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Prawa pacjenta do świadczeń medycznych 
a prawo lekarzy (szpitali) i osób z innych zawodów 
medycznych do klauzuli sumienia

Granice prawa

Problem ten dotyczy dwóch praw konstytucyjnych: prawa pacjenta 
do świadczeń medycznych i prawa lekarza (pielęgniarki, położnej) do 
odmowy udzielenia mu tych świadczeń z powołaniem się na klauzu-
lę sumienia. Żadne z tych praw nie może być wykonywane w sposób 
nieograniczony, gdyż naruszałoby drugie. Dlatego ustawodawca stara 
się rozstrzygnąć kolizję w taki sposób, aby żadne prawo nie miało bez-
względnego prymatu, lecz miało ochronę. Nie wystarczy więc powoły-
wać się tylko na Konstytucję RP, jak czynią niektórzy, lecz także trzeba 
uwzględnić ustawodawstwo zwykłe, mające przecież również oparcie 
w Konstytucji.

Konstytucja RP przyznaje w art. 68 prawo do ochrony zdrowia oraz 
równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze 
środków publicznych, a art. 38 zapewnia każdemu człowiekowi praw-
ną ochronę życia. Uprawnienia te określa szczegółowo ustawa z 27 
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych i wydane na jej podstawie rozporządzenia doty-
czące świadczeń gwarantowanych. Do tego należy dodać ustawę z 6 
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listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta1, która 
zwłaszcza w art. 6 przyznaje pacjentowi prawo do świadczeń zdrowot-
nych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej2. 
Według A. Zolla prawo do ochrony zdrowia jest konstytucyjnie gwa-
rantowane jako prawo, które nadane zostało przez władzę publiczną, 
ale jest to także prawo fundamentalne wynikające z przyrodzonej i nie-
zbywalnej godności człowieka, którego przestrzeganie władza publicz-
na jest zobowiązana chronić3. 

W Konstytucji RP nie ma natomiast postanowienia odnoszącego 
się wprost do klauzuli sumienia lekarzy. Jest natomiast ogólna norma 
gwarantująca wolność sumienia i religii (art. 53 ust. 1: „Każdemu za-
pewnia się wolność sumienia i religii”). Dobrem chronionym jest więc 
wolność sumienia, z którego można wywieść klauzulę sumienia4. Jak 
stwierdził Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z 15 stycznia 1991 r. 
(U 8/90) „Wolność sumienia nie oznacza jedynie prawa do reprezen-
towania określonego światopoglądu, ale przede wszystkim prawo do 
postępowania zgodnie z własnym sumieniem, do wolności od przy-
musu postępowania wbrew własnemu sumieniu”. Sprzeciw sumienia 
jest więc obszarem chronionej wolności5. Trzeba też wymienić art. 4 
Kodeksu Etyki Lekarskiej, wiążący lekarzy6, który stanowi, że: „Dla 
wypełnienia swoich zadań lekarz powinien zachować swobodę dzia-
łań zawodowych, zgodnie ze swoim sumieniem i współczesną wiedzą 
medyczną”.

1  Dz. U. z 2012 r. , poz. 159 ze zm.
2  Por. M. Śliwka, Prawa pacjenta w prawie polskim na tle prawnoporównawczym, Toruń 2010, s. 52 

i n.; J. Bujny, Prawa pacjenta. Między autonomią a paternalizmem, Warszawa 2007, s. 33 i n.; D. Karkowska, 
Prawa pacjenta, Warszawa 2009, s. 216 i n.

3  A. Zoll, Problemy służby zdrowia w świetle doświadczeń RPO, Prawo i Medycyna nr 5/2000, s. 8.
4  Por. A. Zoll, Charakter prawny klauzuli sumienia, Medycyna Praktyczna 1/2014, s. 99 i n.; tenże, 

Klauzula sumienia (w:) Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne i prawne, wyd. KUL, 
Lublin 2014, s. 78 i n.; L. Bosek, Problem zakresowej niekonstytucyjności art. 39 ustawy o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty (w:) Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej..., s. 91 i n.

5  Por. E. Zielińska, Klauzula sumienia, Prawo i Medycyna nr 13/2003, s. 27; J. Pawlikowski, Prawo 
do wyrażania sprzeciwu sumienia przez personel medyczny – problemy etyczno-prawne, Prawo i Medycyna nr 
3/2009, s. 29.

6  Orzecz. Trybunału Konstytucyjnego z 23 IV 2008 r., SK 16/07, LEX nr 371847.
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Klauzulę sumienia (nazywaną również „sprzeciwem sumienia”) 
określa się jako prawnie zagwarantowaną możliwość odmowy wyko-
nania obowiązku nałożonego zgodnie z prawem z powołaniem się na 
przekonania religijne lub moralne7. W medycynie kontrowersje doty-
czą zakresu przedmiotowego; większość wypowiedzi jest formułowa-
na na tle aborcji, testów prenatalnych mogących prowadzić do aborcji, 
antykoncepcji oraz prokreacji medycznie wspomaganej. Lekarze od-
mawiają wówczas wykonania świadczeń medycznych ze względu na 
to, że naruszają one przyjęte przez nich wartości moralne czy indywi-
dualny światopogląd (np. w wypadku aborcji), zasady etyki zawodo-
wej, przekonania religijne8.

Z punktu widzenia prawa można powiedzieć, że istotą powołania 
się na klauzulę sumienia jest to, iż norma prawna nakazuje adresato-
wi zachowanie, które jest sprzeczne z jego sumieniem bądź wyzna-
niem, więc zmusza go do postępowania wbrew sumieniu bądź wyzna-
niu, a tym samym ingeruje w istotę prawa i wolności człowieka do 
sumienia i wyznania9. Jednak, jak wskazano wyżej, każde prawo ma 
pewne granice, które zakreśla ustawa. Norma prawna, która stawia te 
granice, nie powinna być sprzeczna z Konstytucją, powinna uwzględ-
niać jednak inne prawa. Wykonywanie prawa nie może więc naruszać 
innych praw. Prawo lekarza do powołania się na klauzulę sumienia 
musi kończyć się tam, gdzie zaczyna się prawo pacjenta do ochrony 
życia i zdrowia. Przekroczenie tych granic nie jest już wykonywaniem 
prawa, lecz stanowi jego nadużycie. K. Szewczyk wyraził pogląd, że 
nadużywanie klauzuli sumienia nie sprzyja praworządności. Klauzula 
sumienia jest konstrukcją prawną konieczną w państwach demokra-
tycznych, z której jednak należy korzystać w ostateczności i po wy-
czerpaniu wszystkich innych możliwości, odwołując się wyłącznie do 

7  J. Pawlikowski, Spór o klauzulę sumienia z perspektywy celów medycznych i etyki lekarskiej (w:) 
Sprzeciw sumienia..., s. 145.

8  Ibidem, s. 147 i n.; D.W. Brock, Conscientious refusal by physicians and pharmacists: who is obli-
gated to do what and why?, „Theoretical Medicine and Bioethics”, vol. 28, 2008, s. 187-188.

9  M. Skwarzyński, Sprzeciw sumienia w europejskim i krajowym systemie ochrony praw człowieka, 
Przegląd Sejmowy nr 6/2013, s. 20-21.
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osądu własnego sumienia10. W szczególnych przypadkach (o czym da-
lej) prawo pacjenta ma charakter nadrzędny, gdyż chroni się wówczas 
najwyższą wartość, jaką jest życie i zdrowie człowieka.

Problem granicy stosowania klauzuli sumienia ze względu na pra-
wa pacjenta został podniesiony w stanowisku Komitetu Bioetyki przy 
Prezydium PAN nr 4/2013 r. w sprawie tzw. klauzuli sumienia. Komi-
tet głosi, że przyznanie lekarzom „bezwarunkowego prawa do odmo-
wy wykonania procedur niezgodnych z ich sumieniem w połączeniu 
z brakiem działań instytucji odpowiedzialnych za zdrowie obywateli 
zapewniających dostępność do tych procedur mogłyby zatem prowa-
dzić do pozbawienia pacjentów dostępu do należnej im pomocy le-
karskiej bądź innego należnego świadczenia zdrowotnego. Dlatego też 
ustawowa regulacja klauzuli sumienia określa okoliczności, w których 
przedstawiciel zawodu medycznego może skorzystać z prawa odmowy 
wykonania świadczenia ze względów moralnych, a także obowiązki, 
jakie musi on spełnić, jeśli chce to zrobić” (pkt 8).

Także Naczelna Rada Lekarska w swoim wniosku do Trybunału 
Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją art. 39 
oraz art. 30 w zw. z art. 39 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach leka-
rza i lekarza dentysty, które to przepisy nakładają na lekarzy – zdaniem 
NRL – obowiązki godzące w ich prawo do wolności sumienia (klauzu-
lę sumienia) stwierdza, że „u podstaw art. 30 ustawy leży słuszne zało-
żenie, że życie i zdrowie człowieka ma prymat przed wolnością innych 
osób, nawet przed ochroną integralności moralnej lekarza”.

Prawo pacjenta do świadczeń medycznych – uwagi ogólne11

Oprócz uprawnień pacjenta korzystającego z ubezpieczenia zdro-
wotnego, wynikających z cytowanej ustawy z 27 sierpnia 2004 r., 

10  W dyskusji: „Jakich świadczeń medycznych wolno odmówić ze względów moralnych?” (1 X 2012 
r. - 2 XII 2012 r.), Polskie Towarzystwo Bioetyczne, http://ptb.org.pl/opinie_klauzula.html .

11  W tej części artykułu (pkt 2 – 4) uwzględniono referat autorów pt. „Prawa pacjenta w kontekście 
odmowy udzielenia świadczeń medycznych przez lekarza lub szpital (w związku z klauzulą sumienia), 
przedstawiony na konferencji w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (28 listopada 2013 r.), opublikowany 
w książce: Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne i prawne, red. P. Stanisz., J. Pawlikowski, 
M. Ordon, wyd. KUL, Lublin 2014, s. 117 i n.
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w przypadkach wymienionych w ustawach istnieje prawny obowiązek 
udzielenia świadczeń leczniczych, od których zakład leczniczy i lekarz 
nie mogą się zwolnić w żadnych okolicznościach.

Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej12 stanowi 
w art. 15, że podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia świad-
czenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzie-
lenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia. 
Podobnie głosi art. 7 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta: „Pacjent ma prawo do natychmiastowego 
udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia 
lub życia”13. Z kolei ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty w art. 30 przewiduje, że: „Lekarz ma obowiązek 
udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej 
udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, 
ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia oraz w in-
nych przypadkach nie cierpiących zwłoki”14.

Jest to obowiązek ustawowy, nałożony na zakłady lecznicze, za-
równo publiczne jak i niepubliczne oraz na lekarzy. Jego naruszenie 
może prowadzić do odpowiedzialności cywilnej zakładu i lekarzy 
wobec pacjentów, którzy na skutek odmowy leczenia ponieśli szkodę 
oraz do odpowiedzialności karnej15. Można uznać, że są to przypad-
ki nagłe. Pojęcie stanu nagłego określa ustawa z 8 listopada 2006 r. 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym16 jako stan polegający na 
nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów 

12  T.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.

13  T.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.; zob. M. Śliwka, (w:) E. Bagińska, M. Śliwka, 
M. Świderska, M. Wałachowska, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, red. M. 
Nesterowicz, Warszawa 2009, s. 57 i n.; tenże, Prawa pacjenta w prawie polskim na tle prawnoporównaw-
czym, wyd. II, Toruń 2010, s. 87 i n.; D. Karkowska, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 
Komentarz, Warszawa 2010, s. 120 i n.

14  Por. A. Zoll, Prawo lekarza do odmowy świadczeń zdrowotnych i jego granice, „Prawo i Medycyna” 
2003, nr 13, s. 18 i n.

15  Tamże: M. Filar, Odpowiedzialność karna lekarza za zaniechanie udzielenia świadczenia zdrowot-
nego (nieudzielenie pomocy), „Prawo i Medycyna” 1999, nr 3, s. 33; L. Kubicki, Obowiązek udzielenia pomocy 
lekarskiej, Prawo i Medycyna nr 13 /2003, s. 4 i n.

16  T.j. Dz.U. Z 2013 r., poz. 757 z późn. zm. 
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pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być 
poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub 
utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych 
czynności ratunkowych i leczenia17 (zob. też orzeczenie NSA z 26 
kwietnia 2007 r., II GSK 379/0618; WSA z 17 listopada 2005 r., VI 
SA/Wa 1003/200519). W stanach nagłych, stanowiących zagrożenie dla 
życia lub zdrowia chorego, świadczenia opieki zdrowotnej są udziela-
ne niezwłocznie, niezależnie od tego, czy świadczeniodawca zawarł 
z Funduszem umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej albo 
czy przekroczył umowne limity. Prawo do pomocy lekarskiej przysłu-
guje wówczas każdej osobie, niezależnie od tego, czy jest ubezpieczo-
na w NFZ bądź ma inne prawo do leczenia oraz czy zakład wyczerpał 
ustalony w umowie z NFZ limit świadczeń. „Prawidłowa wykład-
nia norm nakazujących udzielenie pomocy prowadzi do wniosku, że 
świadczeniodawca ma bezwzględny obowiązek udzielenia osobie, któ-
ra potrzebuje pomocy, natychmiastowego świadczenia zdrowotnego ze 
względu na zagrożenie zdrowia lub życia i to nawet z przekroczeniem 
nie tylko limitu przewidzianego dla danego rodzaju świadczeń, ale tak-
że jego maksymalnej kwoty. Nie można więc pacjenta pozostawić bez 
pomocy z powodu wyczerpania limitu świadczeń” (orzeczenie SN z 14 
listopada 2006 r., II CSK 190/0620).

Jeżeli na skutek odmowy pomocy lekarskiej i nieudzielenia świad-
czeń medycznych (lub udzielenia z opóźnieniem) w sytuacji obowiąz-
ku ustawowego pacjent poniesie szkodę na osobie (dozna uszkodzenia 
ciała lub rozstroju zdrowia), to może przedstawić lekarzowi (szpitalo-
wi) roszczenia odszkodowawcze o rentę, pokrycie dodatkowych kosz-
tów leczenia i innych kosztów z tym związanych, o zadośćuczynienie 
pieniężne za doznaną krzywdę (art. 444 – 445 k.c.); a w razie jego 
śmierci osoby bliskie mogą żądać renty, odszkodowania za znaczne 

17  Por. M. Śliwka, Prawo pacjenta do świadczenia opieki zdrowotnej w stanie nagłym, Prawo i Medy-
cyna nr 2 /2008, s. 44 i n.

18  LEX nr 323481.
19  LEX nr 192536.
20  LEX nr 445255.
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pogorszenie sytuacji życiowej i zadośćuczynienia pieniężnego za do-
znaną krzywdę (art. 446 k.c.)21. Sąd Najwyższy w wyroku z 11 grudnia 
2002 r. (I CKN 1386/0022) orzekł, że odmowa przyjęcia pacjenta do 
publicznego szpitala i dokonania zabiegu, którego celowość stwier-
dzono, nie może być dowolną decyzją lekarza, lecz wymaga istnienia 
poważnych powodów, stwierdzonych stosownymi konsultacjami oraz 
szczegółowego uzasadnienia w dokumentacji medycznej. W przeciw-
nym razie szpital może ponieść odpowiedzialność nie tylko za pogor-
szenie się zdrowia pacjenta, lecz także za utrzymywanie się rozstroju 
zdrowia, jeżeli w wyniku zabiegu mógł on zostać wyeliminowany.

Jeżeli natomiast pacjent nie dozna szkody na osobie, lecz naruszone 
zostanie jego prawo do ochrony zdrowia, leczenia, otrzymania świad-
czeń medycznych, to w razie winy lekarza (szpitala) może żądać za-
dośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę za sam fakt narusze-
nia praw pacjenta23; roszczenie to nie jest zależne od jednoczesnego 
wystąpienia szkody na osobie24.

Podstawą udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych przez Fundusz są umowy o udzielanie tych 
świadczeń zawarte pomiędzy świadczeniodawcami a Funduszem. Do 
tych umów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy 
ustawy zdrowotnej nie stanowią inaczej (art. 155 ust. 1 ustawy). Umo-
wa określa w szczególności rodzaj i zakres udzielanych świadczeń, 
warunki udzielania świadczeń, wymagania dla podwykonawców, za-
sady rozliczeń pomiędzy Funduszem a świadczeniodawcami. Jest to 
umowa szczególnego rodzaju (sui generis), do której głównie stosują 
się przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

21  Zob. M. Nesterowicz, Prawo medyczne, wyd. X, Toruń 2013, s. 110 i n.; K. Bączyk-Rozwadowska, 
Odpowiedzialność cywilna za szkodę wyrządzoną przy leczeniu, wyd. II, Toruń 2013, s. 182 i n.

22  LEX nr 75348.
23   art. 4 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta, tekst jedn. Dz. U. 

z 2012 r., poz. 159
24  Orzeczenie SN z 27 kwietnia 2012 r., V CSK 142/11, OSP 2013, nr 6, poz. 61, z glosą M. 

Nesterowicza; M. Śliwka, Prawa pacjenta..., s. 375 i n.; M. Wałachowska, w: E. Bagińska, M. Śliwka, M. 
Świderska, M. Wałachowska, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, red. 
M. Nesterowicz, Warszawa 2009, s. 11 i n.; D. Karkowska, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2010, s. 99 i n.
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ze środków publicznych (art. 132 i n.), a w kwestiach nieuregulowa-
nych - przepisy ogólne kodeksu cywilnego dotyczące wykonania zo-
bowiązań i skutków ich niewykonania. Jest to umowa o świadczenie 
usług zdrowotnych mająca charakter umowy o świadczenie na rzecz 
osoby trzeciej (pactum in favorem tertii) tj. na rzecz świadczeniobior-
ców. Jak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 10 grudnia 2004 r. (III CK 
134/0425) do tej umowy nie mają zastosowania przepisy o zleceniu (art. 
750 k.c.), a więc jest to umowa uregulowana innymi przepisami26.

Sąd Najwyższy w wielu orzeczeniach podkreślał, że umowy za-
kładów opieki zdrowotnej i lekarzy prowadzących prywatną praktykę 
z Narodowym Funduszem Zdrowia określają rodzaj i limity świadczeń 
oraz zawierają ograniczenia kwotowe. Tworzą więc zobowiązanie, 
którego powstanie i wykonanie podlega ocenie z punktu widzenia pra-
wa cywilnego (orzeczenie SN z 7 sierpnia 2003 r., IV CKN 393/0127). 
Postanowienia umów są dla stron wiążące. Jednocześnie w kilku orze-
czeniach Sąd Najwyższy powiedział, że poza umowami, zakres zo-
bowiązania NFZ wobec świadczeniodawców określają także przepisy 
ustaw nakładających na zakłady opieki zdrowotnej i lekarzy obowią-
zek udzielania pomocy zdrowotnej (orzeczenie SN z 15 grudnia 2004 
r., IV CK 361/04; SN z 10 maja 2006 r., III CSK 53/0528; SN z 5 lipca 
2007 r., II CSK 141/0729).

Na uwagę zasługuje także wyrok Sądu Najwyższego z 13 lipca 2005 
r.(I CK 18/0530), w którym SN stwierdził, że: „W umowie między Kasą 
Chorych (Narodowym Funduszem Zdrowia) i świadczeniodawcą za-
strzeżenie określające limit świadczeń dotknięte jest nieważnością 
w zakresie świadczeń nie cierpiących zwłoki ze względu na zagrożenie 
życia lub zdrowia, jeśli strony nie ustaliły niezbędnych przedsięwzięć 

25  „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2005, nr 6, poz. 79.
26  Por. E. Bagińska, Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawierane między NFZ a świadcze-

niodawcami, w: System Prawa Prywatnego, t. 9, Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, red. W. Katner, 
Warszawa 2010, s. 363 i n.

27  „Biuletyn Sądu Najwyższego” 2004, nr 1, s. 11.
28  LEX nr 258669.
29  LEX nr 306763.
30  „Prawo i Medycyna” nr 2 /2006,, z glosą M. Nesterowicza.
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organizacyjnych, zapewniających udzielenie tych świadczeń po wy-
czerpaniu limitu przez innego świadczeniodawcę”.

W związku z tym za pozaumowne i pozalimitowe świadczenia 
zdrowotne, wykonywane na skutek przymusu ustawowego, Narodo-
wy Fundusz Zdrowia powinien świadczeniodawcom zapłacić (orze-
czenie SN z 25 maja 2006 r., II CSK 93/05), także gdy świadczenio-
dawca udziela świadczeń nieubezpieczonym. W wyroku z 8 sierpnia 
2007 r. (I CSK 125/0731) Sąd Najwyższy orzekł, że „Kasa Chorych 
(NFZ) obowiązana była pokryć koszty świadczeń zdrowotnych udzie-
lonych w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osobom nieposiadają-
cym uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego” (zob. też wyrok 
SN z 14 lipca 2006 r., II CSK 68/0632). Sąd Apelacyjny w Poznaniu 
w wyroku z 23 maja 2006 r. (I ACa 266/0533) uznał, że „interpretacja 
art. 7 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (obecnie art. 15 ustawy 
o działalności leczniczej – przyp. autorzy) i art. 30 ustawy o zawodzie 
lekarze w zgodzie z art. 68 ust. 2 Konstytucji prowadzi do wniosku, że 
zabiegi ratujące życie winny zostać sfinansowane ze środków publicz-
nych, których dysponentem w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej 
jest obecnie Narodowy Fundusz Zdrowia”.

Prawo pacjenta do świadczeń medycznych a klauzula sumienia 
lekarzy

W polskim prawie klauzula sumienia zawarta jest w art. 39 ustawy 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty. W praktyce problem dotyczy 
lekarzy w związku z zabiegiem przerwania ciąży oraz badaniami pre-
natalnymi. Lekarz w zakładzie leczniczym może odmówić dokonania 
zabiegu przerwania ciąży, powołując się na klauzulę sumienia w przy-
padku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża jest wynikiem 
popełnienia czynu zabronionego (np. zgwałcenia czy kazirodztwa, co 
stwierdza prokurator) lub gdy badania prenatalne lub inne przesłanki 

31  „Orzecznictwo Sądów Polskich” nr 7-8 /2008, poz. 72; „Prawo i Medycyna” nr 4 /2008, z glosą M. 
Nesterowicza.

32  LEX nr 398407.
33  LEX nr 214245.
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medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieod-
wracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagraża-
jącej jego życiu (art. 4a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 7 stycznia 1993 r. 
o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopusz-
czalności przerywania ciąży34).

Decyzję odmowną lekarza należy uszanować, gdyż z zasady wyni-
ka ona z jego przekonań religijnych, bez zastosowania sankcji wynika-
jących z prawa pracy; nie mogą tu wobec lekarza być stosowane żadne 
polecenia służbowe. Inna jest jednak sytuacja, gdy lekarz powołuje się 
na klauzulę sumienia „do południa”, a po południu sumienie ma już 
lżejsze. Miało to miejsce nieraz w Polsce Ludowej, gdy lekarze gine-
kolodzy powoływali się w publicznych szpitalach i przychodniach na 
klauzulę sumienia przy zabiegach aborcji ze względów społecznych, 
podczas gdy po południu w swoich prywatnych gabinetach dokonywa-
li aborcji za odpowiednio wysokim wynagrodzeniem.

Lekarz nie może natomiast powołać się na klauzulę sumienia 
w przypadku, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ko-
biety ciężarnej (art. 4a ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy „antyaborcyjnej”). Na-
rusza wówczas bowiem art. 30 ustawy o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty, a zakład leczniczy - art. 15 ustawy o działalności leczniczej. 
W razie odmowy dokonania aborcji w powyższym przypadku lekarz 
mógłby ponieść sankcje pracownicze (np. rozwiązanie umowy o pra-
cę lub umowy cywilnoprawnej), a lekarz i zakład leczniczy, w którym 
jest zatrudniony, odpowiedzialność cywilną za szkodę wyrządzoną ko-
biecie ciężarnej lub - w razie jej śmierci - osobom bliskim. Lekarzo-
wi groziłaby również odpowiedzialność karna. Oczywiście dochodzić 
może wówczas do konfliktu pomiędzy sumieniem lekarza a prawami 
(dobrem) pacjenta, lecz w tej szczególnej sytuacji przeważyć muszą 
prawa pacjenta.

Zgodnie z art. 39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty le-
karz, który powstrzymuje się od świadczeń zdrowotnych niezgodnych 
z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30, ma obowiązek wskazać 

34  Dz.U. Nr 17, poz. 78 z późn. zm.
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realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub 
w innym podmiocie leczniczym oraz uzasadnić i odnotować ten fakt 
w dokumentacji medycznej. Redakcja przepisu jest wadliwa, obo-
wiązek ten powinien bowiem obciążać zakład, a nie lekarza. Ponadto 
nie powinien obciążać prywatnie praktykujących lekarzy ani wyko-
nujących swój zawód w formie indywidualnej praktyki lekarskiej na 
podstawie umowy z zakładem leczniczym35. Wadliwość tę próbowało 
poprawić rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 października 2005 r. 
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opie-
ki zdrowotnej36, które zobowiązywało publiczny zakład opieki zdro-
wotnej do zapewnienia kobiecie ciężarnej realizacji jej uprawnienia 
do aborcji w sytuacji, gdy pozwala na to ustawa. Była to reakcja Mi-
nistra Zdrowia na pojawiające się w licznych szpitalach ogłoszenia, 
wywieszki, informacje, że „tu zabiegów przerywania ciąży się nie do-
konuje”. Tymczasem klauzula sumienia może dotyczyć lekarzy, a nie 
publicznych zakładów, które muszą zapewnić realizację praw pacjen-
ta. Zdaniem E. Zielińskiej37 tego rodzaju deklaracje szpitali „zakłada-
ją też istnienie kategorii jakiegoś „zbiorowego sumienia” wszystkich 
zatrudnionych w danej placówce lekarzy, idei sprzecznej z samą isto-
tą klauzuli sumienia”. Jednakże w kolejnym rozporządzeniu Mini-
stra Zdrowia z 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów 
o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej38 tego obowiązku po stronie 
zakładu już nie ma, pozostaje więc tylko art. 39 ustawy o zawodach le-
karza i lekarza dentysty. Wadliwą regulację tego przepisu proponowała 
poprawić b. Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Agnieszka 
Kozłowska-Rajewicz, kierując w tej sprawie pismo do Ministra Zdro-
wia39. W tej kwestii podzielamy wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej 

35  Krytykę tego przepisu – zob. L. Bosek, Problem zakresowy niekonstytucyjności..., s. 96 i n.; A. Zoll, 
Charakter prawny klauzuli sumienia, s. 99 i n.

36  Dz.U. Nr 197, poz. 1643, zał. – ogólne warunki – §8 ust. 3.
37  E. Zielińska, w: Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, red. E. Zielińska, 

Warszawa 2008, s. 561.
38  Dz.U. Nr 81, poz. 484.
39  Zob. „Zmiana klauzuli sumienia dla lekarzy ws. aborcji? Jest pismo do ministra” (Autor: dp/bgr 

/ Źródło: PAP) http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/zmiana-klauzuli-sumienia-dla-lekarzy-ws-aborcji-
-jest-pismo-do-ministra,277076.html [dostęp 14.05.2015].
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do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie za nieważne art. 39 zd. 1 
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w części określonej sło-
wami, że lekarz „ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania 
tego świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym” (s. 
2 i 30 wniosku). Należy jednak dodać, że skreślenie tego zdania nie 
może zmienić sytuacji prawnej lekarza, który sprawuje stanowisko 
administracyjne w zakładzie leczniczym – jest dyrektorem (kierowni-
kiem) zakładu czy ordynatorem; jego obowiązek informacji jest tożsa-
my z obowiązkiem zakładu40.

Jak słusznie zauważa M. Boratyńska: „Konkretny lekarz ma jako 
drogę odwrotu jedynie klauzulę sumienia. Niemniej po raz kolejny 
podkreślam z naciskiem, że prawo pacjenta jest jako takie silniejsze od 
prawa lekarzy do rozterki moralnej i dlatego powołanie się na klauzu-
lę jest skuteczne tylko pod warunkiem wskazania realnej możliwości 
uzyskania przez pacjenta pomocy gdzie indziej”41. 

Szczególnie często korzystają lekarze z klauzuli sumienia przy ba-
daniach prenatalnych, odmawiając kobiecie ciężarnej wydania skiero-
wania na te badania, co stanowi – naszym zdaniem – nadużycie prawa. 
Ponieważ są przeciwnikami aborcji, uważają, że jeśli kobieta w wyni-
ku tych badań zostanie poinformowana, że dziecko poczęte (płód) jest 
poważnie upośledzone, to podda się aborcji. Zastępują przez to decy-
zję kobiety, opartą na przepisach prawa, swoją wolą, a ponadto unie-
możliwiają jednak zdiagnozowanie różnych chorób, które mogą być 
leczone w fazie prenatalnej42. Jeśli nawet wyraźnie nie powołują się 

40  Unormowania takie, jak obowiązek informacji zawarty w art. 39 ustawy nie są w innych krajach 
odosobnione, np. we Francji lekarz, który odmawia udzielenia pacjentowi świadczenia (bez względu na przy-
czyny odmowy, które mogą też mieć charakter osobisty i być podyktowane racjami sumienia) ma obowiązek 
wskazać pacjentowi innego profesjonalistę medycznego, u którego może on uzyskać pomoc. Jeżeli odmawia 
dokonania legalnej aborcji na żądanie kobiety znajdującej się w ciężkiej sytuacji życiowej (dopuszczalnej 
do 12 tygodnia ciąży), to musi niezwłocznie poinformować o tym pacjentkę i wskazać jej nazwiska innych 
lekarzy, którzy przeprowadzą ten zabieg – zob. J. Różyńska, Prawo do sprzeciwu sumienia w ustawodawstwie 
wybranych krajów romańskich, Prawo i Medycyna nr 1/2015, s. 8-9.

41  M. Boratyńska, O łamaniu przepisów dopuszczających przerywanie ciąży, Prawo i Medycyna nr 2 
/2008, s. 103.

42  Podobnie uważają K. Więckiewicz, Czy w Polsce istnieje prawo do badań prenatalnych, Prawo 
i Medycyna nr 4/2011, s. 103; K. Szutowska, Odpowiedzialność za szkodę z tytułu wrongful conception 
i wrongful birth w świetle funkcji odpowiedzialności odszkodowawczej w polskim prawie cywilnym – część II, 



Prawo i Medycyna 2/2015 (59, vol. 17) 17

Prawa pacjenta do świadczeń medycznych...

na klauzulę sumienia, to świadomie przewlekają procedury medyczne 
albo kierują kobiety na inne, zbędne badania, które nic nie wnoszą, aż 
upłynie termin, gdy aborcja była dopuszczalna przez prawo.

Lekarze stosują „klauzulę sumienia”, lecz przeważnie tego nie od-
notowują w dokumentacji medycznej, nie uzasadniają, nie wskazują na 
inne możliwości badań czy zabiegów ani nie informują o tym swoje-
go przełożonego (często są to ordynatorzy, którzy uważają, że nikogo 
informować nie muszą). W ten sposób „klauzula sumienia” zawarta 
w art. 39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty jest taka, jakby 
jej nie było. Lekarze ten przepis „obchodzą”, odmawiając skierowania 
na badania prenatalne, a tym bardziej na legalną aborcję, formalnie 
uzasadniając to względami medycznymi lub nie w pełni przekazują 
pacjentkom rozpoznanie wynikające z badań USG bądź przewlekają 
procedury tak, aby minęły terminy dopuszczalności aborcji. Dlatego 
sądom jest trudno wskazać wprost, że lekarz nadużył „klauzuli sumie-
nia” i stawiają inne łatwiejsze do uzasadnienia zarzuty, a zwłaszcza 
naruszenie przez lekarza prawa kobiety do informacji o jej stanie zdro-
wia i stanie płodu. Jednakże nikt nie ma wątpliwości, że u podstaw 
odmowy lekarzy leżą ich przekonania religijne czy światopoglądowe, 
a nie motywy medyczne43.

Tymczasem, jak trafnie stwierdza M. Boratyńska „prawo pacjenta 
do informacji jako aksjologicznie neutralne powinno zawsze stać poza 
i ponad klauzulą sumienia”44.

Widać to w procesach sądowych, gdy kobiety, którym odmówio-
no skierowania na badania prenatalne, występują do sądu przeciwko 
szpitalom i lekarzom z tytułu wrongful birth, żądając zadośćuczynie-
nia za doznaną krzywdę na skutek cierpień psychicznych i fizycznych 
w wyniku urodzenia dziecka z poważnymi wadami, odszkodowania 

Transformacje Prawa prywatnego nr 2 /2008, s. 98; K. Szewczyk, Klauzula sumienia nie powinna obejmować 
skierowania na badania prenatalne, http://www.ptb.org.pl/pdf/szewczyk_klauzula_1.pdf [dostęp: 14.05.2015].

43  Trzeba zauważyć, że wszelkie „deklaracje wiary” lekarzy katolickich „doprecyzowujące” (a więc 
w istocie ją rozszerzające), naruszające art. 39 ustawy nie mają znaczenia prawnego – por. E. Łętowska, J. 
Woleński, Komentarz do „deklaracji wiary”, Prawo i Medycyna nr 2/2014, s. 5 i n.

44  M. Boratyńska, Wolny wybór. Gwarancje i granice prawa pacjenta do samodecydowania, Warsza-
wa 2012, s. 351.
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za wydatki na leczenie i wzrastające koszty utrzymania takiego dzie-
cka, utratę zarobków na skutek opieki nad upośledzonym dzieckiem 
- jak np. w sprawie „łomżyńskiej” czy w kilku innych45. W sprawie 
zakończonej wyrokiem Sądu Najwyższego z 6 maja 2010 r (II CSK 
580/09)46 lekarz po trzecim badaniu USG wiedział, że dziecko ma 
poważne wady, ukrył to przed pacjentką i odmówił skierowania na 
badania prenatalne w celu potwierdzenia diagnozy. Świadomie więc 
naruszył prawo pacjentki do informacji o poważnej deformacji płodu 
i pozbawił ją przez to możności podjęcia ewentualnej decyzji o legal-
nym przerwaniu ciąży.

W wyroku z 12 czerwca 2008 r. (III CSK 16/08)47 Sąd Najwyższy 
powiedział, że „Uprawnienie do przeprowadzenia badań prenatalnych 
(…) jest konsekwencją prawa kobiety w ciąży do informacji o stanie 
płodu, jego ewentualnych schorzeniach i wadach oraz możliwości ich 
leczenia w okresie płodowym”. W tej sprawie Sąd Najwyższy stwier-
dził, że lekarze wiedzieli, że tylko genetyczne badania prenatalne mogą 
ustalić istnienie, rodzaj oraz stopień wady płodu powódki (zespół Tur-
nera), a mimo to nie skierowali jej na te badania, lecz wykonywali inne, 
zbędne badania, o których wiedzieli, że ich wyniki nie mogą stwierdzić 
wady płodu. Polecił Sądowi Apelacyjnemu ocenić zarzut powódki, że 
powyższe działania były celowe i miały wydłużyć postępowanie me-
dyczne do czasu, gdy z powodu zaawansowania ciąży nie będzie już 
dopuszczalne wykonanie zabiegu przerwania ciąży z przyczyn gene-
tycznych. Sąd Najwyższy stwierdził, że: „Jeżeli lekarz z jakichkolwiek 
przyczyn, także światopoglądowych, nie chce wydać skierowania na 
takie badania (prenatalne - przyp. autorzy), w sytuacji, gdy pacjentka 
ma do nich prawo, powinien postąpić zgodnie z art. 39 ustawy o zawo-
dzie lekarza; wskazać realne możliwości uzyskania takiego skierowa-
nia od innego lekarza lub w innym zakładzie opieki zdrowotnej oraz 
uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej”.

