą wystąpić poniższe działania niepożądane […]”. 
Co ciekawe, w literaturze medycznej pojawiają się sugestie doty-
czące możliwości leczenia tą substancją również innych schorzeń.31 
Innym spektakularnym przykładem są leki oparte na propranololu 
(np. Propranolol WZF), o szerokich wskazaniach do stosowania, któ-
re jednak nie obejmują leczenia naczyniaków krwionośnych wcze-
snodziecięcych (guzy z wysoką aktywnością metaboliczną i gwał-
townym wzrostem). W 2008 r. opublikowano badania, z których 
wynikało, że leki z tej grupy bardzo skutecznie leczą wspomniane 
schorzenie.32 Opis metodyki leczenia off-label w tym zakresie został 
opisany w ramach programu wieloośrodkowej oceny skuteczności 

30  Analogicznie: R. Tymiński, Stosowanie leku poza wskazaniami zawartymi w charakterystyce produk-
tu leczniczego, Medycyna Praktyczna nr 3/2012, s. 118.

31  Patrz np. rozdział poświęcony leczeniu przedniej neuropatii niedokrwiennej nerwu wzrokowego nie-
związanej z zapaleniem tętnic w: M. Samuels, A. Ropper, Leczenie w neurologii, Elsevier 2014, s. 542: „w ma-
łych badaniach bez grupy kontrolnej wskazywano, że poprawę ostrości wzroku w porównaniu z historyczną 
grupą kontrolną można uzyskać dzięki doszklistkowym wstrzyknięciom triamcynolonu lub bewacyzumabu […], 
ale konieczne jest zbadanie tych potencjalnych metod leczenia w większych grupach chorych”

32  Leaute-Labreze C, de la Ro�ue ED, Hubiche T, Boralevi F:  Leaute-Labreze C, de la Ro�ue ED, Hubiche T, Boralevi F: Propranolol for savere hemangiomas of 
infancy, New Engl J. Med 2008; 358: 2649-2651.
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„Zastosowanie propranololu w leczeniu naczyniaków krwionośnych 
wczesnodziecięcych”33.

Zdarza się też relacja odwrotna: w wielu przypadkach aktualne 
informacje naukowe wykazują „negatywnie” aposterioryczną nie-
adekwatność danych rejestracyjnych względem doświadczeń klinicz-
nych.34 Prawo unijne i polskie przewiduje szereg procedur weryfikują-
cych aktualność danych rejestracyjnych35, jednak działają one na ogół 
ze sporym opóźnieniem, co wynika przede wszystkim z terminów 
procesowych, komplikacji procedury (decyzję Komisji Europejskiej 
poprzedza opinia naukowa innej agencji) oraz długotrwałości sporów 
inicjowanych przez podmioty odpowiedzialne.36

Kolejnym czynnikiem rozrywającym bezpośredni związek pomię-
dzy aktualną wiedzą medyczną a wskazaniami ujętymi w dokumen-
tacji rejestracyjnej jest założony „z góry” kierunek przedrejestracyj-
nych badań klinicznych, który odzwierciedla w dużej mierze intencje 
i cele gospodarcze sponsora badań. Sponsor (najczęściej przyszły wy-
twórca leku) w pewnych okolicznościach może nie chcieć „uwikłać 
się” w udowadnianie trudnego wskazania37 lub obawia się zagrożenia 

33  Patrz materiały na stronie: http://wwworchin.org.pl/index.php?LANG=pl&struct=10_1. 
34  Patrz pkt 6 Stanowiska Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego z dnia 3 kwietnia 2012 roku do-

tyczące wpływu zapisów ustawy refundacyjnej, a szczególnie nowej listy leków refundowanych ogłoszo-
nej z końcem 2011 roku i później aktualizowanej, na ewentualne zagrożenia dla chorych w dostępności do 
skutecznego i optymalnego leczenia oraz na możliwości i ograniczenia w leczeniu zaburzeń psychicznych: 
„Polskie Towarzystwo Psychiatryczne nie może zaakceptować tendencji do traktowania danych rejestracyj-
nych (często wbrew postępowi wiedzy, nie zmienianych bądź zmienianych z bardzo dużym opóźnieniem, co 
powoduje, że dane zawarte w Charakterystyce Produktu Leczniczego – ChPL – są dalece nieaktualne) jako 
głównego inajważniejszego źródła wiedzy medycznej. Konsekwencje takich poglądów mogą być niebezpieczne 
dla życia chorych z uwagi na zaniechanie preskrypcji bądź zaniechanie realizacji preskrypcji”. Patrz też kla-
syczne opracowanie Prof. A. Danysza, Kompendium farmakologii i farmakoterapii, wyd. IV, Wrocław 2007, 
w którym kwestii tej poświęcony jest ciekawy passus: „[…] przy właściwym testowaniu niektórych, przez wiele 
lat stosowanych i uznawanych za skuteczne leków – leki te wykazywały działanie nieprzewyższające placebo. 
Po dokładnych badaniach klofiibrat, diprydamol, geriokaina, niektóre leki stosowane w zaćmie i inne (zresz-
tą skreślone z polskiego Urzędowego Spisu Leków) nie mają właściwie znamiennego, tzn. przewyższającego 
placebo działania”.

35  Np. procedura uregulowana w art. 31 Dyrektywy 2001/83/UE. 
36  Patrz np. postępowanie “referralowe” wszczęte 24.05.2012 r. w sprawie bezpieczeństwa i skutecz-

ności leków opartych na substancji methysergide (sygn. EMEA/H/A-31/1335) ze względu na doniesienia 
o przypadkach zwłóknień. Wstępna opinia CHMP została przygotowana dopiero 20.02.2014 r., co oznacza, że 
dopiero po upływie ok. 2 lat zostanie wydana ostateczna decyzja Komisji Europejskiej w tej sprawie.

37  Patrz P. Kwinta, Stosowanie leków poza rejestracją u dzieci – perspektywa lekarza, Przegląd Lekarski 
2011/68/1, s. 2: „wiele firm farmaceutycznych nie jest zainteresowanych rejestracją produktu w przypadku, gdy 
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odpowiedzialnością związaną z działaniami niepożądanymi zwią-
zanymi ze stosowaniem leku w danym wskazaniu. 

Powyższa obserwacja wiąże się z istotnym spostrzeżeniem ogól-
niejszej natury – treść zarejestrowanych wskazań może być różna 
w zależności od miejsca rejestracji. Państwa członkowskie UE mają 
rozmaite podejście do rejestracji leków, różne zwyczaje językowe, 
a także różny profil oceny wniosków i dokumentacji badawczej. 
Połączenie czynników takich jak podejście urzędników, pomysły 
wnioskodawców, sformułowania wniosków badawczych itp. prowa-
dzić może do ustalenia różnych językowo wskazań rejestracyjnych 
dla produktów z tej samej klasy terapeutycznej. Jest to zauważal-
ne na przykładzie racjonalnie niewyjaśnialnych różnic występu-
jących w ChPL leków opierających się dokładnie na tych samych 
substancjach czynnych.38 Ciekawym przykładem w tym zakresie 
są rejestracje szczepionek przeciwko HPV (wirusowi brodawczaka 
ludzkiego, który jest najważniejszym czynnikiem sprawczym no-
wotworów szyjki macicy oraz narządów płciowych39). Jedna z nich 
(„Silgard”) zarejestrowana była początkowo jako „szczepionka sto-
sowana w zapobieganiu wystąpienia […] raka szyjki macicy […]”. 
W tym samym czasie konkurencyjna szczepionka „Cervarix” miała 
zarejestrowane wskazanie: „Cervarix jest szczepionką przeznaczo-
ną do profilaktyki zmian przednowotworowych szyjki macicy oraz 
raka szyjki macicy związanych przyczynowo z wirusem brodaw-
czaka ludzkiego (HPV) […]”.40 Dla doświadczonego lekarza taka 
różnica pomiędzy „stylizacją” tekstów ChPL była zasadniczo po-
mijalna (realna różnica tkwi bowiem w zakresie typów wirusa, któ-
re pokrywa każda ze szczepionek oraz postaci adiuwantu). Z kolei 
z perspektywy pacjenta pierwsze z cytowanych wskazań rejestra-
cyjnych budowało bezpośredni, oczekiwany i emocjonalny związek 

nawet po okresie 5 czy też więcej lat należy szczegółowo analizować występowanie działań niepożądanych”. 
Patrz też: R. Tymiński, op. cit., , s. 117 i dalsze.

38  Analogicznie: R. Tymiński, op. cit., s. 117.
39  Źródło: www.hpv.pl. 
40  Zaznaczam, że treść cytowanych dokumentów przeszła szereg zmian i obecnie dokumenty są zbliżone 

treściowo.
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pomiędzy lekiem a przerażającą chorobą („zapobieganie wystą-
pieniu raka szyjki macicy”), zaś wskazanie drugiego leku było po 
prostu… trudne do zrozumienia („profilaktyka zmian przednowo-
tworowych”). Równie interesujący w kontekście prezentowanych 
rozważań jest przypadek leków opartych na sildenafilu. Pomimo tej 
samej substancji czynnej leki z tej grupy posiadają skrajnie różne 
zarejestrowane wskazania, co widać na przykładzie pary dobranej 
ze znanej „Viagry” (wskazania: „stosowania u dorosłych mężczyzn 
z zaburzeniami erekcji”) oraz leku „Revatio” (wskazania: „leczenie 
pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym”).

Podsumowując, dokumentacja ChPL wcale nie opisuje właści-
wości danego leku „od A do Z”. Wręcz przeciwnie, jest to dokument 
podlegający ewolucji poprzez zmiany (dopisywanie lub ujmowa-
nie) wskazań, sposobów dawkowania41, a w rzadszych sytuacjach 
– poprzez prostowanie błędów merytorycznych, omyłek lub błędów 
translatorskich. Można powiedzieć w uproszczeniu, że dokumen-
tacja rejestracyjna opisuje zatwierdzony przez państwowe organy 
sprawujące władzę nad obrotem lekami „aktualny i tymczasowy 
obraz” działania, skuteczności i bezpieczeństwa leku, w oparciu 
o dane przedstawione przez podmiot odpowiedzialny. Nie wolno 
zapominać, że ChPL może okazać się również chybiony pod wzglę-
dem negatywnym, tzn. nie zawierać istotnych ostrzeżeń przed ujaw-
nionymi zagrożeniami związanymi ze stosowaniem leku.42 Zweryfi-
kowana urzędowo wiedza zawarta w dokumentach rejestracyjnych 
nie zawsze taki przymiot posiada.43

41  Ciekawym przykładem są leki oparte na risperidonie – w pierwszych rejestracjach zalecano dawki 
wielokrotnie przekraczające limity uznawane dziś za racjonalne. Za ten przykład serdecznie dziękuję prof. 
Bartoszowi Łozie.

42  Patrz P. Kwinta, op. cit., s. 2: „ciągły postęp nauk medycznych, codzienne publikowanie nowych 
wyników badań klinicznych powoduje, że informacje zawarte w charakterystykach produktów leczniczych, 
będących podstawowymi dokumentami wymaganymi do rejestracji leku, mogą być w pewnych okoliczność 
nieaktualne”.

43  Analogicznie: J. Zajdel, op. cit., s. 45.
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Prawne obowiązki lekarza związane z farmakoterapią

Obowiązek leczenia zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy 
medycznej

Fundamentalne znaczenie prawne ma zastosowane w treści art. 4 
ustawy o zawodzie lekarza wyrażenie „wskazania aktualnej wiedzy 
medycznej”, stanowiące odesłanie pozasystemowe (pozaprawne). 
Przedmiotem odesłania jest zespół twierdzeń pozytywnych („X le-
czy Y”) oraz dyrektyw działania („w przypadku X zastosuj metodę 
V”) o nieusystematyzowanym w formalny sposób charakterze. Zakres 
i treść „wskazań wiedzy medycznej” jest przedmiotem ciągłej, oży-
wionej dyskusji w medycynie, trwającej prawdopodobnie od czasu, 
kiedy na świecie pojawił się „drugi” lekarz. Pogłębiona refleksja na 
temat prawnej charakterystyki i hierarchizacji standardów wiedzy me-
dycznej wykracza poza przedmiot niniejszego opracowania. Należy 
jednak wskazać, że polskie prawo nie zawiera przepisów, które uła-
twiłyby odróżnienie dyrektyw postępowania lekarskiego „zgodnych 
z aktualną wiedzą medycznych”, od tych, które są z nimi sprzeczne. 
Brak jest również wiążących prawnie reguł, które pozwalałaby kwalifi-
kować określoną jednostkę wiedzy medycznej (informację medyczną) 
jako prawidłowe czy też wystarczające uzasadnienie dla decyzji tera-
peutycznej.44 Wiąże się z tym brak pogłębionych rozważań teoretycz-
nych nad źródłem oraz hierarchią formalną standardów medycznych, 
do którego stosowania zobowiązany byłby lekarz.45 Istotny wkład 
w takie rozważanie mogłyby stanowić standardy EBM (Evidence-Ba-
sed Medicine), jednak ich zastosowanie w praktyce medycyny, poza 

44  Tak m.in.: R. Tymiński, op. cit., s. 116.
45  Co tydzień liczba nowych publikacji medycznych przyrasta o ponad 7.000 pozycji, a w dostępnych 

dla lekarzy bazach wiedzy odnaleźć można kilkanaście milionów doniesień medycznych – patrz również inne 
interesujące uwagi w artykule dr. K. Łandy, Wytyczne I standardy kliniczne – aktualna wiedza medyczna, do-
stępnego na stronie www.hta.pl. Ciekawe opracowanie hierarchii dowodów naukowych z perspektywy EBM 
omawia J. Mrukowicz, Podstawy EBM, czyli o sztuce podejmowania trafnych decyzji w opiece nad pacjentami, 
Medycyna Praktyczna Ginekologia i Położnictwo 2004/06. Z kolei podstawowe refleksje na temat prawnej ka-
tegoryzacji standardów medycznych przedstawia J. Zajdel, Moc prawna standardów medycznych i wytycznych 
praktyki klinicznej, Medycyna Praktyczna 2010/05.
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rozważaniami stricte naukowymi (zwłaszcza metaanalizami), jest cią-
gle niewystarczające.46 Wydaje się rozsądne uznanie, że dostosowanie 
dokonywanych przeze lekarza wyborów farmakologicznych do aktual-
nych wytycznych lub standardów ogłaszanych przez polskie lub zagra-
niczne renomowane medyczne towarzystwa naukowe stanowić będzie 
co do zasady47 działanie staranne. 