45  Zob. orzeczenia sądowe omówione przez M. Nesterowicza w książce: Prawo medyczne. Komenta-
rze i glosy do orzeczeń sądowych, wyd. 2, Warszawa 2014, s. 422 i n.

46  Tamże, s. 425 i n.
47  Tamże, s. 366.
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Powołanie się przez lekarzy na klauzulę sumienia dla odmowy skie-
rowania na badania prenatalne jest naruszeniem prawa, godzi w prawa 
pacjenta do informacji oraz do otrzymania świadczeń diagnostycznych 
(art. 9 ust. 2 ustawy z 26 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecz-
niku Praw Pacjenta, Dz. U. z 2012, poz. 159). Trzeba wskazać również, 
że art. 2 ust. 2a ustawy o planowaniu rodziny... wprowadza obowiązek 
organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego do zapew-
nienia kobiecie w ciąży opieki prenatalnej oraz przewiduje, że organy 
te „są zobowiązane zapewnić swobodny dostęp do informacji i badań 
prenatalnych, szczególnie wtedy, gdy istnieje podwyższone ryzyko 
bądź podejrzenie wystąpienia wady genetycznej lub rozwojowej płodu 
albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu”. Obowiązek pań-
stwa stworzenia dostępu do genetycznych badań prenatalnych (w okre-
sie ciąży oraz przed poczęciem dziecka, podejmowanych w celu wy-
krycia zagrożeń dla zdrowia przyszłego dziecka, potwierdzenia lub 
wyłączenia uszkodzenia indywidualnego embrionu lub płodu) wynika 
również z rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Europy Nr R/90/13 
z 21 czerwca 1990 r. dotyczącej prenatalnych badań genetycznych lub 
badań przesiewowych, prenatalnych genetycznych badań diagnostycz-
nych oraz związanego z tym poradnictwa.

Ten obowiązek państwa muszą realizować publiczne zakłady lecz-
nicze oraz niepubliczne, mające w tym zakresie umowy zawarte z Na-
rodowym Funduszem Zdrowia.

Nie można też zapominać, że według art. 38 ust. 3 Kodeksu Etyki 
Lekarskiej „Lekarz ma obowiązek zapoznać pacjentów z możliwoś-
ciami współczesnej genetyki lekarskiej, a także diagnostyki i tera-
pii przedurodzeniowej. Przekazując powyższe informacje lekarz ma 
obowiązek poinformować o ryzyku związanym z przeprowadzeniem 
badań przedurodzeniowych”. Diagnostyka przedurodzeniowa obejmu-
je zarówno genetyczną diagnozę prenatalną (PND), jak i genetyczną 
diagnozę przedimplantacyjną (PGD).

Podzielamy stanowisko Komitetu Bioetyki PAN wyrażone w pkt 
23 („...przedstawiciel zawodu medycznego nie może, powołując się 
na klauzulę sumienia, odmówić podjęcia działań, których celem jest 
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dostarczanie pacjentowi informacji lub innych środków niezbędnych 
do podjęcia przez niego świadomej decyzji dotyczącej dalszego po-
stępowania medycznego, które jest legalne, uzasadnione w świetle 
aktualnej wiedzy medycznej i sytuacji zdrowotnej pacjenta”), w pkt 
25 (lekarz nie może odmówić „skierowania pacjenta na dalsze spe-
cjalistyczne badania konieczne do ustalenia jego stanu zdrowia”) oraz 
w pkt 5 załącznika („Klauzula sumienia nie daje ponadto lekarzowi 
prawa do odmówienia kobiecie ciężarnej możliwości uzyskania rze-
telnej informacji na temat konsekwencji kontynuowania ciąży dla jej 
życia lub zdrowia bądź też informacji na temat stanu zdrowia rozwija-
jącego się płodu. Komitet podziela tym samym przekonanie, wyrażone 
już wielokrotnie przez sądy krajowe i Europejski Trybunał Praw Czło-
wieka w Strasburgu, że lekarz ma obowiązek wydać kobiecie ciężarnej 
skierowanie na badania prenatalne albo na inne badania specjalistycz-
ne, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że ciąża zagraża jej życiu 
lub zdrowiu albo gdy istnieją uzasadnione podstawy, aby sądzić, że 
płód jest obarczony wadą genetyczną lub rozwojową albo nieuleczalną 
chorobą zagrażającą jego życiu. Lekarz nie ma prawa w tym przypad-
ku powołać się na klauzulę sumienia, nawet jeśli wie lub przypuszcza, 
że w przypadku potwierdzenia się tych podejrzeń, kobieta zdecyduje 
się na skorzystanie z przysługującego jej prawa do przerwania ciąży”).

W sprawie, w której zapadł cytowany wyżej wyrok Sądu Naj-
wyższego z 12 czerwca 2008 r. (III CK 16/08) pacjentka otrzymała 
zadośćuczynienie pieniężne za pozbawienie jej prawa do informacji 
o stanie zdrowia płodu w wyniku nieskierowania na badania prena-
talne genetyczne, pozbawienie jej prawa do świadomego podjęcia 
decyzji o przerwaniu ciąży oraz uniemożliwienie wykonania tego za-
biegu przez celowe przewlekanie procedur medycznych. Sąd zasądził 
na jej rzecz od lekarza i dwóch szpitali kwotę 35.000 zł. Ponieważ 
nie była to kwota satysfakcjonująca w porównaniu do wyrządzonej jej 
krzywdy, skierowała sprawę do Europejskiego Trybunału Praw Czło-
wieka (sprawa R.R. przeciwko Polsce nr 27617/04), który potwierdził 
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zarzuty skarżącej48 i zobowiązał Polskę do zapłaty na jej rzecz kwoty 
45.000 euro. Trybunał orzekł, że zaprzeczenie kobiecie prawa do auto-
nomii prokreacyjnej przez obstrukcję terminu do prenatalnych testów 
diagnostycznych narusza art. 3 Konwencji Praw Człowieka49. Kobieta 
nie może być uzależniona od funkcjonariuszy państwa w dostępie do 
diagnostyki prenatalnej. Przymusowa kontynuacja ciąży, która legal-
nie może być zakończona i urodzenie ciężko upośledzonego dziecka 
jest formą nieludzkiego i poniżającego traktowania. Trybunał odrzu-
cił stanowisko przedstawiciela polskiego rządu, że zagwarantowanie 
prawa do badań prenatalnych jest w istocie zapewnieniem dostępu do 
aborcji, uznając, że kobiety w ciąży mają prawo do informacji o stanie 
zdrowia swoim i płodu.

Zwrócono uwagę, że lekarze mogą wykorzystywać swój zawodowy 
autorytet do leczenia kobiet zgodnie ze swoimi przekonaniami i seksu-
alnymi stereotypami, a nie z aktualnymi potrzebami pacjentek, mogą 
nadużywać swojego sprzeciwu sumienia (rights of conscientious ob-
jection) do podawania błędnej diagnozy lub przyczyn klinicznych za-
miast odpowiednich badań.

Innym przykładem „obchodzenia” przez lekarzy klauzuli sumienia 
(choć w sprawie aborcji) jest sprawa P. i S. przeciwko Polsce (wyrok 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 30 października 2012 r., 
nr 57375/08), w której szpitale w Lublinie i w Warszawie odmówiły 
14-letniej dziewczynce dokonania aborcji (wbrew jej żądaniu i zgo-
dzie jej matki), mimo zaświadczenia prokuratora uprawniającego do 
przerwania ciąży, gdyż ciąża była wynikiem przestępstwa (zgwałce-
nia). Trybunał uznał jej skargę i zarzuty naruszenia Konwencji Praw 
Człowieka i Podstawowych Wolności: naruszenie zakazu nieludzkiego 
i poniżającego traktowania (art. 3), prawa do poszanowania życia pry-
watnego (art. 8), pozbawienie wolności bez koniecznej potrzeby (art. 

48  Orzeczenie z 26 maja 2011 r., z glosą B. Gronowskiej, „Palestra” nr 9-10/2011,, s. 126 i n.; M. 
Nesterowicz, Prawo do badań prenatalnych w świetle wyroków Sądu Najwyższego i Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka w sprawie R.R. przeciwko Polsce, w: Księga życia i twórczości. Księga pamiątkowa dedyko-
wana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi, t. III, Biojurysprudencja, Lublin 2013, s. 303 i n.

49  Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 r., Dz.U. 
Z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z późn. zm.
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5) i przyznał na rzecz skarżącej zadośćuczynienie w kwocie 30.000 
euro.

Zdaniem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, która przystąpiła do 
postępowania jako trzecia strona, w Polsce klauzula sumienia jest czę-
sto nadużywana. Oprócz wykorzystywania jej przez poszczególnych 
lekarzy, którzy nie dopełniają obowiązku wskazania realnych możli-
wości uzyskania danego świadczenia u innego lekarza lub w podmio-
cie leczniczym, powołują się na nią całe podmioty lecznicze, również 
publiczne. Mimo, iż jest to problem szeroko znany, nie wdrożono żad-
nych efektywnych mechanizmów zapewniających przestrzeganie pra-
wa do aborcji.

Według Trybunału „prawo polskie uznaje potrzebę zapewnienia le-
karzom możliwości odmowy udzielenia świadczeń, którym są prze-
ciwni oraz wdrożenia procedur umożliwiających wyrażenie takiego 
sprzeciwu. Procedury te obejmują również elementy zapewniające, że 
prawo lekarza do sprzeciwu sumienia nie będzie sprzeczne z interesem 
pacjenta. W tym celu sprzeciw lekarza powinien być wyrażony na piś-
mie w dokumentacji medycznej pacjenta i, przede wszystkim, lekarz 
ma obowiązek wskazać pacjentowi realne możliwości uzyskania tego 
samego świadczenia u innego lekarza. W przedmiotowej sprawie nie 
wykazano jednak, aby wskazane wyżej wymogi zostały spełnione ani 
że obowiązujące przepisy prawa regulujące wykonywanie zawodu le-
karza zostały poszanowane”.

Zdarzają się również przypadki, że lekarze w publicznych zakładach 
leczniczych lub niepublicznych, mających odpowiednie umowy z Na-
rodowym Funduszem Zdrowia, odmawiają kobietom wydania recepty 
na środki antykoncepcyjne, powołując się w sposób mniej lub bardziej 
wyraźny na klauzulę sumienia, swoje przekonania religijne i poglądy.

Naszym zdaniem jest to nadużycie uprawnień. Lekarz przy wydaniu 
recepty na środki antykoncepcyjne legalnie dopuszczone do obrotu po-
winien kierować się względami medycznymi oraz osobistymi zapatry-
waniami kobiety. Odmowa wydania recepty jest tym bardziej naganna, 
jeśli ten sam lekarz w swoim prywatnym gabinecie taką receptę wy-
stawia. Decyzja o stosowaniu środków antykoncepcyjnych powinna 
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należeć do pacjentki, jednak lekarz powinien poinformować ją o zwią-
zanym z tym ryzyku działań niepożądanych (art. 38 ust. 2 KEL).

Dopuszczalna jednak byłaby odmowa zapisania pigułek wczesno-
poronnych, służących do przerwania ciąży, jak np. środka RU-486 do-
puszczonego do obrotu w niektórych krajach – Francja, Wielka Bryta-
nia, RFN, znanego jako Mifegyne, który może służyć do przerwania 
wczesnej ciąży albo dla zapobiegania zagnieżdżeniu się zapłodnionej 
komórki jajowej w śluzówce macicy w okresie implantacji. Jest to bo-
wiem środek alternatywny dla aborcji chirurgicznej i powinien być 
stosowany zgodnie z przepisami o  dopuszczalności przerywania cią-
ży. We Francji żądania organizacji katolickich wobec ministra zdrowia 
o wydanie zakazu wprowadzenia do obrotu i dystrybucji Mifegyne zo-
stały przez sąd odrzucone50 .

Komitet Bioetyki PAN uważa, że „klauzula sumienia nie może 
zwalniać lekarza z obowiązku wypisania pacjentowi recepty na legal-
ny środek antykoncepcyjny, który chce i może on bezpiecznie stoso-
wać. Dotyczy to także środków antykoncepcji postkoitalnej. Ostatecz-
na decyzja o zażyciu tych środków należy bowiem do pacjenta. To on 
ewentualnie podejmie działanie, którego skutkiem będzie zapobieże-
nie ciąży” (stanowisko – załącznik pkt 10).

Można się zgodzić z powołaniem się na klauzulę sumienia przez 
lekarza przy stosowaniu sterylizacji dobrowolnej, której zresztą na-
sze prawo nie dopuszcza (art. 156§1 pkt 1 k.k.), a tym bardziej przy-
musowej, chyba że zachodzi bezpośrednie zagrożenie dla życia ko-
biety, a sama nie jest w stanie ujawnić swojej woli; jest to więc stan 
wyższej konieczności. Odmowa lekarza byłaby również uzasadniona 
dla eksperymentów biomedycznych na człowieku, badań na embrio-
nach, prokreacji medycznie wspomaganej, zwłaszcza zapłodnienia in 
vitro, zastępczym macierzyństwie. Jest to zresztą często kwestia te-
oretyczna, gdyż w klinikach leczenia niepłodności, gdzie te zabiegi 

50  Orzeczenie Conseil d’État z 21 grudnia 1990 r., „Revue Française de Droit Administratif” 1991, s. 
316.
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są dokonywane, lekarze, którzy ze względu na swoje przekonania nie 
chcą w tej działalności brać udziału, nie pracują.

Klauzula sumienia szpitali

Z punktu widzenia prawa nie ma jakiegoś „zbiorowego”, instytucjo-
nalnego sumienia. Art. 39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza denty-
sty dotyczy lekarza, a nie zakładu leczniczego. E. Zielińska użyła tego 
terminu tylko jako przenośni wobec deklaracji składanych przez szpi-
tale, że „w tym szpitalu nie dokonuje się zabiegów przerwania ciąży”. 
Dlatego tego rodzaju deklaracje ogłaszane przez publiczne zakłady 
lecznicze, a także przez niepubliczne korzystające ze środków publicz-
nych, mające oddziały ginekologiczno-lecznicze, są niedopuszczal-
ne. Godzą też w prawa pacjenta, o czym również lekarze nie powinni 
zapominać. Dla porównania: istnieje taka instytucja, jak „wyłączenie 
sędziego” w danej sprawie z mocy ustawy, na wniosek strony lub na 
żądanie sędziego (art. 48-54 kodeksu postępowania cywilnego) - nie 
ma natomiast instytucji wyłączenia sądu. Nie może więc strona zło-
żyć wniosku o wyłączenie sądu ani sąd nie może sam się ze sprawy 
wyłączyć (chyba że wyłączą się wszyscy sędziowie). Za „sumieniem 
instytucjonalnym” (institutional conscience) opowiedział się Daniel P. 
Sulmasy51, zrównując osobę fizyczną (lekarza) z osobą prawną (za-
kładem). Można powiedzieć, że nawiązuje on do XIX w., porzuconej 
dawno, teorii antropomorfizacji osoby prawnej (moral agency), repre-
zentowanej przez niemieckiego uczonego O. Gierke. Osoba prawna 
jest tam jak osoba fizyczna: ma organy, własną wolę, dokonuje różnych 
czynności, myśli, czuje, brakuje jej tylko duszy, ale papież Innocenty 
III (I poł. XIII w.) powiedział, że osoba prawna nie ma duszy, więc nie 
można jej wykląć (poprzez ekskomunikę). Zdaniem dra Sulmasy „he-
alth care institutions have consciences” i muszą działać zgodnie z nim.

Są to teoretyczne rozważania, oderwane od rzeczywistych poważ-
nych problemów, które rodzi „sumienie instytucjonalne”. Przedstawił 

51  D. P. Sulmasy, What is conscience and why is respect for it so important?, Theoretical Medicine 
Bioethics vol. 29, 2008, s. 135-149.
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je prawnik – Dr Spencer L. Durland w obszernym artykule „The case 
against institutional conscience”52. W USA z klauzuli sumienia ko-
rzystają szpitale katolickie, działające zgodnie z Ethical and Religious 
Directives for Catholic Health Care Services, ogłoszonymi przez Kon-
ferencję Biskupów Katolickich w 2009 r. Ograniczają one lub zakazują 
niektórych medycznych postępowań, włączając w to aborcję, antykon-
cepcję, sterylizację (dopuszczalną w USA), fertylizację (sztuczne za-
płodnienie), procedury terminalne (prawa do godnej śmierci). Docho-
dzi do konfliktów z lekarzami, którzy te zakazy nie w pełni akceptują, 
bo chcą np. ratować życie kobiety, co może nastąpić tylko poprzez 
przerwanie ciąży i usunięcie płodu (zob. „kazus irlandzki”)53 albo do-
konują aborcji w prywatnej klinice, czego szpital katolicki nie akceptu-
je. W katolickich szpitalach „sumienie instytucjonalne” przeważa nad 
sumieniem indywidualnym lekarzy. Problemy powstają także wów-
czas, gdy w danej miejscowości jest tylko jeden szpital – katolicki - 
bądź gdy dochodzi do połączenia katolickich i niekatolickich szpitali 
(pomiędzy 1990 r. i 1998 r. takich fuzji było 127). Liczba katolickich 
szpitali jest niemała: w 2004 r. posiadały 20 % łóżek szpitalnych w ska-
li kraju, w 2009 r. istniało 624 katolickich szpitali o zasięgu krajowym 
i jest to jedenasty z czterdziestu największych systemów opieki zdro-
wotnej w USA. Zdaniem Autora „the notion of institutional conscience 
must simply be dropped from conscience legislation”.

W Polsce dominują szpitale publiczne, prawie wyłącznie one mają 
oddziały położniczo-ginekologiczne, nie powstają więc takie problemy, 
jak w USA. Sądzimy jednak, że z „instytucjonalnej” klauzuli sumienia 
(choć nienormowanej) mogą korzystać niepubliczne zakłady leczni-
cze należące do kościoła, kościelnych osób prawnych lub związków 
wyznaniowych albo stowarzyszeń, których religia lub statut wyklucza 
dokonywanie zabiegów przerwania ciąży i badań prenatalnych. Jednak 

52  „Notre Dame Law Review” vol. 86, 2011, s. 1655-1686.
53  W tej sprawie kobieta w 17. tygodniu ciąży zaczęła rodzić. Lekarze po badaniu orzekli, że nie ma 

szans utrzymania tej ciąży, lecz odmówili aborcji i czekali trzy dni aż płód obumrze, bo Irlandia to kraj kato-
licki, a płodowi jeszcze bije serce. Po trzech dniach martwy płód usunięto. Przez te dni kobieta krwawiła, na-
stąpiło zakażenie pałeczką okrężnicy i sepsą. Mimo pobytu na intensywnej terapii, po tygodniu kobieta zmarła 
(A. Szyłło, Irlandzki zakaz aborcji uśmiercił kolejną kobietę, „Gazeta Wyborcza” z 16 listopada 2012 r.).
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zdaniem Komitetu Bioetyki prawo do odmowy wykonania świadcze-
nia zdrowotnego może przysługiwać wyłącznie osobom fizycznym – 
indywidualnym lekarzom, pielęgniarkom i położnym. Powołanie się 
na tę regulację przez placówki ochrony zdrowia – podmioty lecznicze 
należy uznać za nadużycie niezgodne z celem regulacji prawnych (sta-
nowisko – pkt 15)54.

Klauzula sumienia pielęgniarek i położnych

Prawo powołania się pielęgniarki i położnej na klauzulę sumienia 
jest unormowane w ustawie z 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki 
i położnej55. Jej artykuł 12 przewiduje: 
„1. Pielęgniarka i położna są obowiązane, zgodnie z posiadanymi kwa-

lifikacjami zawodowymi, do udzielenia pomocy w każdym przy-
padku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować stan na-
głego zagrożenia zdrowotnego. 

2. Pielęgniarka i położna mogą odmówić wykonania zlecenia lekar-
skiego oraz wykonania innego świadczenia zdrowotnego niezgod-
nego z ich sumieniem lub z zakresem posiadanych kwalifikacji, po-
dając niezwłocznie przyczynę odmowy na piśmie przełożonemu lub 
osobie zlecającej, chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa 
w ust. 1. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, pielęgniarka i położna mają 
obowiązek niezwłocznego uprzedzenia pacjenta lub jego przedsta-
wiciela ustawowego bądź opiekuna faktycznego o takiej odmowie 
i wskazania realnych możliwości uzyskania tego świadczenia u in-
nej pielęgniarki, położnej lub w podmiocie leczniczym. 

54  Według L. Boska, Problem zakresowej niekonstytucyjności..., s. 94-95, osoby prawne, a nawet jed-
nostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą korzystać z ochrony konstytucyjnej prawa do 
odmowy działania sprzecznego z własnym sumieniem w zakresie, w jakim umożliwiają one indywidualne lub 
kolektywne uzewnętrznienie wolności religii lub sumienia przez jej członków, założycieli lub osoby trzecie. 
Powołuje się na orzecznictwo europejskiego Trybunału Praw Człowieka i art. 4 ust. 2 dyrektywy 2000/78/WE 
o równym traktowaniu. Autor uważa, że „dyrektywa ta wyraźnie chroni swobodę sumienia, religii i przekonań 
światopoglądowych nie tylko kościołów, lecz także innych podmiotów zbiorowych, których działalność opiera 
się na określonych przekonaniach”.

55  Dz.U. z 2014 r., poz. 1435.
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4. W przypadku odstąpienia od realizacji świadczeń zdrowotnych 
z przyczyn, o których mowa w ust. 2, pielęgniarka i położna mają 
obowiązek uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycz-
nej”.
Można jeszcze wskazać na art. 14 dotyczący eksperymentu me-

dycznego (leczniczego i badawczego). Przepis ten głosi: 
„1. Pielęgniarka i położna mają prawo do uzyskania pełnej informa-

cji o celowości, planowanym przebiegu i dających się przewidzieć 
skutkach eksperymentu medycznego, w którym mają uczestniczyć.

2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości pielęgniarka i położna 
mogą odmówić uczestniczenia w eksperymencie, podając przełożo-
nemu przyczynę odmowy na piśmie”.
Poza tym Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarek i Położnych 

z 1995 r. stanowi, że pielęgniarka i położna ma prawo do odmowy 
uczestniczenia w zabiegach i eksperymentach biomedycznych, które 
są sprzeczne z uznawanymi przez nią normami etycznymi56. B. Dobro-
wolska pisze, że korzystanie z klauzuli sumienia i odmowa realizacji 
procedur, które są sprzeczne z wartościami moralnymi, które wyznaje 
pielęgniarka i położna, dotyczy przeważnie aborcji, medycznie wspo-
maganej prokreacji, niektórych medycznych metod regulacji płodno-
ści, badań na embrionach ludzkich. Dodaje, że pielęgniarki w swojej 
praktyce zawodowej rzadko w sposób formalny powołują się na prawo 
do sprzeciwu sumienia z powodu obaw o utratę pracy czy reakcji ze 
strony przełożonych. Najczęściej proszą wówczas inną pielęgniarkę 
o zastępstwo, podejmują rozmowy z lekarzem zlecającym zabieg, bio-
rą zwolnienie, zamieniają się na dyżur lub przenoszą na inny oddział57. 

Klauzula sumienia diagnostów laboratoryjnych

Zasady i warunki wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjne-
go zostały unormowane w ustawie o diagnostyce laboratoryjnej z 27 

56  Por. B. Dobrowolska, Sprzeciw sumienia w zawodzie pielęgniarki i położnej – założenia i praktyka 
(w:) Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej... , s. 201 i n.

57  Ibidem, s. 204 i n.
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lipca 2001 r.58. Diagności laboratoryjni mogą uzyskać tytuł specjalisty 
w 14 dziedzinach (m.in. diagnostyce, genetyce, immunologii, mikro-
biologii, transfuzjologii, toksykologii, hematologii, cytomorfologii, 
parazytologii, epidemiologii)59. Jak zwracają uwagę W. Głusiec i E. 
Puacz60, pracownik diagnostycznego laboratorium medycznego staje 
czasem przed poważnymi dylematami moralnymi związanymi z pracą. 
Kodeks Etyki Diagnosty Laboratoryjnego z 2006 r. daje mu wówczas 
prawo do wyrażenia sprzeciwu sumienia (art. 24: „W sytuacji konfliktu 
z własnym sumieniem diagnosta laboratoryjny może odmówić wzięcia 
udziału w powierzonych mu czynnościach, jednoznacznie i niezwłocz-
nie o tym informując zainteresowanych oraz swoich przełożonych”). 
Autorzy piszą, że sprzeciw sumienia przejawia się w odmowie wy-
konania legalnego badania materiału biologicznego, które ze względu 
na swój charakter lub cel stoi w poważnej sprzeczności z wartościa-
mi i nakazami moralnymi badającego. Przyczynami odmowy mogą 
być przesłanki medyczne, etyczne bądź natury religijnej (np. wyko-
nanie badania gamet przeznaczonych do realizacji procedury in vitro 
czy badanie zarodków w ramach badań preimplantacyjnych). Dlatego 
Autorzy postulują uregulowanie prawa diagnostów laboratoryjnych do 
sprzeciwu sumienia w ustawie.

Klauzula sumienia aptekarzy i farmaceutów

W ostatnich latach w Polsce, jak i za granicą, wiele dyskusji 
wywołuje kwestia, czy aptekarze i farmaceuci mogą powołać się 
na klauzulę sumienia i odmówić realizacji recepty czy sprzedaży 
środków farmaceutycznych bez recepty (jak np. tabletki EllaOne - 
„dzień po”, która nie jest środkiem wczesnoporonnym i może być 
sprzedawana osobom już 15-letnim bez recepty). W dyskusji, czy 
aptekarze mogą odmówić sprzedaży środków farmaceutycznych 

58  Dz.U. z 2014 r., poz. 1384.
59  Zob. rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 20). 
60  W. Głusiec, E. Puacz, Sprzeciw sumienia w zawodzie diagnosty laboratoryjnego (w:) Sprzeciw 

sumienia w praktyce medycznej..., s. 226 i n.
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z powołaniem się na klauzulę sumienia, głównie chodzi o środki an-
tykoncepcyjne i wczesnoporonne61. Czy wykonując swój zawód nie 
powinni mieć obowiązku zaopatrzenia pacjentów w dostęp do środ-
ków farmaceutycznych często pilnie potrzebnych, w krótkim czasie, 
skoro prawo farmaceutyczne ograniczeń nie przewiduje? Czy mogą 
wpływać na decyzję pacjenta (i lekarza) co do zastosowania środ-
ków antykoncepcyjnych? Odmowa sprzedaży środków antykon-
cepcyjnych narusza prawo farmaceutyczne oraz prawa pacjenta62. 
Polskie prawo farmaceutyczne63 klauzuli sumienia nie przewiduje. 
Natomiast Kodeks Aptekarzy RP z 22 stycznia 2012 r. stanowi, że 
aptekarz, będąc osobiście odpowiedzialnym za wykonywaną pracę, 
jest wolny w podejmowaniu swoich działań, zgodnie ze swym su-
mieniem i współczesną wiedzą medyczną. Komitet Bioetyki przy 
Prezydium PAN w swoim stanowisku z 12 listopada 2013 r. w spra-
wie klauzuli sumienia twierdzi, że wykonywanie zawodów apteka-
rzy i farmaceutów (w szczególności realizacja recept) nie wiąże się 
z podejmowaniem czynności, które bezpośrednio godzą bądź sta-
nowią bezpośrednie i realne zagrożenie dla określonego dobra (pkt 
24) i odmawia przedstawicielom tych zawodów powoływania się na 
klauzulę sumienia.

61  Por. M. Prusak, Sprzeciw sumienia w praktyce aptecznej (w:) Sprzeciw sumienia w praktyce 
medycznej, s. 211 n., i tam cyt literatura; G. Mémeteau, Avortement et clause de conscience du pharmacien, 
J.C.P. (Juris Classeur Periodique) 1990, s. 3443.

62   Por. A. Lee, Conscientious objection and pharmacists’ professional obligation to ensure access to 
legitimately prescribed medication, Women’s Rts. L. Rep. Vol. 33, 2011; D.W. Brock, Conscientious refusal..., 
s. 187 i n.; A. Zoll, Klauzula sumienia (w:) Sprzeciw sumienia..., s. 85, twierdzi, że farmaceuta nie może 
odmówić sprzedaży środków antykoncepcyjnych z powołaniem się na klauzulę sumienia, gdyż ograniczałby 
wolność innych, niepodzielających jego stanowiska. Inna jest sytuacja, gdy chodzi o środki wczesnoporonne 
(tzw. pigułka następnego dnia). Zdaniem Autora „te specyfiki nie powinny być w ogóle dopuszczone do obro-
tu, jako służące obchodzeniu przepisów chroniących życie ludzkie, także w fazie prenatalnej”.

63  Ustawa z 6 listopada 2001 r.,(Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271). 
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Autonomia ciężarnej pacjentki wobec 
czynności medycznych.
Prawnokarna ocena sprzeciwu ciężarnej pacjentki 
wobec czynności medycznej ratującej życie i zdrowie 
pacjentki lub dziecka nienarodzonego (część I)

Wprowadzenie

Rozwój medycyny w zakresie diagnostyki i terapii prenatalnej, a tak-
że przemiany w obyczajowości społecznej spowodowały, że dziecko 
poczęte jest coraz intensywniej postrzegane jako odrębny od kobiety 
ciężarnej podmiot. Tego rodzaju ujęcie przyświeca wielu inicjatywom 
legislacyjnym odnoszącym się także do prawa karnego1 oraz ma wpływ 
na praktykę stosowania obowiązującego prawa przez personel medy-
czny i wymiar sprawiedliwości. Nie ulega wątpliwości, że traktowan-
ie dziecka nienarodzonego2 jako odrębnej od kobiety ciężarnej istoty, 

1  Por. Projekt KKPK zmiany w części ogólnej i szczególnej Kodeksu karnego z dnia 5.XI.2013 r. 
Dostępny wraz z uzasadnieniem na stronach internetowych: http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/komisje-kody-
fikacyjne/komisja-kodyfikacyjna-prawa-karnego/komisja-kodyfikacyjna-prawa-karnego-2009-2013/ - wizyta 
w dniu 5 maja 2015 r. Szerzej L. Gardocki, Uwagi do projektu Komisji Kodyfkacyjnej dotyczącego zmian 
przepisów o aborcji, PiM 2014 nr 1; E. Plebanek, Analiza konieczności wprowadzenia zmian legislacyjnych 
w rozdziale XIX KK w zakresie prawnokarnej ochrony dziecka poczętego (w;) Reforma Prawa karnego, red. I. 
Sepioło- Jankowska, Warszawa 2014, s. 355-392.