W kontekście ograniczeń oraz tematu niniejszego opracowania nie 
jest możliwa ani celowa szczegółowa analiza pojęcia „wskazania aktu-
alnej wiedzy medycznej”. Konieczna jest jednakże odpowiedź na py-
tanie, czy „wskazania” obejmują generalno-abstrakcyjną wypowiedź, 
zakładającą istnienie koniecznego związku pomiędzy działaniem 
leczniczym podejmowanym przez lekarza a stosowaniem produktów 
leczniczych zgodnie z zarejestrowanymi wskazaniami. Taka poten-
cjalna wypowiedź mogłaby przyjąć strukturę wypowiedzi pozytywnej 
(asertorycznej) (np. „ze stanu aktualnej wiedzy medycznej wynika, że 
wyłącznie stosowanie produktów leczniczych zgodnie z zarejestrowa-
nymi wskazaniami prowadzi do pozytywnych skutków leczniczych”), 
normatywnej (np. „ze stanu aktualnej wiedzy medycznej wynika, że 
lekarze powinni stosować produkty lecznicze wyłącznie zgodnie z za-
rejestrowanymi wskazaniami”) lub dyrektywy technicznej (np. „ze sta-
nu aktualnej wiedzy medycznej wynika, że leczenie pacjenta będzie 
skuteczne wyłącznie w przypadku stosowania produktów leczniczych 
zgodnie z zarejestrowanymi wskazaniami”). 

Przegląd podręczników i podstawowej literatury medycznej kiero-
wanej do lekarzy (i studentów medycyny) nie daje podstaw do usta-
lenia istnienia (względnie obowiązywania) ww. hipotetycznej wypo-
wiedzi. I tak na przykład w Kompendium farmakologii PZWL pod 
redakcją prof. W. Jońca brak jest jakichkolwiek ograniczeń lub naka-

46  Patrz uwaga przedstawiona w B. Gert i inni, Bioetyka, Gdańsk 2009, s. 285, przyp. 28, w której 
przytoczono krytyczne uwagi oparte na obserwacjach własnych Charlesa Culvera, współautora wskazanej 
publikacji.

47  W literaturze bioetycznej podkreśla się, że „nieusłuchanie wskazań nie tylko bywa niekiedy dopusz-
czalne, lecz stanowi czasem wręcz wymóg moralny” (B. Gert i inni, Bioetyka, Gdańsk 2009, s. 285), jednakże 
brak jest należycie uzasadnionej i powszechnie przyjętej koncepcji wyjaśniającej relację pomiędzy decyzją 
terapeutyczną a wskazaniami formułowanymi przez „gremia eksperckie”.
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zów odnoszonych do zarejestrowanych wskazań.48 W starszym nieco 
Kompendium farmakologii i farmakoterapii prof. A. Danysza wyborze 
farmakoterapii poświęcony jest rozdział pt. „Racjonalizacja farmako-
terapii”, w którym podkreśla się przede wszystkim konieczność analizy 
literatury oraz najnowszych badań przy decyzjach z zakresu ordynacji 
produktów leczniczych. Autor podkreśla, że należy brać „pod uwagę 
wszystkie wskazania i przeciwwskazania”, nie wspomina jednak spe-
cyficznie o wskazaniach zarejestrowanych.49 

W większości przypadków, podstawowa literatura medyczna podaje 
schematy leczenia przykładowo, bez oparcia w zatwierdzonej doku-
mentacji rejestracyjnej.50 Zasadniczo brak jest też adnotacji wskazują-
cych na ryzyko związane z faktem, że proponowany sposób zastosowa-
nia leku jest niespójny z danymi rejestracyjnymi51; znacznie częstsze 
są natomiast ostrzeżenia o niedostatecznej ilości badań naukowych lub 
o „autorskim” charakterze rekomendacji (typowa fraza uzasadniająca 
rekomendację brzmi wówczas: „eksperci tak robią” albo „w naszym 
szpitalu tak robimy”).52 

Z powyższego wynika, że „aktualna wiedzy medyczna” nie za-
wiera kierowanych do lekarzy dyrektyw działania, które nakazywa-
łaby w abstrakcyjno-generalny sposób ordynowanie leków zgodnie 

48  W. Joniec (red.), Kompendium farmakologii, wyd. II, PZWL 2008.
49  A. Danysz, op. cit., s. 44.
50  Patrz np. F. Kokot (red.), Choroby wewnętrzne. Podręcznik akademicki, PZWL 2006, t. 1, s. 380: 

„W przypadkach opornych na leczenie perspektywy farmakoterapii wrzodziejącego zapalenia jelita grubego 
wiąże się z nowymi glikokortykosteroidami niesystemowymi i lekami immunosupresyjnymi. Spośród tych ostat-
nich w Polsce stosuje się przede wszystkim azatioprynę, której działanie uwidacznia się dopiero po około 3 
miesiącach leczenia”. Cytat należy uzupełnić istotną z perspektywy niniejszego opracowania uwagą, że zare-
jestrowana ChPL dla leku Imuran (azatiopryna) nie wymienia wrzodziejącego zapalenia jelit we wskazaniach 
do stosowania.

51  Tego rodzaju uwagi częściej pojawiają się w opracowaniach monograficznych – patrz np. prof. T. 
Sobów, Zastosowanie memantyny w otępieniach o różnej etiologii. Aspekty skuteczności i bezpieczeństwa, 
Praktyka Lekarska. Zeszyty Specjalistyczne 1/2014, s. 8 i 9, gdzie Autor wskazuje na dostępne dane naukowe 
świadczące o bezpieczeństwie i (względnej) skuteczności leczenia otępień związanych z patologią ciał Lewy-
’ego, ale jednocześnie zaznacza (w przypisie do tabelki), że takie zastosowanie nie jest objęte rejestracją. Autor 
zaleca z tego względu informowanie chorego i opiekuna o stosowaniu leku i monitorowanie skuteczności 
i bezpieczeństwa; nie wspomina o zgodzie pisemnej ani o obowiązku uzyskania opinii komisji bioetycznej – 
patrz uwagi dot. eksperymentów leczniczych w dalszej części niniejszego opracowania.

52  Patrz np. M. Samuels, A. Ropper (red.), Leczenie w neurologii, Elsevier 2014, s. 395: „wobec braku 
badań klinicznych wskazujących na wymaganą długość leczenia, większość ekspertów stosuje lek przez 4-6 
miesięcy […]” (dotyczy leczenia migreny).
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z zarejestrowanymi wskazaniami lub zakazywały zlecania off-label.53 
Prawdopodobnych przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele. Po 
pierwsze, autorzy publikacji przekrojowych o charakterze dydaktycz-
nym mogą obawiać się o przepływ przekazywanych informacji wobec 
istniejących różnic w metodach i praktyce rejestracji leków w różnych 
państwach. Po drugie, środowisko lekarskie – w Polsce54 i za granicą55 
– zdaje się mieć dość zdystansowane podejście do praktyki urzędniczej 
w sprawach rejestracyjnych.

Obowiązek leczenia a dostępność źródeł wiedzy i środków 
umożliwiających jej wykorzystanie

Mirosław Nesterowicz zasadnie zwraca uwagę, że oprócz wpływu 
zmienności stanu aktualnej wiedzy medycznej na ocenę decyzji me-
dycznych lekarza, niezwykle istotną kwestią jest ustalenie dostępności 
tej wiedzy dla lekarza w konkretnym stanie faktycznym.56 W ramach 

53  Odmienne stanowisko zajmuje B. Janicka, Uwaga na leki, Gazeta Lekarska 10(226)/2009, s. 22, 
wskazując, że ChPL „to jedyny dokument przeznaczony dla lekarza mający moc prawną, w odróżnieniu od 
wszystkich innych informacji o leku” oraz że „zbyt często ordynacja tego a nie innego leku rodzi się po przeczy-
taniu lub usłyszeniu ogólników błędnie uważanych za «naukowe», będące w domniemaniu racjami wyższego 
rodzaju niż z pozoru nudne dokumenty urzędowe”. Stanowisko to zostało poddane krytyce w liście otwartym 
Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, M. Hamankiewicza, z 16.07.2012 r. (sygn. NRL/BRP/KSMK/1194/12), 
w którym Autor podkreślił, że lekarz nie może zastępować aktualnej wiedzy medycznej nakazami administra-
cyjnymi i wskazaniami „utworzonymi dla potrzeb wprowadzenia leku do sprzedaży”. Bliższa lektura poglądu 
B. Janickiej skłania do wniosku, że Jej intencją było przede wszystkim napiętnowanie praktyk nieuczciwego 
reklamowania nieudowodnionych wskazań ze względów komercyjnych (względem czego Autorka ma abso-
lutną rację), jednak sformułowania krytyczne zostały ujęte zbyt szeroko i tylko z tego względu kontrargumen-
tacji M. Hamankiewicza należy przyznać rację.

54  Patrz Stanowisko nr 10/12/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z 7.09.2012 r. w sprawie oparcia ordyna-
cji leków na aktualnej wiedzy medycznej, w którym stwierdza się m.in.: „wiele leków nie ma zarejestrowa-
nych zastosowań, których skuteczność i bezpieczeństwo potwierdza wieloletnia i ugruntowana praktyka klini-
c,zna opisana w aktualnych podręcznikach z zakresu farmakologii lub odpowiedniej specjalności medycznej. 
W wielu przypadkach skuteczność i bezpieczeństwo terapii potwierdzają publikacje w uznanych czasopismach 
naukowych oparte na wiarygodnych dowodach naukowych, potwierdzających zasadność postępowania nie-
uwzględnionego w Charakterystyce Produktu Leczniczego”.

55  Patrz np. przekrojowe opracowanie przedstawione przez D. Klein, A. Tabarrok, Do Off-Label Drug 
Practices Argue Against FDA Efficacy Requirements? A Critical Analysis of Physicians’ Argumentation for 
Initial Efficacy Requirements, American Journal of Economics and Sociology, vol. 67, no. 5 (listopad 2008), 
w którym na pytanie o celowość wprowadzenia zakazu stosowania leków off-label, 94% ankietowanych (460 
lekarzy) odpowiedziało negatywnie, a 2% (12 lekarzy) pozytywnie. 

56  M. Nesterowicz, op. cit., s. 219: „Dlatego mówi się o uznanych aktualnie przez medycynę, ale i do-
stępnych lekarzowi metodach i środkach leczenia”.
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krytyki znanego orzeczenia Sądu Najwyższego z 1.12.1998 r. (sygn. 
III CKN 741/98)57, cytowany Autor wiąże dostępność wiedzy, metod 
i środków leczniczych (w tym leków) z poziomem kompetencji (refe-
rencyjności) podmiotu leczniczego, w którym lekarz wykonuje swo-
je funkcje.58 Autor postuluje, aby w przypadku ośrodków o wysokiej 
referencyjności („renomowanych”) oczekiwania co do aktualności 
decyzji terapeutycznych były co do zasady wyższe, niż w ośrodkach 
„prowincjonalnych”. 

Wydaje się, że ustalenia w sygnalizowanym zakresie wymagają pre-
cyzyjnego odróżnienia dwóch klas sytuacji: jednej, gdzie oceniana jest 
odpowiedzialność konkretnego lekarza oraz drugiej, gdzie rozpatrywa-
na jest odpowiedzialność podmiotu leczniczego na zasadzie kontrakto-
wej lub art. 430 k.c. I tak ewentualna ekskulpacja lekarza, polegająca 
na wykazaniu niedostępności źródeł poznania aktualnej wiedzy lub 
środków do jej wykorzystania, wiązać się będzie z ustaleniami fak-
tycznymi dotyczącymi konkretnego lekarza (np. czy lekarz prawidło-
wo wykonywał obowiązek samodokształcania się, czy jednostka orga-
nizacyjna, w której wykonuje swoje zadania zapewnia mu dostęp do 
wiedzy lub środków, względnie czy lekarz dysponuje takim dostępem 
z racji pełnionych funkcji naukowych, dydaktycznych lub publicznych 
itp.). Z kolei ekskulpacja podmiotu leczniczego ze względu na do-
stępność wiedzy i środków wymagałaby zasadniczo wykazania braku 
winy organizacyjnej, tzn. udowodnienia, że zachodzi proporcjonalność 
pomiędzy nakładami na zapewnienie zatrudnionym w jednostce leka-
rzom dostępności aktualnej wiedzy oraz środków medycznych oraz 
przychodami i kosztami instytucji.

W odniesieniu do zakresu niniejszego opracowania należałoby 
stwierdzić, że dla ustalenia odpowiedzialności lekarza za zaniecha-
nie zlecenia leku kluczowe znaczenie ma analiza in casu dwóch kwe-
stii: 1) dostępności w warunkach konkretnej jednostki organizacyjnej 

57  W orzeczeniu tym Sąd orzekł, że przy ocenie odpowiedzialności zakładu leczniczego (wówczas odpo-
wiadał za niego Skarb Państwa) powinno się uwzględniać przeciętny poziom usług medycznych świadczonych 
w publicznej służbie zdrowia. 

58  M. Nesterowicz, op. cit., s. 219.



122 Prawo i Medycyna 1/2014 (54, vol. 16)

Oskar Luty

produktów leczniczych, których zastosowanie u pacjenta jest wska-
zane oraz 2) źródeł wiedzy medycznej, z której wynikałyby aktualne 
wytyczne dotyczące określonego stanu klinicznego i leku. Dostępność 
leków jest pochodną stanu finansowania jednostki oraz realnej dostęp-
ności leków w obrocie hurtowym. Z kolei zapewnienie dostępności 
źródeł wiedzy medycznej sprowadza się w naszych czasach do nabycia 
odpowiedniej liczby licencji dostępowych do baz i wyszukiwarek da-
nych medycznych (PubMed itp.), względnie prenumeraty renomowa-
nych czasopism medycznych.59 

Wykonanie obowiązku wdrożenia określonej farmakoterapii 
a formalnoprawne kompetencje lekarza dotyczące ordynowania 
leków

Łączne zastosowanie przepisu art. 4 ustawy o zawodzie lekarza 
(obowiązek starannego leczenia, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną) 
oraz przepisów wyposażających lekarza w kompetencje „techniczne” 
w zakresie ordynowania leków (tj. w prawo do wystawienia recepty, 
zapotrzebowania, zlecenia wewnątrzszpitalnego, wydania leku itp.) 
prowadzi do wniosku, że lekarz jest zobowiązany (a nie tylko upraw-
niony) do wykonania tych czynności, które umożliwiają wdrożenie 
farmakoterapii.60

Prawo przewiduje szereg regulacji o charakterze technicznym, 
umożliwiających lekarzowi wykonanie obowiązku leczenia metodami 
farmakologicznymi. Podstawową grupę przepisów w tym zakresie za-
wiera rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich.61 

59  Niestety, rzeczywista dostępność takich baz w polskich szpitalach, również w wielu jednostkach kli-
nicznych, przedstawia się katastrofalnie, co oczywiście ma istotne znaczenie z punktu widzenia dyskutowa-
nych zasad odpowiedzialności. Dziękuję serdecznie zaprzyjaźnionym lekarzom za wstrząsającą relację w tym 
zakresie.