2  Dla uproszczenia wywodu pojęciem „dziecko nienarodzone” będę w dalszych częściach teksu 
określać zarówno „dziecko poczęte” w rozumieniu 152, 153 i 157a k.k. jak i „dziecko w okresie porodu” 
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prowadzi do korzystnych dla dziecka konsekwencji w zakresie ochro-
ny gwarantowanej przepisami prawa. Jednak przyznanie samodziel-
ności dziecku poczętemu lub dziecku w okresie porodu jednocześnie 
powoduje, że nieuniknione stają się konflikty pomiędzy troską o jego 
dobrostan a prawem kobiety do stanowienia o sobie i potrzebą po-
szanowania jej godności i autonomii, a także ochrony jej życia lub zdro-
wia. Należy pamiętać, że „wyodrębnienie” dziecka poczętego, a  nawet 
dziecka w okresie porodu, to zabieg w istocie fikcyjny. Dziecko nien-
arodzone jest bowiem integralną częścią organizmu kobiety, którego 
znacznym kosztem przez wiele tygodni się rozwija i bez którego przez 
pierwsze 24 tygodnie ciąży nie jest nawet w stanie utrzymać się przy 
życiu. Warto zauważyć, że jeszcze w latach siedemdziesiątych dwudzi-
estego wieku nawet w krajach o wysoko rozwiniętym jak na ówcze-
sne warunki poziomie opieki prenatalnej przyjmowano kompleksowe 

w rozumieniu chociażby art. 149 k.k. Pojęcia: „poczęcie”, „dziecko poczęte”, „dziecko nienarodzone” nie mają 
ostrych definicji, gdyż nie funkcjonują w języku medycznym ani w języku potocznym (w przeciwieństwie do 
takich pojęć jak np. „ciąża”, „zapłodnienie”, „zarodek”, „płód”, „embrion”, „płód zdolny do samodzielnego 
życia poza organizmem kobiety ciężarnej”, którymi jednak nie posługuje się kodeks karny). W nauce prawa 
przyjmuje się, że pojęcie „dziecko poczęte” odnosi się do zarodków i płodów do czasu wejścia płodu spełnia-
jącego kryterium rozwojowe w fazę porodu. Przy tym zarówno określenie momentu „poczęcia” jak i momentu 
wejścia w „okres porodu” i „narodzin” budzi wątpliwości (por. chociażby uzasadnienie uchwały SN z dnia 26 
października 2006 r., I KZP 18/06, OSNKW nr 11/2006, poz. 97; E. Plebanek, Przestępstwa aborcyjne - prak-
tyczna interpretacja znamion czynności wykonawczej, PiM nr 4/2011, s. 33–55). Zgodnie z definicją przyjętą 
w doktrynie i orzecznictwie „dzieckiem poczętym” w rozumieniu prawa karnego jest istota ludzka od mo-
mentu poczęcia do: 1) rozpoczęcia akcji porodowej, jeżeli ciąża kończy się porodem siłami natury; 2) chwili 
podjęcia pierwszej czynności medycznej bezpośrednio zmierzającej do przeprowadzenia zabiegu cesarskiego 
cięcia jeżeli poprzedziła ona czas rozpoczęcia akcji porodowej. Od tego momentu przyjmuje się, że mamy 
już do czynienia z „dzieckiem w okresie porodu” a nie „dzieckiem poczętym” (czy też „dzieckiem poczętym, 
które osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej”). Odróżnienie od siebie 
desygnatów tych pojęć jest o tyle istotne, że każde dziecko w „okresie porodu” posiada pełną prawnokarną 
ochronę przynależną człowiekowi, natomiast w odniesieniu do „dzieci poczętych” ataki na ich życie i zdrowie 
kryminalizowane są, poza wyjątkowymi sytuacjami, za pomocą tzw. typów aborcyjnych, tj. 152, 153, 157a 
k.k. Wyjątkowe sytuacje, w których „dziecko poczęte, które osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza 
organizmem kobiety ciężarnej” i nie będące jeszcze „dzieckiem w okresie porodu” cieszy się pełnym zakresem 
prawnokarnej ochrony, opisano w pogłębionym wywodzie uzasadnienia postanowienia SN z dnia 30 paździer-
nika 2008 r., I KZP 13/08 wskazując, że taką ochronę będzie posiadał płód spełniający kryterium rozwojowe, 
jeżeli jednocześnie pojawiły się okoliczności uzasadniające medyczną konieczność wcześniejszego niż termi-
nowe zakończenia ciąży oraz płód spełniający kryterium rozwojowe w sytuacji, w której zatrzymano przed-
wczesną akcję porodową. Wyrażono w nim bowiem pogląd, że pełna prawnokarna ochrona zdrowia i życia 
przysługuje dziecku nienarodzonemu od: 1) rozpoczęcia porodu (naturalnego), 2) w wypadku operacyjnego 
zabiegu cięcia cesarskiego kończącego ciążę na żądanie kobiety ciężarnej - od podjęcia pierwszej czynno-
ści medycznej bezpośrednio zmierzającej do przeprowadzenia takiego zabiegu, 3) w wypadku konieczności 
medycznej przeprowadzenia zabiegu cięcia cesarskiego lub innego alternatywnego zakończenia ciąży - od 
zaistnienia medycznych przesłanek takiej konieczności.
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ujęcie relacji kobieta ciężarna – płód, tj. takie, które zdecydowanie 
nie uznawało płodu za samodzielnego pacjenta. Postrzegano bow-
iem kobietę ciężarną jako pojedynczy organizm3. Tego rodzaju uję-
cie aktualnie przeciwstawiane jest ujęciu dualnemu, które przyznaje 
płodowi status samodzielnego pacjenta – a w swej radykalnej postaci 
- pacjenta zupełnie niezależnego od kobiety. Ujęcie dualne zwiększa 
w sposób oczywisty zakres prawnej ochrony dziecka poczętego, jed-
nak szczególnie w wersji skraj nej razi sztucznością i nieuchronnie 
prowadzi do opisanych poniżej dylematów4. Podejście dualne pozwala 
na ograniczenia praw i wolności kobiety ciężarnej celem zapewnienia 
dobrostanu dziecka poczętego i rodzącego się, zdecydowanie zwiększa 
też zakres możliwej kontroli zachowań kobiety od momentu zajścia 
przez nią w ciążę5. Wydaje się również, iż opiera się założeniu, że ko-
biety ciężarne nie są w stanie samodzielnie podejmować racjonalnych 
decyzji w sprawach dotyczących bezpośrednio ich życia i zdrowia. 
Tymczasem nawet wzorcowo przebiegające ciąża, poród i połóg wy-
magają od kobiety wiele wysiłku i poświęcenia, pozostawiając w orga-
nizmie trwałe ślady, nie wspominając już o sytuacjach, w których poja-
wiają się komplikacje zdrowotne, gdy kobiety dla dobra dziecka znoszą 
długotrwale obniżające komfort życia i bolesne medyczne ingerencje 
w ich dotychczas sprawnie funkcjonujący organizm, zachowując przy 
tym jednak sprawność umysłu i waleczność zdecydowanie nie mnie-
jszą niż ich partnerzy. Trudno zatem wytłumaczyć, dlaczego kobiety 

3  Por. K. Szewczyk, Czy płód jest pacjentem? Medyczne modele relacji kobieta brzemienna - dziecko 
nienarodzone, Diametros nr 32/2012,, s. 110 i n. Na marginesie można dodać, że bez względu na przyjęty po-
gląd odnośnie pożądanego zakresu autonomii dziecka poczętego względem kobiety ciężarnej, z dzisiejszej per-
spektywy niedowierzanie budzi okoliczność, że jeszcze w latach sześćdziesiątych XX wieku, także w krajach 
o zaawansowanym poziomie medycyny, gdzie zaczęły się wówczas kształtować takie nowe gałęzie medycyny 
jak neonatologia i perinatologia, nie tylko dzieci poczęte, ale także noworodki były traktowane przedmiotowo, 
w praktyce nie ciesząc się takimi prawami i ochroną jak pozostali pacjenci. Jako przykład K. Szewczyk opisuje 
przypadek z John Hopkins Hospital z 9 kwietnia 1963 roku: ”U noworodka stwierdzono zespół Downa (…) 
oraz niedrożność dwunastnicy stosunkowo prostą do zoperowania. Zaniechanie zabiegu oznaczało śmierć gło-
dową pacjenta. Rodzice – pielęgniarka i prawnik mający już dwoje dzieci – nie zgodzili się na korektę wady 
(…) Lekarze – podobnie jak większość ich kolegów w analogicznych przypadkach – postąpili zgodnie z wolą 
rodziców i nie odwoływali się do sądu. Noworodek zmarł po 15 dniach” (K. Szewczyk, Decyzje krytyczne 
w neonatologii, Diametros nr 23/2010, s. 98-99.).

4  Por. K. Szewczyk, Czy płód jest pacjentem, s. 110 i n. 
5  jw.
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ciężarne próbuje się otoczyć patriarchalną pieczą zamiast szacunkiem 
i respektem. 

W niniejszym tekście omówiono wybrane problemy związane 
z prawnokarną ochroną życia i zdrowia dziecka poczętego i dziecka 
w czasie porodu w perspektywie możliwych konfliktów związanych 
z potrzebą zapewnienia ochrony życiu i zdrowiu kobiety ciężarnej 
oraz poszanowania jej godności i przyrodzonego prawa do stanowie-
nia o sobie. Motywacją do jego napisania była przede wszystkim chęć 
zwrócenia uwagi na potrzebę poszanowania autonomii woli kobiety 
ciężarnej w odniesieniu do realizacji czynności medycznych podejmo-
wanych względem jej organizmu6. Rozważania otworzy prawnokarna 
ocena zachowań kobiety ciężarnej – pacjentki odmawiającej poddania 
się zabiegowi leczniczemu koniecznemu dla ratowania jej życia i zdro-
wia lub życia i zdrowia dziecka poczętego lub rodzącego się, a także 
pacjentki, która korzysta z prawa do przeprowadzenia legalnej abor-
cji. Następnie zostanie poruszona kwestia prawnokarnej oceny działań 
i zaniechań lekarza, który kierując się troską o życie i zdrowie dziecka 
nienarodzonego lub pacjentki narusza prawo pacjentki do uzyskania 
rzetelnej informacji o stanie zdrowia, skłaniając tym samym nieświado-
mą wszystkich istotnych okoliczności pacjentkę do poddania się czyn-
ności medycznej lub przeciwnie: do zaniechania poddania się legalnej 
czynności medycznej, do której istnieją wskazania medyczne. Następ-
nie podobnej ocenie wypada poddać zachowania innych niż personel 
medyczny osób, które ograniczają ciężarną lub rodzącą pacjentkę w jej 
prawie do stanowienia o sobie, w tym osób, które względem pacjentki 
lub dziecka piastują funkcję gwaranta. Oczywiście istnieje potrzeba 

6  Mianem „czynności medycznych” będę określać za R. Kędziorą wszelkie czynności, które łączą się 
z oddziaływaniem na organizm ludzki za pomocą środków i metod o charakterze medycznym, bez względu na 
cel podejmowanych czynności. Są to zatem zarówno czynności lecznicze (terapeutyczne) jak i pozalecznicze. 
„Czynności lecznicze” (terapeutyczne) są to czynności medyczne, które podejmowane są w celu ratowania 
zdrowia lub życia ludzkiego, a także w celu zmniejszenia cierpień. Natomiast przez „czynności pozalecznicze” 
rozumie się wszystkie te czynności medyczne, które nie zmierzają bezpośrednio do ratowania zdrowia lub 
życia ludzkiego ani zmniejszenia cierpień osoby, której dotyczą. Poprzez „zabieg leczniczy” należy rozumieć 
czynnością medyczną połączoną z ingerencją wewnątrz organizmu pacjenta lub też naruszeniem integralności 
jego ciała. (R. Kędziora, Odpowiedzialność karna lekarza w związku z wykonywaniem czynności medycznych, 
Warszawa 2009, s. 36-39.). 
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przeprowadzenia odrębnych rozważań w odniesieniu do dzieci poczę-
tych, których życie i zdrowie jest przedmiotem ochrony art. 152, 153, 
157a oraz dzieci poczętych, które spełniwszy kryterium rozwojowe7 
uzyskały pełną prawnokarną ochronę przynależną człowiekowi z uwa-
gi na zaistnienie okoliczności sformułowanych w judykaturze oraz 
dzieci w okresie porodu, którym bez względu na zaistnienie dodatko-
wych okoliczności przyznaje się pełen zakres prawnokarnej ochrony 
właściwej człowiekowi8.

Podstawowe zasady postępowania celem uzyskania 
poinformowanej zgody ciężarnej pacjentki na czynności 
medyczne. Prawnokarna ocena przeprowadzenia czynności 
medycznych pomimo braku zgody pacjentki.

Jak zauważa A. Zoll, prawo pacjenta do samostanowienia można 
wyprowadzić z godności każdego człowieka jako wartości przyrodzo-
nej i niepowtarzalnej (art. 30 Konstytucji RP) 9, dlatego też stoi ono 
w hierarchii dóbr wyżej niż konieczność ochrony zdrowia czy nawet 

7  Wedle tzw. kryterium rozwojowego płód powinien stawać się desygnatem terminu „człowiek” po 
osiągnięciu zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, co każdorazowo należało-
by ustalić w realiach konkretnego przypadku. Oczywiście szczególnie w razie wystąpienia skrajnego wcześ-
niactwa tj. porodu po 22 a przed ok. 30 tygodniem ciąży „samodzielne życie” dziecka wiąże się z koniecznoś-
cią drastycznych interwencji medycznych, a prawdopodobieństwo zgonu lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 
noworodka w wyniku wcześniactwa jest pomimo zapewnienia profesjonalnej opieki medycznej niezwykle 
wysokie. Aktualnie w polskich warunkach kryterium rozwojowe spełniają płody ok. 25–27 tygodnia ciąży 
(K. Szewczyk, Bioetyka. Medycyna na granicach życia, t. 1, Warszawa 2009, s. 241). Warto zauważyć, że 
kryterium rozwojowe funkcjonuje w systemie prawa nie tylko jako kryterium pozwalające wyróżnić typy kwa-
lifikowane przestępstw aborcyjnych. Żywym urodzeniem jest w świetle załącznika nr 1 do rozporządzenia MZ 
z 21.12.2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz 
sposobu jej przetwarzania (tekst jednolity Dz.U. 0/2014 poz. 177) całkowite wydalenie lub wydobycie z ustro-
ju matki noworodka, niezależnie od czasu trwania ciąży, który po takim wydaleniu lub wydobyciu oddycha 
bądź wykazuje jakiekolwiek inne oznaki życia, bez względu na to, czy sznur pępowinowy został przecięty lub 
łożysko zostało oddzielone. Martwym urodzeniem jest zaś całkowite wydalenie lub wydobycie z ustroju matki 
płodu, jeżeli nastąpiło po upływie 22 tygodnia ciąży, który po takim wydaleniu lub wydobyciu nie oddycha 
ani nie wykazuje żadnego innego znaku życia. Zatrzymanie rozwoju i wewnątrzmaciczne obumarcie zarodka 
(stadium rozwojowe embrionu trwające u ludzi do ok. 12 tygodnia ciąży) lub płodu (stadium rozwojowe, 
rozpoczynające się u ludzi od ok. 12 tygodnia ciąży, kiedy to można rozpoznać cechy morfologiczne właściwe 
dla naszego gatunku) lub też jego wydalenie z organizmu kobiety na wcześniejszym etapie ciąży jest zaś w ro-
zumieniu medycznym nie „martwym urodzeniem” ani „przedwczesnym porodem” lecz „poronieniem”.

8  Definicje wymienionych pojęć patrz przypisy 2 i 7.
9  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie 

Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.
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życia pacjenta10. Artykuł 41 Konstytucji RP stanowi o prawie do nie-
tykalności i wolności osobistej, artykuł 47 Konstytucji RP o prawie 
człowieka do samostanowienia. Jak zauważa Sąd Najwyższy „Prawem 
każdego jest możność decydowania o swoim życiu osobistym (art. 47 
Konstytucji). Wypowiadane są też poglądy wyodrębniające prawo do 
planowania rodziny w systemie dóbr osobistych, upodmiotowujące ko-
bietę w sprawach prokreacji, sprzeciwiające się instrumentalnemu jej 
traktowaniu”11. Nakaz oraz warunki uzyskania zgody pacjenta przed 
podjęciem czynności leczniczej zawiera Ustawa o zawodach leka-
rza i lekarza dentysty12, zaś artykuł 192 k.k. przewiduje przestępstwo 
wykonania zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta. Regulacja ta poz-
wala stwierdzić, że wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta 
jest bezprawne, niezależnie od zgodności z zasadami sztuki medycznej, 
zaś wyjątkowe sytuacje, gdy jest legalne, określają przepisy rangi 
ustawowej13. Nie ulega wątpliwości, że poprzez zgodę pacjenta należy 
rozumieć tzw. zgodę poinformowaną (zgodę świadomą, zgodę obja-
śnioną), tj. taką, którą poprzedziła rzetelna informacja ze strony lekar-
za dotycząca stanu zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych 
oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się 
przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania i skut-
kach niepożądanych. Kwestię obowiązku udzielenia pacjentowi in-
formacji reguluje ogólny przepis art. 31 ust. 1 Ustawy o zawodach 

10  A. Zoll, Zaniechanie leczenia – aspekty prawne, PiM 2000, nr 5, s. 35. Tak też np. wyrok SN z dnia 
28 listopada 2007 r., V KK 81/07, OSNKW 2008, nr 2, poz. 14; A. Zoll, Granice legalności zabiegu lecznicze-
go, PiM 1999, nr 1, s. 29; E. Zielińska, Powinności lekarza w przypadku braku zgody na leczenie oraz wobec 
pacjenta w stanie terminalnym, PiM 2000, nr 5, s. 73; P. Kardas, Zgoda pacjenta na zabieg leczniczy a problem 
odpowiedzialności karnej lekarza za niewypełnienie obowiązku zapobiegania skutkowi, PS 2005, nr 10, s. 
55. Wypada jednak dodać, że pojawiają się w doktrynie głosy nie uznające prawa do dysponowania życiem 
i zdrowiem za absolutną, wyłączną domenę pacjenta i dozwalające na usprawiedliwienie działanie lekarza 
pomimo prawnie relewantnego sprzeciwu pacjenta za pomocą kontratypu stanu wyższej konieczności (por. np. 
K. Daszkiewicz, Uchylenie odpowiedzialności lekarza za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta, 
Pal. 2002, nr 11-12, s. 31; M. Cieślak (w:) System prawa karnego. O przestępstwach w szczególności, t. IV, cz. 
I, red. I. Andrejew, L. Kubicki, J. Waszczyński, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985, s. 290).

11  Wyrok SN z dnia 21 listopada 2003 r., V CK 167/03, OSNC 2004, nr 6, poz. 104.
12  Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 

857 z późn. zm. nazywana w dalszych częściach tekstu „Ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty”.
13  Por. A. Zoll (w:) A. Barczak-Oplustil [i in.], Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. 2, 

Komentarz do art. 117–277 k.k., red. A. Zoll, Warszawa 2008, s. 530–531.



36 Prawo i Medycyna 2/2015 (59, vol. 17)

Ewa Plebanek

lekarza i lekarza dentysty oraz art. 9 ust. 1 i 2 Ustawy o prawach pac-
jenta i Rzeczniku praw pacjenta14. Obowiązek powiadomienia pac-
jenta we wskazanym zakresie dotyczy wszelkich czynności i działań 
medycznych dokonywanych przez lekarza i odnosi się zarówno do 
zabiegów podstawowych, realizujących zasadniczy cel te rapii, jak 
i pomocniczych. Podkreśla się, że pacjenta należy informować nie ty-
lko o proponowanych, ale też innych możliwych, tj. dostępnych w ra-
mach NFZ oraz odpłatnie metodach diagnozy i terapii, w tym także 
niestandardowych. Jeżeli zaś istnieje kilka sposobów przeprowadzenia 
diagnozy lub leczenia danego schorzenia, ostateczny wybór powinien 
zawsze należeć do pacjenta, a lekarz powinien tę decyzję uszanować, 
bez względu na swoją osobistą ocenę jej w perspektywie względów me-
dycznych lub konfesyjnych. Jeżeli zaś z przyczyn światopoglądowych 
lekarz nie chce przeprowadzić określonych czynności medycznych 
lub wydać stosownego skierowania, gdy pacjent ma do nich prawo, 
powinien postąpić zgodnie z art. 39 ustawy o wykonywaniu zawodu 
lekarza i lekarza dentysty, tj. wskazać realne możliwości uzyskania 
takiego skierowania od innego lekarza lub w innym zakładzie opieki 
zdrowotnej oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medy-
cznej. Od takiego obowiązku nie zwalnia lekarza ani brak inicjatywy 
czy żądania pacjenta, ani skierowanie do innego specjalisty, do inne-
go szpitala, ani wykonanie innych badań, które nie mogą potwierdzić 
ani wykluczyć postawionej przez lekarza diagnozy np. odnośnie stanu 
zdrowia płodu15. Także „wewnętrzne procedury przyjęte w szpitalu” 
podobnie jak żadne inne pozaustawowe regulacje nie mogą ograniczać 
ustawowych praw pacjenta, w tym kobiety w ciąży16. Jak wskazał 

14  Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, (Dz.U. 2009 nr 52 
poz. 417). Stosowne zapisy gwarantujące respektowanie wolnej woli pacjenta zawierają też takie akty prawne 
jak: Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.); Ustawa 
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 
z późn. zm).; Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek 
i narządów, (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.)

15  Wyrok SN z dnia 12 czerwca 2008 r., III CSK 16/08, BSN nr 9/2008,, poz.9.
16  Wyrok SN z dnia 12 czerwca 2008 r., III CSK 16/08. Jak zauważa M. Nesterowicz: „Decyzja 

o przerwaniu ciąży jest prawem kobiety i nie może zakład (lekarz) jej przeciwstawiać swoich przekonań etycz-
nych i religijnych. Jeśli lekarz może powołać się na „klauzulę sumienia”, to nie może publiczny zakład, który 
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Sąd Najwyższy, prawo kobiety do rzetelnej informacji o stanie płodu 
odpowiadającej ogólnemu poziomowi wiedzy medycznej jest dobrem 
osobistym chronionym w art. 23 i 24 k.c.17 W niektórych judykatach 
Sąd Najwyższy zaliczył do dóbr osobistych „prawo do planowania 
ro dziny i wynikające z niego uprawnienie do legalnego przerwania 
ciąży w warunkach określonych w art. 4a ustawy o planowaniu rodz-
iny”18, których naruszenie może uzasadniać żądanie zadośćuczynie-
nia na podstawie art. 448 k.c. w związku z art. 24 k.c. wskazując, że 
„działania i zaniechania lekarzy polegające na odmowie skierowania 
w odpo wiednim czasie na genetyczne badania prenatalne w sytuacji za-
grożenia płodu wadą genetyczną oraz nieudzielanie rodzicom pełnych 
informacji w tym przedmiocie stanowi naruszenie zarówno obowiąz-
ków lekarza i praw pacjenta, jak i prawa kobiety (rodziców) do pla-
nowania rodziny i podjęcia świadomej decyzji o posiadaniu dziecka 
dotkniętego wadą genetyczną lub o przerwaniu ciąży. Uniemożliwienie 
rodzicom wykonania tych praw prowadzące do urodzenia, wbrew ich 
woli, dziecka upośledzonego, rodzi po stronie podmiotu odpowiedzial-
nego obowiązek zapłaty odpowiedniego zadośćuczynienia za doznaną 
w wyniku naruszenia ich dóbr osobistych krzywdę”19. Art. 13 Kodeksu 

ma realizować politykę Państwa w systemie opieki zdrowotnej” (M. Nesterowicz, Prawo Medyczne, wyd. VI, 
Toruń 2004, s. 198). Tak też: M. Boratyńska, P. Konieczniak, Prawa pacjenta, Warszawa 2001, s. 203 i n.

17  Jak zauważa SN w wyroku wyroku z dnia 13 października 2005 r., IV CK 161/05, nr 6/OSP nr 
6/2006,, poz. 71: „lekarz ma obowiązek właściwych kompetencji i obowiązek udzielania informacji. Chodzi 
o kompetencje rzeczywiste i merytoryczne, pozwalające na właściwą ocenę stanu pacjenta i zastosowanie nie-
zbędnych metod diagnostycznych oraz leczniczych, a obowiązek rzetelnej informacji powinien być realizowa-
ny w taki sposób, by dostarczyć pacjentowi dostatecznych i zrozumiałych informacji koniecznych do podjęcia 
przez niego decyzji o dalszym postępowaniu. Pacjent ma prawo do samodzielnego decydowania w sprawach 
osobistych o najistotniejszym znaczeniu, obowiązkiem zaś lekarza jest dostarczenie mu rzetelnych, obiek-
tywnych i zrozumiałych informacji pozwalających na podjęcie takiej decyzji oraz wydanie skierowania na 
badania, które pozwolą na postawienie właściwej diagnozy. Wszystko to lekarz powinien uczynić z własnej 
inicjatywy, pacjent bowiem - niemający na ogół wiedzy medycznej - może nie tylko nie mieć świadomości 
swojego stanu zdrowia, lecz także nie wiedzieć o metodach diagnostycznych mogących ten stan wyjaśnić. 
Nieudzielenie przez lekarza wskazanych informacji, udzielenie informacji nierzetelnych, dezinformacja oraz 
niewydanie skierowania na badania specjalistyczne, gdy jest to konieczne do określenia stanu pacjenta, stano-
wi o winie lekarza”.

18  Stanowisko SN zajęte w wyrokach: z dnia 21 listopada 2003 r., V CK 16/03, OSP nr 10/2004, poz. 
125; z dnia 13 października 2005 r., IV CK 161/05; z dnia 12 czerwca 2008 r., III CSK 16/08.

19  Wyrok SN z dnia 12 czerwca 2008 r., III CSK 16/08.
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Etyki Lekarskiej20 nakazuje lekarzowi respektować prawo pacjen-
ta do świadomego udziału w podejmowaniu podstawowych decyzji 
dotyczących jego zdrowia przez udzielanie mu w sposób zrozumiały 
informacji o stopniu ewentualnego ryzyka zabiegów diagnostycznych 
i lecz niczych, spodziewanych korzyściach związanych z wykony-
waniem tych zabiegów oraz o możliwościach zastosowania innego 
postępowania medycznego. Wskazuje się, że z obowiązku informacy-
jnego nie zwalnia lekarza niski poziom intelektualny pacjenta czy też 
słabe zdolności percepcyjne, spowodowane np. intensywnym, długo-
trwałym bólem, wyczerpaniem fizycznym lub psychicznym, działaniem 
silnych leków lub wiekiem. W takich przypadkach konieczne jest dos-
tosowanie przekazu do możliwości poznawczych adresata i udziele-
nie mu informacji w jak najprostszy i zrozumiały dla niego sposób21. 
Ustawodawca przyjął zatem ujęcie antypaternalistyczne, opierające 
się na przekonaniu, że to pacjentowi jako jednostce autonomicznej 
przysługuje prawo do ostatecznego osądu bilansu zysków i strat, jakie 
poniesie w wyniku wykonania lub zaniechania wykonania określonych 
czynności medycznych, zaś lekarz występuje tu jako fachowy dorad-
ca, który ma dostarczyć pacjentowi rzetelnych wskazówek i informacji, 
w oparciu o które pacjent będzie podejmował decyzję22. Jest to pode-
jście racjonalne, gdyż bilans wykonywany przez pacjenta uwzględnia 
nie tylko aspekty czysto fizjologiczne, ale także osobowość, światopo-
gląd, warunki i właściwości osobiste pacjenta (sytuacja rodzinna, ma-
jątkowa, wykonywany zawód, wyznawanie określonej religii, miejsce 
zamieszkania, styl życia), którego bezpośrednio decyzja dotyczy, a za-
tem okoliczności niezwykle ważne dla samopoczucia pacjenta i pro-
cesu terapeutycznego, szczególnie w perspektywie niejednoznacznych 
stanów faktycznych. Przykładowo - kobieta ciężarna, u której lekarz 

20  Kodeks Etyki Lekarskiej, zbiór zasad etyczno-deontologicznych wiążących wszystkich absolwen-
tów wydziałów lekarskich przyjęty w czasie Nadzwyczajnego II Krajowego Zjazdu Izb Lekarskich w 1991r.

21  M. Świderska, Zgoda pacjenta na zabieg medyczny, Toruń 2007, s. 117.
22  Ujęcie paternalistyczne opiera się na założeniu, że lekarz ma status nie tylko profesjonalisty ale 

i „urzędowego stróża obiektywnej moralności” zaś dobro pacjenta rozumie się w sposób zobiektywizowany 
i to do lekarza należy decyzja co jest dobre a co jest złe (M. Boratyńska, P. Konieczniak, Autonomia pacjenta 
a wskazania medyczne, Studia Iuridica 2008, nr XLIX, s. 20 i n. )
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zdiagnozował schorzenie wymagające wielotygodniowego przebywa-
nia w pozycji leżącej oraz wykonywania licznych czynności medyc-
znych, podejmie decyzję o ewentualnej długotrwałej hospitalizacji nie 
tylko w oparciu o informację na temat schorzenia, na które zapadła. 
Liczyć się będą również takie czynniki jak miejsce pobytu, z uwzględ-
nieniem okoliczności, czy w razie zwiększenia poziomu zagrożenia 
zdąży na czas dotrzeć do specjalistycznego szpitala lub gabinetu lekar-
za, który prowadzi ciążę oraz czy w pobliżu można wykonywać zale-
cane badania i zabiegi w systemie ambulatoryjnym. Nie mniej istotna 
jest sytuacja materialna, która pozwoli sfinansować opiekę medyczną, 
zabiegi i leki przyjmowane poza szpitalem; ponadto: sytuacja rodzin-
na; warunki środowiskowe panujące w szpitalu; warunki mieszkanio-
we; usposobienie. 

Wyjątkowo ustawa lekarska pozwala lekarzowi skorzystać z tzw. 
przywileju terapeutycznego, które to rozwiązanie nawiązuje do mode-
lu paternalistycznego23. Na żądanie pacjenta lekarz ma jednak zawsze 
obowiązek udzielenia pacjentowi informacji w pełnym zakresie, nie 
ograniczając się jedynie do odpowiedzi na konkretne pytania (art. 9 
ust. 6 ustawy o prawach pacjenta), bez względu na okoliczność, czy 
tego rodzaju informacja negatywnie wpłynie na stan zdrowia chore-
go i proces terapeutyczny. Przywilej terapeutyczny nie upoważnia do 
przekazywania informacji pozostających w sprzeczności z obiektyw-
nie weryfikowalnymi danymi, zwłaszcza w odpowiedzi na konkret-
ne, postawione przez pacjenta pytania. W szczególności podkreśla się, 
że w razie „stwierdzenia u pacjenta poważnej choroby (…) informa-
cji tej co do zasady nie można przed nim zatajać. Pacjent powinien 
mieć pełną wiedzę na temat postawionego rozpoznania choćby po to, 
by mógł przed zabiegiem uporządkować swoje sprawy osobiste (…) 

23  Artykuł 31 ust. 4 ustawy o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty pozwala lekarzowi 
ograniczyć zakres przekazywanych choremu informacji o stanie zdrowia i rokowaniu w sytuacjach wyjątko-
wych, gdy rokowania są niepomyślne dla pacjenta, jeżeli według oceny lekarza za ograniczeniem tym prze-
mawia dobro pacjenta, a zatem czy ujawnienie wymaganej prawem informacji może wyrządzić konkretnemu 
choremu poważna szkodę lub zmniejszyć powodzenie leczenia. 
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i zawodowe”24. Nie ulega wątpliwości, że taką właśnie sytuacją jest 
zdiagnozowanie u ciężarnej lub u płodu poważnej choroby: chociaż-
by dlatego, że rodzice powinni mieć czas, aby przygotować się pod 
względem emocjonalnym, materialnym i organizacyjnym na przyby-
cie na świat ciężko chorego dziecka, a nawet na jego śmierć.

Na taką samą ocenę, jak przeprowadzenie zabiegu medycznego po-
mimo braku zgody, zasługują przypadki, w których personel medycz-
ny uzyskuje „zgodę” pacjentki za pomocą podstępu, wprowadzając ją 
świadomie w błąd odnośnie okoliczności istotnych w perspektywie 
wyrażenia poinformowanej zgody. Zachowaniem bezprawnym jest 
zatem skłonienie pacjentki do racjonalnego w ocenie personelu me-
dycznego postępowania, poprzez udzielenie niepełnej lub nieprawdzi-
wej informacji na temat stanu zdrowia dziecka nienarodzonego lub jej 
samej, o związanych z tym rokowaniach i innych obiektywnie uzasad-
nionych możliwościach diagnostycznych i terapeutycznych niż uznane 
za właściwe przez informującego. Takie informacyjne zafałszowania 
mogą służyć zarówno przekonaniu do wyrażenia zgody na czynności 
medyczne uznane przez lekarza za słuszne, jak i do zaniechania pod-
dania się legalnym i uzasadnionym w jej przypadku czynnościom me-
dycznym nieakceptowanym ze względów innych niż medyczne przez 
osobę udzielającą informacji25. Zgodnie z niebudzącym wątpliwości 
stanowiskiem judykatury i doktryny wyrażenie przez pacjenta zgody 
opartej na nieadekwatnej informacji nie jest zgodą na zabieg leczniczy 
w znaczeniu art. 192 k.k., a zatem przeprowadzenie zabiegu leczni-

24  K. Bączyk-Rozwadowska, Prawo pacjenta do informacji według przepisów polskiego prawa 
medycznego, SIT 2011, z. 9, s. 94.

25  Jako przykład można wskazać postępowanie lekarza polegające na świadomym niepoinformowa-
niu pacjentki o stwierdzonej w czasie badania poważnej wadzie płodu, uzasadniającej aborcję ze względów 
eugenicznych; świadome niepoinformowanie pacjentki o możliwości przeprowadzenia badań prenatalnych 
mogących potwierdzić podejrzenie lekarza co do poważnej wady płodu uzasadniającej aborcję ze względów 
eugenicznych; świadome przeprowadzanie diagnostyki długotrwałej i niepotrzebnej z perspektywy wskazań 
medycznych i potwierdzenia zaistnienia merytorycznych przesłanek dokonania legalnej aborcji, a mającej na 
celu przekroczenia terminu, w którym legalna aborcja jest dopuszczalna; niepoinformowanie pacjentki o po-
ważnej chorobie zagrażającej jej życiu lub związanych z nią rokowaniach lub skutecznych metodach leczenia 
w sytuacji, gdy jedynym skutecznym sposobem ratowania życia kobiety jest zastosowanie terapii bezpośrednio 
godzącej w życie płodu lub aborcja z przyczyn terapeutycznych; niepoinformowanie pacjentki o możliwości 
legalnego przerwania ciąży w sytuacji gdy spełnione są merytoryczne przesłanki do przeprowadzenia takiego 
zabiegu.
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czego w oparciu o niepoinformowaną „zgodę” pacjenta należy uznać 
za realizację znamion 192 k.k.26 Przy tym, jak już wspomniano, zakres 
obowiązku informacyjnego nie zależy od swobodnego uznania leka-
rza, ale wyznaczają go w sposób precyzyjny akty prawne rangi usta-
wowej. Jeżeli zaś w wyniku braku adekwatnej informacji pacjentka 
zostanie pozbawiona możliwości świadomego rozważenia, czy chce 
poddać się określonym procedurom medycznym (np. badaniom prena-
talnym, przerwaniu ciąży, chemioterapii) pomimo, że istnieją dla nich 
obiektywne wskazania, to należy rozważyć odpowiedzialność cywilną 
i zawodową personelu medycznego. Nie jest w takiej sytuacji wyklu-
czona także odpowiedzialność karna, gdyż wynikające z nieświado-
mości pacjentki zaniechanie poddania się danej czynności medycznej 
łączy się zazwyczaj z udzieleniem wadliwej bo niepoinformowanej 
zgody na inną procedurę medyczną, a więc możliwa jest odpowiedzial-
ność karna za realizację znamion 192 k.k. Nadto, w razie zaniechania 
udzielenia pacjentce informacji o czynnościach medycznych istotnych 
z perspektywy skutecznego ratowania jej życia i zdrowia, jednak kosz-
tem życia i zdrowia dziecka poczętego, można rozważyć odpowie-
dzialność za przestępstwo skierowane przeciwko życiu lub zdrowiu 
pacjentki, oczywiście po ustaleniu, że metoda obrana przez lekarzy 
była sprzeczna z regułami sztuki medycznej. Problematyczną kwestią 
okazałaby się w takiej kolizyjnej sytuacji ocena postępowania perso-
nelu medycznego w kontekście reguł postępowania z dobrami, jakimi 
są tu z jednej strony: życie i zdrowie pacjentki, a z drugiej - życie 
i zdrowie dziecka nienarodzonego. Przykładowo: czy za bezprawny 
atak na życie lub zdrowie człowieka można uznać zaniechanie (nie-
podjęcie) leczenia pacjentki jedyną sprawdzoną i skuteczną metodą, 
z uwagi na okoliczność, że terapia zagraża życiu płodu? W odniesie-
niu do pacjenta, który podjął świadomą decyzję, że nie chce poddać 
się skutecznej terapii, bez względu na motywację i następstwa takiego 
sprzeciwu, zaniechanie leczenia jest zachowaniem legalnym i jedy-

26  A. Zoll, Kodeks.., t. 2, s. 541;wyrok SA w Poznaniu w wyroku z dnia 29 września 2005 r., I ACa 
236/05, Lex, nr 175206.
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nym uprawnionym. Nie ma powodu, aby kwestię tę oceniać odmien-
nie w odniesieniu do ciężarnej pacjentki. Jeżeli zatem w odniesieniu 
do pacjenta nie będącego w ciąży i nie sprzeciwiającemu się terapii, 
zaniechanie określonej metody skutecznego leczenia zostałoby oce-
nione jako błąd w sztuce lekarskiej (naruszenie reguł postępowania 
z dobrem), mogący rodzić odpowiedzialność karną za przestępstwo 
przeciwko życiu lub zdrowiu pacjenta, to tak samo należy ocenić 
tego rodzaju zaniechanie w odniesieniu do kobiety ciężarnej. Jeże-
li ciężarnej pacjentce uniemożliwiono podjęcie świadomej decyzji 
odnośnie kontynuacji (podjęcia) leczenia niezbędnego z perspekty-
wy ratowania życia i zdrowia, jednak kosztem dobrostanu płodu lub 
przeciwnie - zaryzykowania własnego życia lub zdrowia dla rato-
wania życia płodu, w wyniku czego pacjentka rozstrzygnęła konflikt 
dóbr inaczej niż gdyby to zrobiła mając pełen zakres należnych jej 
informacji, to należy stwierdzić, że takie zachowanie osób zobowią-
zanych do uzyskania zgody pacjentki może zostać ocenione także 
w perspektywie niedozwolonego ataku na życie lub zdrowie człowie-
ka, którym w zależności od stanu faktycznego może być pacjentka 
lub dziecko nienarodzone. Zatem zaniechanie (niepodjęcie) jedynej 
skutecznej terapii ratującej życie i zdrowie pacjentki, bez względu 
na korzyści dla dziecka nienarodzonego należałoby ocenić tak samo 
jak w przypadku każdego innego pacjenta, a więc jako błąd w sztuce 
(naruszenie reguł postępowania z dobrem) mogący rodzić odpowie-
dzialność karną za przestępstwo. Podobnie zaniechanie (niepodjęcie) 
terapii niezbędnej dla utrzymania przy życiu płodu w celu ratowania 
życia i zdrowia pacjentki, powinno zostać uznane za naruszenie reguł 
postępowania z dobrem w sytuacji, w której taka metoda postępowa-
nia została obrana z pominięciem zasad gwarantujących poszanowa-
nie autonomii woli pacjentki.

Zagadnienie legalizacji za pomocą instytucji kontratypu obrony 
koniecznej lub stanu wyższej konieczności czynu polegającego na ak-
tywnym wprowadzeniu ciężarnej pacjentki w błąd co do stanu zdro-
wia własnego oraz płodu, przeprowadzenia zabiegu leczniczego po-
mimo sprzeciwu pacjentki i innych zachowań personelu medycznego 
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naruszających w sposób bezprawny autonomię decyzyjną pacjentki 
zostanie szerzej omówione w drugiej części artykułu.

Prawnokarna ocena sprzeciwu ciężarnej pacjentki na zabieg 
leczniczy niezbędny dla ratowania życia lub zdrowia jej samej lub 
dziecka nienarodzonego.

Przyjętą w art. 192 k.k. regułę wspiera inny przepis części szcze-
gólnej kodeksu karnego, tj. art. 162 § 2 k.k., wyłączający odpowie-
dzialność karną za nieudzielenie pomocy człowiekowi w niebezpie-
czeństwie, w sytuacji gdy w celu udzielenia pomocy niezbędne byłoby 
poddanie się zabiegowi lekarskiemu. Klauzula zawarta w art. 162 § 2 
k.k. nie przewiduje przy tym żadnych wyjątków odnośnie rodzajów 
zabiegów (np. gdy czynność medyczna, której miałaby się poddać oso-
ba udzielająca pomocy, jest stosunkowo nieinwazyjna i nieryzykowna, 
a przy tym niezbędna dla zneutralizowania stanu bezpośredniego za-
grożenia życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u osoby ratowa-
nej), czy też z uwagi na związek pomiędzy potrzebującym pomocy 
a osobą, która mogłaby być takiemu zabiegowi poddana (np. odnośnie 
rodziców względem małoletnich dzieci)27. A maiori ad minus należy 
stwierdzić, że klauzula 162 § 2 k.k. dotyczy także kobiety ciężarnej 
i  kobiety w okresie porodu oraz zakresu jej prawnych i szczególnych 
obowiązków względem nienarodzonego dziecka (przy założeniu, że 
takie obowiązki w ogóle istnieją). Nie ma tu znaczenia okoliczność, 
czy dziecko nienarodzone uzyskało pełen zakres prawnokarnej ochro-
ny przynależnej człowiekowi. Jest tak po pierwsze dlatego, że w sy-
stemie prawa nie ma norm, które nakładałyby na biologicznych ro-
dziców prawny, szczególny obowiązek pieczy nad dzieckiem przed 
momentem „narodzin”. Należy przyjąć, że władza rodzicielska, a za-
tem i szczególny, prawny obowiązek rodzica w zakresie pielęgnacji, 

27  Szerokie ujęcie wyłączenia z art. 162 § 2 k.k. wzbudziło w doktrynie zastrzeżenia odnoszące się 
do braku takiego obowiązku w stosunku do osób najbliższych, jeżeli nie łączy się to z narażeniem na niebez-
pieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu A. Zoll (w:) Kodeks…, t. 2, s. 365–366; idem 
(w:) G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll (red.), 
Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, t.1, Warszawa 2007, wyd. III, s. 70–71.
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leczenia, usuwania wszelkich przedmiotowych i podmiotowych za-
grożeń dla życia i zdrowia dziecka, a także podjęcia decyzji i wyraże-
nia zgody w kwestii wykonania zabiegu leczniczego, dotyczy jedynie 
dzieci już narodzonych28. Dlatego też, przed chwilą narodzin kobieta 
ciężarna nie pełni względem dziecka nienarodzonego funkcji gwaranta 
w rozumieniu art. 2 k.k., a zatem przynajmniej z tego jednego powodu 
nie może być podmiotem popełnionego poprzez zaniechanie przestęp-
stwa skutkowego skierowanego przeciwko życiu lub zdrowiu dzie-
cka – bez względu na zakres przyznanej mu prawnokarnej ochrony. 
Po drugie, jeśli nawet przyjąć korzystną dla dziecka nienarodzonego 
wykładnię pojęcia „narodziny” i uznać, iż jest to moment rozpoczę-
cia akcji porodowej lub podjęcia przez personel medyczny czynności 
zmierzających bezpośrednio do zabiegu cesarskiego cięcia, a zatem że 
dziecko w okresie porodu staje się przedmiotem władzy rodzicielskiej, 
więc zarówno matka, jak i ojciec sprawują względem niego obowiązki 
gwaranta oraz władzę rodzicielską, to brak zgody na zabieg medyczny 
ze strony posiadającej zdolność do wyrażenia świadomej zgody mat-
ki nie może zostać przekreślony przez zgodę przedstawiciela ustawo-
wego dziecka, sądu opiekuńczego lub decyzję lekarza, tak jak ma to 

28  W prawie karnym powszechnie przyjmuje się, że prawny szczególny obowiązek rodziców 
sprawowania pieczy względem małoletnich dzieci wynika z art. 95 § 1 k.r.o. (por. Por. J. Majewski, 
O pożytkach i szkodach dociekań nad problematyką źródeł obowiązku gwaranta, KPP 2004, nr 4, s. 125; A. 
Zoll (w:) Kodeks…, t. I, s. 64). Doktryna prawa cywilnego podkreśla, że elementem władzy rodzicielskiej 
jest m.in. obowiązek pielęgnacji, leczenia dziecka i usuwania wszelkich przedmiotowych i podmiotowych 
zagrożeń dla jego życia i zdrowia, a także podjęcia decyzji i wyrażenia zgody w kwestii wykonania zabiegu 
leczniczego (T. Sokołowski, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Poznań 2006, s. 121 i n.). Jednak przepis art. 92 
k.r.o. nie wskazuje jednoznacznie chwili powstania władzy rodzicielskiej, a dominujący sposób jego wykładni 
przyjmuje, że władza powstaje ex lege z chwilą narodzin dziecka w odniesieniu do obydwojga rodziców, 
jeżeli pozostają w związku małżeńskim, zaś w sytuacji, gdy zdarzenie, jakim jest urodzenie, nie wiąże się 
automatycznie z przyznaniem władzy rodzicielskiej, władza rodzicielska powstaje po narodzinach dziecka 
i orzeczeniu sądu bądź oświadczeniu o uznaniu ojcostwa (H. Haak, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Władza 
rodzicielska. Komentarz, Toruń 1995, s. 35; H. Ciepła (w:) K. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 
Komentarz, wyd. III, Warszawa 2006, s. 621; T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2009, 
s. 215 i n.; M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2006, s. 137.). W doktrynie prawa 
cywilnego nie prowadzono rozważań w zakresie wpływu zaawansowania rozwoju płodu na zmianę jego 
sytuacji prawnorodzinnej, brak także rozważań, który moment powinien być uznany za chwilę narodzin 
dziecka i pojawienie się tym samym władzy rodzicielskiej. Należy zatem uznać, że de lege lata nie można 
stwierdzić, aby prawny i szczególny obowiązek sprawowania pieczy ciążył na rodzicach przed momentem 
narodzin dziecka. Moment narodzin przypada przy tym najwcześniej na chwilę wyznaczoną kryterium 
położniczym, gdyż nawet przy bardzo elastycznej interpretacji tego pojęcia, nie sposób identyfikować narodzin 
z osiągnięciem przez płód zdolności do życia poza organizmem kobiety ciężarnej.
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miejsce w odniesieniu do pacjentów małoletnich (art. 34 ustawy o wy-
konywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty). Takie rozwiązanie nie 
jest możliwe z uwagi na treść art. 162 § 2 k.k. Nawet bowiem jeżeli 
uznamy, że rodząca pacjentka postąpiła wbrew prawnemu i szczegól-
nemu obowiązkowi sprawowania opieki względem dziecka, to należy 
stwierdzić, że w zależności od poglądu na charakter klauzuli zawartej 
w 162 § 2 k.k. - wyłączona jest bądź przynajmniej karalność takiego 
zaniechania29, bądź też poddanie się zabiegowi medycznemu nie nale-
ży do obowiązków gwaranta, więc bez względu na konsekwencje dla 
dziecka sprzeciw pacjentki nie jest czynem bezprawnym. W doktrynie 
funkcjonuje bowiem pogląd, że art. 162 § 2 doprecyzowuje prawne 
i szczególne obowiązki gwaranta i że w związku z jego treścią obo-
wiązki gwaranta nigdy nie obejmują powinności poddania się zabie-
gowi medycznemu30. Wydaje się, że pogląd mówiący, iż wyłączenie 
art. 162 § 2 k.k. ma charakter klauzuli doprecyzowującej obowiąz-
ki gwaranta, a nie charakter klauzuli depenalizującej opisane w niej 
zachowania czy klauzuli wyłączającej winę, należy uznać za trafny. 
Jeżeli bowiem rodząca pacjentka korzysta z praw pacjenta gwaran-
towanych przez Konstytucję i ustawy, to bez względu na motywację 
i konsekwencje sprzeciwu, nie można jednocześnie twierdzić, iż jest to 
zachowanie bezprawne. 

Oczywiście nie ulega wątpliwości, że odmowa zgody na interwen-
cję medyczną, która wiąże się z zagrożeniem życia lub zdrowia innego 
podmiotu niż odmawiający jakościowo różni się od odmowy, której 
bezpośrednie skutki nie będą odczuwane przez nikogo poza samym 
zainteresowanym. Z drugiej strony dziecko poczęte, a także dziecko 
w czasie porodu nie jest jeszcze odrębną od pacjentki, samodzielną 
osobą. De lege lata nie dzieli się zabiegów leczniczych wykonywa-
nych na organizmie kobiety ciężarnej na te, które dotyczą jedynie 

29  Przykładowo J. Kulesza stwierdza, że 162 § 2 k.k. w badanym zakresie opisuje okoliczność wyłą-
czającą winę (J. Kulesza, Przestępstwo nieudzielenia pomocy w niebezpieczeństwie, Łódź 2008, s. 284-285; J. 
Kulesza, Granice obowiązku gwaranta w świetle art. 162 k.k., Prok i Pr 7–8, 2006, s. 108 i n.).

30  Tak np. A. Zoll, Prawo lekarza do odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych i jego granice, PiM 
2003, nr 13, s. 23.
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kobiety oraz na odnoszące się zarówno do jej organizmu, jak organi-
zmu dziecka poczętego, (nie wspominając już o kategorii zabiegów, 
które mogłyby dotyczyć jedynie dziecka poczętego bez ingerencji 
w organizm kobiety, gdyż takie nie istnieją). Wobec braku rozróżnienia 
dokonanego przez legislatora, nie można drogą „dobrego zwyczaju” 
ani przez jak najszerszą interpretację okoliczności i stanów decydu-
jących o niemożliwości wyrażenia przez pacjenta świadomej zgody31 
ograniczyć prawa człowieka do stanowienia o sobie. Brak szczegól-
nych uregulowań ustawowych wprowadzających przymus leczenia 
kobiet ciężarnych lub kobiet w okresie porodu uzasadnia wyrażenie 
poglądu, iż sprzeciw wobec zabiegu medycznego ze strony takiej pa-
cjentki, bez względu na konsekwencje dla życia i zdrowia kobiety oraz 
dziecka nienarodzonego, jest prawnie relewantny i nie może zostać 
uznany ani za zachowanie karalne, ani za bezprawne. Dlatego też na-
leży stwierdzić, że kobieta zdolna do wyrażenia samodzielnej zgody 
na czynności medyczne może zadecydować, choćby z irracjonalnych 
powodów, że nie podda się zabiegowi medycznemu lub nie wypełni in-
nych zaleceń lekarza np. odnośnie potrzeby hospitalizacji, regularnego 
przyjmowania leków, rezygnacji z aktywności fizycznej, nawet gdyby 
mogło to skutkować śmiercią lub poważnym uszczerbkiem na zdro-
wiu nienarodzonego dziecka lub jej samej. Prawo to zachowuje także 
w okresie porodu, do momentu takiego fizycznego wyodrębnienia się 
dziecka z jej organizmu, które spowoduje, że możliwe będzie podjęcie 
względem dziecka interwencji medycznej nie ingerującej w ciało mat-
ki. Zatem póki zabieg leczniczy nakierowany na ratowanie zdrowia 
lub życia dziecka musiałby się łączyć także z ingerencją w organizm 
matki, nie można przyjąć, że odmowa zgody może prowadzić do odpo-
wiedzialności karnej matki za przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu 
dziecka. Nie ma także możliwości przypisania kobiecie odpowiedzial-
ności za przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu dziecka w sytuacji, 
w której skutek powstał w trakcie porodu lub po porodzie, jednak był 

31  Za taką interpretacją opowiada się. J. Haberko (J. Haberko, Cywilnoprawna ochrona dziecka 
poczętego, Warszawa 2010, s. 397 i n.
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następstwem odmowy przez kobietę zgody na zabieg medyczny wy-
rażonej przed wydobyciem dziecka z jej organizmu lub niestosowania 
się do bezwzględnych zaleceń lekarza w czasie trwania ciąży. Należy 
uznać, że realizacja przez kobietę ciężarną lub rodzącą podstawowych 
praw pacjenta nie może być czynem bezprawnym, podobnie jak to ma 
miejsce w przypadku wszystkich innych kategorii pacjentów. Ujęcie 
takie wyklucza wobec tego możliwość żądania przez dziecko od matki 
naprawienia szkód wyrządzonych mu w okresie prenatalnym na pod-
stawie art. 4461 k.c. Usytuowanie art. 4461

 k.c. w rozdziale poświęco-
nym czynom niedozwolonym oznacza bowiem, że odpowiada za szko-
dę tylko ten, kto wyrządził ją drugiemu swoim czynem bezprawnym 
i zawinionym.

Przekładając powyższe rozumowanie na pojawiające się w praktyce 
medycznej oraz praktyce organów ścigania przykłady można stwier-
dzić, że nie jest zachowaniem bezprawnym odmowa zgody na zabieg 
cesarskiego cięcia ze strony pacjentki zarażonej wirusem HIV lub 
chorobą weneryczną bądź inną zakaźną chorobą uchodzącą za ciężką, 
nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu - nawet jeżeli poród siłami 
natury z bardzo dużym prawdopodobieństwem może doprowadzić do 
zakażenia dziecka i bez względu na okoliczność, że do takich następstw 
w wyniku decyzji kobiety doszło. Podobnie nie jest zachowaniem bez-
prawnym zaniechanie skorzystania z pomocy medycznej: np. wezwa-
nia karetki pogotowia, udania się do szpitala, telefonicznego kontaktu 
z lekarzem prowadzącym ciążę. Dotyczy to w szczególności kobiety, 
która po 24 tygodniu ciąży, jednak na wiele tygodni przed właściwym 
terminem porodu rozpoznaje u siebie symptomy akcji porodowej, na-
wet jeżeli ma przy tym świadomość, że skrajnie przedwczesny poród 
w domowych warunkach nie daje wcześniakowi szansy na przeżycie 
i dla niej samej także stwarza poważne niebezpieczeństwo. Podobnie 
należy ocenić zachowanie polegające na nieprzestrzeganiu bezwzględ-
nych zaleceń lekarskich nawet przy świadomości, że zaniechania ozna-
czają stworzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa zagrażającego ży-
ciu lub zdrowiu dla samej kobiety oraz płodu. Zachowaniem legalnym 
będzie więc doprowadzenie przez ciężarną, w wyniku niezastosowania 
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się do bezwzględnych zaleceń lekarza, do przedwczesnego porodu, 
a następnie w wyniku tego zdarzenia do ciężkiego uszczerbku na zdro-
wiu lub śmierci noworodka. Równie legalna będzie decyzja przyszłych 
rodziców o porodzie w warunkach domowych pomimo zalecenia leka-
rza, że poród powinien się odbyć w szpitalu - bez względu na skutki, 
jakie powstały w odniesieniu do życia i zdrowia kobiety rodzącej oraz 
dziecka w wyniku przeprowadzenia porodu w warunkach nieszpital-
nych. Nie będzie czynem bezprawnym sprzeciw kobiety rodzącej si-
łami natury wobec technik medycznych przyspieszających wydoby-
cie dziecka z ciała matki (np. użycia kleszczy położniczych, nacięcia 
krocza, przeprowadzenia cesarskiego cięcia w trybie nagłym, podania 
wlewu wzmagającego skurcze porodowe) - nawet jeżeli konsekwencją 
tego sprzeciwu byłaby okołoporodowa śmierć lub ciężki uszczerbek na 
zdrowiu noworodka. 

Prawnokarna ocena zachowań polegających na ograniczeniu 
kobiecie możliwości przeprowadzenia zabiegu przerwania ciąży 
zgodnego z przepisami ustawy o planowaniu rodziny i ochronie 
płodu ludzkiego.

Niebagatelne znaczenie w perspektywie możliwości powołania się 
na stan wyższej konieczności lub obronę konieczną celem ogranicze-
nia prawa pacjentki do samostanowienia ma prawna ocena zachowania 
kobiety polegającego na przerwaniu ciąży zgodnie z przepisami usta-
wy o planowaniu rodziny i ochronie płodu ludzkiego. Jest to zagadnie-
nie w doktrynie sporne32. Wydaje się, że rację mają ci z jej przedstawi-
cieli, którzy powołując się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 28 maja 1997 r.33 wskazują, że przerwanie ciąży zgodnie z prze-
pisami ustawy o planowaniu rodziny34 jest czynem legalnym, a nie 

32  Szerzej K. Szutowska, Odpowiedzialność za szkodę z tytułu wrongful conception i wrongful birth 
w świetle funkcji odpowiedzialności odszkodowawczej w polskim prawie cywilnym — część I, Transformacje 
Prawa Prywatnego 2008, nr 1, s. 57 i n.

33  Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 r., K 26/96, OTK 1997, nr 2, poz. 19.
34  Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 

dopuszczalności przerywania ciąży, (Dz.U. 1993 nr 17 poz. 78 ze zm.), w dalszych partiach tekstu nazywana 
„ustawą o planowaniu rodziny”.
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zachowaniem bezprawnym, którego karalność została uchylona na 
mocy stosownej klauzuli w kodeksie karnym35. Jak zauważył Trybunał 
Konstytucyjny, pogląd przeciwny, mówiący, że przerwanie ciąży zgod-
ne z przepisami ustawy jest zachowaniem bezprawnym i niekaralnym, 
byłby zasadny gdyby art. 4a ustawy o planowaniu rodziny znajdował 
się w kodeksie karnym. Bezprawność zachowania oznacza ujemną 
jego ocenę przez wzgląd na sprzeczność z porządkiem prawnym; przy 
czym na płaszczyźnie prawa cywilnego chodzi nie tylko o  zachowa-
nie sprzeczne z przepisem ustawy, ale za bezprawne może być uzna-
ne również zachowanie naruszające zasady współżycia społecznego36. 
Jak zauważa K. Szutowska „(..)nie jest bezprawne zachowanie, które 
nie pozostaje w sprzeczności z normą sankcjonowaną, będącą wyra-
zem rozstrzygnięcia kolizji dóbr, powstającej przy próbie wyznaczenia 
zakresu ochrony, jaka powinna im przysługiwać. Zabieg przerwania 
ciąży w przypadkach ujętych w art. 4a ustawy o planowaniu rodziny, 
legalny w świetle obowiązujących przepisów ustawowych, nie jest (...) 
sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, gdyż określone przy-
padki możliwości jego dokonania zostały wyraźnie przez ustawodawcę 
dopuszczone, stanowiąc przejaw dokonanego przez niego wartościo-
wania dóbr prawnie chronionych i wyważenia, również w świetle za-
łożeń etycznych, ochrony prawnej, jaka tym dobrom powinna zostać 
przyznana”37. Nie chodzi przy tym o wtórną legalizację przerwania 
ciąży na zasadzie kontratypu, ale o legalność pierwotną38. Z uwagi na 
redakcję art. 152 § 1, aborcja dokonana zgodnie z ustawą o planowaniu 
rodziny nie wypełnia bowiem znamion czynu zabronionego opisanego 
w tym przepisie, nie można więc twierdzić, aby zachodziła potrzeba 
wyłączenia jej bezprawności w sposób wtórny za pomocą instytucji 

35  Szerzej na temat charakteru art. 4a ustawy o planowaniu rodziny oraz wynikających z tego konse-
kwencjach na gruncie prawa cywilnego K. Szutowska, Odpowiedzialność…, s. 57 i n.

36  K. Szutowska, Odpowiedzialność.., s. 77.
37  K. Szutowska, Odpowiedzialność.., s. 77-78.
38  Orzeczenie TK z dnia 28 maja 1997 r., K 26/96, pkt 4.3; uchwała SN z dnia 22 lutego 2006 r., III 

CZP 8/06, OSP 2007, z. 2, poz. 16.
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kontratypu39. Jeżeli zaś chodzi o prawną ocenę przeprowadzenia przez 
kobietę aborcji, która nie spełnia przesłanek merytorycznych opisa-
nych w ustawie o planowaniu rodziny, to należy stwierdzić, że jest to 
zachowanie bezprawne, tym niemniej nie realizujące znamion prze-
stępstwa (niekaralne), gdyż redakcja typów aborcyjnych jednoznacznie 
wskazuje, ze ich podmiotem nie może być kobieta przerywająca swoją 
ciążę samodzielnie ani współdziałając z innymi osobami40. Przyjmując 
tego rodzaju ujęcie należy stwierdzić, że personel medyczny oraz oso-
by trzecie nie mają możliwości powołania się na działanie w ramach 
kontratypu celem uniemożliwienia kobiecie przeprowadzenia zabiegu 
legalnej aborcji. Jeżeli zabieg przerwania ciąży przeprowadzany jest 
zgodnie z zasadami wysłowionymi w ustawie o planowaniu rodziny, to 
ciężarna kobieta, personel medyczny przeprowadzający zabieg prze-
rwania ciąży oraz inne osoby współdziałające z ciężarną (np. rodzina 
utwierdzająca kobietę w zamiarze przerwania ciąży, przedstawiciele 
organizacji społecznych pomagający w znalezieniu placówki skłonnej 
do wykonania zabiegu, lekarz wystawiający stosowne zaświadczenie 
i skierowanie do szpitala) działają w sposób legalny i tym samym nie 
ma możliwości przeciwstawiania się im poprzez zachowania reali-
zujące znamiona czynu przestępnego z powołaniem się na działanie 
w ramach kontratypu. Przyjęcie poglądu przeciwnego, mówiącego 
że ustawa o planowaniu rodziny zawiera jedynie przesłanki depena-
lizujące przeprowadzenie zabiegu przerwania ciąży spowodowałoby, 
że osoba przeciwstawiająca się przeprowadzeniu zabiegu legalnej 
aborcji mogłaby powołać się na działanie w ramach kontratypu po-
mocy koniecznej lub stanu wyższej konieczności. Przykładowo oso-

39  Zob. np. A. Zoll (w:) Kodeks…, t. 2, s. 294-295 aczkolwiek z innym uzasadnieniem. Inaczej np. A. 
Marek: Prawo karne, Warszawa 2004, s. 169. Szerzej K. Szutowska, Odpowiedzialność…, s. 77 i n. oraz litera-
tura tam cytowana. Por. też E. Plebanek, Analiza konieczności wprowadzenia zmian legislacyjnych w rozdziale 
XIX Kodeksu karnego w zakresie prawnokarnej ochrona dziecka poczętego, s. 355-392.

40  Szerzej na temat prawnokarnej oceny zachowań osób uniemożliwiających kobiecie przeprowadze-
nie nielegalnego zabiegu przerwania ciąży a także osób współdziałających z kobietą chcącą dokonać legalnego 
zabiegu przerwania ciąży poza granicami RP: E. Plebanek, Analiza konieczności wprowadzenia zmian legis-
lacyjnych w rozdziale XIX Kodeksu karnego w zakresie prawnokarnej ochrona dziecka poczętego, s. 355-392 
oraz E. Plebanek, Przestępstwa aborcyjne - praktyczna interpretacja znamion czynności wykonawczej, PiM 
2011, nr 4, s. 33 – 55.



Prawo i Medycyna 2/2015 (59, vol. 17) 51

Autonomia ciężarnej pacjentki wobec...

ba, która wtargnęłaby na salę operacyjną w czasie usypiania pacjentki 
przed przeprowadzeniem zabiegu przerwania ciąży i obezwładniłaby 
personel medyczny, mogłaby powołać się na działanie w warunkach 
obrony koniecznej. Podobnie wypadałoby ocenić zachowanie osoby, 
która stosując przymus bezpośredni uniemożliwiłaby ciężarnej kobie-
cie stawienie się do szpitala celem przeprowadzenia zabiegu legalnej 
aborcji czy też w inny sposób uniemożliwiła jej przeprowadzenie le-
galnego zabiegu np. niszcząc lub ukrywając niezbędną dokumentację 
medyczną, skierowania i zaświadczenia, grożąc pacjentce lub lekarzo-
wi mającemu przeprowadzić zabieg. 

Rozważania dotyczące stosowania kontratypów oraz okoliczności 
wyłączających winę w perspektywie badanej w niniejszym tekście 
problematyki będą kontynuowane w części II artykułu w kontekście 
badania możliwości przeprowadzenia czynności medycznej niezbęd-
nej dla ratowania życia i zdrowia pacjentki lub dziecka nienarodzone-
go pomimo sprzeciwu pacjentki. 
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Współczesne wysoce zaawansowane technologie medyczne po-
zwalają ratować życie przez zastępowanie funkcji niewydolnych na-
rządów. Są to tak zwane terapie pomostowe; ich celem jest zyskanie 
dla pacjenta czasu potrzebnego do wyleczenia lub otrzymania przez 
niego przeszczepu zastępującego niewydolny narząd. Do terapii po-
mostowych należą: wentylacja mechaniczna, terapia nerkozastępcza, 
pozaustrojowe wspomaganie funkcji wątroby, wszczepienie urządze-
nia wspomagającego układ krążenia (mechanicznie lub przez elektro-
stymulację), pozaustrojowe natlenianie krwi - ECMO. Terapią ECMO 
można całkowicie zastąpić funkcję układu oddechowego i krążenia, 
zaś w wybranych przypadkach wszczepienie sztucznego serca można 
potraktować jako terapię docelową.

Tak więc pacjent nieoddychający i bez możliwości skutecznej wy-
miany gazowej w płucach, podobnie jak i pacjent bez własnego serca 
i bez wyczuwalnego pulsu, u których zastosowano terapię pomostową, 
nie będą uznani za osoby zmarłe. 

Nowoczesne sposoby leczenia nie zawsze jednak sprzyjają najlep-
szemu interesowi pacjenta. Czasami przedłużają umieranie, powodu-
jąc nieproporcjonalne cierpienie. W związku ze stosowaniem terapii 
pomostowych zaczęliśmy również zadawać sobie pytanie: czy wiemy, 
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czy śmierć już nastąpiła1. W okresie przednowoczesnym postępowanie 
lecznicze skupiało się głównie na wspieraniu naturalnych sił organi-
zmu w drodze do samowyleczenia. Koncepcje medyczne były oparte 
na obserwacji i intuicji. Postęp naukowy - rozwój badań fizjologicz-
nych XIX i XX wieku doprowadził do zrozumienia fizjologii człowie-
ka i patofizjologii schorzeń. Wierzono, że to serce jest siedliskiem siły 
życiowej, ponieważ jego czynność zanika jako ostatnia u nieprzytom-
nych, nieoddychających ludzi. W roku 1846 Eugène Bouchut otrzymał 
nagrodę Francuskiej Akademii Nauk za najlepszą pracę o rozpozna-
waniu znamion śmierci i zapobieganiu przedwczesnym pogrzebom; 
zainicjowano tym erę przyrządowego rozpoznawania śmierci człowie-
ka2. Początek drugiej połowy XX wieku wiąże się z niezwykłym przy-
spieszeniem rozwoju technologii medycznych. Powstawały wówczas 
technologiczne i konceptualne podstawy funkcjonowania dzisiejszych 
oddziałów intensywnej terapii. Nastąpiło równocześnie zderzenie no-
wych możliwości terapeutycznych z klinicznymi realiami. Schyłek lat 
50 przynosi publikacje opisujące stan nazywany śmiercią centralne-
go układu nerwowego lub stanem poza śpiączką. Dla części badaczy 
krytyczne uszkodzenia mózgu były w istocie śmiercią człowieka, dla 
innych - nieodwołalną, lecz tylko prognozą. Kulminacją tych obser-
wacji i badań są dwa wydarzenia z roku 1968: deklaracja z Sydney 
Kongresu Światowego Związku Lekarzy3 oraz publikacja w JAMA 
raportu Komisji Harwardzkiej dotyczący definicji nieodwracalnej 
śpiączki4. Oba gremia podjęły niezależnie od siebie prace nad zdefinio-
waniem momentu śmierci5. Prace Komisji Harvardzkiej (ich początek 
to wrzesień 1967 roku, trzy miesiące przed pierwszym przeszczepem 
serca wykonanym przez Christiana Barnarda) pozostawały pod silnym 

1  S.D. Shemie, Life, death, and the bridges in-between. Annals of the New York Academy of Sciences 
2014, 1330, s. 101–104

2  J.D. Powner, B.M. Ackerman, A. Grenvik, Medical diagnosis of death in adults: historical contri-
butions to current controversies. The Lancet Nov 2, 1996; 348, s. 1219

3  S.S. Gilder, Twenty-second world medical assembly, BrMedJ 1968, 3 5616, s. 493–4
4  Report of the Ad Hoc Committee of the Harvard Medical School to Examine the Definition of Brain 

Death. A definition of irreversible coma, JAMA 1968: 205(6), s. 337–40
5  M.A. De Georgia, History of brain death as death: 1968 to the present, J Crit Care. 2014, Aug, 

29(4), s. 673-678
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wpływem dwóch neurologów: Roberta Shwaba i Raymonda Adamsa; 
przewodniczącym był Henry Beecher. Shwab prowadził badania nad 
pacjentami w głębokiej śpiączce od lat 50. Do 1968 roku opisał 70 
przypadków, w których występowała arefleksja, szerokie źrenice, brak 
ruchów spontanicznych i oddechu oraz notowano płaski zapis EEG. 
U wszystkich pacjentów doszło do zatrzymania krążenia, a autopsje 
wykazywały rozległe uszkodzenie mózgowia. W ogłoszonym rapor-
cie podkreślano anatomiczne podstawy i niezbędne testy do rozpozna-
nia nieodwracalnej śpiączki - śmierci mózgu. Raport sugerował, że 
stan kliniczny nazwany nieodwracalną śpiączką rozpoznany zgodnie 
z podanymi kryteriami jest w istocie śmiercią człowieka. Nie poda-
no jednak jednoznacznego filozoficznie wytłumaczenia, czym śmierć 
mózgu jest. Wynikało to z tarć wewnątrz komisji i obawy, że środowi-
ska medyczne, prawnicze i szeroka opinia publiczna nie są gotowe do 
zaakceptowania redefinicji śmierci człowieka. Raport zalecał uznawa-
nie pacjentów za zmarłych przed odłączeniem od respiratora, a jako 
podstawę bioetyczną w istocie sugerował daremność dalszej terapii. 
Deklaracja z Sydney była z kolei wynikiem prac rozpoczętych dwa lata 
przed kongresem. Zasadniczą zmianą, jaką sugerowała, była zmiana 
rozumienia śmierci jako śmierci komórek i tkanek na rzecz śmierci 
człowieka jako całości. Tak oto nastał dualizm: śmierć rozpoznawa-
na wg kryteriów krążeniowych i neurologicznych. Większość bada-
czy, specjalistów dziedziny zgadza się do co twierdzenia, że śmierć 
musi być definiowana jako fakt biologiczny, moment w przestrzeni 
czasu nazywanego umieraniem. Do tej pory nie została zaakcepto-
wana definicja śmierci osobowości w rozumieniu relacji społecznej, 
czyli śmierć jako umowa społeczna. W 1977 roku amerykański Naro-
dowy Instytut Zdrowia przedstawił wyniki wieloośrodkowego bada-
nia, którego celem była ocena wiarygodności kryteriów neurologicz-
nych stosowanych w rozpoznawaniu śmierci mózgu6. Przedstawiono 
187 przypadków spełniających przyjęte w badaniu kryteria - śpiączka, 

6  An appraisal of the criteria of cerebral death A summary statement. A collaborative study, JAMA 
1977, 237, s. 982–6. doi:10.1001/jama.1977.03270370054022
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bezdech, płaskie EEG. U 185 doszło do spontanicznego zatrzymania 
krążenia. U pozostałych dwóch - ofiar zatrucia - których źrenice reago-
wały na światło - do spontanicznego zatrzymania krążenia nie doszło. 
Los pacjentów z prawidłowo rozpoznaną śmiercią mózgu wydawał 
być jednoznaczny. Otwartą kwestią pozostawało, czy jest to prognoza 
śmierci, czy diagnoza śmierci. Pole przyszłej dyskusji bioetycznej wy-
znaczyła praca Bernata, Culvera i Gerta7. Przyjęta przez nich metoda 
polegała na ustaleniu filozoficznej, operacyjnej definicji śmierci, wy-
znaczeniu kryteriów patofizjologicznych zgodnych z tą definicją oraz 
wskazaniu pakietu badań klinicznych potwierdzających wyznaczone 
kryteria. Śmierć człowieka zgodnie z tą definicją operacyjną jest prze-
rwaniem funkcjonowania organizmu jako zintegrowanej całości. Po-
nieważ mózg według niej jest centralnym koordynatorem, brak jego 
funkcji prowadzi do nieuniknionej dezintegracji organizmu. Badania 
miały potwierdzić nieobecność wszystkich funkcji mózgu. W praktyce 
potwierdzano śpiączkę, brak odruchów z pnia mózgu i bezdech, opcjo-
nalnie wykonywano badania instrumentalne8. Kulminacją tej koncep-
cji była publikacja w 1981 roku raportu Amerykańskiej Prezydenckiej 
Komisji ds. Studiów Problemów Etycznych w Medycynie oraz Badań 
Biomedycznych i Behawioralnych9. Dał on podstawę do prawnego 
zrównania nieodwracalnego zatrzymania krążenia z nieodwracalnym 
ustaniem wszystkich funkcji mózgu oraz pnia mózgu jako śmierci 
człowieka.