60  Analogicznie M. Bączyk, Odpowiedzialność deliktowa lekarza i samodzielnego zakładu opieki zdro-
wotnej za szkodę wyrządzoną przy leczeniu – w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego, Przegląd Są-
dowy, lipiec-sierpień 2010 r., s. 10: „Lekarz może ponosić odpowiedzialność za szkodę pacjenta wywołaną 
nieuzasadnioną odmową leczenia […]”.

61  Uregulowane tam kompetencje uzupełniają przepisy odnoszące się do importu docelowego – patrz 
art. 4 Prawa farmaceutycznego.
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Brak jest szczegółowej regulacji prawnej, która odnosiłaby się do we-
wnątrzszpitalnych zleceń podania leków pacjentom hospitalizowa-
nym. Żadne ze wskazanych przepisów nie wymagają, aby dla ważnego 
i skutecznego wykonania przez lekarza kompetencji do zlecenia leku 
(w jakiejkolwiek formie), produkt leczniczy został przepisany zgodnie 
z zarejestrowanymi wskazaniami. 

Przywołane przepisy prawne regulujące ordynowanie oraz wyda-
wanie produktów leczniczych przez lekarza nie odnoszą się do me-
rytorycznego procesu wyboru produktu leczniczego. Brak jest jakich-
kolwiek szczegółowych reguł, które ograniczałyby prawo lekarza do 
zlecenia lub wydania produktu leczniczego wybranego przez siebie, 
oczywiście przy uwzględnieniu ustaleń diagnostycznych i terapeu-
tycznych w konkretnym przypadku oraz z zachowaniem prawnych 
i pozaprawnych dyrektyw lekarskiej staranności.62 Wniosek ten odnosi 
się również do terapii z wykorzystaniem produktów leczniczych poza 
zarejestrowanymi wskazaniami. 

62  Teza ta dotyczy również produktów o kategorii „Rpz”, czyli wydawanych z przepisu lekarza do za-
strzeżonego stosowania. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie 
kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności kwalifikację do grupy 
„Rpz” stosuje się wobec leków, które: (i) stosuje się w terapii chorób lub stanów klinicznych, które muszą 
być zdiagnozowane w warunkach szpitalnych lub w ośrodkach o odpowiednim zapleczu diagnostycznym, 
chociaż podawanie i dalsza opieka mogą być prowadzone gdzie indziej lub (ii) przeznaczonych dla pacjentów 
leczonych ambulatoryjnie, których stosowanie może powodować ciężkie niepożądane działanie, a w przypad-
ku szczepionek poważne działanie niepożądane, i wymagać specjalnego nadzoru w trakcie przyjmowania 
produktu leczniczego oraz specjalnego nadzoru lekarza w całym okresie terapii.
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Postępowanie w sprawie refundacji leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych 
– wybrane problemy

Wprowadzenie

Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych1 została 
uchwalona przeszło trzy lata temu. Jej pierwsze, przejściowe, przepisy 
weszły w życie z dniem 13 czerwca 2011 r. Na ich podstawie pro-
dukty lecznicze objęte refundacją na starych zasadach mogły zostać 
przeniesione do nowego systemu, obowiązującego w pełnym zakresie 
od 1 stycznia 2012 r. Dotychczasowy okres funkcjonowania przepi-
sów ustawy pozwolił na względne ugruntowanie się praktyki jej sto-
sowania. Praktyka ta, jakkolwiek utrwalana, ale również rozwijana 
w kolejnych postępowaniach i decyzjach refundacyjnych, w pewnych 
aspektach odbiega od stawianych wobec niej oczekiwań, prowadząc 
do zawężenia obowiązujących standardów proceduralnych – zarówno 

1  Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
oraz wyrobów medycznych, Dz.U. 2011 r. Nr 122, poz. 696 ze zm., dalej również jako „u.r.l.” lub „ustawa 
refundacyjna”.
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tych wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego2 jak 
i z samej ustawy refundacyjnej.

Niniejszy artykuł w swoim zamyśle przedstawiać ma ogólny zarys 
instytucji procesowych przewidzianych w ustawie refundacyjnej po-
przez wskazanie na wybrane szczegółowe problemy, których w prze-
ciągu ostatnich bez mała trzech lat dostarczyła praktyka jej funkcjo-
nowania. Wiele spośród przedstawionych zagadnień godnych jest 
szerszego omówienia i opracowania, niemniej ze względu na brak 
szerszej naukowej dyskusji, która za przedmiot brałaby sobie obowią-
zującą niekrótko już regulację, zaznaczenie kluczowych problemów 
wykładni i stosowania przepisów ustawy refundacyjnej wydaje się 
nieodzowne.

Nowy standard postępowania

Jednym z kluczowych założeń ustawy refundacyjnej było stworze-
nie nowego trybu obejmowania leków refundacją oraz ustalania dla 
nich urzędowej ceny zbytu poprzez objęcie ich zakresem zastosowania 
Kodeksu postępowania administracyjnego. Ustawodawca, uchwalając 
ustawę refundacyjną, zdecydował się odstąpić od wcześniej przyjętych 
rozwiązań uregulowanych w ustawie o cenach3 oraz ustawy o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych4. 
Uchylone przepisy przewidywały, że wykazy leków refundowanych 
zawierające ceny urzędowe, hurtowe i detaliczne, w odniesieniu do 
produktów leczniczych i wyrobów medycznych wydawane były w for-
mie rozporządzenia Ministra Zdrowia, tj. aktu normatywnego. Tryb 
ubiegania się o objęcie produktu refundacją miał charakter długotrwa-
ły i oparty był na niejasnych kryteriach, decyzje o umieszczeniu po-
szczególnych produktów w wykazie nie były uzasadniane, nie było też 
możliwości ich zakwestionowania w administracyjnym toku instan-

2  Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 
267 ze zm., dalej również jako „k.p.a.”.

3  Ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach, t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 385.
4  Ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.
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cji5. W zakresie, w jakim rozstrzygnięciom Ministra Zdrowia można 
było przypisać charakter indywidualny, w art. 7 ust. 7 ustawy o cenach 
wprost wyłączono zastosowanie przepisów k.p.a., pozbawiając zain-
teresowane podmioty szeregu wynikających z niego gwarancji proce-
sowych. Rozwiązania poprzedzające wprowadzenie ustawy refunda-
cyjnej zostały również zakwestionowane przez Komisję Europejską 
w związku z nieprawidłową implementacją przepisów tzw. dyrektywy 
przejrzystości6 w uzasadnionej opinii z dnia 29 czerwca 2007 r. (na-
ruszenie numer 2005/4974). W opinii tej, w zakresie przewidzianych 
wówczas gwarancji proceduralnych w toku procedury obejmowania 
leków refundacją oraz ustalania dla nich cen urzędowych wskazano 
między innymi na:

brak uzasadniania rozstrzygnięć refundacyjnych,• 
brak uzasadniania rozstrzygnięć cenowych,• 
brak uzasadniania dla kwalifikacji poszczególnych produktów lecz-• 
niczych do poszczególnych poziomów odpłatności,
brak weryfikowalnych kryteriów dotyczących rozstrzygnięć refun-• 
dacyjnych,
brak weryfikowalnych kryteriów dotyczących rozstrzygnięć ceno-• 
wych,
zbytnia ogólność kryteriów,• 
brak procedury odwoławczej od rozstrzygnięcia oraz• 
brak obowiązku informowania wnioskodawcy o przysługujących • 
środkach odwoławczych.
Wskazano ponadto, że brak obiektywnych i możliwych do spraw-

dzenia kryteriów rozstrzygnięć stanowi również naruszenie art. 28 
TWE7.

5  Zob. M. Świerczyński [w:] M. Krekora, M. Świerczyński, E. Traple, Prawo farmaceutyczne, Warszawa 
2008, s. 389 i n.

6  Dyrektywy Rady 89/105/EWG dotyczącej przejrzystości środków regulujących ustalanie cen na pro-
dukty lecznicze przeznaczone do użytku przez człowieka oraz włączenia ich w zakres krajowego systemu 
ubezpieczeń zdrowotnych, Dz. Urz. WE L 40 z 11.02.1989, s. 8; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 
rozdz. 5, t. 1, s. 345.

7  Zob. uzasadnienie projektu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznacze-
nia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, druk sejmowy nr 3491 Sejmu RP VI kadencji.
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Dostosowując obowiązujące przepisy do wywiedzionych z dyrek-
tywy przejrzystości wymogów stawianych przez Komisję Europejską, 
ustawodawca zdecydował się uczynić procedurę w sprawie refunda-
cji leków i ustalenia dla nich cen urzędowych jurysdykcyjnym postę-
powaniem administracyjnym poprzez bezpośrednie zastosowanie do 
niego przepisów k.p.a. Nadanie rozstrzygnięciom Ministra Zdrowia 
charakteru decyzji administracyjnych zaskarżalnych w administracyj-
nym toku instancji oraz poddanych kontroli sądów administracyjnych 
wyznacza całkiem nowy standard procedowania w sprawie wniosków 
składanych przez podmioty zainteresowane w objęciu produktów re-
fundacją. Z przepisów k.p.a. wynika szereg przysługujących stronom 
postępowania reguł i zasad gwarantujących im udział w procedurze 
wydawania decyzji oraz możliwość wpływania na ustalenia dokony-
wane w toku tego postępowania. Gwarancje te realizowane są przede 
wszystkim poprzez zapewnienie stronom czynnego udziału w postę-
powaniu, stanowiąc wyraz przyznanego im na każdym etapie postę-
powania prawa do obrony8. Uprawnieniom jednostek odpowiadają 
w tym zakresie określone obowiązki organu prowadzącego postępo-
wanie. Wśród nich wymienić warto następujące: zgromadzenia w ak-
tach sprawy wszelkich dokumentów odzwierciedlających ustalenia 
i twierdzenia zawarte w decyzji administracyjnej9; oceny i odniesienia 
się do wszelkich dowodów i twierdzeń składanych do akt sprawy lub 
formułowanych w przedstawianych organowi prowadzącemu postępo-
wanie10; zapewnienia dostępu do akt w trakcie postępowania oraz po 
jego zakończeniu11 czy zapewnienie stronom postępowania prawa do 
ustosunkowania się do wyników postępowania wyjaśniającego przed 
wydaniem decyzji administracyjnej oraz zaznajomienia jej z zebranym 
materiałem procesowym12. 

8  Zob. Sz. Łajszczak, Rozwój procedur administracyjnych na tle standardów funkcjonowania władzy 
publicznej [w:] Kierunki rozwoju prawa administracyjnego. Prace Członków i Przyjaciół Koła Naukowego 
Prawa Administracyjnego na Uniwersytecie Warszawskim, pod red. R. Stankiewicza, Warszawa 2011, s. 102.

9  Zob. wyrok WSA w Poznaniu z 16 marca 2011 r., sygn. akt I SA/Po 804/10.
10  Zob. art. 7, art. 78, art. 80 i art. 107 k.p.a.
11  Zob. art. 73 k.p.a.
12  Zob. art. 10 k.p.a.
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Organy administracji publicznej zobowiązane są do tego, aby umoż-
liwić realizację wskazanych uprawnień w jak największym stopniu. 
Mają obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron 
o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na 
ustalenie praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania13.

Nowe przepisy wyposażają również strony postępowań refunda-
cyjnych w instrumenty przeciwdziałania naruszeniu ustawowych ter-
minów rozpatrzenia wniosków, których przestrzeganie pozostawiało 
pod rządami ustawy o cenach wiele do życzenia. Terminy te – wyni-
kające z przepisów dyrektywy przejrzystości – choć implementowane 
we wcześniej obowiązującej regulacji, pozostawały w wyłącznej gestii 
Zespołu do Spraw Gospodarki Lekami oraz Ministra Zdrowia. Obec-
nie ich stosowanie poddane zostało kontroli w toku instancji (w formie 
wezwania do usunięcia prawa uregulowanego w art. 37 § 1 k.p.a.) oraz 
kontroli sądowej14.

Obok ogólnych zasad wynikających z Kodeksu postępowania admi-
nistracyjnego ustawa refundacyjna przewiduje dodatkowe rozwiązania 
poszerzające zakres uprawnień podmiotów wnioskujących o objęcie 
produktów refundacją. Postępowanie refundacyjne ma charakter tzw. 
nieautonomicznego postępowania szczególnego, którego instytucje 
procesowe wynikają nie tylko z przepisów kodeksowych, ale również 
z przepisów ustawy szczegółowej15, czyli w tym wypadku ustawy re-
fundacyjnej. Co przy tym istotne, do postępowania refundacyjnego za-
stosowanie znajdują wszelkie przepisy k.p.a., o ile ich stosowanie nie 
zostanie wprost wyłączone - jak to ma miejsce np. w art. 31 ust. 12 
u.r.l. w odniesieniu do postępowania w sprawie wydania wstępnej opi-
nii dotyczącej projektu programu lekowego - albo z innych przyczyn 
nie mogą być współstosowane. Będzie tak na przykład w przypadku 
procedury zmiany decyzji refundacyjnej poprzez kwalifikację leku do 

13  Zob. art. 9 k.p.a.
14  Zakres tej kontroli do czasu wejścia w życie przepisów ustawy refundacyjnej rodził liczne wątpliwo-

ści; zob. np. wyrok NSA z dnia 15 czerwca 2011 r. sygn. akt II GSK 640/10 oraz dołączone do niego zdanie 
odrębne Sędziego NSA Magdaleny Bosakirskiej.

15  Cz. Martysz [w:] G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Postępowanie administracyjne ogólne, 
Warszawa 2003, s. 13 i n.
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nowo utworzonej grupy limitowej na podstawie art. 16 u.r.l. Stanowi 
to wyjątek od reguły wynikającej z art. 155 k.p.a.; stosownie do niej 
zmiana decyzji administracyjnej, na podstawie której strona nabyła 
prawo, nie może nastąpić bez jej zgody.

Szczególnym przykładem rozwiązań zawartych w ustawie refun-
dacyjnej, potencjalnie rozszerzających zakres czynnego udziału stron 
w postępowaniu, są przepisy regulujące prowadzenie negocjacji mię-
dzy wnioskodawcą a działającą przy Ministrze Zdrowia Komisją Eko-
nomiczną w przedmiocie ustalenia urzędowej ceny produktu zbytu 
mającego być objętym refundacją oraz ustalenia dla niego instrumen-
tów dzielenia ryzyka.

Procedury szczególne uregulowane w ustawie refundacyjnej

Ustawa refundacyjna reguluje kilka trybów postępowania. Obok 
postępowania w sprawie refundacji leków, środków spożywczych spe-
cjalnego przeznaczenia i wyrobów medycznych i ustanowienia dla nich 
urzędowych cen zbytu, określa również odrębne zasady procedowania 
co do wniosków o obniżenie oraz podwyższenie urzędowej ceny zby-
tu refundowanego produktu, a także wniosku o skrócenie okresu obo-
wiązywania decyzji refundacyjnej. Ponadto ustawa przewiduje pewne 
szczególne rozwiązania dla decyzji w sprawie objęcia leku refundacją 
w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania lub sposobu poda-
wania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczni-
czego (tzw. decyzji off-label), decyzji w sprawie refundacji produktów 
sprowadzonych w ramach importu docelowego oraz decyzji w sprawie 
ustalenia urzędowej ceny zbytu dla produktów stanowiących istotną 
składową kosztową świadczeń gwarantowanych bez obejmowania ich 
refundacją.

Samo postępowanie w sprawie refundacji produktów również nie 
ma jednolitego charakteru. W zależności od tego, czy objęty wnio-
skiem produkt ma odpowiednik refundowany czy też nie, postępowa-
nie to może mieć charakter pełny lub uproszczony, z różnicami przede 
wszystkim co do dokumentów, które wnioskodawca zobowiązany 
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jest dołączyć do wniosku oraz ilości podmiotów zaangażowanych 
w postępowanie.

W przypadku produktów posiadających odpowiednik refundowany, 
zgodnie z art. 25 ust. 14 u.r.l. wnioskodawca nie jest zobowiązany do 
składania wraz z wnioskiem analizy klinicznej, sporządzonej na pod-
stawie przeglądu systematycznego w porównaniu z innymi możliwymi 
do zastosowania w danym stanie klinicznym procedurami medyczny-
mi we wnioskowanym wskazaniu, w tym, o ile występują, finansowa-
nymi ze środków publicznych. Zwolniony też jest z obowiązku dostar-
czenia analizy ekonomicznej z perspektywy podmiotu zobowiązanego 
do finansowania świadczeń ze środków publicznych oraz świadcze-
niobiorcy i analizy racjonalizacyjnej przedkładanej w przypadku, gdy 
analiza wpływu na budżet podmiotu zobowiązanego do finansowania 
świadczeń ze środków publicznych wykazuje wzrost kosztów refun-
dacji. Wnioski dotyczące takich produktów rozpatrywane są również 
w trybie uproszczonym: w postępowaniu, w którym wydanie decyzji 
przez Ministra Zdrowia poprzedzają jedynie negocjacje między wnio-
skodawcą a Komisją Ekonomiczną.

W postępowaniu w przedmiocie objęcia refundacją produktu, dla 
którego żaden odpowiednik nie jest refundowany, uczestniczą dodat-
kowo Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych, Agencja Oceny 
Technologii Medycznych oraz Rada Przejrzystości. W postępowaniach 
tych przed rozpoczęciem negocjacji z Komisją Ekonomiczną kopia 
wniosku wraz z załącznikami przekazywana jest do Prezesa AOTM. 
Zgodnie z art. 35 u.r.l., przygotowuje on dla Ministra Zdrowia reko-
mendację w sprawie objęcia produktu refundacją na podstawie analizy 
weryfikacyjnej sporządzonej przez Agencję Oceny Technologii Me-
dycznych oraz stanowiska Rady Przejrzystości.

W pozostałych wskazanych typach postępowań uregulowanych 
w ustawie refundacyjnej ustawodawca również przewidział udział pod-
miotów współdziałających z Ministrem Zdrowia. Procedura w sprawie 
podwyższenia urzędowej ceny zbytu produktu refundowanego niepo-
siadającego odpowiednika refundowanego wygląda analogicznie jak 
w przypadku obejmowania go refundacją. W przedmiocie objęcia leku 
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refundacją w ramach programu lekowego właściwe postępowanie re-
fundacyjne poprzedzane jest dodatkowym etapem uzgadniania treści 
projektu programu lekowego między Ministrem Zdrowia a wniosko-
dawcą. Dodatkowy udział w postępowaniu przewidziano dla Rady 
Przejrzystości również w art. 15 ust. 3 u.r.l., zgodnie z którym wydanie 
opinii przez ten podmiot stanowi warunek utworzenia nowych grup 
limitowych.

Charakter i przedmiot postępowania w sprawie refundacji leków, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych

Przedmiotem postępowania jest sprawa refundacji określonego, 
wskazanego we wniosku produktu. Postępowanie toczy się na wniosek 
strony – złożony wniosek wiąże organ administracji pod względem do-
puszczalnej treści wydanej w sprawie decyzji administracyjnej. Organ 
nie może wydać decyzji obejmującej produkt refundacją na innych wa-
runkach niż wnioskowane. Co przy tym istotne, żądanie sformułowane 
we wniosku może zostać zmienione w toku negocjacji lub w trakcie 
postępowania.

W ciągu ostatniego roku Ministerstwo Zdrowia podważyło możli-
wość zmiany złożonego wniosku refundacyjnego na etapie postępo-
wania odwoławczego. Stanowisko takie zostało sformułowane wobec 
wnioskodawców w toku prowadzonych postępowań administracyjnych 
oraz znalazło wyraz w piśmie Ministerstwa Zdrowia z dnia 3 września 
2013 r.16 skierowanym do podmiotów zrzeszających firmy farmaceu-
tyczne. Stwierdzono w nim, że brak jest możliwości modyfikacji wy-
nikającego z wniosku refundacyjnego oraz ustaleń podjętych w toku 
negocjacji z Komisją Ekonomiczną stanowiska wnioskodawcy co do 
ceny i instrumentów dzielenia ryzyka, w ramach postępowania toczą-
cego się w wyniku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

16  Pismo Ministerstwa Zdrowia, Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji z dnia 3 września 2013 r. 
znak: MZ-PLR-460-14491-177/MP/13.
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Przysługujące wnioskodawcy prawo do zmiany lub cofnięcia wnio-
sku, który zainicjował toczące się postępowanie, należy uznać za do-
puszczalne w ramach wywodzonej z art. 61 § 1 k.p.a. tzw. dyspozycyj-
ności. W przypadku postępowania administracyjnego toczącego się na 
wniosek jednostki, organ zobowiązany jest do wydania decyzji w gra-
nicach złożonego wniosku. Zgodnie z poglądem wyrażonym przez 
NSA w wyroku z 24 listopada 1983 r.17 „Dopóki sprawa nie została za-
kończona decyzją ostateczną, strona może zmodyfikować swoje żąda-
nie, a organ administracji państwowej ma obowiązek na nowo ocenić 
to żądanie w świetle przepisów prawa materialnego po wyczerpującym 
ustaleniu stanu faktycznego”. Nie ma wobec tego w postępowaniu re-
fundacyjnym podstaw ku temu, aby różnicować sytuację wnioskodaw-
cy w zależności od tego, czy zmieni swój wniosek w toku postępowania 
w pierwszej instancji, czy w postępowaniu odwoławczym. Zmieniony 
wniosek staje się podstawą do oceny w toku postępowania refundacyj-
nego i powinien zostać oceniony przez Ministra Zdrowia w decyzji.

Nie można się również zgodzić z wyrażonym w przywołanym pi-
śmie stanowiskiem, jakoby „na etapie postępowania odwoławczego 
szeroka zmiana warunków przedstawionych we wniosku refundacyj-
nym w przedmiocie instrumentów dzielenia ryzyka oraz wnioskowanej 
ceny może prowadzić do utracenia tożsamości przedmiotowej w danej 
sprawie. Skutkiem dokonania zbyt szerokiej modyfikacji jest bowiem 
pojawienie się nowości w zakresie podstawowych elementów danego 
wniosku, co skutkuje powstaniem braku tożsamości przedmiotowej”18. 
Nie uzasadnia tego stanowiska powołane w piśmie orzecznictwo są-
dów dotyczące możliwości traktowania zmiany wniosku jako zmia-
ny okoliczności faktycznych sprawy. Zgodnie z treścią uzasadnienia 
przywołanego przez Ministerstwo Zdrowia wyroku NSA z 20 czerwca 
2012 r.19, z brakiem możliwości traktowania zmiany treści żądania jako 
zmiany stanu faktycznego będziemy mieli do czynienia wówczas, gdy 
zmiana taka prowadzi do:

17  Sygn. akt I SA 1504/83.
18  Pismo Ministerstwa Zdrowia z dnia 3 września 2013 r., s. 3.
19  Sygn. akt I OSK 1026/11.
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domagania się w postępowaniu odwoławczym nowych praw, • 
w stosunku do pierwotnie zgłoszonego żądania albo
oparcia zmienionego żądania na innej niż pierwotna podstawie • 
prawnej.
Również w zacytowanym w piśmie wyroku z 24 stycznia 2000 

r.20 NSA wskazał, że niemożliwa jest taka zmiana wniosku, która 
będzie prowadziła do zmiany podstawy prawnej wyrażonego żą-
dania strony. Zgodnie z treścią tego orzeczenia, niedopuszczalna 
jest na etapie postępowania odwoławczego „zmiana wniosku i jego 
podstawy prawnej”. Sąd nieprzypadkowo posłużył się tu koniunk-
cją, a nie alternatywą: rozstrzygana sprawa dotyczyła przypadku, 
w którym strona postępowania, zmieniając wniosek, dokonała jed-
nocześnie zmiany podstawy prawnej zawartego w nim żądania.

W postępowaniu refundacyjnym ani jedna, ani druga z przesła-
nek wskazanych przez sądy nie może wystąpić. Zmiana wyrażo-
nych przez wnioskodawcę propozycji co do urzędowej ceny zby-
tu lub instrumentów dzielenia ryzyka nie powoduje nabycia przez 
wnioskodawcę jakichkolwiek nowych praw: treść decyzji refunda-
cyjnej, która może zostać wydana w postępowaniu w każdym wy-
padku zachowa tożsamość przedmiotową – będzie nią bowiem ob-
jęcie produktu refundacją oraz ustalenie dla niego urzędowej ceny 
zbytu (niższej lub wyższej) oraz ewentualnie instrumentu dzielenia 
ryzyka.

Ponadto zmiana wyrażonych przez wnioskodawcę propozycji 
co do urzędowej ceny zbytu lub instrumentów dzielenia ryzyka nie 
zmienia w żadnym wypadku podstawy prawnej żądania ani podsta-
wy prawnej mającej zapaść w wyniku postępowania refundacyjne-
go decyzji. Warunki refundacji stanowią w istocie właśnie rodzaj 
okoliczności faktycznych ocenianych w świetle kryteriów wskaza-
nych w art. 12 u.r.l. (np. konkurencyjności cenowej czy wpływu na 
wydatki podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń).

20  Sygn. akt V SA 699/99.
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Rola Komisji Ekonomicznej

Szczególną rolę w toku postępowania refundacyjnego pełni Komi-
sja Ekonomiczna. Podmiot, w którego skład wchodzi dwunastu przed-
stawicieli Ministra Zdrowia oraz pięciu przedstawicieli Prezesa Naro-
dowego Funduszu Zdrowia, uczestniczy w postępowaniu, prowadząc 
z wnioskodawcami negocjacje w zakresie ustalenia urzędowej ceny 
zbytu, poziomu odpłatności, wskazań, w których produkt ma być re-
fundowany oraz instrumentów dzielenia ryzyka. Na podstawie wyni-
ku negocjacji Komisja Ekonomiczna podejmuje stanowisko w formie 
uchwały, które podlega ocenie Ministra Zdrowia obok innych doku-
mentów gromadzonych w aktach sprawy.

Wprowadzone w Ustawie refundacyjnej rozwiązania dotyczące ne-
gocjacji cenowych stanowią instrument poszerzenia przysługujących 
stronom postępowania uprawnień w zakresie dyspozycyjności postę-
powania, nadając mu w tym zakresie dwustronny, konsensualny cha-
rakter. Pozwalają one na wspólne określenie treści wniosku o objęcie 
produktu refundacją między wnioskodawcą a podmiotem współdziała-
jącym z Ministrem Zdrowia. Należy przy tym zastrzec, że kształt, jaki 
został nadany negocjacjom z wnioskodawcami w postanowieniach 
zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Komisji Ekonomicznej21, 
stanowiącego załącznik do niego regulaminu Komisji Ekonomicznej 
oraz przygotowanych wzorów dokumentów przedstawiających wynik 
negocjacji, nie do końca odpowiada przepisom ustawy refundacyjnej.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 u.r.l. Komisja Ekonomiczna prowadzi nego-
cjacje w składzie pięcioosobowym. Na podstawie treści tego przepisu 
należy sądzić, że Komisja Ekonomiczna uczestniczy w negocjacjach 
bezpośrednio, choć w ograniczonym składzie: negocjatorzy ze strony 
Komisji Ekonomicznej działają w imieniu całej Komisji. Oznacza to, 
że ustalenia i zobowiązania podjęte w trakcie negocjacji powinny zo-
stać co do zasady uznane za wiążące w stosunku do pozostałych człon-
ków Komisji, która zgodnie z art. 18 ust. 3 u.r.l. przyjmuje stanowisko 

21  Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2011 r. w sprawie Komisji Ekonomicznej, Dz.Urz.
MZ. Nr 7, poz. 61.
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w drodze uchwały na podstawie dokumentu stanowiącego wynik ne-
gocjacji, podpisanego przez strony.

Negocjacje, poprzez zestawienie ze sobą stanowisk obu stron, po-
winny prowadzić do wypracowania wspólnego stanowiska lub ustale-
nia, w jakim zakresie oczekiwania Komisji oraz wnioskodawcy pozo-
stają rozbieżne. Wynik negocjacji stanowiący podstawę do wydania 
stanowiska Komisji Ekonomicznej musi być znany wnioskodawcy: 
w praktyce nie można niweczyć dwustronnego charakteru ustaleń ne-
gocjacyjnych. Obie strony zobowiązane są do sformułowania swoich 
stanowisk i oceny stanowisk drugiej strony, a w konsekwencji nego-
cjacje nie mogą się skończyć jedynie na sformułowaniu stanowiska 
wnioskodawcy, ale powinny zmierzać również do ustalenia oczekiwań 
Komisji Ekonomicznej. Praktyka prowadzenia negocjacji w postępo-
waniach refundacyjnych poszła jednak w odmiennym kierunku. Jego 
źródła można się dopatrzyć w sposobie, w jaki pojmowany był wynik 
negocjacji oraz relacja między Komisją Ekonomiczną działającą w peł-
nym składzie oraz w składzie pięcioosobowym (określonym w zarzą-
dzeniu Ministra Zdrowia w sprawie Komisji Ekonomicznej mianem 
zespołu negocjacyjnego.