W roku 1995 w Wielkiej Brytanii wprowadzono zmodyfikowaną 
koncepcję śmierci mózgu, zgodną z tak zwanymi kryteriami Minne-
sota z roku 1971. Według niej filozoficznie śmierć jest trwałą utratą 
zdolności do świadomości w połączeniu z trwałym bezdechem. Ośrod-
ki odpowiedzialne za podtrzymywanie świadomości i sterowanie od-
dychaniem znajdują się w pniu mózgu. Nieodwracalne uszkodzenie 

7  J. Bernat, C. Culver, B. Gert, On the Definition and Criterion of Death, Annals of Internal Medicine 
1981, 94, s. 389-394

8  R. Becler, Czy śmierć przychodzi, gdy kończy się życie? (w druku)
9  President’s Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine and Biomedical and Behav-

ioral Research, Defining death,1981
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pnia mózgu jest równoznaczne ze śmiercią człowieka. Jest to kryte-
rium konieczne i wystarczające. Nie jest oceniana funkcja całego móz-
gu. Zestaw testów potwierdza śpiączkę, brak odruchów z pnia mózgu 
i trwały bezdech.

To rozdwojenie koncepcji śmierci według kryteriów neurologicz-
nych stanowi argument krytyków wskazujących, że potencjalnie pew-
ni pacjenci diagnozowani jako nieżywi w Wielkiej Brytanii nie byliby 
za takich uznani w USA.

Polskie regulacje dotyczące rozpoznawania śmierci według kry-
teriów neurologicznych kształtowały się następująco: pierwsze prze-
pisy opublikowano 1 lipca 1984, następnie modyfikowano je w 1994 
i 199610. Przyjętą koncepcją śmierci mózgu była śmierć pnia mózgu. 
W roku 2007 ukazały się nowe wytyczne, w których za śmierć czło-
wieka przyjęto koncepcję śmierci całego mózgu, wraz z pniem móz-
gu11. Jako filozoficzną podstawę dla uznania śmierci mózgu za śmierć 
człowieka wskazano somatyczną dezintegrację organizmu.

Pytanie, czym jest śmierć mózgu, pojawiło się po raz kolejny wy-
raźnie po opublikowaniu przez Alana Shewmona metaanalizy pod 
tytułem „Chronic‚ brain death”12. Opisywał on przypadki, w których 
pomimo prawidłowej diagnozy śmierci mózgu do spontanicznego za-
trzymania krążenia nie dochodziło przez tygodnie, miesiące, a nawet 
lata. Ponadto stało się jasnym, że pacjenci z rozpoznawaną śmiercią 
mózgu w niemałym odsetku mają zachowaną czynność osi podwzgó-
rze - przysadka. Nie dochodzi u nich wówczas do rozwoju moczów-
ki prostej. Pomimo wyjaśnienia, że unaczynienie przysadki pochodzi 
spoza naczyń mózgowych13, zachowanie tej funkcji jest niezgodne 
z definicją ustania wszelkich funkcji mózgu.

10  Komunikat Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 października 1996 r. o wytycznych 
w sprawie kryteriów stwierdzania trwałego i nieodwracalnego ustania funkcji pnia mózgu (śmierci mózgowej), 
Dz.Urz. MZOS z 30 listopada 1996 r. nr 13, poz. 36

11  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzenia 
trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu, M.P. 2007 nr 46, poz. 547

12  Shewmon A: Chronic brain death, Neurology 1998 Dec: 51(6): s. 1538-1545
13  L. Baron, S.D. Shemie, J. Teitelbaum, C.J. Doig, Brief review: history, concept and controversies in 

the neurological determination of death, Can J Anaesth 2006: 53(6): s. 602–8.
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Odpowiedzi na te pytania przyniósł w roku 2008 dokument “A Whi-
te Paper”14. Był to wynik prac kolejnej Amerykańskiej Prezydenckiej 
Komisji ds. Studiów Problemów Etycznych w Medycynie oraz Badań 
Biomedycznych i Behawioralnych. W wyniku prac komisji uznano, że 
krytyka koncepcji dezintegracji somatycznej organizmu jest uzasad-
niona. Przyjęto, że nie należy używać pojęcia “śmierć mózgu” i należy 
je zastąpić pojęciem całkowitej niewydolności mózgu. Sformułowano 
nową koncepcję filozoficzną: definicję operacyjną śmierci człowieka. 
Aby stwierdzić, czy organizm pozostaje całością, należy ustalić, czy 
wciąż ma miejsce (czy też ustała) podstawowa czynność żywego or-
ganizmu - aktywność ukierunkowana na samozachowanie. Samoza-
chowanie osiągane jest poprzez (podyktowaną potrzebą organizmu) 
wymianę z otaczającym światem. Organizm ma być w kontakcie ze 
światem, odbierać bodźce, wpływać na otoczenie zaspokajając kon-
kretne potrzeby i to wszystko jest powodowane jego wewnętrznym 
elementarnym napędem. Przejawem podstawowego ukierunkowania 
na samozachowanie jest własny oddech. Śpiączka i trwały bezdech 
wskazują na niewystępowanie wymiany z otoczeniem. Jest to zatem 
śmierć organizmu8.

Jednak i to wyjaśnienie spotkało się z krytyką. Alan Shewmon ana-
lizuje podane kryteria pod względem ich konieczności i ewentualnej 
wystarczalności oraz wykazuje, że pojęcie „całościowości” jest stoso-
wane w tym dokumencie nieprecyzyjnie15. W grudniu roku 2013 leka-
rze w dziecięcym szpitalu w Oakland w Kalifornii uznali trzynastolet-
nią Jahi McMath za zmarłą na podstawie kryteriów neurologicznych. 
Śmierć nastąpiła w wyniku asfiksji jako komplikacja po operacji mig-
dałków. Rodzice nie uznali diagnozy. Przy pomocy pozwu sądowe-
go doprowadzili do ponownej oceny stanu neurologicznego dziecka. 
Opinia biegłego potwierdziła postawione wcześniej rozpoznanie16. 

14  President’s Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine and Biomedical and Behav-
ioral Research: A White Paper, 2008

15  A. Shewmon, Brain Death: Can It Be Resuscitated?, Hastings Center (2009): s. 18-24
16  D. Crippen, Changing interpretations of death by neurologic criteria: The McMath case, J Crit 

Care. 2014 Aug: 29(4): s. 870-871
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Rodzice nadal twierdzili, że ich córka nie jest nieżywa, chociaż za-
pewne ciężko chora. Podobnie publicznie argumentował Paul Byrne, 
neonatolog i pediatra. Jako dowód przywoływał kontrowersje wokół 
filozoficznego uzasadnienia śmierci według kryteriów neurologicz-
nych. Koroner wystawił akt zgonu z datą 12 grudnia 2013 bez podania 
przyczyny (“czeka na wynik sekcji zwłok”). Sąd wynegocjował ugodę, 
w wyniku której wentylowane ciało dziewczynki zostało przeniesione 
do innego ośrodka - na terenie Nowego Jorku.

Paul Byrne retorycznie argumentował, że jeśli istnieją dwie definicje 
śmierci człowieka, to znaczy, że jeśli spełniona jest jedna, to zapew-
ne nie jest druga. Jak zatem można mówić, w oparciu o te definicje, 
że ktoś jest nieżywy. Ta sytuacja pokazuje, jak potrzebna jest zunifi-
kowana, światowa definicja śmierci. W poszukiwaniu takiej definicji 
odbył się w Kanadzie w roku 2012 międzynarodowy kongres. Wyniki 
pierwszej fazy jego prac opublikowano w czerwcu 2014 roku17. Przy-
jęto założenie, że śmierć ma naturę biologiczną. Operacyjna definicja 
śmierci to: trwała utrata świadomości i wszystkich funkcji pnia mózgu 
w wyniku trwałego zatrzymania krążenia lub ciężkiego uszkodzenia 
mózgu. W kontekście rozpoznawania śmierci „trwały” oznacza utratę 
funkcji, która nie może spontanicznie powrócić i nie zostanie przywró-
cona przez jakąkolwiek interwencję (trwały staje się synonimem nie-
odwracalnego). Nie należy stosować pojęć „śmierć mózgu” i „śmierć 
sercowa”. Testy potwierdzające śmierć koncentrują się na funkcjach 
mózgu, również w przypadku zatrzymania krążenia. Zdefiniowano 
funkcję jako podstawową i fundamentalną zasadę działania narządu, 
którą można badać kliniczne i jest ona konieczna do kontynuacji życia. 
Funkcję zestawiono z czynnością, definiowaną jako fizjologiczna właś-
ciwość grup komórek, która jest mierzona metodami laboratoryjnymi. 
Tak sformułowana definicja wyjaśnia wątpliwości dotyczące częścio-
wo zachowanej funkcji przysadki mózgowej u pacjentów z całkowitą 
niewydolnością mózgu8.

17  S.D. Shemie i wsp., International guideline development for the determination of death, Intensive 
Care Med, 2014 Jun: 40(6): s. 788-797
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Zaproponowano nowe podejście do operacyjnej definicji śmierci 
człowieka, uwzględniające relacje pomiędzy osobowością a fizycznoś-
cią człowieka oraz naturą ludzkiego życia. Wychodząc z teorii emer-
gencji i teorii złożoności hierarchicznie zorganizowanych systemów 
Andrew Baker i Sam D. Shemie przedstawili biofilozoficzne założenia 
dla rozpoznawania śmierci człowieka18.

Teoria emergencji tłumaczy organizowanie się złożonych systemów 
z podrzędnych elementów, których prosta suma nie oddaje wyższego 
poziomu w hierarchicznej strukturze. W taki sposób można opisywać 
życie i organizmy. Tak jak spełnienie pewnych krytycznych warunków 
jest konieczne do uzyskania wyższego stopnia samoorganizacji, tak ich 
zaniknięcie powoduje cofanie się na niższe stopnie. Pewna liczba ak-
tywnych komórek w narządzie nie czyni go funkcjonalnym. Niezbędna 
jest odpowiednia liczba i właściwa organizacja. Aktywny biologicznie 
narząd niekoniecznie ma zachowane funkcje.

To mózg jest konieczny do zaistnienia przytomności i samoświa-
domości. Dzieje się to w wyniku procesu emergencji. Baker i She-
mie twierdzą, że naczelną cechą ludzkiego życia jest owa przytom-
ność i samoświadomość, a dokładnie - rodząca się z nich osobowość 
ludzka. Dla zachowania życia konieczne jest zachowanie funkcji ko-
mórek mózgowych, które przez emergencję zapewniają istnienie przy-
tomności i samoświadomości. Życie jest zachowane również, kiedy 
nie stwierdza się obecnie funkcji komórek mózgowych prowadzącej 
do emergencji świadomości, ale istnieje możliwość takiej emergencji. 
Utrata funkcji mózgu zapewniającej istnienie osobowości oraz jakiej-
kolwiek biologicznej możliwości powrotu tej funkcji, jest koniecznym 
i wystarczającym kryterium śmierci człowieka. Kryterium to jest speł-
nione zarówno w nieodwracalnym zatrzymaniu krążenia, jak i w cał-
kowitej dysfunkcji mózgu. Unifikując koncepcję śmierci człowieka 
Baker i Shemie zauważają, że prawdziwa trwała i nieodwracalna utrata 
funkcji mózgu następuje tylko w niewielkim odsetku w mechanizmie 

18  A . Baker, S.D. Shemie, Biophilosophical basis for identifying the death of a person, J Crit Care. 
2014 Aug: 29(4): s. 687-689
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krytycznie podwyższonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Znacz-
nie częściej dochodzi do tego przez hipoksyczne uszkodzenie komórek 
mózgowych, przede wszystkim w hipoksji spowodowanej zaburzonym 
lub nieobecnym przepływem mózgowym8.

Polskie wytyczne zamieszczone w Obwieszczeniu Ministra Zdro-
wia z dnia 17 lipca 2007 roku wskazują dezintegrację somatyczną 
organizmu jako filozoficzną podstawę dla utożsamiania ze śmiercią 
człowieka stanu całkowitej niewydolności mózgu (śmierci mózgu). 
Mając na uwadze przedstawioną powyżej ewolucję operacyjnej defi-
nicji śmierci człowieka, właściwe byłoby uwzględnienie najnowszej 
wiedzy podczas aktualizacji polskich wytycznych.
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Określenie statusu ludzkich zwłok 
jako problem prawno-społeczny 

Na przestrzeni lat stosunek do śmierci i zmarłych oraz pośmiert-
ne rytuały kształtowały się w bardzo zróżnicowany sposób. Nigdy nie 
było to podejście obojętne. Od chwili śmierci dochodzi do zasadniczej 
zmiany – nie mówimy już o żywej osobie, a o zmarłym, nie o ciele 
człowieka, a o jego zwłokach, nie o prawach osobistych, a o prawach 
zmarłego, który de facto nie może być już podmiotem praw. Dlatego 
też na zagadnienie statusu ludzkich zwłok należy spojrzeć w różnorod-
ny sposób. I tak filozofia i teologia, określając powinności wynikające 
z ludzkich przekonań, postaw czy obyczajów, stanowią punkt wyjścia 
do formowania prawa: dla określenia statusu prawnego zwłok niezbęd-
ne jest więc wyjście poza ramy stricte prawniczego ujęcia analizowa-
nego tematu. Śmierć człowieka wiąże się z zasadniczą zmianą w sy-
tuacji jego ciała – za życia stanowi ono substrat osobowości, a jego 
nienaruszalność chroniona jest konstrukcją przysługujących każdemu 
praw osobistych. Zwłoki ludzkie natomiast podlegają swoistemu reżi-
mowi prawnemu. Zanim zostaną pogrzebane, mogą być poddane sek-
cji lub można z nich pobrać komórki, tkanki i narządy.

Zwłoki stanowią „ciało zmarłego człowieka”1. Taka potoczna defini-
cja – wprawdzie prawidłowa – dla nauki jest definicją niewystarczającą. 

1  M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego PWN, t. 3 R-Ż, Warszawa, PWN 1981, s. 456.
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Tematyka tanatologiczna wymaga od badacza podejścia tak czysto me-
rytorycznego, jak i głębokiej autorefleksji nad przemijaniem człowieka. 
Dopiero taka optyka pozwala nadać podejmowanym działaniom miano 
godnych człowieka będącego w tym aspekcie zarówno podmiotem, jak 
i przedmiotem działań. Istotne jest więc precyzyjne ustalenie defini-
cji zwłok oraz analiza problemów zeń wynikających – współcześnie 
jest to temat marginalizowany. Wynika to prawdopodobnie z mylnego 
przeświadczenia, że obowiązujące zasady moralne, zwyczaje i tradycje 
w sposób wystarczający unormowały zagadnienie podejścia do zwłok, 
stanowiąc przy tym wystarczającą ochronę praw zmarłego człowieka. 
O ile bowiem teologia i filozofia starają się odpowiedzieć na pytania 
związane ze zwłokami, tak refleksje prawne ograniczają się zazwyczaj 
do stwierdzenia, że jest to temat pasjonujący i kompleksowy. Współ-
czesna medycyna również nie wypracowała jednoznacznej deklaracji 
dotyczącej transparentnego stosunku do zwłok oraz kryteriów właś-
ciwego podejścia do nich. Tabuizacja śmierci stała się cechą charak-
terystyczną nowoczesnego społeczeństwa. Współczesne podejście 
do zwłok budzi jednak coraz większy niepokój2. Dlatego ważne jest 
precyzyjne ustalenie definicji zwłok i analiza problemów ze zwłoka-
mi związanych. Jedynie wielopłaszczyznowa optyka obejmująca m.in. 
etykę i prawo pozwoli na zrozumienie współczesnej tendencji w po-
dejściu do martwego ludzkiego ciała. 

Na wstępie wskazać należy, że status prawny jest statusem spornym. 
Społecznie obecne są bowiem zarówno zapatrywania traktujące zwłoki 
jak czy jako rzeczy, jak i takie, które przyznają im ochronę prawną 
prawa osobowego3. Analiza badanego tematu wymaga odwołania się 
do fundamentalnej refleksji filozofii prawa. Zasadniczym problemem 
jest bowiem fakt, że statusu prawnego zwłok ludzkich nie da się wy-
prowadzić explicite z prawa stanowionego. Jedynie analiza regulacji 

2  Amerykański naukowiec Robert Harrison zajął się zagadnieniem związku żywych ze zmarłymi. 
Stwierdził, że swoistym wyznacznikiem cywilizacji i człowieczeństwa jest sposób obchodzenia się ze zmarły-
mi - zarówno jeżeli chodzi o zwłoki, jak i o pamięć po zmarłym człowieku. 

3  Niemiecka myśl prawna stanowi przykład typowo osobowego podejścia do zwłok. Wg niemieckiej 
ustawy zasadniczej ochrona godności osobowej w postaci powszechnego prawa do szacunku przysługuje czło-
wiekowi także po śmierci, a na państwo nałożony jest obowiązek ochrony tego prawa. 
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cywilistycznych, karnych, administracyjnych wybiórczo regulujących 
konkretne kwestie pozwala na wyprowadzenie ogólnych wniosków 
dotyczących definicji zwłok. Pamiętać jednak należy, że dokonując 
tego rodzaju analizy należy wziąć pod uwagę zarówno perspektywę 
indywidualną, jak i społeczno-instytucjonalną. Społeczeństwo stanowi 
przecież pluralistyczną płaszczyznę, na której funkcjonują zróżnico-
wane stanowiska dotyczące prawnego i moralnego statusu zwłok ludz-
kich. Ramy niniejszego opracowania nie pozwalają jednak na doko-
nanie kompleksowej analizy wskazanych płaszczyzn – uwagę skupić 
więc należy na tych kwestiach, które najwyraźniej oddziałują na pozy-
cję zmarłego. 

Podstawowym problemem, z jakim spotykamy się badając zagad-
nienie zwłok ludzkich, jest duża niejednoznaczność i brak szczegóło-
wych odniesień w zapatrywaniach dotyczących tej kwestii. Główny 
problemem polega bowiem na tym, że nawet w przyczynki odnoszą-
ce się w sposób bezpośredni do odpowiedniego traktowania zwłok 
wdziera się duża nieprecyzyjność. Określenie jednoznacznego statusu 
prawnego zwłok ludzkich niezbędne jest zaś z uwagi na konieczność 
określenia pozycji prawnej samego zmarłego, praw najbliższych jego 
krewnych, którzy dysponują uprawnieniem w odniesieniu do zwłok 
oraz interesy społeczeństwa, które ograniczają działania na zwłokach 
w imię ochrony porządku publicznego i powszechnego odczucia pie-
tyzmu. Sądzić można, że prawodawstwo polskie – z pewnymi odstęp-
stwami – optuje za rzeczowym podejściem do zwłok. Już sam tytuł 
krakowskiej publikacji „Zawłaszczenie zwłok ludzkich” świadczyć 
może o urzeczowieniu zwłok w sposobie ich postrzegania4. Wska-
zać jednak należy, że rzeczami w rozumieniu prawa cywilnego są 
przedmioty materialne (art. 45 k.c.). Definicja negatywna mówi, że 
nie są rzeczami wszelkie dobra niematerialne, a także energia elek-
tryczna, jądrowa, światło, promieniowanie i inne siły przyrody. Wśród 
dóbr materialnych uznaje się powszechnie, że rzeczami są material-
ne części przyrody w stanie pierwotnym lub przetworzonym na tyle 

4  A. Wiekluk (red,), Zawłaszczenie zwłok ludzkich, Kraków, 1996. 
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wyodrębnione, że w stosunkach społeczno-gospodarczych mogą być 
traktowane jako dobra samoistne5. Wydawać by się mogło, że ciało 
człowieka – z pewnymi jednak zastrzeżeniami – spełnia warunki owej 
definicji; powszechnie uważa się jednak, że jako jednostka będąca 
podmiotem, a nie przedmiotem stosunków prawnych zwłoki ludzkie 
nie mogą być uznane za rzecz6. Zwrócić należy uwagę również na fakt, 
że nawet jeżeli przyjęlibyśmy, że zwłoki ludzkie stanowią rzecz, nie 
byłyby przedmiotem żadnych praw rzeczowych – przede wszystkim 
zaś prawa własności. Nie ma bowiem wątpliwości co do tego, że zwło-
ki stanowią res extra commercium. 

Treść analizowanego zagadnienia pozwala na przytoczenie stano-
wiska wyrażonego przez A. Rybaka w publikacji pt. „Prawnokarna 
ochrona godności zwłok ludzkich”, gdzie stwierdził, że zakazy znie-
ważania zwłok, prochów i miejsc spoczynku „mają swoje uzasad-
nienie w godności człowieka, która nie ustaje po śmierci człowieka, 
a przeradza się w szacunek i cześć należne ciału zmarłego człowieka 
i miejscu jego spoczynku”7. Z takim stanowiskiem skonfrontować jed-
nak należy fakt, że skoro dana osoba nie żyje, to nie można jej wprost 
przyznać zagwarantowanej w ustawie konstytucyjnej godności. Okre-
ślenie „godność osoby zmarłej” jednoznacznie implikuje wobec zwłok 
stanowiącą przecież przymiot żywych godność – nie wolno bowiem 
pominąć zachodzącej zmiany kategorialnej – od chwili śmierci nie 
mówimy o podmiocie, a o zmarłym; nie o ciele człowieka, a o jego 
zwłokach. Brak właściwej argumentacji nie pozwala zaś na przyjęcie 
stwierdzenia, że godność osoby przeradza się z czasem w szacunek 
dla zwłok”. W jakiś sposób uzasadnić należy legitymację owej god-
ności. Przywołać można m.in. fundamenty idei praw człowieka. I tak 
godność jest elementem odróżniającym człowieka od innych stworzeń 
i przynależy jedynie ludziom, będąc niezależną od ich indywidualnych 

5  W. J. Katner, [w:] System Prawa Prywatnego, Prawo cywilne - część ogólna, Tom I, red. M. Safjan, 
Warszawa, s. 1179.

6  S. Rudnicki, [w:] Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, red. S. Dmow-
ski, S. Rudnicki, Warszawa 2009, s. 198. 

7  A. Rybak, Prawnokarna ochrona godności zwłok człowieka, Palestra nr 1-2/2004, s. 99-103. 
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cech, stanu, płci, wieku i położenia społecznego. To ona nie pozwala 
zredukować ludzkich zwłok do poziomu martwej materii, przedmiotu 
prawa własności i posiadania. Zważyć jednak należy, że zwłoki jako 
ciało nieżyjącego człowieka nie mogą owej godności posiadać, choć 
coś z niej niejako symbolicznie „przywarło do zwłok”. Logicznym 
wydaje się, że w sytuacji, kiedy ludzkiemu ciału należy się szacunek 
wynikający z godności osoby, to naturalnym jest rozciągnięcie tego 
szacunku również na ludzkie zwłoki. Obowiązujący system prawa nie 
pozwala na jednakowe bytowo traktowanie ciała zmarłej osoby z ży-
wym człowiekiem, jednakże stanowczo należy stwierdzić, że zwłokom 
jako pozostałości po żywej osobie należy się godne traktowanie. Wy-
daje się, że luki występujące w polskim porządku prawnym stanowią 
wynik niedoskonałości filozofii prawa – powinny zostać precyzyjnie 
określone m.in. czasowe ramy elementarnego pojęcia godności. 

Powyższe pociąga za sobą konieczność ustalenia precyzyjnego sta-
tusu prawnego zwłok – wpływa on bowiem zarówno na pozycję sa-
mego zmarłego, praw osób najbliższych jako posiadających określone 
uprawnienia wobec zwłok, jak i na interesy społeczeństwa wpływające 
– w imię ochrony spokoju publicznego i powszechnego odczucia pie-
tyzmu – na działania na zwłokach. To właśnie dlatego normy piety-
zmu powinny uzyskać autonomiczną ochronę. Poprzestanie jedynie na 
możliwości skorzystania z instrumentariów ochrony publicznoprawnej 
oraz włączania tej ochrony w ramy konstrukcji ochrony dobra osobi-
stego, jakim jest kult pamięci po osobie zmarłej, stanowi niewystar-
czającą barierę przed nieetycznym traktowaniem zwłok. I tak np. obo-
wiązujące w systemie prawnym normy nie pozwalają na udzielenie 
odpowiedzi na pytanie, czy znieważenie zmarłego stanowi narusze-
nie godności i czci jego samego, czy naruszenie praw jego bliskich. 
Wprawdzie jurysdykcja polska niejednokrotnie optowała za rozwią-
zaniem drugim8, jednakże wydaje się, że współcześnie to stanowisko 

8  Np. w wyroku z 23 lutego 2006 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie zdaje się opowiadać za poglą-
dem, w myśl którego znieważenie zmarłego stanowi naruszenie odczucia pietyzmu krewnych:, „Rozpoznając 
sprawę o ochronę dóbr osobistych zmarłego w postaci kultu pamięci osoby zmarłej w przypadku istnienia 
sporu w zakresie uprawnienia do pochowania zwłok, Sąd orzeka w przedmiocie ochrony dóbr osobistych 
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uznające, że udzielenie ochrony dóbr prawnych warunkowane jest re-
spektem dla samego zmarłego staje się coraz bardziej powszechne. 

Wskazania wymaga fakt, iż niezależnie od obranego stanowiska – 
o rzeczowym, czy osobowym podejściu do ciała po śmierci człowieka 
– zagadnienie naruszenia integralności zwłok powinno być każdora-
zowo rozpatrywane z uwzględnieniem kolidujących, chronionych pra-
wem interesów stron. M.in. upływ czasu wpłynąć mógłby na ocenę da-
nego zachowania pod kątem naruszenia dóbr – status prawny ludzkich 
zwłok w perspektywie ochrony dóbr osobistych wydaje się bowiem 
z upływem czasu stopniowo tracić na znaczeniu9. Dodatkowo również 
nie każde działanie skierowane przeciwko, czy wobec zwłok – choćby 
dokonane wbrew woli zmarłego – nie zawsze stanowić będzie naru-
szenie prawa. 

Prawodawcy przysługują przecież uprawnienia do działań wobec 
żywych, zasadnym jest więc przyznanie mu prawa do ich zastosowania 
również po śmierci człowieka. Jako przykład tego rodzaju zabiegów 
skierowanych przeciwko zwłokom, nie stanowiących jednak narusze-
nia praw zmarłego, wskazać można sekcje zwłok przeprowadzane dla 
celów kryminalnych, mające na celu ustalenie przyczyny śmierci. Do-
mniemywać można, że tego rodzaju ingerencja w zwłoki uzasadnio-
na jest interesem społecznym oraz przypuszczalnym interesem osoby 
zmarłej10. 

Polski dorobek prawny nie doczekał się regulacji pozwalających na 
materialne i treściowe ujęcie dobra, jakim są zwłoki. System prawa cy-
wilnego nie zawiera przepisów, z których wprost można byłoby wypro-
wadzić status ludzkich zwłok. Posiłkowo sięgnąć więc można m.in. do 
unormowań zawartych w ustawodawstwie transplantacyjnym, którego 

stron procesu, a nie dobra osobistego zmarłego, co do respektowania jego woli w sprawie pochówku”. (I ACa 
890/2005, LexPolonica nr 406767).

9  Przykładem takiej optyki może być prawo niemieckie, wedle którego prochy ludzkie tak długo 
podlegają ochronie, jak długo stanowią przedmiot uczuć i szacunku względem osoby zmarłej. Jeżeli więź 
ta zostanie zerwana np. w wyniku śmierci krewnych sprawujących kult, a prochy nie służą do celów kultu 
religijnego, nie podlegają ochronie prawnej i mogą być zniszczone lub wykorzystane dla innych celów niż 
sprawowanie kultu pamięci zmarłego. 

10  Przypuszczalny interes zmarłego polega na wykryciu i ukaraniu sprawców jego śmierci. 
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kształt pozwala na uznanie, że prawodawca potraktował zwłoki jako 
punkt odniesienia dla praw i obowiązków, kwalifikując je jednocześ-
nie jako rzecz. Niezależnie, czy ustawodawca przyjął koncepcję zgody 
wyraźniej, czy domniemanej - zwłoki traktowane są tu jako przedmiot 
rozporządzenia; zawsze jednak stanowią res extra commercium. Zwa-
żyć również należy, że nawet uznanie zwłok za rzecz nie pozwoliłoby 
– ze względu na status prawny żywego ludzkiego ciała – na uznanie 
ich za przedmiot prawa własności. Z drugiej zaś strony dobrowolna 
donacja ciała na cele naukowe zdaje się przemawiać za wprowadze-
niem regulacji prawnych pozwalających na ustalenie własności zwłok. 
Jednocześnie wyłączenie zwłok z obrotu komercyjnego – z uwagi na 
coraz częstsze wykorzystanie pośmiertnie pobranych tkanek – traci na 
znaczeniu11. 

Bez względu na próby udowodnienia prawa własności wobec zwłok 
i coraz częstsze ich urzeczowienie nie ma wątpliwości, że ochrona god-
ności człowieka i praw osobistych post mortem wciąż jest niezmiernie 
aktualna – przecież ani żywy człowiek, ani martwe ciało ludzkie nie 
mogą być degradowane do roli przedmiotu, z którym można się ob-
chodzić w dowolny sposób. Wprawdzie dosłowne brzmienie regulacji 
cywilnych wskazuje, że zmarły nie może być podmiotem praw i obo-
wiązków, jednak niezaprzeczalnie coś po zmarłej osobie pozostaje – 
oprócz praw pozostaje jego ciało stanowiące res extra comercium. Nie 
można się zgodzić ze stwierdzeniem, że zmarły, który nie może być 
podmiotem dóbr i praw, nie może mieć swojej czci, dobrego imienia 
czy godności, a spadkobiercy nie mają legitymacji do dochodzenia 
ochrony jego czci w przypadku jej naruszenia. Skoro w odniesieniu do 
zwłok nie można mówić o posiadaniu określonych praw czy godności, 
w konstytucyjnym znaczeniu znieważenie zmarłego i zwłok stanowić 
może jedynie naruszenie dóbr osobistych jego krewnych, ochrona pa-
mięci zmarłego stanowi bowiem ochronę dobra osobistego najbliż-
szych zmarłego. 

11  Chodzi tu zarówno o pobieranie organów do przeszczepów, ale i o wytwarzanie lekarstw i kosme-
tyków z pochodzących z martwego ciała substancji. 
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Przeciwwagą dla powyższej optyki mogą być zapatrywania dok-
tryny prawa karnego12. Prawo karne bowiem zakazując znieważania 
zwłok, prochów ludzkich i miejsca spoczynku zmarłego oraz ich ogra-
biania, za przedmiot ochrony uznaje bądź samego zmarłego jako do-
bro chronione, bądź zwłoki i miejsce spoczynku jako dobro chronione 
przed profanacją13. I tak kodeks karny penalizuje znieważenie zwłok 
mogące przybrać postać czynów, słów i gestów okazujących brak sza-
cunku, lekceważenie, pogardę, czy brutalne nieposzanowanie zwłok14. 
Taka regulacja wynika z przekonania, że szacunek i cześć należne 
zwłokom, prochom i miejscom spoczynku zmarłego wynikają z god-
ności ludzkiej – nie oznacza to jednak, że „przedmiotem ochrony jest 
właśnie godność ludzka. Jest nią, wynikający z kultury i tradycji, kult 
zmarłych. Przedmiotem tej ochrony nie mogą być tylko uczucia dla 
zmarłych”15. Nie da się jednak szanować godności osoby, nie szanując 
ciała człowieka – traktowanie szacunku należnego zwłokom jedynie 
jako konstrukcji społeczno-kulturowej czy religijnej powodowałoby, 
że ów szacunek byłby w konsekwencji bezprzedmiotowy. Uznać jed-
nak należy, że poglądy na godność, integralność i naturę osoby ludz-
kiej powodują, że ani człowiek, ani części jego ciała czy organy do-
póty, dopóki nie zostaną odłączone od ciała, nie mogą być traktowane 
jako rzecz. 

Fakt, że ani medycyna, ani ustawodawstwo nie udzielają odpowiedzi 
na pytanie o status zwłok, przenosi ciężar ustalenia, czym jest przed-
miot czynności prawnej dotyczącej zwłok ludzkich i organów ciała 
ludzkiego post mortem na judykaturę i doktrynę. Wychodząc bowiem 

12  Już Kodeks karny z 1932 r. i 1969 r. penalizował znieważenie zwłok, prochów lub grobów, jak i zło-
śliwe przeszkadzanie pogrzebowi, uroczystościom lub obrzędom żałobnym oraz bezprawne zabranie zwłok 
z posiadania osoby upoważnionej. Obowiązujący zaś obecnie kodeks karny nie zawiera regulacji dotyczącej 
zakłócania obrzędów żałobnych i pogrzebowych, co jest niezrozumiale szczególnie z uwagi na fakt, że regu-
lacje te miały na celu nie tyle zabezpieczenie pogrzebu a ochronę pośmiertnych praw osobowych zmarłego, 
pietyzmu i uczuć krewnych oraz ich uprawnienia do pożegnania w spokoju bliskiej osoby. 

13  E. Chrościelewski, Zagadnienia z pogranicza medycyny, prawa i etyki, [w:] A. Wiekluk (red.), 
Zawłaszczenie zwłok ludzkich, Kraków 1996, s. 23-28. 

14  A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa, 2010, s. 560.
15  R. A. Stefański, Przestępstwo znieważenia zwłok, prochów ludzkich lub grobu, Prokuratura i Prawo 

nr 10/2004, s. 21. 
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z założenia, że w myśl prawa cywilnego człowiek jest osobą fizycz-
ną, uznać można byłoby, że jego organy są „częścią osoby fizycznej”. 
Takie zapatrywanie jest jednak na płaszczyźnie prawnej nieprzydatne 
- prawo cywilne nie zna pojęcia „części osoby fizycznej”. W doktrynie 
odnaleźć można zdania, że części ciała ludzkiego są rzeczami i mogą 
być przedmiotem własności i w ten sposób wchodzić nawet w obrót 
prawny – m.in. zdaniem J. Wasilkowskiego człowiek nie jest rzeczą, 
jednakże części oddzielone od żywego organizmu stają się rzeczami 
i są nimi dotąd, dopóki nie zostaną złączone z ciałem innego czło-
wieka16. Odłączone w normalnym toku funkcjonowania człowieka – 
w wyniku czynności fizjologicznych, własnych działań lub poddania 
się specjalnym zabiegom – części jego ciała stają się rzeczami i mogą 
stać się przedmiotem obrotu17. Odłączanie części ciała ludzkiego za-
wsze odbywać się musi w zgodzie z zasadą dobrowolności. Oddziały-
wanie z zewnątrz dopuszczalne jest tylko w oparciu o konkretną pod-
stawę prawną. Podobnie tratować należy zwłoki: nie są one rzeczami. 
Takie rzeczowe podejście staje się moralnie niepokojące – coraz częst-
sze są bowiem doniesienia o komercyjnym wykorzystywaniu ciała 
oraz o praktykach dowolnego obchodzenia się z „pozostałościami” po 
obdukcjach i innych działaniach medycznych18. 