Wynik negocjacji zostaje ujęty w stosownym dokumencie. Jest nim 
protokół zamieszczony w tzw. karcie wniosku – formularzu przygo-
towanym w Ministerstwie Zdrowia; utrwala on poszczególne etapy 
postępowania refundacyjnego. Formularz ten ulegał przy tym stop-
niowemu przekształceniu. Zgodnie ze starym wzorem, jeśli w toku 
negocjacji wnioskodawca doszedł do porozumienia z zespołem ne-
gocjacyjnym, w rubryce 5.2 karty wniosku zatytułowanej „ustalenia” 
wpisywano „ustalono cenę”, a w 5.3, zatytułowanej „wynegocjowana 
cena”, wskazywano poziom, na jakim cena została ustalona.

Praktyka funkcjonowania Komisji Ekonomicznej przeczyła jed-
nak użytym w karcie terminom. W wielu wypadkach, mimo że w toku 
negocjacji ustalano cenę, a wynik negocjacji utrwalany był w odpo-
wiednich rubrykach karty wniosku, Komisja Ekonomiczna zajmowała 
negatywne stanowisko co do objęcia produktu refundacją. Niejedno-
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krotnie w uchwale wskazywała, iż nie doszło do porozumienia co do 
wysokości ceny.

Z jednej strony w toku negocjacji cenę ustalano, co zarówno kie-
rujący zespołem negocjacyjnym jak i przedstawiciele wnioskodawcy 
potwierdzali podpisami złożonymi w karcie wniosku, z drugiej zaś Ko-
misja stwierdzała, iż ceny nie uzgodniono. W wyniku kwestionowania 
przyjętej praktyki Komisji Ekonomicznej jako wewnętrznie sprzecznej, 
z obecnie stosowanego wzoru karty wniosku Ministerstwo Zdrowia 
usunęło rubrykę „ustalenia”, zaś cena opisana jest obecnie w dwóch 
rubrykach: w rubryce nr 4 jako „cena zaproponowana przez wniosko-
dawcę”, zaś w rubryce 5 - jako „cena stanowiąca wynik negocjacji”. 
Dodatkowo w przypisach wskazano, iż pierwsza jest ceną zapropo-
nowaną i zaakceptowaną przez wnioskodawcę we wniosku o objęcie 
refundacją, zaś druga - ceną zaproponowaną oraz zaakceptowaną przez 
wnioskodawcę na posiedzeniu zespołu negocjacyjnego. Takie określe-
nie wyniku negocjacji podaje jednak w wątpliwość konsensualny cha-
rakter dokonywanych w ich trakcie ustaleń. Skoro efektem negocjacji 
jest wciąż jedynie propozycja ceny formułowana przez wnioskodawcę 
– trudno stwierdzić, żeby w rezultacie cokolwiek było uzgadniane. Ze-
spół negocjacyjny nie może jednak pełnić wyłącznie funkcji posłańca 
przekazującego wolę strony Komisji Ekonomicznej. Działając w imie-
niu Komisji, powinien on czynnie uczestniczyć w ustalaniu ceny pro-
duktu. Obowiązany jest opierać się wyłącznie na merytorycznych prze-
słankach wynikających z ustawy refundacyjnej, dając wnioskodawcy 
możliwość ustosunkowania się do przyjętych ocen.

Negocjacje powinny służyć wspólnemu uzgodnieniu stanowiska. 
W tym właśnie celu ustanowiono wyjątek od zasady pisemności postę-
powania administracyjnego. Komisja Ekonomiczna powinna wydawać 
swoje stanowisko na podstawie wyniku negocjacji i nie odstępować od 
ustaleń dokonanych w ich toku. Ocena należy do kompetencji Mini-
stra Zdrowia, który w ramach swojej wyłącznej właściwości ocenia 
ostatecznie sformułowany wniosek refundacyjny w świetle kryteriów, 
wynikających zarówno z art. 13 stanowiącego dla niego podstawę do 
objęcia produktu refundacją, ale również z art. 19 u.r.l. określającego 
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kryteria, na podstawie których prowadzone mają być negocjacje. Ko-
misja Ekonomiczna pełni wobec ministra funkcję podmiotu doradcze-
go, a jej stanowisko podlega ocenie zarówno pod względem formalnej 
jak i merytorycznej prawidłowości dokonanych w niej kwalifikacji.

Z rolą Komisji Ekonomicznej w postępowaniu ściśle wiąże się 
kwestia zmiany wniosku w postępowaniu odwoławczym. Odstępstwo 
w wyniku negocjacji od wnioskowanych warunków cenowych stano-
wi zmianę wniosku o objęcie produktu refundacją. W toku negocja-
cji wniosek może otrzymać częściowo odmienną treść niż pierwotnie 
złożona. Nie oznacza to jednak, że zmiana taka nie jest możliwa poza 
negocjacjami. W wielu przypadkach ponowne negocjacje w toku jed-
nego postępowania stanowią wynik złożenia przez wnioskodawcę no-
wej propozycji cenowej. W takiej sytuacji propozycja ta oceniana jest 
przez Komisję Ekonomiczną, czasem kilkakrotnie w toku jednego po-
stępowania. Z powyższych uwag nie wynika jednak, jakoby zmiana 
wniosku nie była możliwa bez udziału Komisji. Spotkanie z zespołem 
negocjacyjnym Komisji Ekonomicznej nie jest jedynym momentem 
przewidzianym przez przepisy ustawy refundacyjnej, w którym stro-
na postępowania może prowadzić dyskusję nad złożonym wnioskiem. 
Zagadnienie to dotyka w szczególności postępowania odwoławczego. 
Kwestionując możliwość dokonania zmiany wniosku w toku postępo-
wania o ponowne rozpatrzenie sprawy, Ministerstwo Zdrowia w przy-
wołanym wcześniej piśmie z 3 września 2013 r. wskazało, że nie ma 
możliwości przeprowadzenia postępowania refundacyjnego wobec 
braku podstaw do działania Komisji Ekonomicznej w drugiej instancji. 
Argument ten trudno uznać za przekonujący. Organ drugiej instancji 
jest zobligowany do merytorycznej oceny sprawy, a postępowanie ma 
charakter nie kontrolny, lecz w pełni merytoryczny: na tyle, na ile jest 
to niezbędne, powinno stanowić powtórzenie wszystkich czynności 
postępowania pierwszoinstancyjnego. Przepisy Kodeksu postępowa-
nia administracyjnego, gwarantując stronie prawo do dwukrotnego, 
merytorycznego rozpatrzenia sprawy, zapewniają jej czynny udział 
w postępowaniu zarówno pierwszej jak i drugiej instancji.
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Ponieważ więc zmiana wniosku refundacyjnego może nastąpić na 
każdym etapie postępowania, aż do wydania w sprawie decyzji osta-
tecznej, to o ile w ocenie Ministra Zdrowia zakres zaproponowanej 
przez wnioskodawcę zmiany zrodzi taką konieczność, nic nie stoi 
na przeszkodzie, aby nowa propozycja została ponownie przekazana 
Komisji Ekonomicznej. Można również wskazać, że konieczność po-
wtórzenia negocjacji należy uznać za naturalną konsekwencję zmiany 
okoliczności faktycznych. Jakkolwiek do współdziałania między Ko-
misją Ekonomiczną a Ministrem Zdrowia nie są stosowane uregulowa-
nia zawarte w art. 106 k.p.a. to jednak bez najmniejszych wątpliwości 
mamy tu do czynienia z przypadkiem szczególnego rodzaju opiniowa-
nia wniosku strony. Zasadne może być wobec tego sięgnięcie do wy-
rażonych w orzecznictwie sądów administracyjnych poglądów, doty-
czących sytuacji analogicznych. Wskazuje się, że zmiana okoliczności 
faktycznych sprawy może uzasadniać ponowienie procedury współ-
działania między organami administracji publicznej22, w przypadku 
postępowania refundacyjnego zaś - ponowienie negocjacji i wydanie 
nowej uchwały Komisji Ekonomicznej.

Refundacja leków w ramach programów lekowych

Inne szczególne rozwiązanie proceduralne ustawodawca przewidział 
dla postępowań w sprawie objęcia leków refundacją w ramach progra-
mów lekowych. Zgodnie z art. 31 ust. 10 u.r.l., w przypadku wniosku 
o objęcie refundacją w zakresie dotyczącym ustalenia kategorii dostęp-
ności refundacyjnej leku lub środka spożywczego specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego stosowanych w ramach programu lekowego, 
180-dniowy termin na rozpatrzenie wniosku refundacyjnego ulega za-
wieszeniu do czasu uzgodnienia treści programu lekowego pomiędzy 
wnioskodawcą a ministrem właściwym do spraw zdrowia. Przebieg 
uzgodnień reguluje dodatkowo art. 31 ust. 11 u.r.l., zgodnie z którym 
„Uzgadnianie treści programu lekowego nie może trwać dłużej niż 60 

22  Wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 listopada 2006 r., IV SA/Wa 1731/06.
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dni. W przypadku nieuzgodnienia treści programu lekowego, minister 
właściwy do spraw zdrowia wydaje decyzję administracyjną o odmo-
wie objęcia refundacją”. Z przepisów tych wynika, że w sprawach ob-
jęcia produktów refundacją w ramach programów lekowych mamy do 
czynienia z dwiema fazami postępowania administracyjnego:

 fazą uzgadniania programu lekowego między wnioskodawcą a Mi-1. 
nistrem Zdrowia; 

fazą oceny zasadności objęcia produktu refundacją.2. 
Pierwsza faza została wyróżniona przez ustawodawcę: odmiennie 

niż w przypadku postępowania w sprawie refundacji produktów obję-
tych pozostałymi kategoriami dostępności, Ustawa refundacyjna w art. 
31 ust. 10 i 11 przewiduje, że właściwe postępowanie poprzedzone 
powinno być uzgodnieniem treści programu lekowego. Na ten okres 
termin załatwienia sprawy ulega zawieszeniu aż do czasu uzgodnie-
nia treści programu pomiędzy wnioskodawcą a ministrem właściwym 
do spraw zdrowia, przy czym termin ten, zgodnie z art. 31 ust. 11, 
nie może być dłuższy niż 60 dni. W świetle dokonanego rozróżnienia 
etapów postępowania w sprawie refundacji produktów w ramach pro-
gramu lekowego należy wobec tego przyjąć, że na pierwszym etapie 
postępowanie, zgodnie z art. 31 ust. 11 ustawy refundacyjnej, może 
zostać zakończone jedynie z przyczyny nieuzgodnienia treści progra-
mu lekowego między Ministrem Zdrowia a wnioskodawcą, zaś ocena 
zasadności objęcia produktu refundacją możliwa jest jedynie na etapie 
drugim.

Oznacza to, że na pierwszym etapie na Ministrze Zdrowia ciąży 
obowiązek jawnej oceny stanowiska wnioskodawcy co do treści pro-
gramu lekowego, udzielenia mu informacji o zastosowanych wobec 
niego kryteriach i umożliwienia ustosunkowania się do przedstawio-
nych przez organ argumentów oraz ewentualnie – w razie konieczności 
– zmiany stanowiska. Można twierdzić, iż w toku uzgodnień docho-
dzi do ostatecznego ukształtowania treści wniosku o objęcie produk-
tu refundacją, a co za tym idzie – do określenia przedmiotu postępo-
wania, którego granice są wyznaczone przez wnioskodawcę zgodnie 
z obowiązującą w tego typu postępowaniach administracyjnych zasadą 
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dyspozycyjności. Ocenę zasadności objęcia produktu refundacją na 
pierwszym etapie, skutkującą przerwaniem przez Ministra Zdrowia 
procesu uzgodnień lub odmową inicjacji tego procesu, należy uznać za 
przedwczesną – co jednak niekiedy ma miejsce w praktyce.

Podsumowanie

Dokonana przez ustawę refundacyjną zmiana w przedmiocie dookre-
ślenia trybu i standardów działania Ministra Zdrowia w zakresie roz-
patrywania wniosków o objęcie produktów refundacją, była bez naj-
mniejszych wątpliwości zarówno bardzo daleko idąca, jak i ewidentnie 
korzystna – zarówno z perspektywy obiektywistycznie pojmowanej pra-
worządności, w sensie umożliwienia zewnętrznej oceny co do zgodności 
z prawem i zasadności działania Ministra Zdrowia oraz współdziałają-
cych z nim podmiotów, jak również z perspektywy subiektywnej sytu-
acji prawnej podmiotów wnioskujących o objęcie określonego produktu 
refundacją. Wiele gwarancji procesowych przewidzianych w Kodeksie 
postępowania administracyjnego ugruntowało się na dobre w praktyce 
Ministra Zdrowia. Szczególnie w ciągu pierwszego roku obowiązywa-
nia ustawy refundacyjnej widoczne było stopniowe polepszenie jakości 
działania administracji, połączone z procesem sukcesywnego elimino-
wania błędów dostrzeganych w ramach kolejnych prowadzonych postę-
powań. Obecna praktyka w wielu aspektach zapewnia wnioskodawcom 
standard nie tylko nieporównywalny z tym, jaki istniał przed wejściem 
w życie ustawy refundacyjnej, ale też przyzwoity, jeśli porównamy go ze 
stopniem, w jakim postanowienia Kodeksu postępowania administracyj-
nego są wdrażane przez niektóre inne organy administracji publicznej. 
Na praktykę tę cień rzucają jednak działania związane z ograniczeniem 
zasady dyspozycyjności, kształtem negocjacji cenowych oraz nie za-
wsze prawidłowym prowadzeniem uzgodnień treści programów leko-
wych. Stopniowa eliminacja tych, niekiedy dość już mocno wrośniętych 
w praktykę ministerstwa błędów, pozwoliłaby zapewnić sprawom ad-
ministrowanym w zakresie rozpatrywania wniosków refundacyjnych 
wyższy standard postępowania.
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Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku 
– Wydział I Cywilny z dnia 23 kwietnia 2013 r., 
I ACa 721/12

1. Lekarz wykonujący prywatną praktykę zawiera z pacjentem 
umowę o świadczenie usług medycznych, do której stosuje się 
odpowiednio przepisy o zleceniu (art. 750 k.c.). Zakres obowiąz-
ków ciążący na lekarzu polega na dołożeniu należytej staranno-
ści, lekarz nie odpowiada natomiast za wynik leczenia. W razie 
niewykonania lub nienależytego wykonania swoich obowiązków 
lekarz, któremu można przypisać winę, ponosi odpowiedzial-
ność kontraktową, chyba że niewykonanie lub nienależyte wy-
konanie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzial-
ności nie ponosi (art. 471 k.c.).

2. Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia jest zawsze czynem 
niedozwolonym i prowadzi do odpowiedzialności deliktowej, 
natomiast fakt zawarcia umowy o leczenie powoduje, że odpo-
wiedzialność ta powstaje w zbiegu z odpowiedzialnością kon-
traktową (art. 443 k.c.).

3. Lekarz może ponieść odpowiedzialność za niedokonanie pro-
filaktyki przeciwzakrzepowej, uzasadnionej względami me-
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dycznymi, jeśli doprowadziło to do pogorszenia stanu zdrowia 
pacjenta, w tym także do zagrożenia jego życia.

G L O S A

1. Rzadko się zdarza w orzecznictwie polskim, aby do sądu trafiały 
sprawy wobec lekarzy prowadzących prywatną praktykę (najczęściej 
wobec lekarzy dentystów1 i ginekologów2), jako że nie dokonują oni 
zabiegów medycznych o dużym ryzyku szkody dla pacjentów. Lekarz 
w gabinecie prywatnym nie powinien podejmować się czynności, które 
mogą być dokonywane tylko w szpitalu lub specjalistycznej przychod-
ni lub wymagają konsultacji albo gdy brak mu wiedzy, umiejętności 
i zręczności, które powinien posiadać; winą jego jest także niewykona-
nie badań wstępnych, które pozwoliłyby na postawienie prawidłowej 
diagnozy i uniknięcie błędnego leczenia albo zaniechanie czynności, 
których powinien dokonać.

Jedną z takich spraw jest sprawa glosowana, rozstrzygnięta osta-
tecznie przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku na korzyść powoda, choć 
lekarz – jak to zwykle w „procesach lekarskich” ma miejsce – nie wi-
dzi żadnej swojej winy i wnosi o oddalenie powództwa, kwestionując 
wszelkie zarzuty w tej sprawie. 

Sąd ustalił w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy w postaci 
dokumentów, zeznań stron oraz opinii biegłych z instytutu naukowego, 
że powód dnia 1 sierpnia 2009 r. zgłosił się do pozwanego prowadzą-
cego prywatny gabinet medyczny w związku z zapaleniem ścięgien 
Achillesa w obu kończynach. Pozwany wykonał powodowi blokadę 
oraz zlecił badanie krwi i badanie USG obu ścięgien. Następnie, po 
zapoznaniu się z wynikami badań, w dniu 7 sierpnia 2009 r. pozwany 
unieruchomił lewą kończynę za pomocą opatrunku z gipsu. Twierdził, 
że leczenie z zastosowaniem fal uderzeniowych nie będzie skutecz-
ne i nie brał pod uwagę żadnej innej metody leczenia. Nie podał też 

1  Zob. wyrok SA w Poznaniu z 29 IX 2005 r., I ACa 236/05, PiM 2008, nr 1, z glosą M. Nesterowicza; 
wyrok SA we Wrocławiu z 9 VII 2010 r., I ACa 655/10, PiM 2011, nr 1, z glosą A. Niewęgłowskiego.

2  Zob. orzecz. SN z 5 IV 2012 r., II CSK 402/11, LEX nr 1168538.
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powodowi leków przeciwzakrzepowych, ponieważ nie widział takiej 
potrzeby. Według oceny pozwanego dokonanej przed założeniem gip-
su, powód nie znajdował się w tzw. grupie ryzyka. Po założeniu opa-
trunku gipsowego powód poruszał się za pomocą kul. 18 sierpnia 2009 
r. przebywając w swoim domu, stracił przytomność. Został zabrany do 
szpitala, gdzie po przeprowadzeniu badania tomografem stwierdzono 
u niego masywny zator płucny. Powód był hospitalizowany do dnia 
31 sierpnia 2009 r., w tym przez dwa pierwsze dni na oddziale inten-
sywnej terapii. Opatrunek gipsowy został mu zdjęty na dwa dni przed 
wypisaniem ze szpitala. W dniu 2 X 2009 r. oraz w lutym 2010 r. po-
wód odbył wizytę u lekarza ortopedy, który zastosował leczenie falą 
uderzeniową.

Sąd I instancji ustalił, iż przyczyną zatoru tętnicy płucnej u powoda 
była skrzeplina przemieszczająca się z prądem krwi z krążenia obwo-
dowego, przy czym prawdopodobnie jej źródłem były żyły unierucho-
mionej kończyny. Zator tętnicy płucnej w pierwszym okresie wystą-
pienia należy traktować jako zagrażający życiu, ponadto na przestrzeni 
kilku lat ryzyko nawrotu choroby bez stosowania profilaktyki sięga 
30%. Sąd podkreślił, że zgodnie z wytycznymi profilaktyki i leczenia 
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej z 2009 r., w przypadku unieru-
chomienia kończyny dolnej sugeruje się stosowanie profilaktyki prze-
ciwzakrzepowej heparyną drobnocząsteczkową, bowiem obniża ona 
ryzyko wystąpienia zakrzepicy żylnej o połowę. Stwierdził, że w przy-
padku powoda występowały co najmniej dwa czynniki ryzyka wystą-
pienia tej choroby, tzn. wiek i unieruchomienie kończyny dolnej.

W ocenie sądu pozwany, nie stosując w przypadku powoda profi-
laktyki przeciwzakrzepowej, doprowadził do pogorszenia jego stanu 
zdrowia, w tym także do zagrożenia życia. Oceniając winę pozwane-
go lekarza, sąd orzekł, że lekarz ma obowiązek wykonywać swój za-
wód zgodnie ze wskazaniem aktualnej wiedzy medycznej, dostępny-
mi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia 
chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i należytą starannością. 
Naruszenie zasad wiedzy medycznej oznacza równocześnie narusze-
nie obowiązku należytej staranności. Winą lekarza jest również brak 
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wiedzy, którą powinien posiadać3. W danej sprawie winą lekarza było 
nieprzeprowadzenie profilaktyki przeciwzakrzepowej mimo przesła-
nek przemawiających za jej zastosowaniem oraz zaniechanie podania 
powodowi odpowiednich leków. Lekarz naruszył standard należytej 
staranności, jaki powinien być przyjęty przez lekarzy wykonujących 
praktykę ortopedy. 

Na uwagę zasługuje podkreślenie przez sąd orzekający, że do obo-
wiązków lekarza należy podjęcie takiego sposobu postępowania, który 
gwarantować powinien, przy zachowaniu aktualnego stanu wiedzy i za-
sad staranności, przewidywalny efekt w postaci wyleczenia, a przede 
wszystkim nienarażenie pacjentów na pogorszenie stanu zdrowia. Tu 
sąd odwołał się do wyroku SN z 10 II 2010 r. (V CSK 287/09)4. 

Jednocześnie sąd ustalił na podstawie opinii biegłych, że istnieje 
związek przyczynowy pomiędzy zachowaniem lekarza a stanem zdro-
wia powoda. Wskazał, że w orzecznictwie nie wymaga się, aby zwią-
zek przyczynowy pomiędzy postępowaniem lekarza a powstałą szkodą 
został ustalony w sposób pewny, gdyż w większości przypadków w ta-
kich procesach można mówić jedynie o prawdopodobieństwie wyso-
kiego stopnia.

Mając powyższe na uwadze, sąd przyznał powodowi zadośćuczy-
nienie za doznaną krzywdę w kwocie 60 000 zł oraz zwrot kosztów 
dodatkowego leczenia.

Pozwany wniósł apelację przedstawiając dwie grupy zarzutów: doty-
czących naruszenia przepisów postępowania oraz prawa materialnego, 
a zwłaszcza wybiórczą ocenę materiału dowodowego, nierozważenie, 
czy wystąpienie zatoru płucnego u powoda mogło nastąpić w ramach 
ryzyka leczenia, na które pacjent wyraził zgodę poprzez zawarcie umo-
wy o świadczenie usług medycznych (art. 750 k.c.), nieustalenie szkody 
rzeczywistej przy zasądzeniu zadośćuczynienia, pominięcie, że lekarz 
nie odpowiada za skutek leczenia, a jedynie za dochowanie należytej 

3 Por. B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Wina lekarza i zakładu opieki zdrowotnej jako przesłanka odpo-
wiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy leczeniu, PiM 1999, nr 1, s. 124 i n.

4  Zob. glosę do tego wyroku M. Nesterowicza, PiM 2013, nr 3-4, podobnie głosi SN w wyroku z 5 IV 
2012 r., II CSK 402/11, LEX nr 1168538.
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staranności przy udzielaniu usługi medycznej, ustalenie związku przy-
czynowego jako prawdopodobny, a nie jako pewny. 

Oceniając zarzuty pozwanego zgłoszone w apelacji, można stwier-
dzić, że są one standardowe. Często w „procesach lekarskich” pozwani 
podnoszą brak winy lekarza i ryzyko pacjenta poniesienia niekorzyst-
nych skutków leczenia, a jako ultima ratio - brak związku przyczyno-
wego pomiędzy działaniem (zaniechaniem) lekarza a skutkiem. Trzeba 
przypomnieć, że do przyjęcia odpowiedzialności lekarza wystarczy 
każdy stopień winy, choć przeważnie nie jest to wina najlżejsza, lecz 
ciężka, często bliżej rażącego niedbalstwa; wystarczy także pośredni 
związek przyczynowy o wysokim stopniu prawdopodobieństwa5. Je-
żeli lekarz twierdzi, że wystąpienie zatoru płucnego u powoda mogło 
nastąpić w ramach ryzyka leczenia, to powinien to udowodnić elimi-
nując inne przyczyny, czego nie uczynił. Można tu przytoczyć wyrok 
Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2013 r. (IV CSK 431/12, LEX nr 
1275006), który głosi, że: „Ocena, iż określona szkoda jest skutkiem 
niepowodzenia medycznego, objętego wyłącznym ryzykiem pacjenta, 
wymaga niebudzących wątpliwości ustaleń odnośnie przyczyn szko-
dy w całym łańcuchu zdarzeń, które ją spowodowały”. Oznacza to, 
że jakkolwiek ciężar dowodu winy lekarza spoczywa na pacjencie, to 
nie musi on udowadniać wszelkich okoliczności w procesie; niektóre 
z nich obciążają lekarza zgodnie z art. 6 k.c., według którego ciężar 
udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi 
skutki prawne. Sądy europejskie, w tym także polski Sąd Najwyższy, 
nie raz stwierdzały, że w pewnych okolicznościach ciężar dowodu 
przesuwa się na lekarza6. 

Sąd Apelacyjny apelację oddalił jako bezzasadną. Uznał, że sąd 
I instancji wyjaśnił wszystkie istotne dla sprawy okoliczności fak-
tyczne, trafnie określił ich konsekwencje prawne zasadnie przyjmu-
jąc, iż pozwany ponosi odpowiedzialność deliktową wobec powoda 
za rozstrój zdrowia, będący w bezpośrednim związku przyczynowym 

5  Por. M. Nesterowicz, Prawo medyczne, wyd. X, Toruń 2013, s. 103 i n.
6  Ibidem, s. 101 i n., s. 174 i n.
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z zaniechaniem pozwanego polegającym na niewdrożeniu profilaktyki 
przeciwzakrzepowej podczas zastosowanego sposobu leczenia, pole-
gającego na unieruchomieniu opatrunkiem gipsowym lewej kończyny 
dolnej powoda.

2. Na uwagę zasługują podniesione przez sąd orzekający dwie kwe-
stie prawne: charakter prawny umowy o leczenie oraz zbieg odpowie-
dzialności kontraktowej z deliktową.

W prawie rzymskim czynności lekarza jako operae liberales były 
przedmiotem zlecenia (mandatum) ze względu na element zaufania ze 
strony pacjenta do wiedzy i zdolności lekarza i nieodpłatność. Za swoje 
usługi lekarze otrzymywali tylko honorarium, które było zwyczajowo 
przyjęte i traktowane jako wyraz wdzięczności. W celu jego docho-
dzenia nie służyła im żadna skarga oparta na zleceniu, gdyż mogli go 
żądać jedynie w drodze cognitio extra ordinem (i to dopiero począwszy 
od okresu cesarstwa).

W nowoczesnym prawie umowę pomiędzy pacjentem a lekarzem 
na ogół uważa się za umowę zlecenia lub usługi podobne do zlecenia 
(jak w prawie niemieckim) lub umowę nienazwaną sui generis (jak 
w prawie francuskim).

W prawie polskim, ponieważ przedmiotem zlecenia są tylko czyn-
ności prawne, umowa o usługi medyczne jest umową nienazwaną po-
dobną do zlecenia, do której stosuje się odpowiednio przepisy o zlece-
niu (art. 750 k.c.). Pod rządem kodeksu zobowiązań dominował pogląd 
uznający tę umowę za umowę zlecenia. Obecnie należy badać, które 
przepisy umowy zlecenia (art. 734 i n. k.c.) można zastosować i w ja-
kim zakresie do stosunków pomiędzy pacjentem a lekarzem.

Podobny charakter prawny – usług zbliżonych do zlecenia (art. 750 
k.c.) - będą miały dwie umowy, które pacjent przychodzący do nie-
publicznego szpitala, w którym lekarz działa na własny rachunek, za-
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wiera: z prywatnie praktykującym lekarzem – o usługi medyczne; ze 
szpitalem – o usługi hospitalizacyjne i pielęgnacyjne7.

Art. 443 k.c. dopuszcza zbieg odpowiedzialności kontraktowej z de-
liktową. Wydaje się, że obecnie, gdy liczni pacjenci zawierają umowy 
o usługi lecznicze z prywatnymi szpitalami, klinikami czy lekarzami 
prowadzącymi prywatną praktykę, przepis ten może być coraz częściej 
powoływany. Wyrządzenie szkody na osobie (uszkodzenie ciała, roz-
strój zdrowia, cierpienia fizyczne, krzywda moralna) stanowi zawsze 
czyn niedozwolony8. Dłużnik narusza bowiem zakaz lub nakaz wyni-
kający z norm prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych oby-
czajów, obowiązujący go niezależnie od istniejącego pomiędzy stro-
nami stosunku prawnego. Jego postępowanie ma wówczas charakter 
deliktu cywilnego9. Odpowiedzialność kontraktowa lekarza powinna 
obejmować naprawienie pełnej szkody, łącznie – w razie szkody na 
osobie – z zadośćuczynieniem pieniężnym za doznaną krzywdę. Jednak 
dochodzenie tego ostatniego roszczenia ex contractu jest dyskusyjne10. 
Warto tu wskazać na wyrok SN z 9 VIII 2005 r. (IV CK 69/05, LEX 
nr 371781), w którym Sąd orzekł, że: „Przy pojmowaniu szkody jako 
każdego uszczerbku w dobrach prawem chronionych, także dobrach 
o charakterze niemajątkowym, można rozważać także kontraktową 
odpowiedzialność za szkody niemajątkowe. Odnosi się to zwłaszcza 
do pewnych typów umów, w tym umów o świadczenie usług medycz-
nych. Okoliczność, że są to umowy kreujące zobowiązanie starannego 

7  Por. M. Nesterowicz, Umowy o świadczenie usług medycznych (w:) System Prawa Prywatnego, Pra-
wo zobowiązań – Umowy nienazwane, t. 9 (red. W.J. Katner), Warszawa 2010, s. 360 i n. i tam cyt. literaturę.