Nie ma wątpliwości co do tego, że zwłoki stanowią przedmiot mate-
rialny, nie mogą być jednak traktowane jako rzeczy w znaczeniu, w ja-
kim art. 45 k.c. łączy z pojęciem „rzeczy” skutki prawne przewidziane 
w regulacjach kodeksu cywilnego19. Względy etyczne decydują o tym, 
że zwłoki ludzkie nie mogą być przedmiotem praw podmiotowych20. 
Natomiast organy ludzkie odłączone od ciała dawcy, szkielety, mumie 
czy preparaty anatomiczne, jako przedmioty materialne są rzecza-
mi w rozumieniu art. 45 k.c. (rzeczami w rozumieniu k.c. są jedynie 

16  J. Wasilkowski, Zarys prawa rzeczowego, Warszawa, s. 8.
17  G. Rejman, Do kogo należą ludzkie zwłoki, [w:] Zawłaszczenie zwłok ludzkich, Kraków, 1996, s. 34. 
18  http://www.rp.pl/artykul/267505.html?print=tak 
19  W. J. Katner, [w:] Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, red. M. Pyziak-Szafnicka, Warszawa 

2009, s. 457. 
20  P. Morciniec, Bioetyka personalistyczna wobec zwłok ludzkich, Opole 2009, s. 90-91.
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przedmioty materialne)21. Swoisty charakter prawny ciała ludzkiego 
przejawia się przede wszystkim w jego integralności i zaliczeniu go do 
klasy res extra comercium – niedozwolone jest żądanie i przyjmowa-
nie zapłaty lub innej korzyści majątkowej za pobrane komórki, tkanki 
czy organy. Granice obrotu martwym ludzkim ciałem wyznacza z jed-
nej strony brak sprzeciwu wyrażonego za życia zmarłego, z drugiej zaś 
– cel pobrania: diagnostyczny, leczniczy, naukowy lub dydaktyczny 
albo rozpoznanie przyczyny zgonu.

Nie dokonując jednoznacznej kwalifikacji charakteru zwłok ludz-
kich – z uwagi na brak do tego podstaw – traktować je można rów-
nież jako nie będącą rzeczą pozostałość osobowości zmarłego. Takie 
– właściwsze z moralnego punktu widzenia – podejście nie pozwala 
na uznanie zwłok za przedmiot jakichkolwiek praw rzeczowych i ob-
rotu cywilnoprawnego. Wprawdzie prawo cywilne chroni integralność 
fizyczną człowieka, jego zdrowie, nietykalność cielesną strzegąc jego 
postawy bytowej, jednakże byt prawny danej osoby jako podmiotu 
prawa uzależniony jest od istnienia jego „nośnika fizycznego”. Poku-
sić by się nawet można o stwierdzenie, że ciało ludzkie stanowi nieja-
ko corpus mechanicum osoby fizycznej. Przełożenie takiego zapatry-
wania bezpośrednio na sytuację prawną zwłok ludzkich nie znajduje 
jednak żadnej podstawy prawnej. Jedynie posiłkowo wobec martwego 
ludzkiego ciała stosować można regulacje odnoszące się do godności 
i integralności żywego człowieka. 

Luka w polskiej legislacji, powodująca brak właściwych przepisów, 
które wyraźnie zakazywałyby wykorzystywania zwłok ludzkich do ce-
lów m.in. komercyjnych i sankcjonowałyby naruszenie tych zakazów, 
wydaje się być efektem ukształtowania się pewnych zwyczajów, zasad 
moralnych, czy kanonów religijnych, które dotychczas stanowiły do-
stateczną barierę ochronną. Jednakże coraz częstsze przypadki prze-
kraczania tych tradycyjnych granic wskazują na konieczność wprowa-
dzenia norm prawnych nakazu i zakazu. Za P. Morcińcem wskazać 

21  E. Skowrońska-Bocian, Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 1-449¹¹. Tom I, red. K. Pietrzy-
kowski, Warszawa 2008, s. 248.
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można, że „skoro martwe ludzkie ciało jest wartością z kręgu perso-
nalistycznych, to każde działanie odnoszące się do zwłok domaga się 
etycznej legitymizacji i oceny” 22. Podsumowując wskazać jeszcze raz 
należy, że zwłoki nie są „zwykłą rzeczą”, zaś nawet jeśli ontologicznie 
optowalibyśmy za taką klasyfikacją, to powinnościowo podejście do 
nich wymaga szacunku. Legitymizacja takiego zobowiązania możli-
wa jest tylko na podstawie rozumienia miejsca ciała w całokształcie 
żywej osoby, które determinuje pozycję ontologiczno-etyczną zwłok. 
W obecnym stanie prawnym brakuje jednak norm, które sankcjonowa-
łyby niedopuszczalne przez prawo działania. Przypadki łamania takich 
barier wskazują jednoznacznie na potrzebę wprowadzenia regulacji 
prawnych zawierających odpowiednie nakazy i zakazy i określenie 
sankcji za ich złamanie. 

22  P. Morciniec, Bioetyka personalistyczna..., s. 85 -95.
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Model procedowania przed sądem lekarskim 
w kontekście orzekania pod nieobecność obwinionego

I. Postępowania dyscyplinarne sensu largo w ramach poszczegól-
nych grup zawodowych stanowią bardzo zróżnicowaną kategorię po-
stępowań represyjnych1. W zależności od ich przedmiotu i zakresu 
podmiotowego rola przepisów karnoprocesowych w ramach ustalenia 
modelu proceduralnego, w ramach którego następuje pociągnięcie do 
odpowiedzialności za popełnione przewinienie, przedstawia się od-
miennie. Analizując więc postępowania dyscyplinarne – niejako en 
globe – możemy zauważyć w tej mierze pewne prawidłowości, zarów-
no natury ogólnej, jak i o bardziej szczegółowym charakterze. 

Model proceduralny postępowania dyscyplinarnego – ujmowany 
jako odwzorowanie, którego podstawą są obowiązujące przepisy praw-
ne, a więc model obowiązujący - może stanowić w pewnym stopniu od-
formalizowaną i uproszczoną formułę wobec modelu procesu karnego 
albo poprzez odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowa-
nia karnego, albo też jako zupełnie autonomicznie regulowana mate-
ria, dla której regulacja karnoprocesowa stanowi jedynie model-wzór2. 

1  Pytając więc o model postępowania dyscyplinarnego w rzeczywistości każdorazowo odtwarza-
my model postępowania dyscyplinarnego (czy pociągnięcia do odpowiedzialności zawodowej) właściwy dla 
poszczególnych grup podmiotów podległych jurysdykcji określonych organów dyscyplinarnych – Zob. P. 
Jóźwiak, Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie, Poznań 2015, s. 21 i n.

2  Zob. B. Janusz- Pohl, Model postępowania dyscyplinarnego w sprawach studenckich, „Ruch Praw-
niczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2013, z. 2, s. 86 i n.
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W pierwszym przypadku ustawodawca zwykle bądź decyduje się na 
powołanie normy prawnej, na mocy której przepisy Kodeksu postę-
powania karnego (bez ograniczeń lub jedynie z niewielkimi ograni-
czeniami) znajdują odpowiednie zastosowanie dla odtwarzania toku 
postępowania dyscyplinarnego danego typu, bądź decyduje się jedynie 
na powołanie normy prawnej, na mocy której tylko wybrane jednost-
ki redakcyjne czy rozdziały Kodeksu postępowania karnego, a czasem 
także Kodeksu karnego, znajdują odpowiednie zastosowanie. W dru-
gim przypadku decydującą rolę odgrywa kształt przepisów zawartych 
w ustawie, która reguluje tok danego postępowania dyscyplinarnego. 
Niektóre przepisy stanowią niewątpliwie kalkę rozwiązań przyjętych 
w k.p.k. czy k.k., wówczas jednak przepisy karnoprocesowe (karno-
materialne) wywierają jedynie wpływ pośredni na ustalenie modelu 
postępowania dyscyplinarnego3.

II. Poszukując optymalnej formuły uregulowania modelu postę-
powania w przedmiocie pociągnięcia lekarza do odpowiedzialności 
zawodowej4 za popełnienie przewinienia polegającego na naruszeniu 
zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem 
zawodu lekarza, ustawodawca wybrał jak wiadomo rozwiązanie bez-
pośredniego wpływu ustawy karnorpocesowej na jego kształt5. Taki 
wybór zakłada również pewną elastyczność uwzględnianą w ramach 
procesu interpretacji tekstu prawnego, bazuje bowiem na mechanizmie 
odpowiedniego stosowania przepisów ustawy. Zgodnie z art. 112 usta-
wy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich6 w brzmieniu nada-
nym ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeksu 
postępowania karnego i innych ustaw (mającą wejść w życie w dniu 1 

3  Zob. B. Janusz-Pohl, Wpływ ustawy karnoprocesowej na model postępowania dyscyplinarnego 
w Policji [w:] P. Jóźwiak K. Opaliński, Węzłowe problemy prawa dyscyplinarnego w służbach mundurowych, 
Piła 2012, s. 44 i n.

4  Odnośnie do ukształtowania się w doktrynie terminu <odpowiedzialność zawodowa lekarza> i jej 
relacji do terminu odpowiedzialność dyscyplinarna zob. np. E Zielińska, Odpowiedzialność zawodowa lekarza 
i jej stosunek do odpowiedzialności karnej, Warszawa 2001, s. 23 oraz s. 27 i n.

5  Zob. G. Wrona, Odpowiedzialność zawodowa lekarza w nowej ustawie o Izbach Lekarskich – wy-
brane zagadnienia, Medyczna Wokanda 2014, nr 2, s. 69 i n.

6  Dz. U. 2009, Nr 219, poz. 1708 ze zm.
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lipca 2015 r.)7 w sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie do 
postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarza 
stosuje się odpowiednio przepisy: 1) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
Kodeks postępowania karnego, nie stosuje się przepisów o oskarżycie-
lu prywatnym, powodzie cywilnym8, przedstawicielu społecznym, o po-
stępowaniu przygotowawczym oraz środkach przymusu, z wyjątkiem 
przepisów o karze pieniężnej; 2) rozdziału I-III i art. 53 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

Dodajmy jeszcze, iż wspomniana nowela modyfikuje treść punktu 
pierwszego art. 112, który w dotychczasowym brzmieniu stanowił, iż 
w sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie do postępowania 
w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarza stosuje się odpo-
wiednio przepisy: 1) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępo-
wania karnego, nie stosuje się przepisów o oskarżycielu prywatnym, 
powodzie cywilnym, przedstawicielu społecznym, o postępowaniu 
przygotowawczym oraz środkach przymusu, z wyjątkiem przepisów 
o karze pieniężnej. 

Truizmem jest spostrzeżenie, iż ustawodawca zrezygnował zatem 
z odesłania do przepisów Kodeksu postępowania karnego dotyczących 
trybu uproszczonego, a więc odformalizowanej formuły procedowa-
nia w stadium jurysdykcyjnym procesu karnego. Zmiana ta jest pro-
stą konsekwencją rezygnacji ustawodawcy właśnie z takiej formuły 
procedowania w stadium jurysdykcyjnym przed sądem karnym. Przy-
pomnijmy, że jedną z cech szczególnych trybu uproszczonego była 
możliwość orzekania w jego ramach pod nieobecność oskarżonego 
wyrokiem zaocznym9. W ramach rzeczonego trybu przełamywana 

7  Dz.U. 2013, Nr 1247. Dodajmy jeszcze, że kształt wspomnianej noweli, pomimo jej vacatio legis, 
uległ już zmianie na mocy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny i niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. z 20 marca 2015 r., poz. 396). Z perspektywy zakreślonego tematu istotna jest modyfikacja 
polegająca na usunięciu z Kodeksu postępowania karnego z dniem 1 lipca 2015 r. rozdziału 7 tego kodeksu, 
kształtującego instytucje powoda cywilnego.

8  W związku z usunięciem na mocy noweli z dnia 20 lutego 2015 r. przepisów Kodeksu postępowa-
nia karnego regulujących instytucję powoda cywilnego, powinna nastąpić korekta w treści wyłączenia odpo-
wiedniego stosowania k.p.k. w ramach art. 112 ustawy o izbach lekarskich.

9  Zob. np. S. Stachowiak, Wyrok zaoczny w polskim procesie karnym, Poznań 1968, s. 67 i n.; tenże, 
Sprzeciw przeciwko wyrokowi zaocznemu w ujęciu nowego kodeksu postępowania karnego [w:] T. Nowak 
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była reguła, iż stawiennictwo oskarżonego na rozprawie sądowej jest 
jego obowiązkiem (art. 374 k.p.k. in principio). Nadmieńmy, że kwe-
stia stanowczości tego obowiązku oskarżonego, a ściślej obwarowania 
go adekwatną sankcją, była w doktrynie procesu karnego podawana 
w wątpliwość10.

Wynikająca z noweli z dnia 27 września 2013 r. zmiana modelu pro-
cedowania na rozprawie sądowej, z której próbuje się uczynić w peł-
ni kontradyktoryjne forum, gdzie równouprawnione strony toczą spór 
procesowy, przesądziła o uznaniu, iż oskarżony staje się tylko upraw-
niony do stawiennictwa. W konsekwencji, gdy nie przejawia woli oso-
bistego uczestniczenia w rozpoznaniu sprawy, po prostu z niego re-
zygnuje, a okoliczność ta nadal umożliwia sądowi procedowanie pod 
jego nieobecność i wydanie rozstrzygnięcia co do przedmiotu procesu 
w postaci wyroku, który nie jest już wyrokiem zaocznym11. Tym sa-
mym po wejściu w życie noweli z dna 27 września 2013 r. instytucja 
wyroku zaocznego staje się - być może nie ostatecznie – reliktem, choć 
pewne elementy konstrukcji orzekania pod nieobecność oskarżonego 
w procesie karnym pozostają zachowane12.

III. W niniejszym szkicu chcę zastanowić się nad tym, czy nakreślo-
na modyfikacja treści art. 112 ustawy o izbach lekarskich pociąga za 

(red) Nowe prawo karne procesowe. Zagadnienia wybrane. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wiesława 
Daszkiewicza, Poznań 1999, s. 329 i n.

10  Zob. B. Janusz-Pohl (wspólnie z P. Karlik i I. Zając-Bange), Wybrane aspekty obowiązków oskarżo-
nego z perspektywy dyrektywy trafnej reakcji karnej [w:] T. Grzegorczyk i inni (red), Funkcje procesu karnego, 
Warszawa 2013, s. 138 i n. oraz P. Hofmański (red), Komentarz do Kodeksu postępowania karnego, t. II, War-
szawa 2004, s. 362 i n.

11  Przede wszystkim jednak skoro obecność oskarżonego na rozprawie jest jego uprawnieniem, wy-
rok wydany w takim układzie procesowym nie może być obarczony bezwzględną wadą określoną w art. 439 § 
1 pkt 11 k.p.k. W istocie bowiem obowiązkowe stawiennictwo oskarżonego na rozprawie głównej było szcze-
gólnym ciężarem procesowym niesankcjonowanym automatyczne, a nawet stanowiącym leges impertectae. 
Ciężar ów raczej wykazywał cechy gwarancji procesowej – por. M. Cieślak, Problem gwarancji karnopro-
cesowych na tle nowej kodyfikacji, Palestra nr 7/1969, tenże, Polska procedura karna. Podstawowe założenia 
teoretyczne [w:] S. Waltoś (red), Dzieła wybrane, t. II, Kraków 2011, s. 386 i n. Można powiedzieć nawet, iż 
obowiązek stawiennictwa oskarżonego na rozprawie w procesie karnym w dotychczasowym kształcie ściśle 
łączył się z obowiązkiem sądu do nieprocedowania pod nieobecność oskarżonego poza wyjątkami określony-
mi w art. 376 i 377 k.p.k., którego skutek opisany został w art. 439 §1 pkt 11 k.p.k.

12  Zob. T. Grzegorczyk, Orzekanie pod nieobecność oskarżonego w polskim procesie karnym zwy-
czajnym w świetle nowego kodeksu postępowania karnego [w:] T. Nowak (red) Nowe prawo karne procesowe. 
Zagadnienia wybrane. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wiesława Daszkiewicza, Poznań 1999, s. 365 i n.
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sobą przekształcenie procedowania w ramach formuły <pod nieobec-
ność obwinionego> przed sądem lekarskim, czy wskutek jednoczesne-
go przeformułowania art. 374 § 1 i 1a k.p.k. ma ona jedynie charakter 
korekcyjny.

Przypomnijmy, że na mocy znowelizowanego art. 374 § 1 i 1a 
k.p.k. oskarżony ma prawo wziąć udział w rozprawie przed sądem 
karnym orzekającym w pierwszej instancji. Przewodniczący lub sąd 
mogą uznać jego obecność za obowiązkową, a jedynie w sprawach 
o zbrodnie obecność oskarżonego jest obowiązkowa podczas odczy-
tania (przedstawienia) aktu oskarżenia oraz podczas pierwszego prze-
słuchania na rozprawie, w ramach którego zostaje pouczony o swych 
prawach, również w zakresie składania wniosków dowodowych (co 
ma niezmiernie doniosłe znaczenie z punktu widzenia zmiany art. 167 
k.p.k.) oraz o konsekwencjach rezygnacji z tego uprawnienia.

Dla przejrzystości prześledźmy odrębnie kwestię możliwości roz-
strzygania pod nieobecność obwinionego w postępowaniu w przedmio-
cie pociągnięcia do odpowiedzialności zawodowej lekarza na gruncie 
dotychczasowego stanu prawnego, a więc przed 1 lipca 2015 r., oraz 
na gruncie stanu prawnego wiążącego od powyższej daty. W pierwszej 
kolejności ustalić musimy, w jakim zakresie przepisy zawarte w art. 
479 – 482 k.p.k. znajdowały dotąd odpowiednie zastosowanie dla 
ukształtowania sposobu procedowania przed sądem lekarskim. Czy 
ich odpowiednie zastosowanie oznaczało przeniesienie na grunt 
postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej kon-
strukcji wyroku zaocznego, czy tylko leżącej u jego podstaw za-
sady, iż stawiennictwo na rozprawie przed sądem lekarskim jest 
uprawnieniem, nie zaś obowiązkiem obwinionego lekarza.

IV. Jedynie poglądowo wskażmy, iż formuła odpowiedniego za-
stosowania przepisów jednej ustawy dla ukształtowania treści norm 
odtwarzanych z innej ustawy jest zabiegiem skomplikowanym, z któ-
rym związanych jest wiele ograniczeń. Powszechnie uznaje się, że od-
powiednie zastosowanie przepisów ustawy X w ramach odtwarzania 
treści normatywnych ustawy Y jest możliwe tylko wtedy, gdy przepisy 
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ustawy Y nie stanowią inaczej oraz tylko w zakresie, w jakim ustawo-
dawca udziela upoważnienia do odpowiedniego zastosowania. 

Nietrudno zauważyć, iż w świetle art. 112 ustawy o izbach lekar-
skich (zarówno w brzmieniu dotychczasowym, jak i po zmianie) usta-
wodawca wyraźnie wyłączył możliwość odpowiedniego stosowania 
przepisów Kodeksu postępowania karnego dotyczących oskarżyciela 
prywatnego, powoda cywilnego, przedstawiciela społecznego, postę-
powania przygotowawczego i środków przymusu, z wyjątkiem prze-
pisów o karze pieniężnej, a uczynił to poprzez zwrot <nie stosuje się 
przepisów o>. Taki stan rzeczy oznacza, iż instytucje kształtowane 
przez odnośne przepisy nie wpisują się w przyjęty model postępowa-
nia w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy albo też, że 
ustawodawca decyduje się na ustanowienie w tych obszarach regulacji 
autonomicznej, tak jak w przypadku uregulowania toku postępowania 
sprawdzającego i wyjaśniającego, które następuje poprzez odwzoro-
wanie w ustawie o izbach lekarskich niektórych przepisów zawartych 
w Kodeksie postępowania karnego, a dotyczących stadium przygoto-
wawczego procesu karnego. 

Kluczowe więc dla wskazania zakresu odpowiedniego stosowania 
przepisów Kodeksu postępowania karnego jest ustalenie tych frag-
mentów tego kodeksu, które znajdują zastosowanie, a następnie okre-
ślenie mechanizmu <odpowiedniego zastosowania>. W jego ramach 
pod uwagę wziąć musimy cele postępowania, którego tok odtwarza-
my poprzez odwołanie się do zabiegu <odpowiedniego stosowania> 
przepisów innej ustawy. Cele te odtwarzamy zarówno autonomicznie 
- najlepiej jednak, jeśli ustawodawca da wyraz swoim preferencjom 
w stosownym przepisie - jak również poprzez porównanie wartości, ja-
kie legły u podstaw utworzenia formuły procedowania w przedmiocie 
odpowiedzialności zawodowej oraz wartości ściśle związanych z re-
presją karną, co pozwoli w konsekwencji skonfrontować cele postę-
powania represyjnego13 z celami wyznaczonymi w ramach procedury 

13  Zob. na gruncie odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów T. Sroka, Przestępstwo jako przewi-
nienie dyscyplinarne w perspektywie celów postępowania dyscyplinarnego wobec studentów, „e- Czasopismo 
Prawa Karnego i Nauk Penalnych” nr 1/2011, s. 1 i n.
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znajdującej zastosowanie odpowiednie. W doktrynie podkreśla się 
także, iż współistnienie wielu różnych rodzajów odpowiedzialności 
represyjnych wymaga, aby każdy z nich posiadał swój autonomiczny 
cel, przy czym poszczególne cele nie mogą się dublować, bowiem na-
ruszałoby to konstytucyjną zasadę proporcjonalności14.

Jedynie sygnalizacyjnie wskażmy, iż w doktrynie wyraźnie precy-
zuje się, że formuła odpowiedniego zastosowania może być bardzo 
ogólna – rozważa się ją w ramach tzw. analogii iuris, wówczas, gdy 
nie mamy do czynienia z przepisem odsyłającym do konkretnej usta-
wy, lecz szukamy w ramach procesu interpretacji określonego rozwią-
zania, które ma na celu wypełnienie zdiagnozowanej luki w prawie15. 
Oczywiście z taką sytuacją nie mamy do czynienia na gruncie art. 112 
ustawy o izbach lekarskich, przepis ten nawiązuje bowiem wyraźnie 
do mechanizmu tzw. analogii legis, czyli odpowiedniego zastosowania 
konkretnych przepisów ustawy w procesie interpretacji16. 

W doktrynie i orzecznictwie utrwalony jest trójskładnikowy mecha-
nizm odpowiedniego stosowania przepisów prawa17, w ramach którego 
zakłada się, że odpowiednie stosowanie przepisów może polegać na 
tym, że: 1) dany przepis stanie się podstawą wykorzystywaną w pro-
cesie interpretacji bez żadnych modyfikacji, czyli w rzeczywistości 

14  Zob. T. Sroka, Przestępstwo…,s. 4; M. Rogalski, Odpowiedzialność dyscyplinarna prokuratorów 
a odpowiedzialność karna. Zagadnienia wybrane [w:] H. Zięba-Załucka, M. Kijowski (red), Godność obywa-
tela, urzędu i instytucji. Zmiany ustrojowe prokuratury RP, Rzeszów 2005, s. 106.

15  Zaznaczmy przy tym, iż wskazuje się na możliwość stosowania analogii iuris poprzez stosowanie 
niektórych przepisów Kodeksu karnego wówczas, gdy ustawy określające tok postępowań dyscyplinarnych 
nie zawierają przepisów dotyczących odpowiedniego stosowania ustawy karnomaterialnej. Zauważmy, iż na 
gruncie art. 112 ustawy o izbach lekarskich mamy do czynienia z odmienną sytuacją, bowiem ustawodawca 
upoważnia wprost do odpowiedniego stosowania wybranych przepisów (rozdziałów) Kodeksu karnego. 

16  Zob. J. Nowacki, Odpowiednie stosowanie przepisów prawa, PiP 1964, z. 3, s. 372.
17  Zob. uchwała SN z dnia 30 września 2003 r., I KZP 23/03, OSNKW 2003, nr 9-10, poz. 79; wyrok 

SN z dnia 5 listopada 2003 r., SNO 67/03, LEX 471880; wyrok SN z dnia 27 sierpnia 2007 r. SNO 47/07, OSN 
KW 2007, nr 1 poz. 83, R. Kmiecik, Glosa do uchwały SN z dnia 30 września 2003, I KZP 23/03, OSP 2003, 
nr 3, poz. 40; W. Kozielewicz, Odpowiedzialność dyscyplinarna notariuszy – problematyka prawnomaterial-
na i procesowa, Rejent nr 9/2006, s. 26-28; K. Dudka, Odpowiedzialność dyscyplinarna i zakres stosowania 
odpowiedniego przepisów kodeksu postępowania karnego w postępowaniu dyscyplinarnym wobec nauczycieli 
akademickich, Studia Iuridica Lublinensis 2007, t. 9, s. 9 i n. tejże, Stosowanie przepisów k.p.k. w postępo-
waniu dyscyplinarnym w stosunku do nauczycieli akademickich [w:] P. Hofmański (red), Węzłowe problemy 
prawa i procesu karnego, Warszawa 2010, s. 356; D. Kaczorkiewicz, Instytucje prawa karnego procesowego 
w postępowaniach dyscyplinarnych [w:] P. Hofmański (red), Węzłowe problemy prawa i procesu karnego, 
Warszawa 2010, s. 363; 
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będzie traktowany na równi z przepisami bazowego aktu normatywne-
go, 2) dany przepis, którego odpowiednie stosowanie nie zostało wy-
łączone wprost, nie znajdzie ostatecznie zastosowania, a więc zostanie 
wyłączony w ramach procesu interpretacji18, 3) dany przepis znajdzie 
zastosowanie w ramach przeprowadzonej wykładni, lecz nie wprost, 
a po stosownej jego modyfikacji (tzw. właściwe odpowiednie zastoso-
wanie). W tej grupie rozważań możemy spotkać zarówno takie układy, 
w których modyfikacja polegać będzie na fragmentarycznym zastoso-
waniu danego przepisu, jak i na wykorzystaniu jedynie zakodowanej 
w nim pewnej wartości. 

Wydaje się, że ten trzeci wariant odpowiedniego zastosowania prze-
pisów Kodeksu postępowania karnego uwzględniany jest w ramach 
odpowiedniego zastosowania obowiązujących od dnia 1 lipca 2015 r. 
przepisów art. 479 i 480 k.p.k.19 Zakłada się więc ich modyfikację, któ-
rej ramy wyznaczają przepisy ustawy o izbach lekarskich, a zwłaszcza 
art. 90 ustawy tej ustawy, zgodnie z którym od orzeczenia Sądu Lekar-
skiego stronom przysługuje odwołanie do Naczelnego Sądu Lekarskie-
go w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Wydaje się, że 
znaczenie ma także art. 72 ustawy o izbach lekarskich, na podstawie 
którego zarzuty przedstawia się lekarzowi osobiście lub doręcza na 
piśmie, informując go o przysługujących mu prawach, w tym o pra-
wie do złożenia wyjaśnień. Chociaż ten ostatni przepis dotyczy tylko 

18  Wskazuje się, że: „Niedopuszczalność adaptacji konkretnego przepisu k.p.k. do postępowania dy-
scyplinarnego może wynikać z kilku powodów. Po pierwsze, przepis Kodeksu postępowania karnego może nie 
mieć zastosowania w postępowaniu dyscyplinarnym z tego powodu, że reguluje zagadnienia, które nie dotyczą 
postępowania dyscyplinarnego, a więc z powodu jego bezprzedmiotowości. (…) Po drugie, o niedopuszczal-
ności ich zastosowania decyduje charakter norm prawnych. Dotyczy to przede wszystkim tych przepisów, któ-
re ingerują w sferę praw i wolności człowieka (…). Niemożność zastosowania przepisu kodeksu postępowania 
karnego wynika również z tego, że pozostaje on w całkowitej sprzeczności z przepisami przewidzianymi dla 
postępowania dyscyplinarnego” – K. Dudka, Stosowanie przepisów k.p.k…., s. 358-359.

19  Zgodnie z treścią wskazanych regulacji, jeżeli oskarżony, któremu doręczono wezwanie nie stawi 
się na rozprawę główną, sąd może przeprowadzić postępowanie bez jego udziału, a jeżeli nie stawi się również 
jego obrońca - wydać wyrok zaoczny. Jeżeli oskarżony nie stawił się na rozprawę, odczytuje się uprzednio 
złożone jego wyjaśnienia. Można także odebrać wyjaśnienia obwinionego w ramach tzw. rekwizycyjnego 
przeprowadzenia dowodu, tj. przez sędziego wyznaczonego ze składu orzekającego lub sąd wezwany, wów-
czas, gdy obwiniony nie może się stawić z powodu przeszkód zbyt trudnych do usunięcia. Rozprawy głównej 
nie można przeprowadzić w czasie nieobecności oskarżonego, jeżeli usprawiedliwiwszy swe niestawiennictwo 
wnosi o odroczenie rozprawy.
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postępowania wyjaśniającego, wynika zeń, iż ustawodawca w ramach 
tego modelu postępowania represyjnego akceptuje sytuacje, w których 
obwiniony nie bierze osobiście udziału w czynnościach procesowych.

Ustalając ramy odpowiedniego zastosowania formuły procedowa-
nia pod nieobecność obwinionego w postępowaniu w przedmiocie 
pociągnięcia do odpowiedzialności zawodowej zastanawiamy się, czy 
ustawodawca na gruncie dotychczasowego stanu prawnego wybrał 
wariant, w którym przewiduje formułę procedowania na rozprawie pod 
nieobecność obwinionego, w ramach której możliwe jest orzekanie 
<orzeczeniem zaocznym>, przy odpowiednim zastosowaniu art. 479 
i 480 k.p.k.20, oczywiście z jednoczesnym wykluczeniem możliwości 
odpowiedniego zastosowania art. 376 i 377 k.p.k. (orzekania pod nie-
obecność oskarżonego orzeczeniem zwykłym)21, przewidując dodat-
kowo uprawnienie oskarżonego lub jego obrońcy do wniesienia środka 
zaskarżania w postaci sprzeciwu od orzeczenia zaocznego.

Istotnych wskazówek interpretacyjnych dostarcza tutaj § 18 Regu-
laminu wewnętrznego urzędowania sądów lekarskich22 (zwany dalej 
Regulaminem SL). Wskazany przepis w punktach 3, 4 i 5 stanowi bo-
wiem, iż nieusprawiedliwione niestawiennictwo obwinionego lekarza 

20  O odpowiednim stosowaniu art. 479 i 480 k.p.k. zob. postanowienie SN z dnia 17 grudnia 2013, 
SDI 45/13 (dot. odczytania wyjaśnień obwinionego) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Sądu Dyscyplinar-
nego s. 318-319; wyrok z dnia 25 lutego 2011 r. sygn. Akt SDI 3/11 (dot. nieusprawiedliwionego niestawien-
nictwa) – orzeczenia dostępne w internetowej bazie orzecznictwa SN. Zob. także J. Skrzypczak, Postępowanie 
w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy w świetle orzecznictwa SN w 2013 r., Medyczna Wo-
kanda nr 5/2013, s. 364, tenże, Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy w świetle 
orzecznictwa SN (Sądu Kasacyjnego), Medyczna Wokanda nr 3/2011, s. 211. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu 
wyroku z dnia 25 lutego 2011 r. (sygn. akt. SDI 3/11) odniósł się do kwestii niewadliwości doręczenia we-
zwania na rozprawę obwinionemu lekarzowi: stwierdził on, iż pismo podwójnie awizowane wg art. 133 § 2 
k.p.k. uznaje się za doręczone. Wówczas sąd lekarski uzyskuje prawo, by procedować pod nieobecność obwi-
nionego. Dodatkowo SN stwierdził, że każdorazowo obwiniony legitymujący się zwolnieniem lekarskim musi 
nie tylko przedstawić je sądowi lekarskiemu, lecz także wnieść o odroczenie rozprawy. Procedowanie więc 
przez sąd lekarski, pomimo złożenia przez obwinionego zaświadczenia lekarskiego, nie stanowi naruszenia 
art. 6 k.p.k. (prawo do obrony), jeśli obwiniony, niemający obrońcy, nie wnioskował o odroczenie rozprawy. 
Podobnie SN rozstrzygnął w orzeczeniach z dnia 19 września 2000, sygn. Akt. V KKN 358/00, LEX 50993 
oraz z dnia 6 maja 2002 r. sygn.. akt. IV KKN 812/98, LEX 54288. 

21  Na temat konstrukcji orzekania pod nieobecność zob. ostatnio D. Drajewicz, Nieobecność oskarżo-
nego na rozprawie głównej (art. 376 k.p.k.), Prokuratura i Prawo nr 5/2014, s. 25 i n.

22  W załączniku do uchwały Nr 11 (podjętej na mocy upoważnienia ustawowego tj. art. 38 pkt 5 lit. 
G ustawy o izbach lekarskich ) z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania 
sądów lekarskich, w brzmieniu ustalonym na mocy uchwały Nr 9 Nadzwyczajny KZL z dnia 25 lutego 2012 r.
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lub jego obrońcy nie stanowi przeszkody do rozpoznania sprawy, chyba 
że sąd uzna ich obecność za konieczną. Jeżeli obwiniony lekarz, które-
mu doręczono wezwanie, nie stawi się na rozprawie, sąd może prowa-
dzić postępowanie bez jego udziału, a jeśli nie stawi się również jego 
obrońca – wydać orzeczenie zaoczne. Jeżeli obwiniony lekarz nie sta-
wi się na rozprawę, odczytuje się uprzednio złożone jego wyjaśnienia. 
Podkreślmy, iż Regulamin SL jednocześnie nie inkorporował treści art. 
482 k.p.k., wskazującego na uprawnienie oskarżonego (tu obwinione-
go) do wniesienia sprzeciwu od wyroku zaocznego w terminie 7 dni 
od daty doręczenia odpisu wyroku do sądu, który wydał orzeczenie23. 
Nadmieńmy, iż sprzeciw od wyroku zaocznego w doktrynie procesu 
karnego uznawany jest za środek zaskarżania o charakterze formalnym 
i kasatoryjnym24, a więc jeśli oskarżony wnosząc go usprawiedliwi na-
leżycie swe niestawiennictwo na rozprawie, wówczas sprzeciw zostaje 
uwzględniony i sąd wyznacza nowy termin rozprawy. Jeśli oskarżony 
lub jego obrońca stawią się w nowym terminie na rozprawę - materia-
lizuje się ów kasatoryjny skutek i wyrok zaoczny traci moc. 

Zapytajmy więc ponownie, jakie rozwiązanie wybrał ustawodaw-
ca kształtując w dotychczasowym stanie prawnym model procedo-
wania przed sądami lekarskimi. W szczególności, czy przyjęty – na 
co wskazuje expressis verbis - § 18 Regulaminu SL - tryb orzekania 
zaocznego oznacza akceptację dla właściwego wyrokowi zaocznemu 
trybu zaskarżania sprzeciwem, czy też wskazany przepis jest wyrazem 

23  Zauważmy także, iż na gruncie aktu prawnego regulującego tok postępowania w przedmiocie od-
powiedzialności zawodowej lekarza obowiązującego przed wejściem w życie ustawy z 2 grudnia 2009 r. o iz-
bach lekarskich, tj. Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 września 1990 r. w spra-
wie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy (Dz. U. Nr 69, poz. 406), wydanego 
na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1982 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30. poz. 158, oraz Dz. 
U. 1990, Nr 20, poz. 120), zgodnie z § 31 na rozprawę wzywa się obwinionego lekarza, a o jej terminie zawia-
damia się obrońcę i rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Udział rzecznika w rozprawie jest obowiązko-
wy. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo obwinionego lekarza lub jego obrońcy na rozprawie nie stanowi 
przeszkody do rozpoznania spraw, chyba że w ocenie sądu lekarskiego ich obecność jest konieczna. Natomiast 
zgodnie z § 36 tego rozporządzenia określone były podstawy obligatoryjnego odroczenia terminu rozprawy 
w sytuacji niestawiennictwa rzecznika odpowiedzialności zawodowej, usprawiedliwionego niestawiennictwa 
obwinionego lekarza, nieusprawiedliwionego niestawiennictwa obwinionego lekarza, którego obecność uzna-
no za konieczną, niestawiennictwa obwinionego, którego obecność uznano za konieczną. Zob. także E. Zieliń-
ska, Odpowiedzialność…, s. 290 i 300.