8  Zob. orzecz. SN z 16 II 1963 r., II CR 96/62, OSN 1964, poz. 95; orzecz. SN z 28 V 1964 r., II CR 
540/63, OSPiKA 1965, poz. 197; orzecz. SN z 17 XII 2004 r., II CK 300.04, OSP 2006, nr 2, poz. 20 z glosą 
M. Nesterowicza.

9  Zob. orzecz. SN z 3 VI 1981 r., IV CR 18/81, LEX nr 8331; orzecz. SN z 10 X 1997 r., III CKN 202/97, 
OSN 1998, nr 3, poz. 42.

10  Zob. M. Nesterowicz, Kontraktowa i deliktowa odpowiedzialność lekarza za zabieg leczniczy, War-
szawa 1972, s…; tenże, Zadośćuczynienie pieniężne ex contractu i ex delicto, PiP 2007, nr 1, s. 23 i n.; A. 
Śmieja (w:) System Prawa Prywatnego, t. 6, Prawo zobowiązań – część ogólna (red. A. Olejniczak), wyd. II, 
Warszawa 2014, s. 689 i n.; J. Rezler, Naprawienie szkody wynikłej ze spowodowania uszczerbku na ciele lub 
zdrowiu (według prawa cywilnego), Warszawa 1968, s. 33; T. Pajor, Odpowiedzialność dłużnika za niewyko-
nanie zobowiązania, Warszawa 1982, s. 137.
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działania, a nie zobowiązanie rezultatu, pozostaje bez znaczenia dla 
omawianej kwestii”.

W razie zbiegu odpowiedzialności poszkodowany może oprzeć swo-
je roszczenie na podstawie kontraktowej albo deliktowej. W ramach 
reżimu deliktowego będzie żądał odszkodowania za szkodę majątkową 
i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę na podstawie art. 444-445 k.c. 
Podstawa deliktowa jest z reguły bardziej korzystna z uwagi na zakres 
roszczeń i dłuższy termin przedawnienia (art. 4421 k.c.). Bardzo rzad-
ko lekarz prowadzący prywatną praktykę mógłby się zwolnić z od-
powiedzialności za osoby trzecie, z którymi współpracuje (np. lekarz 
dentysta chirurg za anestezjologa) na zasadzie braku winy w wyborze 
(art. 429 k.c.); należy raczej przyjąć odpowiedzialność solidarną11.

W razie zbiegu odpowiedzialności powstaje kwestia wyboru pod-
stawy powództwa, co było od dawna w doktrynie rzeczą sporną. Nie 
jest możliwe stosowanie jakiejś podstawy „mieszanej” kontraktowo-
deliktowej. Do danego roszczenia sąd musi stosować całość reguł 
danego rodzaju odpowiedzialności. Nie widzę jednak przeszkód, aby 
obok uwzględnienia roszczeń kontraktowych pacjenta, sąd przyznał 
mu zadośćuczynienie ex delicto. Roszczenia te nie wykluczają się wza-
jemnie. Roszczenie deliktowe o zadośćuczynienie za krzywdę istnieje 
obok i niezależnie od roszczenia kontraktowego z tytułu niewykonania 
umowy12. 

11  Por. M. Nesterowicz, Prawo medyczne, s. 138 i n.
12  Por. A. Ohanowicz, Zbieg norm w kodeksie cywilnym, Nowe Prawo 1966, nr 2, s. 1505.
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Beata Janiszewska. Zgoda na udzielenie świadczenia
zdrowotnego. Ujęcie wewnątrzsystemowe. 
Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa 2013.

Książka Pani Doktor Beaty Janiszewskiej składa się z trzech ob-
szernych rozdziałów, krótkiego wprowadzenia i uwag końcowych oraz 
przedmowy, wykazu skrótów, wykazu literatury i indeksu rzeczowe-
go. Dotyczy ona zgody na udzielenie świadczenia medycznego, a więc 
jednej z podstawowych instytucji prawa medycznego, o wielkiej do-
niosłości społecznej i szczególnie istotnym znaczeniu w sferze wyko-
nywania czynności leczniczych. 

Pierwszy rozdział ma charakter historyczny. Autorka przedstawia 
w nim zgodę pacjenta według przepisów rozporządzenia Prezydenta 
RP z 1928 r. o zakładach leczniczych, rozporządzenia Prezydenta RP 
z 1932 r. o wykonywaniu praktyki lekarskiej oraz ustawy z 1950 r. 
o zawodzie lekarza. Podkreśla, że w wymienionych aktach prawnych 
przyjęto sekwencyjny system określania podmiotu decydującego o wy-
konaniu zabiegu. Co do zasady zgodę wyrażał sam pełnoletni chory, 
inne zaś podmioty we wskazanej w przepisach kolejności mogły wy-
rażać zgodę wtedy, gdy pacjent nie mógł zająć własnego stanowiska. 
Odrębnie było uregulowane samodzielne decydowanie przez lekarza 
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o interwencji chirurgicznej w razie nieprzytomności pacjenta lub nie-
możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym 
(faktycznym opiekunem). Rozważane przepisy nie przewidywały wy-
rażenia tzw. zgody podwójnej - pacjenta i jego przedstawiciela ustawo-
wego. W kwestii charakteru prawnego zgody pacjenta przyjmowano, 
zdaniem Autorki, że nie było to oświadczenie woli (czynność prawna), 
jedynym zaś czynnikiem, który oddziaływał na możliwość wyrażenia 
zgody, była pełnoletność pacjenta. Kryteria określające, kiedy doro-
sły pacjent nie mógł decydować o poddaniu się zabiegowi, nie miały 
związku z zakresem zdolności do czynności prawnych pacjenta, ale 
odnosiły się do tego, czy mógł on ocenić potrzebę przeprowadzenia 
operacji. Nie miało tu znaczenia ubezwłasnowolnienie całkowicie lub 
częściowe.

W drugim rozdziale Pani Doktor Beata Janiszewska omawia proble-
matykę zgody w ujęciu ustawy z 1994 r. o ochronie zdrowia psychicz-
nego. Na wstępie charakteryzuje definicję zgody pacjenta psychiatrycz-
nego według art. 3 pkt 4 tej ustawy. Jest to mianowicie „swobodnie 
wyrażona zgoda osoby z zaburzeniami psychicznymi, która - nieza-
leżnie od stanu jej zdrowia psychicznego - jest rzeczywiście zdolna 
do zrozumienia przekazywanej w dostępny sposób informacji o celu 
przyjęcia do szpitala psychiatrycznego, jej stanie zdrowia, propono-
wanych czynnościach diagnostycznych i leczniczych oraz o dających 
się przewidzieć skutkach tych działań lub ich zaniechania”. Autorka 
szczegółowo analizuje kolejne elementy tej definicji (zaburzenia psy-
chiczne, rzeczywistą zdolność rozumienia informacji, obowiązek in-
formacyjny, swobodne wyrażenie zgody - m.in. w nawiązaniu do art. 
82 k.c.) oraz kryteria doniosłości odmowy wyrażenia zgody. Wymienia 
podmiotowe i przedmiotowe aspekty zgody, wskazując, że określenie 
podmiotowej struktury zgody na wykonanie konkretnej czynności me-
dycznej jest uzależnione od jej przedmiotu. Dalsze rozważania dotyczą 
badań psychiatrycznych (art. 21 ustawy), przyjęcia do szpitala psychia-
trycznego za zgodą pacjenta i bez jego zgody (art. 22 i nast. ustawy) 
oraz czynności leczniczych za zgodą pacjenta i bez jego zgody (art. 
33 ustawy). Autorka charakteryzuje zasady wyrażania zgody przez 
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osoby pełnoletnie, które nie zostały ubezwłasnowolnione albo zostały 
ubezwłasnowolnione częściowo (art. 22 ust. 2 ustawy), przez osoby 
małoletnie powyżej 16 roku życia i pełnoletnie, ubezwłasnowolnione 
całkowicie lub ubezwłasnowolnione częściowo, zdolne do wyrażenia 
zgody (art. 22 ust. 4 ustawy) oraz przez przedstawiciela ustawowego 
pacjenta (art. 22 ust. 3 ustawy). Na tle przepisów art. 22 ustawy wy-
różnia zdolność do wyrażenia zgody w ujęciu „negatywnym” i „po-
zytywnym”. Wskazuje na konieczność ścisłej interpretacji przesłanek 
podejmowania przymusowych czynności z zakresu psychiatrycznego 
postępowania leczniczego oraz na niedopuszczalność tworzenia prze-
słanek nieprzewidzianych w ustawie. Podkreśla, że zgoda na przyję-
cie do szpitala psychiatrycznego nie jest równoznaczna z wyrażeniem 
zgody na podejmowanie czynności leczniczych.

Przedmiotem rozważań w trzecim rozdziale jest zgoda pacjenta 
według ustawy z 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz 
ustawy z 2009 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Na 
wstępie Autorka przedstawia problematykę obowiązku informacyjne-
go i niezdolności do świadomego wyrażenia zgody. Kolejno charakte-
ryzuje zagadnienie zgody w wypadku pacjenta ubezwłasnowolnionego 
częściowo, chorego psychicznie lub upośledzonego umysłowo, mało-
letniego, ubezwłasnowolnionego całkowicie, zgody przedstawiciela 
ustawowego i opiekuna faktycznego oraz zgody i zezwolenia sądu 
opiekuńczego. Następnie omawia sprzeciw co do udzielenia świad-
czenia zdrowotnego. Podkreśla w szczególności, że w wypadku osób 
małoletnich powyżej 16 roku życia lub ubezwłasnowolnionych całko-
wicie, zwykłe lub poważniejsze czynności lecznicze są podejmowane 
po uzyskaniu podwójnej zgody pacjenta i jego przedstawiciela usta-
wowego. Jeżeli zaś pacjent jest niezdolny do świadomego wyrażenia 
zgody, zgodę wyraża wyłącznie jego przedstawiciel ustawowy, a pa-
cjent w określonych sytuacjach może wyrazić sprzeciw. Osoby, które 
są częściowo ubezwłasnowolnione i nie są niezdolne do świadomego 
wyrażenia zgody, samodzielnie wyrażają zgodę. Za osoby „niezdolne” 
zgodę wyraża kurator powołany przez sąd opiekuńczy do ich reprezen-
tacji (art. 181 § 1 k.r.o.), pacjent może zaś wnieść sprzeciw. Pełnoletni 
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pacjenci, którzy nie zostali ubezwłasnowolnieni, lecz są chorzy psy-
chicznie lub upośledzeni umysłowo, wyrażają zgodę samodzielnie. 
Przedmiotem dalszych rozważań jest wykonanie czynności bez zgody 
pacjenta, przedstawiciela ustawowego bądź sądu opiekuńczego (art. 33 
i 34 ustawy o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty).

W uwagach końcowych Pani Doktor Beata Janiszewska podziela 
przyjęty przez ustawodawcę kierunek zmian systemowych w zakresie 
wykonywania czynności leczniczych. Zwraca w szczególności uwagę 
na włączenie do podejmowania decyzji medycznych osób małoletnich 
powyżej 16 roku życia, co - obok regulacji dotyczących pacjentów 
ubezwłasnowolnionych - uniezależnia kompetencję do wyrażenia zgo-
dy od spełnienia określonych w kodeksie cywilnym przesłanek uzy-
skania zdolności do czynności prawnych. Uznaje trafność prawnome-
dycznej konstrukcji odrębnych kryteriów prawnej doniosłości zgody 
dostosowanych do specyfiki udzielania świadczeń zdrowotnych, której 
cechą jest dwustopniowa weryfikacja kompetencji do wyrażenia zgo-
dy. O odrębności tej konstrukcji świadczy - Jej zdaniem - uregulowanie 
podwójnej zgody pacjenta i jego przedstawiciela ustawowego (opie-
kuna faktycznego), a także udzielanie przez sąd opiekuńczy zezwo-
lenia albo zgody na podjęcie działań medycznych. Autorka opowiada 
się zatem w konsekwencji przeciwko traktowaniu zgody pacjenta jako 
oświadczenia woli (czynności prawnej). Pogląd ten oczywiście nadaje 
się do obrony, choć jest z pewnością dyskusyjny. Z drugiej jednak stro-
ny pozwala na wyjaśnienie, dlaczego do zgody na udzielenie świad-
czenia zdrowotnego nie powinny mieć zastosowania przepisy kodeksu 
cywilnego o wadach oświadczenia woli (art. 82 i nast.) i o odwołaniu 
oświadczenia woli (art. 61 § 1).

Pani Doktor Beata Janiszewska pozytywnie też ocenia normatyw-
ne ujęcie obowiązku informacyjnego. Podkreśla, że udostępniane pa-
cjentowi dane mają stanowić podstawę ukształtowania przez niego 
stanowiska w sprawie poddania się hospitalizacji psychiatrycznej lub 
wykonania świadczenia zdrowotnego, a w konsekwencji rozstrzygają 
o faktycznej kompetencji pacjenta do wyrażenia zgody.
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Autorka trafnie kieruje do ustawodawcy kilka wniosków de lege 
ferenda. Pierwszy dotyczy uzupełnienia ustawy o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty o przepisy dotyczące orzekania o zgodzie lub ze-
zwoleniu na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Drugi ma znaczenie 
bardziej ogólne i wiąże się z oczekiwaniem, że konstrukcje niejednoli-
cie rozumiane przez prawników będą dla lekarzy i pacjentów źródłem 
jasnego komunikatu o ich sytuacji prawnej, a także o granicach zgod-
nych z prawem zachowań w sferze udzielania oraz - odpowiednio - 
uzyskiwania świadczeń zdrowotnych. Trzeci odnosi się do zakresu au-
tonomii woli pacjenta w podejmowaniu decyzji medycznych. Autorka 
proponuje rozważenie silniejszego zabezpieczenia w tej sferze sytuacji 
prawnej osoby poddawanej działaniom leczniczym. Spostrzeżenie to 
dotyczy zwłaszcza wyznaczenia zakresu dopuszczalnych działań me-
dycznych, podejmowanych bez zgody osoby uprawnionej.

Recenzowana książka Pani Doktor Beaty Janiszewskiej w wyważo-
ny i mądry sposób interpretuje obowiązujące regulacje prawne w za-
kresie relacji miedzy lekarzem i pacjentem. Łączy wybitne walory 
teoretyczne i praktyczne. Jest z natury rzeczy kierowana zarówno do 
prawników, jak i lekarzy, a także do pacjentów, którzy chcieliby bliżej 
poznać swoje prawa.
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Magdalena Radkowska-Walkowicz, Doświadczenie 
in vitro. Niepłodność i nowe technologie 
reprodukcyjne w perspektywie antropologicznej

Typowe dyskusje nad problematyką moralnej dopuszczalności le-
czenia niepłodności z wykorzystaniem metod in vitro koncentrują się 
wokół zagadnień takich jak moralny status embrionu ludzkiego czy 
prawa jednostek do korzystania z tych metod. Książka Magdaleny Rad-
kowskiej-Walkowicz odbiega od tego schematu. Antropolożka nie opi-
suje drobiazgowo „stanu debaty” nad in vitro ani nie referuje znanych 
argumentów. Zamiast tego pokazuje, na co trafnie wskazuje tytuł jej 
książki, jak leczenia niepłodności doświadczają osoby, które się jemu 
poddają, jak przeżywają swoją chorobę, jak rozumieją spotykające je 
ciężary i porażki, a także jak są postrzegane społecznie. W rezultacie 
książka daje obraz dwóch doświadczeń in vitro: osób leczących się 
i tych, którzy wypowiadają się na ich temat. 

Aby cel ten osiągnąć, Radkowska-Walkowicz bada dostępne pu-
blicznie wypowiedzi osób zaangażowanych w moralny spór o zaawan-
sowane techniki leczenia niepłodności oraz wywiady, które przepro-
wadziła z osobami korzystającymi z tych technik. Zebrany materiał 
badawczy jest bardzo bogaty i w przemyślany sposób przedstawiony 
z wykorzystaniem bogatej literatury antropologicznej, socjologicznej, 
a także (w mniejszym zakresie) etycznej.
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Szczególnie ważna w zamyśle książki jest konfrontacja wypowie-
dzi osób leczących się na niepłodność ze społecznym dyskursem w tej 
sprawie obecnym w takich sferach jak media, polityka i aktywność Ko-
ścioła katolickiego. Konfrontacja ta odgrywa centralną rolę w dalszych 
partiach książki, której celem jest zidentyfikowanie tych jej składników 
społecznego postrzegania in vitro, które pozostając niewidoczne dla jej 
uczestników lub obserwatorów, mają ogromne znaczenie dla rozumie-
nia przebiegu i ograniczeń publicznej debaty nad in vitro w Polsce.

Zebrany materiał Radkowska-Walkowicz zorganizowała w książ-
ce wedle trzech głównych motywów polskiej debaty nad problema-
tyką in vitro: niesłyszalność głosów osób cierpiących na niepłodność, 
upodmiotowienie zarodka ludzkiego w dyskursie publicznym wiodące 
do pomijania ważnych aspektów etycznej problematyki związanej ze 
stosowaniem zaawansowanych metod leczenia niepłodności, a tak-
że umieszczenie dziecka w kontekście ideologicznych wyobrażeń 
o rodzinie i normalności – rozumianych zarówno statystycznie jak 
i normatywnie.

W rozdziale pt. „Nic. Milczenie” autorka w bardzo wnikliwy 
i wszechstronny sposób analizuje wpisy kobiet dzielących się swo-
imi doświadczeniami na portalach internetowych. Z wypowiedzi tych 
Radkowska-Walkowicz wyłuskuje ich specyficzną frazeologię, a także 
opisuje wrażliwość osób leczących się z powodu niepłodności. Autorka 
pokazuje w ten sposób, jak niedostatki publicznej debaty nad in vitro 
znajdują „rekompensatę” na forach internetowych, które zachęcają do 
otwarcia i szczerości, a zarazem stanowią niszę, gdzie forumowiczki 
znajdują rodzaj schronienia przed często napastliwym i pełnym potę-
pienia językiem sporu o in vitro, który odbierają jako zasadniczo nie-
adekwatny do problemu. W ten sposób autorka ujawnia odmienność 
celów sporu publicznego nad in vitro w porównaniu do celów dyskursu 
uczestniczek forów internetowych: o ile celem debaty publicznej jest 
ocena zaawansowanych metod leczenia niepłodności, o tyle głównym 
celem uczestniczek forów internetowych jest znalezienie zrozumienia 
dla ich sytuacji i dzielenie się przeżyciami.
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Omawiany rozdział jest nie tylko rzetelnie udokumentowany, ale 
też charakteryzuje się daleko posuniętym (i uwieńczonym sukcesem) 
dążeniem do bezstronności. Jest to tym cenniejsze, że autorka zdaje 
sobie sprawę z ograniczeń, na jakie napotykają aspiracje do obiekty-
wizmu w badaniach antropologicznych (na co wskazuje we Wstępie) 
i wobec tego z góry deklaruje identyfikowanie się ze spojrzeniem ko-
biet, a równocześnie unika koncentracji na faktach i opiniach, które 
wspierają to spojrzenie. Bezstronność ujawnia się na przykład w sto-
sunku autorki do tak często pomijanego w dyskursie polskiego femi-
nizmu pragnienia posiadania dzieci czy macierzyństwa. Powołując się 
na istniejące opracowania i konfrontując je z zebranymi przez siebie 
danymi, Radkowska-Walkowicz pokazuje, jak w walce o wolność ko-
biet od opresji i w skupianiu się np. na antykoncepcji i przerywaniu 
ciąży, część autorek feministycznych usuwa aspiracje rodzicielskie 
kobiet na margines badawczy, a przez to pozbawia kobiety zasobów 
pojęciowych pozwalających im wyrażać te aspiracje. W podobny spo-
sób zestawienie ze sobą wypowiedzi lekarzy, duchownych i polityków 
ujawnia jakże częstą jednostronność w opisywaniu (w zależności od 
zajmowanego stanowiska) korzyści lub zagrożeń płynących z zaawan-
sowanych technik leczenia niepłodności. Z kolei analiza języka kobiet 
leczących się na niepłodność, pokazuje z jednej strony elementy infan-
tylizujące (jak np. drażniące zdrobnienia), a z drugiej – retorykę walki 
z niepłodnością.

Konfrontacje te należą do najbardziej wartościowych części książ-
ki. Pokazują one, jak wciąż jeszcze ograniczone są możliwości debaty 
nad zagadnieniami in vitro w Polsce. Tego rodzaju ograniczenia nie 
są następstwem opresyjnych działań stron sporu. W istotnym stopniu 
odpowiedzialność za nie spoczywa na barkach tych, którzy, wierząc 
w słuszność swojego stanowiska lub celów, koncentrują się na jednym 
z aspektów dyskutowanego zagadnienia, a przez to nie doceniają zło-
żoności problemu. Te fragmenty książki na pewno przyczynią się do 
wzbogacenia i poprawienia polskiej debaty nad in vitro.

Wątki pomijania lub przemilczania występują także w rozdziale pt. 
„Coś. Zarodek”. Autorka nie tylko zauważa w nich usunięcie na dalszy 
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plan bądź też zupełne wyrugowanie ze sporu kobiet wraz z ich aspi-
racjami i potrzebami, lecz także nadanie zarodkowi statusu podmiotu, 
w imieniu którego występują przeciwnicy in vitro. Radkowska-Walko-
wicz trafnie wskazuje te elementy dyskursu, które wiążą spór o in vitro 
z kwestiami populacyjnymi, teologicznymi lub narodowymi. Te wąt-
ki debaty charakteryzuje spojrzenie z punktu widzenia ogólności oraz 
interesów przekraczających interesy konkretnych jednostek tu i teraz 
zmagających się z chorobą. Obydwie strony sporu wydają się nadmier-
nie koncentrować na ogólnych ideałach i abstrakcyjnych problemach 
ideologicznych, a przez to zaniedbywać doświadczenie choroby i war-
tości, jakim ona zagraża w życiu jednostki. Ten rozdział pokazuje też 
nieprzystawalność znacznej części języka publicznej debaty na temat 
leczenia niepłodności do tego, jak problem niepłodności postrzegają 
ci, których on bezpośrednio dotyka.

W rozdziale trzecim, pt. „Ktoś. Dziecko” przedstawiono kulturowy 
kontekst polskiej debaty nad in vitro, w której coraz częściej pojawiają 
się argumenty wykraczające poza troskę o abstrakcyjnie pojmowane 
dobro kobiet, ludzkości lub zarodków, a skupiające się na złu, jakie 
spotyka dzieci urodzone w wyniku zastosowania zaawansowanych 
technik leczenia niepłodności. Autorka bogato ilustruje, jak walka z in 
vitro przybiera postać �uasi-naukowych ostrzeżeń przed zgubnymi 
skutkami jego stosowania, potępień uwikłanych w wybrany obraz ży-
cia rodzinnego lub relacji partnerskich, czy też obaw przed tym, co nie-
znane, straszne lub potencjalnie nieludzkie i potworne. Wątki te zostały 
w pracy bardzo klarownie wyizolowane, chociaż jednocześnie odnosi 
się wrażenie, że – w odróżnieniu od poprzednich rozdziałów – autorce 
w mniejszym stopniu udało się uniknąć stronniczości w opisie i spra-
wozdaniu z faktów. Jest to pewien niedostatek tego rozdziału przez to, 
że może sugerować czytelnikowi, iż dyskusja prowadzona w książce 
jest sporem z Kościołem katolickim na temat jego roli w życiu publicz-
nym w Polsce. Naturalnie, w Polsce trudno uniknąć w dyskusji o in vi-
tro odniesień do Kościoła katolickiego. Książka zdecydowanie jednak 
zyskałaby na wzięciu pod uwagę także innych stanowisk w opisie tego 
aspektu sporu o in vitro, który wiąże się z społecznie funkcjonującymi 
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wyobrażeniami o naturze nauki, z ideałami życia rodzinnego czy z mi-
tami o tym, co naturalne, normalne bądź potworne.

Książka Magdaleny Radkowskiej-Walkowicz pozwala czytelnikowi 
uświadomić sobie z jednej strony żywy i niezideologizowany charakter 
doświadczenia niepłodności oraz jej leczenia w porównaniu z etykie-
towaniem właściwym dla wypowiedzi większości polityków i ideolo-
gów, a z drugiej – unikatowość perspektyw każdej z chorujących ko-
biet i widoczną na tym tle wyraźną nieadekwatność ujęć politycznych 
oraz ideologicznych. Radkowska-Walkowicz pokazuje przepaść, jaka 
dzieli typowe spory o in vitro z prawdziwym życiem doświadczania 
niepłodności i aspiracji do macierzyństwa. Dlatego jej książkę powi-
nien obowiązkowo przeczytać każdy, kto chce odpowiedzialnie brać 
udział w sporze o in vitro w Polsce.
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SPROSTOWANIE

W glosie autorstwa Mirosława Nesterowicza do wyroku Sądu Najwyż-
szego z 10 lutego 2010 r., sygn. V CSK 287/09, opublikowanej w numerze 
3-4/2013 Kwartalnika, nastąpił błąd edytorski polegający na ucięciu koń-
cowego fragmentu tekstu wraz z przypisami. Poniżej drukujemy ostatnią 
stronę glosy w kompletnej wersji.

Autora i Czytelników serdecznie przepraszamy.

nie być wiarygodne. Zwraca się na to uwagę w orzecznictwie wie-
lu państw. I tak, np. w USA, Sąd Najwyższy Nevady stwierdził, że sąd 
może niezależnie stosować „powszechną wiedzę o faktach i naturalnych 
prawach, które rządzą ludzkim życiem” (sprawa Corn v. Franch, 1955). 
W Anglii cytuje się często orzeczenie Izby Lordów w sprawie Sidaway v. 
Bethlem Royal Hospital (1985), które wskazuje na szeroki zakres swobo-
dy oceny sędziowskiej. Izba Lordów w sprawie Bolitho v. City and Hack-
ney Health Authority (1997) orzekła, że sąd może przyjąć niedbalstwo 
lekarza przy postawieniu diagnozy lub w leczeniu pomimo odmiennych 
opinii biegłych, jeśli uznaje je za nierozsądne i nieodpowiedzialne. 

4. Sąd Najwyższy orzekł, że „do obowiązków lekarzy oraz personelu 
medycznego należy podjęcie takiego sposobu postępowania (leczenia), 
które gwarantować powinno, przy zachowaniu aktualnego stanu wiedzy 
i zasad staranności, przewidywalny efekt w postaci wyleczenia, a przede 
wszystkim nienarażenie pacjentów na pogorszenie stanu zdrowia”. Tezę 
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taką postawił wcześniej Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 21 IX 
2005 r. (I ACa 510/05, Prawo i Medycyna 3/2006, z glosą M. Nestero-
wicza). Nie chodzi tu oczywiście o jakąś gwarancję w postaci „zobowią-
zania rezultatu”, a o postępowanie zgodne z zasadami sztuki lekarskiej 
i najwyższą starannością w danych okolicznościach oraz znaną od staro-
żytności zasadą „primum non nocere”. Lekarz nie powinien więc stosować 
potępionych i zarzuconych metod leczenia (jak w danej sprawie metoda 
Kristellera)1, wadliwego leczenia (co zdarza się przy braku odpowiednich 
badań wstępnych)2, musi przestrzegać standardów postępowania i proce-
dur medycznych,3 4, musi być zachowany prawidłowy nadzór medyczny, 
zwłaszcza przy porodzie, i pooperacyjny5. 

1 Zob. M. Nesterowicz, Prawo medyczne, s. 218 i n. 
2 Jak choćby w sprawie, zakończonej wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 23 XI 2006 r., I  ACa 

561/06, Prawo i Medycyna 2/2008, z glosą M. Nesterowicza.
3 Zob. orzecz. SA w Rzeszowie z 12 X 2006 r. (I ACa 377/06, Prawo i Medycyna 3/2009, z glosą M. 

Nesterowicza).
4 Zob. np. rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 IX 2012 r. w sprawie standardów postępowania me-

dycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą 
w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz.U. z 2012 
r., poz. 1100). 

5 Zob. orzecz. SA w Poznaniu z 19 IV 2000 r. (I ACa 1146/99, Prawo i Medycyna 13/2003, z glosą M. 
Nesterowicza); orzecz. SA w Lublinie z 29 IX 2005 r. (I ACa 510/05, Prawo i Medycyna 3/2006, z glosą M. 
Nesterowicza). 
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Do przesłanych materiałów należy dołączyć:
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pracy.

Autorzy składający po raz pierwszy prace do publikacji w „Pra-
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Redakcja nie zwraca Autorom nadesłanych prac i zastrzega sobie pra-
wo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany tytułów i śródtytułów.

Po zakwalifikowaniu pracy do publikacji Autor lub Autorzy (pra-
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autorskich.
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