24  Zob. S. Stachowiak, Sprzeciw…, s. 333-335.
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przyjęcia szerokiej koncepcji orzekania pod nieobecność obwinione-
go. Akceptacja tego ostatniego stanowiska pozostawałaby w zgodzie 
z przyjętą już na gruncie Rozporządzenia z 26 września 1990 r.25 zasa-
dą fakultatywnego stawiennictwa obwinionego lekarza na rozprawie 
przed sądem lekarskim. 

W konsekwencji nurtuje kwestia, czy wydane przez sąd lekarski 
orzeczenie zaoczne, podobnie zresztą jak orzeczenie zwykłe (przy 
udziale obwinionego), może być zaskarżone tylko poprzez wniesienie 
odwołania. Czy odpowiednie zastosowanie przepisów Kodeksu postę-
powania karnego zakłada tylko zastosowanie art. 379 i 480, lecz już 
nie art. 482 tego kodeksu? Taki rezultat interpretacyjny – niezależnie 
od praktyki procedowania w tym zakresie przez sądy lekarskie – 
należy uznać za wadliwy, choćby ze względu na brzmienie § 18 Re-
gulaminu SL, który posługuje się wprost wyrażeniem <orzeczenie za-
oczne>. Taka konstatacja nie pozostaje w sprzeczności z art. 90 ustawy 
o izbach lekarskich, z której wynika, iż orzeczenie sądu lekarskiego 
może zostać zaskarżone poprzez wniesienie odwołania.

Uznanie, iż <orzeczenie zaoczne> nie wywołuje konsekwencji właś-
ciwych dla wyroku zaocznego, wymagałoby – w mojej ocenie – prze-
formułowania treści § 18 pkt 4 i w rzeczywistości oznaczałoby rezyg-
nację z użycia w nim tego pojęcia. Paragraf 18 pkt 4 musiałby stanowić, 
iż <jeżeli obwiniony lekarz, któremu doręczono wezwanie, nie stawi się 
na rozprawie sąd może prowadzić postępowanie bez jego udziału, a  
jeżeli nie stawi się również jego obrońca – wydać orzeczenie>.

Wydaje się, iż nie można przyjąć stanowiska, mocą którego uzna-
je się, iż <orzeczenie zaoczne> sądu lekarskiego nie jest <wyrokiem 
zaocznym>26, a w konsekwencji nie może być zaskarżone sprzeciwem. 

25  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 września 1990 r. w sprawie postę-
powania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy (Dz. U. Nr 69, poz. 406). 

26  W świetle ustawy o izbach lekarskich ustawodawca odmiennie niż na gruncie Kodeksu postępowa-
nia karnego wskazuje dwa typy rozstrzygnięć organów postępowania w przedmiocie pociągnięcia do odpowie-
dzialności zawodowej lekarza, tj. postanowienie i orzeczenie. Przy tym z uwagi na treść art. 89 ustawy o izbach 
lekarskich jednoznacznie uznać należy, iż orzeczenie sądu lekarskiego konstrukcyjnie odpowiada wyrokowi 
sądu karnego. Zob. rozważania zawarte w uzasadnieniu postanowienia z 25 lutego 2011 r., sygn. akt. SDI 4/11 
(internetowa baza orzeczeń Sądu Najwyższego). 
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Aspekt konotacyjny wyrażony w przydawce tj. <zaoczne, zaoczny>, 
z uwagi na jej ustaloną w doktrynie i orzecznictwie prawa procesowego 
funkcję modyfikującą, nie zaś konfirmującą27 wydaje się jednoznacz-
ny. W zestawieniu <wyrok zaoczny> przydawka <zaoczny> powodu-
je zmianę znaczenia terminu <wyrok>. Inną funkcję, a ściślej funk-
cję konfirmacyjną, pełni przydawka <zwykły> w zestawieniu <wyrok 
zwykły>. W zestawieniu <wyrok zwykły> przydawka <zwykły> pełni 
funkcję konfirmującą: wyrok zwykły to po prostu wyrok - przydawki 
tego typu używamy w sytuacji wątpliwości, gdy chcemy podkreślić 
pewne atrybuty powstałego wytworu. W konsekwencji trudno posta-
wić znak równości pomiędzy desygnatami określanymi przez nazwy 
<orzeczenie zaoczne> sądu lekarskiego i <orzeczenie zwykłe> sądu 
lekarskiego. Zresztą po co ustawodawca miałby nazywać różnie ta-
kie same konstrukcje prawne, gdyby nie chciał, by wynikały z nich 
odmienne konsekwencje procesowe. Nadmieńmy jeszcze, że uznanie 
uprawnienia obwinionego lekarza do wniesienia sprzeciwu od pierw-
szoinstancyjnego <orzeczenia zaocznego> sądu lekarskiego uwzględ-
nia także postulat interpretacyjny pro favorem defentionis, stanowiąc 
gwarancję prawa obwinionego do obrony28. 

V. Jaki zatem wpływ na kształt instytucji orzekania pod nieobec-
ność obwinionego wywrze nowela do Kodeksu postępowania karnego 
z dnia 27 września 2013 r., zmieniająca także we wskazanym na wstę-
pie zakresie art. 112 ustawy o izbach lekarskich? Z pewnością poprzez 
usunięcie z Kodeksu postępowania karnego uregulowań dotyczących 
trybu uproszczonego oraz przyjęcie jednolitej - choć szerokiej, gdy 
chodzi o zakres przedmiotowy - konstrukcji orzekania pod nieobecność 
oskarżonego, który to w ramach w pełni kontradyktoryjnej koncepcji 
rozprawy sądowej może, lecz nie musi stawać w szranki z proceso-
wym adwersarzem, dezaktualizuje się (ewentualny) problem rozstrzy-
gania o konsekwencjach procesowych wydania orzeczenia zaocznego 

27  Na temat funkcji przydawek zob. T. Gizbert- Studnicki, O nieważnych czynnościach prawnych 
w świetle koncepcji czynności konwencjonalnych, Państwo i Prawo nr 4 /1975, s. 74-75. 

28  Szkoda, iż w tej kwestii stanowiska nie zajął Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 25 
lutego 2011, sygn. akt. SDI 3/11 (internetowa baza orzeczeń SN). 
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przez sąd lekarski. Konsekwencje te bowiem można było odczytywać 
tylko poprzez odpowiednie stosowanie art. 482 k.p.k., który nie będzie 
już obowiązywał od dnia 1 lipca 2015 r.

Wato jednak nadmienić, że poza sporną interpretacją w przedmiocie 
odpowiedniego stosowania dotychczas obowiązującego art. 482 k.p.k., 
w obowiązującym stanie prawnym (do dnia 1 lipca 2015 r.) bezspor-
nie przyjmowano (§ 18 Regulaminu SL), iż sąd lekarski mógł orzekać 
zaocznie jedynie wówczas, gdy obwiniony nie usprawiedliwił swoje-
go niestawiennictwa i nie wnioskował o odroczenie rozprawy, a także 
nie był reprezentowany przez obrońcę (wyrok 25 lutego 2011, sygn. 
akt. SDI 3/11), co jest zgodne z interpretacją przyjmowaną w doktrynie 
i orzecznictwie prawa karnego procesowego w ramach konstrukcji wy-
roku zocznego – art. 479, 480 k.p.k. Zaznaczmy ponadto, iż w świetle 
§ 22 pkt 3 Regulaminu SL, sąd lekarski odracza rozprawę: 1) w przy-
padkach usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, jej obrońcy lub 
pełnomocnika, w przypadku gdy usprawiedliwi swe niestawiennictwo 
strona, jej obrońca lub pełnomocnik i wnosi jednocześnie o odrocze-
nie rozprawy. Ponadto 2) w przypadku niestawiennictwa obwinionego 
lekarza, które uznał za konieczne, 3) a także niestawiennictwa strony, 
jej obrońcy, pełnomocnika, któremu zawiadomienie o rozprawie nie zo-
stało doręczone lub brak jest dowodu doręczenia tego zawiadomienia, 
sąd odracza rozprawę także wówczas, gdy na wniosek obwinionego, co 
do którego nie został zachowany 7 dniowy termin pomiędzy doręcze-
niem zawiadomienia o rozprawie a terminem rozprawy. 

Na marginesie jedynie zauważmy, iż jednolita formuła orzekania 
pod nieobecność oskarżonego na rozprawie głównej za popełnienie 
występku, przyjęta na mocy noweli z dnia 27 września 2013 r. i eli-
minacja konstrukcji wyroku zaocznego, zakłada jednak wprowadzenie 
istotnych gwarancji proceduralnych dla oskarżonego. W postępowaniu 
karnym uprawnienie oskarżonego do stawiennictwa na rozprawie i al-
ternatywne uprawnienie sądu do orzekania pod nieobecność oskarżo-
nego o występek do wydania wyroku pod jego nieobecność uzupełnio-
ne są konkretyzacją obowiązku informacji. Szczególne znaczenie ma 
tu znowelizowany art. 353 i dodany do niego § 4, zgodnie z którym 
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doręczając oskarżonemu wezwanie na rozprawę albo zawiadomienie 
o jej terminie, poucza się go o treści art. 374, art. 376, art. 377, art. 422, 
art. 427 § 4i art. 447 § 5 k.p.k. 

Zauważmy jednak, że odesłanie do art. 374, 376, 377 – przy ich 
odpowiednim stosowaniu do postępowania w przedmiocie pociągnię-
cia lekarza do odpowiedzialności zawodowej - ogranicza się tylko do 
art. 374 k.p.k., pozostałe przepisy dotyczą bowiem postępowań, w któ-
rych oskarżonemu postawiono zarzut zbrodni. Art. 374 k.p.k. stano-
wi proklamację uprawnienia do udziału w postępowaniu, chyba że 
przewodniczący składu uzna obecność oskarżonego za konieczną. Po-
dobne treści zawarte są w przepisach ustawy o izbach lekarskich oraz 
Regulaminie SL. Bezprzedmiotowe dla postępowania w przedmiocie 
pociągnięcia do odpowiedzialności zawodowej jest także odesłanie do 
art. 422, kwestia uzasadnienia orzeczenia sądu lekarskiego i jego do-
ręczenia została bowiem uregulowana autonomicznie. W postępowa-
niu w przedmiocie pociągnięcia do odpowiedzialności zawodowej nie 
znajdują odpowiedniego zastosowania ani art. 427 § 4, ani art. 447 § 
5 k.p.k., gdyż są one konsekwencją znowelizowanego art. 167 k.p.k., 
który wyłącza inicjatywę dowodową sądu. Dlatego też w środku od-
woławczym w postępowaniu karnym nie można podnosić zarzutu 
nieprzeprowadzenia przez sąd określonego dowodu, jeżeli strona nie 
składała w tym zakresie wniosku dowodowego ani zarzutu przepro-
wadzenia dowodu pomimo braku wniosku strony w tym przedmiocie 
lub poza zakresem wniosku. Ponadto w postępowaniu karnym wszczę-
tym z inicjatywy strony nie można podnosić w apelacji zarzutu niedo-
puszczenia dowodu ani też zarzutu przeprowadzenia dowodu pomimo 
braku wniosku strony. Czy zatem odpowiednie stosowanie przepisów 
Kodeksu postępowania karnego w kontekście możliwości orzekania 
pod jego nieobecność przyjmie odmienną formułę niż dotychczas?

Jak sygnalizowano, orzeczenie sądu lekarskiego nie będzie już 
<orzeczeniem zaocznym>. Opowiedziawszy się już wcześniej aprobu-
jąco – i to niezależnie od interpretacji przyjmowanej de lege lata - za 
możliwością odpowiedniego zastosowania w dotychczasowym stanie 
prawnym przepisów o sprzeciwie od wyroku zaocznego, ewentualność 
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tę po wejściu w życie noweli z 27 września 2013 r. należy jednoznacz-
nie odrzucić. Zaznaczmy także, iż nawet na gruncie dotychczasowego 
stanu prawnego przyjmowano interpretację, iż <orzeczenie zaoczne> 
nie jest <wyrokiem zaocznym> i może być zaskarżone jedynie poprzez 
wniesienie odwołania (art. 90 ustawy o izbach lekarskich), choć in-
terpretacja ta w mojej ocenia bazuje przede wszystkim na odwołaniu 
się do wykładni historycznej29. Ewentualnie można szukać dla niej 
wsparcia przez odwołanie się do art. 72 ustawy o izbach lekarskich, 
określającego formułę przedstawienia zarzutów – poprzez doręczenie 
postanowienia o przedstawieniu zarzutów, której przyjęcie może po-
twierdzać kierunek interpretacyjny zakładający fakultatywny udział 
obwinionego w czynnościach postępowania, a co za tym idzie brak 
podstaw do konstruowania zarzutu, iż taki <zaoczny> sposób procedo-
wania narusza prawo obwinionego do obrony. 

Zauważmy także, iż w dotychczasowym stanie prawnym na grun-
cie przepisów Kodeksu postępowania karnego wydanie orzeczenia pod 
nieobecność oskarżonego - w sytuacji, gdy obecność ta była obowiąz-
kowa - rozważane było w ramach tzw. bezwzględnej podstawy odwo-
ławczej określonej w  art. 439 par. 1 pkt 11 k.p.k. Wskutek zmiany 
brzmienia art. 374 k.p.k., czyli ograniczenia obowiązkowego udziału 
oskarżonego w rozprawie, jasne jest, iż po wejściu w życie wskazanej 
zmiany, naruszenie prawa do udziału w rozprawie uzyska status jedy-
nie tzw. względnej podstawy odwoławczej, o której mowa w art. 438 
pkt 2 k.p.k. Wskazana modyfikacja nie wywiera jednak tak istotnego 
wpływu na odtwarzanie toku postępowania w przedmiocie pociągnię-
cia lekarza do odpowiedzialności zawodowej, bowiem na jej gruncie 
ustawodawca zakładał jedynie uprawnienie (nie zaś obowiązek) obwi-
nionego lekarza do udziału w rozprawie, a naruszenia w tej płaszczyźnie 
analizowane były z punktu widzenia tego, czy mogłyby one wywrzeć 
wpływ na wydane rozstrzygnięcie (analogicznie więc na podstawie art. 
438 pkt 2 k.p.k.). Zmiana ustawy karnoprocesowej może jednak suge-
rować potrzebę pewnych przeformułowań Regulaminu SL. Paralelnie 

29  Zob. przypis nr 23.
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wobec interpretacji, jaką moglibyśmy przyjąć na gruncie znowelizo-
wanego prawa karnego procesowego, skłonić się można ku stanowi-
sku, iż przy braku ustanowionego obrońcy na pierwszym terminie 
rozprawy, a w każdym razie do momentu złożenia wyjaśnień przez 
obwinionego lekarza na rozprawie, jego usprawiedliwione niesta-
wiennictwo uznać należy za jednoczesne wyrażenie chęci udziału 
w rozprawie nawet wówczas, gdy żądania takiego nie werbalizuje 
wprost30. Tym samym w tej szczególnej konfiguracji byłby to powód 
uzasadniający odroczenie rozprawy pomimo braku stosownego wnio-
sku w tym zakresie. Wprowadzenie takiej regulacji miałoby charak-
ter gwarancyjny, zaś jej naruszenie dałoby się ująć w ramach zarzutu 
odwoławczego – jako naruszenie przepisów postępowania, które in 
concreto mogłoby wywrzeć wpływ na wydanie orzeczenia. Nie byłoby 
jednak traktowane jako rażące naruszenie prawa, a więc nie mogłoby 
stać się przedmiotem kontroli kasacyjnej.

VI. Idea procedowania pod nieobecność obwinionego w postępo-
waniu w przedmiocie pociągnięcia lekarza do odpowiedzialności za-
wodowej już na gruncie dotychczasowego stanu prawnego wyraźnie 
bazowała na formule fakultatywnego jego udziału w rozprawie. Ode-
słanie jednak do przepisów Kodeksu postępowania karnego regulu-
jących tok postępowania uproszczonego miało z pewnością tę oko-
liczność uwypuklać, a jednocześnie wprowadzać gwarancyjną w tym 
kontekście konstrukcję orzeczenia zaocznego. Zmiana prawa karnego 
procesowego powodowana nowelą z 27 września 2013 r., kształtują-
ca fakultatywny udział oskarżonego o występek na rozprawie głów-
nej przed sądem karnym, wydaje się iść nieco dalej. Zatem w świetle 

30  Przypomnijmy przy tym, iż przepisy ustawy o izbach lekarskich oraz § 22 ust. 
3 pkt 1 dotychczasowego Regulaminu SL expressis verbis wskazują, iż wyrażona w tym 
przepisie norma nakazująca sądowi lekarskiemu odroczenie rozprawy aktualizuje się 
wówczas, gdy strona, jej obrońca lub pełnomocnik usprawiedliwi swoje niestawien-
nictwo jednocześnie wnosi o odroczenie. W takim brzmieniu wskazany przepis został 
uchwalony uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego XI KZL z dnia 25 lutego 2012 r. W pierwotnej 
wersji stanowił on, iż skład orzekający odracza rozprawę w przypadku usprawiedliwio-
nego niestawiennictwa obwinionego lekarza lub jego obrońcy. 
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zmiany prawa karnego procesowego konstrukcja orzeczenia zaocz-
nego powoływana w Regulaminie SL powinna zostać przekształcona 
jako niekompatybilna z regulacją karnoprocesową, znajdującą odpo-
wiednie zastosowanie. Przekształcenie to może przyjąć postać usu-
nięcia konstrukcji orzeczenia zaocznego albo jej pozostawienia, lecz 
z jednoczesnym określeniem sposobu zaskarżenia. 

Dodajmy, że wejście w życie noweli z dnia 27 września 2013 r., 
choć z pozoru pozwala uporządkować i wykluczyć wątpliwości inter-
pretacyjne pojawiające się na gruncie <instytucji orzekania przez sąd 
lekarski pod nieobecność obwinionego lekarza>, może powodować 
rozliczne i zupełnie nowe problemy w ramach <odpowiedniego sto-
sowania> przepisów Kodeksu postępowania karnego dla odtwarzania 
modelu postępowania w przedmiocie pociągnięcia lekarza do odpo-
wiedzialności zawodowej.

Wydaje się, że można wysunąć nawet dalej idący wniosek ogólny, 
iż przy braku stosownych interwencji ustawodawcy na gruncie regula-
cji poszczególnych postępowań dyscyplinarnych, ich inkwizycyjność 
zasadzająca się przede wszystkim na możliwości nieograniczonego 
procedowania, a więc także prowadzenia postępowania dowodowego 
z urzędu (np. art. 59 in principio ustawy o izbach lekarskich), oznaczać 
będzie, iż organy dyscyplinarne (także sądy lekarskie) będą w więk-
szym stopniu niż sądy karne kładły nacisk na rozstrzyganie wszystkich 
pojawiających się w sprawie wątpliwości, mając ku temu stosowny 
instrument w postaci nieograniczonej inicjatywy dowodowej. W kon-
sekwencji więc dyrektywa realizacji prawdy materialnej oraz trafnej 
(adekwatnej) reakcji karnej w dotychczasowej formule31 będzie lepiej 

31  Zauważmy, iż pomimo deklaracji ustawodawcy dotyczących akceptacji dla tezy o potrzebie rea-
lizacji zasady prawdy materialnej, a także niezmienionej treści art. 2 § 2 k.p.k., zgodnie z którym podstawę 
wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne, nowela z 27 września 2013 r. za-
planowała zmianę art. 2 § 1 pkt 1 k.p.k. określającego dyrektywę trafnej reakcji karnej. Zgodnie z dotychczaso-
wym brzmieniem tego przepisu: Przepisy niniejszego kodeksu mają na celu takie ukształtowanie postępowania 
karnego, aby sprawca został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej a osoba niewinna nie poniosła 
tej odpowiedzialności. Po zmianie, która ma wejść w życie 1 lipca 2015 r., będzie on stanowił, iż: Przepisy 
niniejszego kodeksu mają na celu takie ukształtowanie postępowania karnego, aby sprawca przestępstwa zo-
stał wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a osoba której nie udowodniono winy, nie poniosła 
tej odpowiedzialności. Nietrudno zauważyć, że wskazany przepis stanowi dyrektywę interpretacyjną celowoś-
ciową, służącą do interpretacji wszystkich przepisów Kodeksu postępowania karnego, a więc także art. 2 § 2 
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zabezpieczona - przynajmniej z punktu widzenia organu rozstrzyga-
jącego - na gruncie postępowań dyscyplinarnych sensu largo niż na 
gruncie postępowania karnego. 

W tym kontekście zrazu nasuwa się pytanie o możliwości wykorzy-
stywania materiałów z postępowań karnych w postępowaniu dyscypli-
narnym sensu largo, czy ściślej problem ów ujmując - w postępowaniu 
przedmiocie pociągnięcia do odpowiedzialności zawodowej lekarza 
oraz na wpływ rozstrzygnięć sądu karnego na orzeczenie organu dy-
scyplinarnego w kontekście jego samodzielności jurysdykcyjnej. Na 
gruncie ustawy o izbach lekarskich wpływ ten jest jedynie pośredni, 
zgodnie bowiem z art. 54 ustawy o izbach lekarskich postępowanie 
w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy toczy się nieza-
leżnie od postępowania karnego dotyczącego tego samego czynu, jed-
nak postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej leka-
rzy może być zawieszone do czasu ukończenia postępowania karnego, 
o ile ich wynik może mieć wpływ na rozstrzygnięcie w postępowaniu 
w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Tytułem przy-
kładu wskażmy tutaj choćby art. 82 ust. 2 ustawy o izbach lekarskich, 
zgodnie z którym sąd lekarski może umorzyć postępowanie w przypad-
ku przewinienia mniejszej wagi albo jeśli orzeczenie wobec obwinione-
go kary byłoby oczywiście niecelowe ze względu na rodzaj i wysokość 

k.p.k. Nietrudno zauważyć także, iż w dotychczasowym stanie prawnym art. 2 § 1 pkt 1 k.p.k. odwoływał się 
do kategorii materialnych <sprawca>, <osoba niewinna>. Niezależnie więc od tego, czy w konkretnym pro-
cesie karnym było możliwe z przyczyn obiektywnych, w wyniku działania reguły in dubio pro reo art. 5 § 2 
k.p.k., by osoba uniewinniona, w rzeczywistości była zawsze osobą niewinną – organy procesu karnego miały 
obowiązek, aby tak korzystać ze swych uprawnień – w tym prawa do przeprowadzania dowodów z urzędu, 
aby od odpowiedzialności karnej uwolniona została tylko osoba niewinna. W zmienionym stanie prawnym 
ustawodawca posługuje się kategorią materialną <sprawca>, ale także kategorią formalną <osoba, której nie 
udowodniono winy>. Ta konstatacja wydaje się zatem przesądzać, iż nowa dyrektywa interpretacyjna zastoso-
wana w procesie wykładni art. 2 § 2 k.p.k. nie daje już podstaw do odtworzenia z niej zasady prawdy material-
nej (obiektywnej), lecz jedynie zasady prawdy formalnej (sądowej), którą niektórzy przedstawiciele doktryny 
określają jako zasadę prawdy konsensualnej. Ten nowy rezultat interpretacyjny art. 2 § 2 k.p.k. jest spójny 
z innymi rozwiązanymi w Kodeksie postępowania karnego, jest też racjonalny – bowiem organom procesu 
karnego, a więc także sądowi karnemu nie można nakazać, by czyniły jako podstawę swych rozstrzygnięć 
tylko ustalenia faktyczne zgodne z rzeczywistością, skoro sąd karny w aktualnym stanie prawnym nie ma już 
wpływu na zakres tych ustaleń (art. 167 k.p.k.). Na temat możliwych ujęć zasady prawdy zob. np. referaty za-
warte w zbiorze pod red J. Skorupka, K. Kremens pt., Pojęcie, miejsce i znaczenia prawdy w procesie karnym, 
Wrocław 2012; B. Janusz-Pohl, Teoretycznoprawne relacje pomiędzy zasadami legalizmu i kontradyktoryj-
ności w polskim procesie karnym [w:] I. Nowikowski (red), Zasada legalizmu w procesie karnym, Warszawa 
2015, s. 163 i n. wraz z cytowaną tam literaturą.
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kary prawomocnie orzeczonej za ten sam czyn w innym postępowaniu 
przewidzianym przez ustawę, a interes pokrzywdzonego temu się nie 
sprzeciwia32.

Oczywiście rozstrzygnięcia sądu karnego oraz sądu lekarskiego 
mogą istotnie się różnić; różnice te wynikają przede wszystkim z tego, 
iż inaczej określony jest przedmiot postępowania karnego, a inaczej 
przedmiot postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawo-
dowej. W pierwszym przypadku - jak wiadomo - przedmiotem tym 
jest rozstrzygnięcie kwestii odpowiedzialności karnej oskarżonego 
za zarzucany mu czyn (zbrodnię albo występek), w drugim przypad-
ku przedmiotem odpowiedzialności zawodowej jest rozstrzygnięcie 
kwestii odpowiedzialności za popełnienie przewinienia zawodowego, 
a więc naruszenia zasad etyki lekarskiej lub przepisów związanych 
z wykonywaniem zawodu lekarza, przy czym zastrzega się co do tej 
ostatniej kwestii, iż przewinieniem może być zarówno popełnienie 
czynu bezprawnego, jak i czynu karalnego33. Tym samym uniewin-
nienie przez sąd karny albo też podjęcie przez organ procesu karnego 
decyzji w przedmiocie zaniechania ścigania (odmowa wszczęcia po-
stępowania przygotowawczego, umorzenie postępowania) nie oznacza 
niedopuszczalności ukarania w postępowaniu w przedmiocie pociąg-
nięcia do odpowiedzialności zawodowej. 

Nie ulega wątpliwości, iż sądy lekarskie są niezależne w orzekaniu 
(art. 81 ustawy o izbach lekarskich) oraz samodzielne jurysdykcyjnie 
(art. 62 ustawy o izbach lekarskich), jednak mogą wykorzystywać ma-
teriał dowodowy zgromadzony w postępowaniu karnym, tym bardziej, 
że samodzielnie nie są uprawnione do przeprowadzania niektórych 
czynności dowodowych. W związku ze zmianą charakteru postępowa-
nia dowodowego przed sądem karnym sądy lekarskie będą musiały 

32  W ramach analizy orzecznictwa sądów lekarskich wskazuje się np., że według danych dostępnych 
dla Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, w latach 2010-2013 w siedmiu przypadkach pomimo tego, że wina leka-
rza nie budziła wątpliwości OSL skorzystał z art. art. 82 ust. 2 ustawy o izbach lekarskich – Zob. M. Puk, M. 
Maśliński, Odpowiedzialność karna a odpowiedzialność zawodowa lekarzy. Analiza porównawcza orzeczeń 
OSL WIL w Poznaniu z rozstrzygnięciami z postępowania karnego 2010 -2013, Medyczna Wokanda nr 5/2013, 
s. 187.

33  Zob. B. Janusz-Pohl, Model…, s. 90-92.
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wykazać się zdecydowanie większą czujnością wobec zawartego w ak-
tach sądowych materiału dowodowego, bez wątpienia autonomiczność 
postępowania w przedmiocie pociągnięcia do odpowiedzialności za-
wodowej lekarzy wzrośnie. Zasadnicza funkcja postępowań represyj-
nych34 obejmujących odpowiedzialność zawodową tzw. zawodów za-
ufania publicznego określana jako <samooczyszczająca>35, nie może 
zaakceptować formuły procedowania w pełni kontradyktoryjnego, 
prymatem ich bowiem jest ścisła podległość organizacyjna podmiotów 
podległych władzy korporacyjnej właściwym organom jurysdykcyj-
nym. W związku z tym można pokusić się o puentę, że imperium sądów 
korporacyjnych stało się silniejsze niż imperium władzy sądowniczej.

34  W doktrynie wskazuje się na kilka funkcji postępowań dyscyplinarnych poszczególnych typów, 
m.in. funkcję ochronną - poprzez wskazanie, iż celem odpowiedzialności dyscyplinarnej jest ochrona funk-
cjonowania określonej działalności społecznej tak. Z. Leoński, Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie 
Polski Ludowej, Poznań 1959, s. 56-57. Wskazuje się także na funkcję korekcyjno-wychowawczą oraz inte-
gracyjną T. Sroka, Przestępstwo…, s. 3 i n.

35  Zob. np. W. Kozielewicz, Stosowanie prawa karnego materialnego i procesowego w postępowaniu 
dyscyplinarnym w sprawach sędziów (zarys problematyki) [w:] L. Leszczyński i inni (red), W kręgu teorii 
i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Wąska, Lublin 2005, s. 455 i n.; 
tenże, Kasacja w sprawach dyscyplinarnych [w:] I. Nowikowski (red), Problemy stosowania prawa sądowego. 
Księga ofiarowana Profesorowi Edwardowi Skrętowiczowi, Lublin 2007, s. 335 i n.; A. Jasiakiewicz, Wzorzec 
sędziego a odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, Studia Iuridica XLVI 2006, s. 123 i n. Zob. orzeczenia 
TK, np. wyrok z dnia 8 grudnia 1998 r. sygn. K 41/97 OTK nr 7/1998, poz. 117, wyrok TK z 27 lutego 2001, 
sygn. akt. K 22/00, OTK nr 3/2001,, poz. 48.
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Kolejność udzielania świadczeń opieki zdrowotnej
po uchwaleniu pakietu onkologicznego - uwagi na tle 
nowych rozwiązań

Wstęp

W świetle ograniczonych zasobów przeznaczonych na finansowa-
nie polskiej służby zdrowia szczególnego znaczenia nabiera proble-
matyka kolejności udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Zgodnie 
z treścią art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o  prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta1, chory ma prawo, w sytuacji ogra-
niczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowot-
nych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, 
procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń. 

Przepisy regulujące funkcjonowanie list oczekujących na udzie-
lenie świadczenia zdrowotnego od lat wzbudzają kontrowersje. Z tej 
perspektywy ze szczególną uwagą należy analizować przepisy usta-
wy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych 
innych ustaw2. Jak wskazywał Minister Zdrowia, nowa regulacja doty-
czy w szczególności trzech obszarów mających zasadnicze znaczenie 

1  Tekst jednolity: Dz. U. 2012 r., poz. 159
2  Dz. U. 2014, poz. 1138
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z punktu widzenia poprawy zapewnienia dostępu do świadczeń opieki 
zdrowotnej tj. :
1. standardu opieki nad pacjentem onkologicznym;
2. zarządzania listami oczekujących na świadczenia zdrowotne oraz za-

rządzania procesem zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej;

3. funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia.3
Celem niniejszego opracowania jest krytyczna ocena dwóch pierw-

szych obszarów, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów cier-
piących na choroby onkologiczne.4 Jak czytamy w uzasadnieniu do 
projektu ustawy: „Liczba zgonów z powodu nowotworów złośliwych 
kształtuje się na poziomie 92 700 rocznie (dane za lata 2009–2011) 
i stanowi drugą największą przyczynę zgonów w Rzeczpospolitej Pol-
skiej (...) Co rok diagnozuje się ok. 140 tysięcy nowych przypadków 
nowotworów złośliwych (dane Krajowego Rejestru Nowotworów za 
2011 r.), natomiast liczba osób korzystających w ciągu roku ze świad-
czeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z roz-
poznaniem nowotworowym to ok. 805 tysięcy osób (dane Narodowe-
go Funduszu Zdrowia za 2011 r.)”

Zarówno „pakiet kolejkowy”, jak i tzw. szybka ścieżka onko-
logiczna spotkały się z chłodnym przyjęciem środowiska medycz-
nego. W momencie opracowywania niniejszego tekstu jest zbyt 
wcześnie na wyciąganie jednoznacznych wniosków. Niemniej już 
na tym etapie funkcjonowania nowych przepisów pojawiają się 
pierwsze kontrowersje oraz wątpliwości, które wymagają odpo-
wiedniego zasygnalizowania.

3  Zob. Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowot-
nej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, Druk nr 2505, dostęp on-line: http://
www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2505 (dostęp: 7 lutego 2015 r.)

4  Poza zakresem niniejszego opracowania pozostawiamy kwestie związane z kontraktowaniem oraz 
wyceną świadczeń zdrowotnych. Te zostały nakreślone odpowiednio w: Zarządzeniu Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w ro-
dzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w brzmieniu nadanym przez Zarządzenie Nr 3/2015/DSOZ z dnia 7 
stycznia 2015 r., Zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 79/2014/DSOZ w sprawie określenia 
warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz Zarządzeniu 
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 81/2014/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i rea-
lizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.
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Uchwalone zmiany nie dotykają jedynie osób cierpiących na problemy 
nowotworowe. Na szczególną uwagę zasługuje treść znowelizowanego 
art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych.5 Wprowadzone zmiany 
można zakwalifikować jako propozycje systematyzujące i porządkujące 
proces tworzenia list osób oczekujących na udzielenie świadczenia opieki 
zdrowotnej. 

Co do zasady podtrzymano regułę, iż świadczenia opieki zdrowotnej 
w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w ramach ambulatoryjnej opie-
ki zdrowotnej6 są udzielane na podstawie skierowania, według kolejności 
zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, 
który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.7

Placówka medyczna w dalszym ciągu ustala kolejność udzielenia świad-
czenia opieki zdrowotnej na podstawie zgłoszenia pacjenta8, przy czym 
informuje go pisemnie nie tylko o terminie udzielenia świadczenia, ale 
również o zakwalifikowaniu do kategorii medycznej (przypadek pilny lub 
stabilny9) wskazanej w akcie wykonawczym.10 Co istotne, zdecydowano 

5   tekst jednolity Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027; dalej jako: u.ś.o.z.
6  Por. znowelizowany art. 57 ust. 2 u.ś.o.z. zawierający listę ambulatoryjnych świadczeń specjali-

stycznych, dla których nie jest wymagane skierowanie. W świetle wprowadzonych zmian od 1 stycznia 2015 
r. wizyta u dermatologa oraz okulisty wymaga skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 

7  Nie uległy zmianom zapisy art. 19 u.ś.o.z. regulujące postępowanie w przypadku wystąpienia tzw. 
stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego. Zob. szerzej: B. Janiszewska, Ponadlimitowe świadczenia zdrowotne 
udzielane w schorzeniach przewlekłych (uwagi na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego, PiM nr 1/2008, s. 26-
40, G. Glanowski, Definicje bezwzględnego obowiązku pomocy medycznej, Cz.PKiNP nr 1/2013, s. 71-81, M. 
Śliwka, A. Gałęska-Śliwka, Stan nagły oraz stan nagłego zagrożenia zdrowotnego a prawa i obowiązki osób 
wykonujących zawody medyczne - aspekty definicyjne, EMERG MED SERV nr 1/2014, s. 89-90. Por. orze-
czenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 31 lipca 2013 r., I ACa 451/13, LEX nr 1369334, oraz Sądu 
Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 16 kwietnia 2013 r., V ACa 99/13, LEX nr 1353718. 

8  Zob. M. Śliwka, Prawa pacjenta w prawie polskim na tle prawnoporównawczym, Toruń 2010, s. 101-104.
9  W przypadku świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w szpitalach, lekarz w szpitalu potwierdza 

kategorię medyczną, wskazaną na skierowaniu wystawionym przez lekarza kierującego albo kwalifikuje świad-
czeniobiorcę do odpowiedniej kategorii medycznej. W przypadku świadczeń specjalistycznych udzielanych 
w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, na które wymagane jest skierowanie, świadczeniodawca bierze pod uwagę 
kategorię medyczną, wskazaną na skierowaniu wystawionym przez lekarza kierującego, jeżeli została określona.

10  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, 
jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na 
udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. 2005, Nr. 200, poz. 1661).
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by na poziomie ustawowym zaznaczyć, iż zgłoszeń i wpisów na listę ocze-
kujących dokonuje się każdego dnia w godzinach udzielania świadczeń 
opieki zdrowotnej przez danego świadczeniodawcę. 

Co równie ważne, zgodnie z art. 20 ust. 1a u.ś.o.z., na liście ocze-
kujących na udzielenie świadczenia nie umieszcza się pacjentów kon-
tynuujących leczenie u danego świadczeniodawcy. Zapis o podobnej 
treści znajdował się już wcześniej na gruncie przywołanego Rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów medycznych, jaki-
mi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadcze-
niobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki 
zdrowotnej.11 Praktyka funkcjonowania podmiotów leczniczych była 
jednak odmienna i czasami zdarzało się, że pacjenci kontynuujący le-
czenie ponownie trafiali na listy oczekujących. 

Czynniki odpowiedzialne za długi czas oczekiwania na udzielenie 
pomocy nie leżały jedynie po stronie świadczeniodawców oraz Naro-
dowego Funduszu Zdrowia. Zmorą obecnie funkcjonującego systemu 
było zapisywanie się pacjentów na dwie lub więcej listy oczekujących, 
celem uzyskania tego samego świadczenia. Zjawisko to w istotny spo-
sób utrudniało monitorowanie list i skuteczne zajęcie miejsca w kolej-
ce medycznej, zwłaszcza pacjentom zapisującym się po raz pierwszy. 
Przepis art. 20 ust. 10 u.ś.o.z., nakazujący świadczeniodawcom wpisy-
wanie się tylko na jedną listę oczekujących, był zazwyczaj ignorowany.

Od 1 stycznia 2015 r. świadczeniodawca dołącza do prowadzonej 
listy oczekujących oryginał skierowania przedstawiony przez świad-
czeniobiorcę. Pacjent jest przy tym obowiązany dostarczyć oryginał 
skierowania nie później niż w terminie czternastu dni roboczych od 
dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia. 
Do terminu dostarczenia stosuje się przepisy art. 165 k.p.c.12

11  Zgodnie z § 4 Rozporządzenia, świadczeniobiorców, którzy wymagają okresowego, w ściśle usta-
lonych terminach, wykonywania kolejnych etapów świadczenia, przyjmuje się w celu udzielenia tego świad-
czenia zgodnie z planem leczenia. 

12  W przypadku skreślenia świadczeniobiorcy z listy oczekujących w wyniku rezygnacji z udzielenia 
świadczenia, świadczeniodawca zwraca świadczeniobiorcy oryginał skierowania.
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Osobnym problemem pozostają kwestie niestawiania się pacjentów 
w ustalonym terminie. Teoretycznie pacjent, który nie może stawić się 
w wyznaczonym dniu lub zrezygnował z leczenia, powinien poinfor-
mować o tym fakcie świadczeniobiorcę. W praktyce bywa z tym oczy-
wiście różnie. Nowe przepisy przewidują, iż w przypadku niezgło-
szenia się na ustalony termin, świadczeniobiorca podlega skreśleniu 
z listy oczekujących, chyba że uprawdopodobni, że niezgłoszenie się 
nastąpiło z powodu siły wyższej. Zgodnie z art. 20 ust. 10f u.ś.o.z. 
wniosek o przywrócenie na listę oczekujących świadczeniobiorca jest 
obowiązany zgłosić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od 
dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się. Przytoczona regulacja zdaje 
się być zbyt surowa dla pacjenta. W naszej ocenie wystarczające by-
łoby przyjęcie, by chory uprawdopodobnił, iż niestawienie się w wy-
znaczonym terminie nastąpiło ze względu na okoliczności przez niego 
niezawinione (np. awaria środka transportu). Obawiamy się również, 
iż w praktyce przepis ten będzie ignorowany przez podmioty leczni-
cze, a w najlepszym przypadku jego stosowanie będzie wywoływało 
problemy interpretacyjne. 

W  przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia opieki 
zdrowotnej, a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego 
z listy oczekujących, świadczeniodawca informuje świadczeniobiorcę 
w każdy dostępny sposób o zmianie terminu wynikającego ze zmia-
ny kolejności udzielenia świadczenia i jej przyczynie. Dotyczy to tak-
że przypadku zmiany terminu na wcześniejszy. Od 1 stycznia 2015 
r. w przypadku, gdy świadczeniobiorca nie wyraża zgody na zmianę 
terminu na wcześniejszy, świadczeniodawca informuje o możliwości 
zmiany terminu następnego świadczeniobiorcę z listy oczekujących, 
zgodnie z kolejnością ustaloną na podstawie zgłoszenia.

Nowe przepisy dotyczą wreszcie sytuacji pacjenta oczekującego 
na udzielenie świadczenia zdrowotnego u świadczeniodawcy, którego 
umowa z NFZ wygasła. Zgodnie z art. 10b u.ś.o.z. świadczeniobiorca 
zapisuje się w takim momencie na listę oczekujących w innej placówce 
medycznej, przy czym ta ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem 
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daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie 
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.13 Zapis ten z jednej 
strony chroni prawo pacjenta do udziału w rzetelnej procedurze usta-
lającej kolejność dostępu do opieki zdrowotnej. Jednocześnie istnieją 
obawy, czy przenoszenie pacjentów między różnymi listami, prowa-
dzonymi przez różne podmioty lecznicze, de facto z datą wsteczną, nie 
spowoduje chaosu informacyjnego. 

Szybka ścieżka onkologiczna

Powyższe zasady ustalania kolejności udzielania świadczeń zdro-
wotnych nie dotyczą pacjentów objętych tzw. pakietem onkologicz-
nym.14 Zgodnie z art. 20 ust. 12 u.ś.o.z. dla pacjentów objętych diag-
nostyką lub leczeniem onkologicznym świadczeniodawca prowadzi 
odrębną listę oczekujących na udzielenie świadczenia. Nie stosuje się 
do niej przepisów wydanych na podstawie art. 20 ust. 11 u.ś.o.z.15 

Ustawodawca przewiduje jednak dwie sytuacje, gdy diagnostyka 
i leczenie choroby nowotworowej odbywać się będą na dotychczaso-
wych zasadach:
1. gdy świadczeniobiorca znajdujący się w stanie nagłym (art. 20 ust. 

13, zd. 1 u.ś.o.z.), który korzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej 
niezwłocznie, w trybie określonym m.in. w art. 19 u.ś.o.z.;

2. w przypadkach dotyczących nowotworów złośliwych skóry, z wy-
jątkiem czerniaka skóry (art. 20 ust. 14 u.ś.o.z.).

Fundamenty pakietu onkologicznego ustawodawca położył w art. 
32 a u.ś.o.z. Podstawą wejścia na tzw. szybką ścieżkę jest podejrzenie 
wystąpienia nowotworu złośliwego przez lekarza podstawowej opieki 

13  W tym celu świadczeniodawca, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej, jest obowiązany wydać świadczeniobiorcy zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących 
wraz z podaniem daty zgłoszenia się świadczeniobiorcy oraz oryginał skierowania. Za wydanie zaświadczenia 
świadczeniobiorca nie ponosi opłaty.

14  Zob. ustawę z dnia 22 lipca 2014 r. zmieniającą ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2014, poz. 1138).

15  W szczególności dotyczy to Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w spra-
wie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobior-
ców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. 2005 Nr 200, poz. 1661)
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zdrowotnej oraz wystawienie przez niego „karty diagnostyki i leczenia 
onkologicznego”16 zastępującej tradycyjne skierowanie.17

Rozpoznanie dokonane przez lekarza podstawowej opieki zdrowot-
nej ma oczywiście charakter wstępny. Naturalnie będą w tym miejscu 
pojawiały się pytania o kwalifikacje lekarzy rodzinnych do dokony-
wania nawet wstępnej diagnostyki nowotworowej.18 Można mówić 
w tym momencie o dość istotnym obciążeniu emocjonalnym pacjenta, 
któremu w wyniku wstępnego badania lekarz rodzinny zakłada kartę 
diagnostyki i leczenia onkologicznego. Rozpoznanie to zostanie oczy-
wiście zweryfikowane przez lekarza specjalistę na dalszym etapie diag-
nostyki. Niemniej chory będzie musiał liczyć się z kilkutygodniowym 
oczekiwaniem. Z pewnością dużo zależy od wyczucia i umiejętności 
komunikacyjnych lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Co równie 
problematyczne, opieka nad pacjentami po zakończonej terapii spada 
na barki lekarza rodzinnego. 

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wydawać karty diag-
nostyki i leczenia onkologicznego, jeżeli ustalony dla niego przez od-
dział wojewódzki Funduszu indywidualny wskaźnik rozpoznawania 
nowotworów nie jest niższy niż minimalny.19

Algorytm obliczeniowy Minister Zdrowia zaprezentował późno, 
bo dopiero 11 grudnia 2014 r., w Rozporządzeniu w sprawie wskaź-
ników rozpoznawania nowotworów20 . Zgodnie z § 2 Rozporządzenia, 

16  Tzw. zielona karta lub karta DILO.
17  Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego, poza podstawowymi informacjami zazwyczaj 

uwzględnianymi w dokumentacji medycznej, zawiera m.in.: dane dotyczące objawów; dane dotyczące badań 
diagnostycznych; dane o skierowaniu do lekarza specjalisty; dane dotyczące diagnostyki onkologicznej; roz-
poznanie; dane dotyczące oceny jakości diagnostyki onkologicznej; plan leczenia onkologicznego; unikatowy 
numer identyfikacyjny; datę zakończenia leczenia onkologicznego; numer Karty Zgłoszenia Nowotworu Zło-
śliwego nadawany przez Krajowy Rejestr Nowotworów.

18  W środowisku medycznym dość często powtarzana jest teza o braku standardów diagnostycznych 
w zakresie onkologii, którymi mogliby się kierować lekarze pierwszego kontaktu. Por. M. Okoniewska, Eks-
perci oceniają pakiet onkologiczny: konieczne szkolenia dla lekarzy POZ, dostęp on-line: http://www.zdrowie.
abc.com.pl/czytaj/-/artykul/eksperci-oceniaja-pakiet-onkologiczny-konieczne-szkolenia-dla-lekarzy-poz (do-
stęp 7 kwietnia 2014 r.).

19  Wskaźnika rozpoznawania nowotworów nie ustala się, jeżeli od rozpoczęcia wydawania przez le-
karza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a u.ś.o.z., kart diagnostyki i leczenia onkologicznego liczba świadcze-
niobiorców, którym ten lekarz wydał te karty oraz którym wykonano diagnostykę onkologiczną i postawiono 
rozpoznanie, nie przekroczyła 30.

20  Dz. U. 2014, poz. 1810
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indywidualny wskaźnik rozpoznawania nowotworów jest ustalany raz 
w miesiącu jako iloraz:
1. liczby świadczeniobiorców, którym lekarz wydał kartę diagnostyki 

i leczenia onkologicznego, którym w okresie 12 miesięcy poprze-
dzających o dwa miesiące miesiąc, dla którego wskaźnik jest usta-
lany, w wyniku diagnostyki onkologicznej rozpoznano nowotwór 
złośliwy, oraz

2. liczby świadczeniobiorców, którym lekarz wydał kartę diagnostyki 
i leczenia onkologicznego, którym w okresie 12 miesięcy poprze-
dzających o dwa miesiące miesiąc, dla którego wskaźnik jest usta-
lany, wykonano diagnostykę onkologiczną i postawiono rozpozna-
nie.

Minimalny wskaźnik rozpoznawania nowotworów wynosi 1/15. 
Używając prostszego języka, w granicach ustawowych mieści się le-
karz, którego wstępne rozpoznanie potwierdziło się co najmniej w jed-
nym na piętnaście przypadków dla danego miesiąca.21

W razie nieosiągnięcia minimalnego wskaźnika oddział wojewódz-
ki Funduszu informuje o tym lekarza oraz świadczeniodawcę, u któ-
rego udziela on świadczeń oraz o obowiązku odbycia szkolenia w za-
kresie wczesnego rozpoznawania nowotworów, prowadzonego przez 
podmiot uprawniony do prowadzenia kształcenia podyplomowego le-
karzy i lekarzy dentystów. 

Koszt odbycia szkolenia ponosi osoba wykonująca zawód medycz-
ny. Do momentu przedstawienia oddziałowi wojewódzkiemu Fundu-
szu dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia lekarz, pod 
rygorem zapłaty kary umownej, nie może wydawać dalszych kart diag-
nostyki i leczenia onkologicznego. 

Kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego może założyć również 
lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych lub 

21  Ustalenia indywidualnego wskaźnika rozpoznawania nowotworów dokonuje się po raz pierwszy 
w sposób określony w § 2 po dniu 1 marca 2015 r. Oddział wojewódzki Funduszu, z którym lekarz podstawo-
wej opieki zdrowotnej zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo z którym zawarł umowę 
świadczeniodawca podstawowej opieki zdrowotnej, u którego ten lekarz udziela świadczeń opieki zdrowot-
nej, informuje tego lekarza oraz świadczeniodawcę o ustaleniu indywidualnego wskaźnika rozpoznawania 
nowotworów.
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świadczeń szpitalnych, który stwierdził nowotwór złośliwy. Taki pa-
cjent oczywiście również uzyskuje dostęp do leczenia onkologicznego, 
bez skierowania, a na podstawie wspomnianej karty. 

Niestety pierwsze miesiące funkcjonowania pakietu onkologiczne-
go wskazują, iż zastosowane rozwiązanie okazuje się problematycz-
ne zarówno z punktu widzenia pacjenta, jak i podmiotu udzielające-
go świadczeń opieki zdrowotnej. Rzeczywiście lekarz wykonujący 
swoje obowiązki w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 
lub w szpitalu może wystawić pacjentowi kartę DILO. Warunkiem 
jest jednak stwierdzenie, a nie podejrzenie wystąpienia choroby no-
wotworowej. Oznacza to, że wszystkie badania poprzedzające posta-
wienie ostatecznej diagnozy zostaną zrealizowane poza szybką ścieżką 
onkologiczną. Z perspektywy chorego oznacza to istotne opóźnienie 
w udzieleniu świadczeń; dla podmiotu leczniczego dodatkową uciąż-
liwością pozostaje fakt, że w ramach pakietu onkologicznego mogą 
zostać rozliczone jedynie świadczenia zdrowotne udzielone po wy-
stawieniu karty. Dodajmy też, że w pewnych przypadkach ostateczne 
potwierdzenie choroby nowotworowej jest możliwe dopiero w rezul-
tacie zabiegu chirurgicznego. Obawiamy się, iż w praktyce będą wy-
stępowały sytuacje, gdy pacjent leczący się w ramach specjalistycznej 
opieki ambulatoryjnej lub szpitalnej, po stwierdzeniu podejrzenia cho-
roby nowotworowej zostanie odesłany do lekarza pierwszego kontaktu 
celem przeprowadzenia podstawowych badań diagnostycznych oraz 
wystawienia zielonej karty. 

Pacjent, u którego lekarz podstawowej opieki zdrowotnej stwierdził 
podejrzenie nowotworu złośliwego, ma prawo do diagnostyki onkolo-
gicznej. W tym miejscu na uwagę zasługuje Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwaranto-
wanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.22 Zapis § 6a 
przewiduje, że świadczeniodawca realizujący diagnostykę onkologicz-
ną i leczenie onkologiczne na podstawie karty diagnostyki i leczenia 

22  Dz. U. 2013, poz. 1413.
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onkologicznego oraz na warunkach określonych w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia:
1. posiada procedurę postępowania i organizacji udzielania świadczeń 

diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego;
2. stosuje się do standardów, wytycznych lub zaleceń postępowania diag-

nostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych, rekomendo-
wanych przez polskie towarzystwa naukowe w odpowiednich dzie-
dzinach medycyny;

3. zapewnia co najmniej dostęp do realizacji świadczeń diagnostyki onko-
logicznej w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, tomografii kompute-
rowej (TK), rezonansu magnetycznego (RM), pozytonowej tomografii 
emisyjnej (PET), medycyny nuklearnej oraz badań endoskopowych;

4. zapewnia realizację diagnostyki onkologicznej w terminie nie dłuż-
szym niż 7 tygodni23 od dnia wpisania się świadczeniobiorcy na listę 
oczekujących na udzielenie świadczenia.

Termin, o którym mowa w cytowanym rozporządzeniu, został dopre-
cyzowany w Zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 
79/2014/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji 
umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Z cytowanego 
Zarządzenia oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 
2014 w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego24 jed-
noznacznie wynika, iż etap diagnostyki został podzielony na dwie części, 
tzn.:
• wstępny - obejmujący badania podmiotowe i przedmiotowe oraz ze-

staw badań diagnostycznych rozliczanych w ramach diagnostycz-
nego pakietu onkologicznego odpowiadającego wstępnemu roz-
poznaniu, wykonywane u świadczeniobiorcy posiadającego Kartę 

23  Termin na wykonanie diagnostyki onkologicznej, o którym mowa w § 6a pkt. 4 rozporządzenia, 
będzie osiągany etapowo. W okresach przejściowych ma wynosić: 1)   9 tygodni od dnia wpisania się świad-
czeniobiorcy na listę oczekujących na udzielenie świadczenia - w przypadku wpisania na tę listę w okresie od 
dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.; 2)   8 tygodni od dnia wpisania się świadczeniobiorcy na 
listę oczekujących na udzielenie świadczenia - w przypadku wpisania na tę listę w okresie od dnia 1 stycznia 
2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

24  Dz. U. 2014, poz. 1751.
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DILO, mające na celu potwierdzenie lub wykluczenie nowotworu 
złośliwego,

• pogłębiony - obejmujący badania podmiotowe i przedmiotowe 
oraz zestaw badań diagnostycznych rozliczanych w ramach diag-
nostycznego pakietu onkologicznego, wykonywane u świadcze-
niobiorcy posiadającego Kartę DILO, u którego potwierdzono 
rozpoznanie nowotworu złośliwego, mające na celu szczegółowe 
zróżnicowanie (zgodnie z klasyfikacją kliniczną i patologiczną) 
w szczególności typu histopatologicznego nowotworu oraz ocenę 
zaawansowania stanu chorobowego, w zakresie umożliwiającym 
ustalenie zindywidualizowanego planu leczenia.

Charakterystyczne jest przy tym bardzo precyzyjne ustalenie cza-
su trwania dla poszczególnych etapów diagnostyki. Przykładowo etap 
wstępny nie powinien przekraczać 35 dni, przy czym od zapisania się 
pacjenta na listę oczekujących do dnia uzyskania porady początkowej 
nie powinno upłynąć więcej niż 14 dni. Diagnostyka pogłębiona po-
winna zamknąć się w terminie 28 dni, przy czym od dnia zakończe-
nia diagnostyki wstępnej do uzyskania porady początkowej nie może 
upłynąć więcej niż 7 dni.

Pacjent, u którego stwierdzono nowotwór złośliwy, ma prawo do 
leczenia onkologicznego na podstawie karty diagnostyki i leczenia on-
kologicznego, bez skierowania, o którym mowa w art. 57 ust. 1 lub art. 
58 (u.ś.o.z.).25 

Jak widać z powyższego podsumowania, ostateczną diagnozę może 
postawić jedynie lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń spe-
cjalistycznych lub świadczeń szpitalnych. W takim wypadku dokonuje 
on zgłoszenia Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego bezpośrednio 
do Krajowego Rejestru Nowotworów, o którym mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 
r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Numer Karty Zgłoszenia 

25  Przepis art. 57 ust. 1 u.ś.o.z. przewiduje, iż co do zasady ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 
finansowane ze środków publicznych są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowot-
nego. Przepis art. 58 w analogiczny sposób reguluje kwestię leczenia szpitalnego.
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Nowotworu Złośliwego wpisuje też w karcie diagnostyki i leczenia 
onkologicznego.

Prawne ramy leczenia onkologicznego zawarto w cytowanym już 
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowa-
nych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Na szczególną 
uwagę zasługuje jednak Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 
listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu le-
czenia szpitalnego.26 

Niestosowane do tej pory wymogi przewidują m.in. wyodrębnienie 
planującego i koordynującego proces leczenia wielodyscyplinarnego 
zespołu terapeutycznego składającego się co najmniej z lekarzy spe-
cjalistów w dziedzinie:
• onkologii i hematologii dziecięcej - w przypadku leczenia dzie-

ci albo hematologii - w przypadku leczenia nowotworów układu 
krwiotwórczego lub układu chłonnego, albo onkologii klinicznej 
- w pozostałych przypadkach,

• radioterapii lub radioterapii onkologicznej albo medycyny nuklear-
nej - w przypadku nowotworów leczonych z wykorzystaniem me-
dycyny nuklearnej,

• chirurgii onkologicznej albo ogólnej, albo w innej dziedzinie zabie-
gowej odpowiedniej dla danego rodzaju lub umiejscowienia nowo-
tworu (nie dotyczy nowotworów układu krwiotwórczego lub ukła-
du chłonnego), w przypadku leczenia dzieci - chirurgii dziecięcej,

• rentgenodiagnostyki lub radiologii, lub radiodiagnostyki, lub radio-
logii i diagnostyki obrazowej.

Wspomniany zespół, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia 
umieszczenia pacjenta na liście oczekujących, powinien określić spo-
sób postępowania terapeutycznego. W tym samym terminie powinno 
rozpocząć się leczenie onkologiczne.27

26  Dz. U. 2013, poz. 1520, Dz. U. 2014, poz. 1441. 
27  Szpital powinien wreszcie wyznaczyć koordynatora, do którego zadań należy w szczególności 

udzielanie pacjentowi informacji o organizacji procesu leczenia oraz jego koordynacja, w tym zapewnienie 
współpracy między podmiotami w ramach kompleksowej opieki nad pacjentem
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Pierwsze miesiące 2015 r. unaoczniły, iż małe i średnie pla-
cówki medyczne mogą mieć problemy ze zwołaniem konsylium 
lekarskiego w składzie przewidzianym rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia. Dużo do myślenia dają doniesienia medialne. Przykła-
dowo, na terenie województwa podkarpackiego pracuje zaledwie 
dwudziestu radioterapeutów, szesnastu onkologów klinicznych 
i osiemnastu radiologów. Tymczasem szpitali, które realizują pa-
kiet w tym rejonie, jest około trzydziestu.28 Problem ten nie wy-
stępuje w dużych szpitalach; jednak konieczność zwoływania 
konsylium do opracowania każdego planu leczenia w nadmierny 
sposób obciąża i tak ograniczone możliwości personelu medycz-
nego. Prawdopodobnie trafniejszym rozwiązaniem byłoby pozo-
stawienie tej decyzji lekarzowi prowadzącemu, tak jak czyniono 
do tej pory. 

Analizując rozporządzenia Ministra Zdrowia z zakresu poszcze-
gólnych świadczeń gwarantowanych można dojść do wniosku, iż 
główny nacisk położony został na zadania natury diagnostycz-
nej. Świadczeniodawca powinien zapewnić realizację diagnostyki 
onkologicznej w terminie nie dłuższym niż docelowo 7 tygodni 
od dnia wpisania się świadczeniobiorcy na listę oczekujących. 
Znacznie mniej precyzyjnie ujęte zostały przepisy dotyczące sa-
mego leczenia. Konsylium lekarskie, w terminie nie dłuższym niż 
14 dni od dnia umieszczenia pacjenta na liście oczekujących, po-
winno określić sposób postępowania terapeutycznego. W tym sa-
mym terminie powinno rozpocząć się leczenie onkologiczne. Na 
dobrą sprawę nie wiadomo jednak, jakie będą dalsze losy pacjen-
tów, u których zdiagnozowano chorobę. Osobnym problemem po-
zostaje sytuacja pacjentów małoletnich, u których zmiany nowo-
tworowe rozwijają się zdecydowanie szybciej. W ich przypadku 
oczekiwanie kilku tygodni na realizację diagnostyki onkologicz-
nej jest terminem zbyt długim.

28  Cytujemy za: B. Lisowska, Pakiet onkologiczny w szpitalach powiatowych to na razie fikcja, Gaze-
ta Prawna z 4 lutego 2015 r. 
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Wnioski

Nie zamierzamy kontestować potrzeby szczególnego uregulowa-
nia sytuacji osób cierpiących na choroby nowotworowe. Jednocześnie 
jednak nie można oprzeć się wrażeniu, że nowe regulacje są rezulta-
tem działań podejmowanych doraźnie. Podjęcie próby poprawy sytu-
acji pacjentów onkologicznych zasługuje na uznanie, jednak omawia-
ne wysiłki powinny być elementem kompleksowej reformy systemu 
ochrony zdrowia. Części problemów z całą pewnością można było 
uniknąć rozważając inny model wdrażania nowych rozwiązań. Razi 
widoczny pośpiech w uchwalaniu poszczególnych aktów prawnych. 
O ile zasadnicza nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowot-
nej finansowanych ze środków publicznych została dokonana w roz-
sądnym czasie, o tyle poszczególne akty wykonawcze zostały wydane 
w ostatnim możliwym momencie, czyli w grudniu 2014 r. Szczególnie 
irytujący jest fakt, iż wzór karty diagnostyki i leczenia onkologicznego 
został nadany dopiero Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 
grudnia 2014. Doskwiera również brak programu pilotażowego, po-
stulowanego przez część środowisk lekarskich. Taki a nie inny model 
wdrożenia pakietu praktycznie gwarantował chaos w pierwszych mie-
siącach roku 2015. Pozostaje wierzyć, iż część zaistniałych problemów 
zostanie rozwiązana w wyniku zapowiadanych prac nowelizacyjnych 
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Realizacja zasady równego traktowania podmiotów
ubiegających się o kontrakt z NFZ w świetle ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych

Podstawowe założenia

Sformułowany w art. 68 Konstytucji RP obowiązek zapewnienia 
dostępu do opieki zdrowotnej1 władze publiczne realizują poprzez 
kontraktowanie świadczeń. Ponieważ umowa o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej może być zawarta wyłącznie ze świadczeniodaw-
cą wybranym na zasadach określonych w dziale VI ustawy z dnia 27 
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych2, to właśnie tu znajdziemy wyrażoną w art. 134 
ust. 1 regułę, która nakłada na Fundusz obowiązek zapewnienia rów-
nego traktowania wszystkich świadczeniodawców ubiegających się 
o kontrakt z NFZ oraz prowadzenia postępowania w sposób gwaran-
tujący zachowanie uczciwej konkurencji. Można więc powiedzieć, że 

1  Zgodnie z art. 68 ust. 2 i 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. 
U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.): „2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publicz-
ne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki 
i zakres udzielania świadczeń określa ustawa. 3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej 
opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.”

2  Tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 581.
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zamiarem ustawodawcy było wyeliminowanie możliwości powstania 
sytuacji, w której jeden z pragnących zostać stroną umowy podmiotów, 
byłby w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do pozostałych.

Analiza poszczególnych przepisów ustawy pozwala jednak posta-
wić hipotezę, że wbrew tym założeniom sytuacja niektórych świad-
czeniodawców jest zdecydowanie lepsza niż pozostałych. Na początek 
warto byłoby przyjrzeć się samemu terminowi „świadczeniodawca”. 
Pojęcie to zostało zdefiniowane w art. 5 ustawy o świadczeniach opie-
ki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i obejmuje trzy 
grupy podmiotów. Do pierwszej należą podmioty wykonujące dzia-
łalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej. 
Drugą stanowią osoby fizyczne, inne niż podmioty prowadzące dzia-
łalność leczniczą, które uzyskały fachowe uprawnienia do udzielania 
świadczeń zdrowotnych i udzielają ich w ramach wykonywanej dzia-
łalności gospodarczej. Do ostatniej należą natomiast podmioty realizu-
jące czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby 
medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi. Chcąc uzyskać pe-
łen obraz należałoby przytoczyć również definicję „podmiotu wykonu-
jącego działalność leczniczą”. I tak, zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 
5 ustawy o działalności leczniczej może nim być nie tylko lekarz czy 
pielęgniarka funkcjonujący w ramach praktyki zawodowej, ale rów-
nież przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, jed-
nostka budżetowa, instytut badawczy, fundacja, stowarzyszenie oraz 
jego jednostki organizacyjne, osoba prawna, jednostki organizacyjne 
działające na podstawie przepisów regulujących stosunek Państwa 
do poszczególnych związków wyznaniowych i kościołów – w zakre-
sie, w jakim wykonują działalność leczniczą3. Tak określony podmiot 
może ubiegać się o zawarcie umowy na zasadach określonych w dziale 
VI, a więc w drodze konkursu ofert lub rokowań chyba, że zamierza 
realizować świadczenia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej 

3  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U z 2013 r., poz. 217, 
z późn. zm.)
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(z wyjątkiem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej) lub zaopatrzenia 
w wyroby medyczne. To rozróżnienie jest o tyle istotne, że w przypad-
ku dwóch ostatnich wymienionych rodzajów świadczeń tryb zawarcia 
mowy jest inny, dużo prostszy. Zgodnie z art. 159 ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej nie mają tu zastosowania przepisy dotyczące 
konkursów ofert i  rokowań. 

Wracając do art. 134 należy zauważyć, że przepisy działu VI ustawy 
wraz z wydanymi na ich podstawie rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
regulującym sposób ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia 
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, po-
woływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu 
pracy4, czy też zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 
określającym kryteria oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawar-
cia umowy5 oraz zarządzeniami określającymi warunki ich zawierania 
i realizacji tworzą mechanizmy, które powinny w sposób wystarcza-
jący zabezpieczać przed nadużyciami. Dał temu wyraz m.in. Woje-
wódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który w uzasadnieniu do 
wyroku z dnia 27 lutego 2012 r., wskazał, iż: „Zasada równego trakto-
wania świadczeniodawców przejawia się w stosowaniu takich samych 
określonych kryteriów oceny ofert do wszystkich świadczeniodawców 
biorących udział w postępowaniu, jak i wymagań, jakie muszą być 
spełnione przez świadczeniodawców celem zawarcia umowy o udzie-
lanie świadczeń opieki zdrowotnej.”6 

Sytuacja podmiotów uczestniczących w konkursach ofert 
i rokowaniach

Pierwszą płaszczyzną, na której można by analizować treść art. 134, 
jest odniesienie jego postanowień wyłącznie do konkursów ofert i ro-
kowań. Pozornie wszystko wydaje się jasne. Równe traktowanie ma 

4  Dz. U. z 2014 r., poz. 1980
5  Zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. 

w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świad-
czeń opieki zdrowotnej, z późn. zm.

6  VI SA/Wa 1854/11, LEX nr 1146202
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zapewnić na przykład art. 140 ust. 2, który zabrania Funduszowi opi-
sywania przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać 
uczciwą konkurencję. Ponadto kryteria oceny ofert, według których 
porównuje się poszczególnych świadczeniodawców, są jawne i nie 
podlegają zmianie w trakcie postępowania. Obejmują one ciągłość, 
kompleksowość, dostępność, jakość udzielanych świadczeń, kwalifi-
kacje personelu, wyposażenie, cenę i  liczbę proponowanych do za-
kontraktowania świadczeń oraz kalkulacje kosztów. 

W nowelizacji ustawy w 2013 roku podjęto próbę większego skon-
kretyzowania pojęć używanych przy ocenie ofert7. Wówczas to wpro-
wadzono do ustawy definicje: „ciągłość udzielanych świadczeń opieki 
zdrowotnej” i „kompleksowość udzielanych świadczeń opieki zdro-
wotnej”. Zmiany te, oceniane jako porządkujące, wychodzą naprze-
ciw oczekiwaniom świadczeniodawców, bowiem jak czytamy w uza-
sadnieniu do ustawy: „Wskazane kryteria były dotychczas rozbieżnie 
interpretowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a ich zakresy nie-
rzadko pokrywały się ze sobą.”8 O ile nie sposób nie zgodzić się z ar-
gumentacją przedstawioną powyżej, o tyle już wprowadzenie do usta-
wy, przy okazji wspomnianej nowelizacji, kolejnej definicji, jaką jest 
„poradnia przyszpitalna”, rodzi poważne wątpliwości co do celowości 
tego zabiegu.

Zgodnie z treścią art. 5 pkt 28a ustawy o świadczeniach..., ten typ 
poradni określany jest jako ambulatorium podmiotu leczniczego pro-
wadzącego szpital, zlokalizowane w budynku albo zespole budynków 
oznaczonych tym samym adresem co szpital, albo innymi adresami, ale 
położonych obok szpitala i tworzących funkcjonalną całość, w którym 

7  Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1290), w której cią-
głość udzielanych świadczeń określono jako organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zapewniającą 
kontynuację procesu diagnostycznego lub terapeutycznego, w szczególności ograniczającą ryzyko przerwania 
procesu leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej realizowanego  
na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w dniu złożenia oferty w postępowaniu 
w sprawie zawarcia umów. Kompleksowość udzielanych świadczeń zdefiniowano natomiast jako możliwość 
realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie obejmującą wszystkie etapy i elementy procesu ich 
realizacji, w szczególności strukturę świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie.

8  Uzasadnienie do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 11 października 2013 r.
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udzielane są te same lub zbliżone rodzajowo świadczenia, co w szpi-
talu. Uzasadniając wprowadzenie tych zmian wskazywano na umoż-
liwienie Narodowemu Funduszowi Zdrowia ogłaszania odrębnych dla 
nowego produktu kontraktowego postępowań. W ich wyniku zawiera-
no by umowy, których przedmiotem będą ambulatoryjne świadczenia 
specjalistyczne udzielane przez podmioty lecznicze oferujące kom-
pleksową opiekę zdrowotną powiązaną z leczeniem szpitalnym. Zmia-
nę w sposób zdecydowanie pozytywny ocenił Artur Paszkowski, który 
zwrócił uwagę na jej znaczenie dla zmniejszenia negatywnych skut-
ków nadmiernego rozdrobnienia na rynku usług specjalistycznych.9 
Głębsza analiza skutków, jakie niesie ze sobą wprowadzenie nowe-
go typu świadczeń, może prowadzić jednak do zupełnie innych wnio-
sków. Przede wszystkim, wbrew powszechnej opinii, niejednokrotnie 
„poradnie przyszpitalne” dysponują słabiej wykwalifikowanym per-
sonelem i uboższym wyposażeniem, niż ambulatoria „pozaszpitalne”. 
Kolejną kwestią, która się na tym tle pojawia, jest problem poradni, 
które mieszcząc się w budynkach szpitala, nie funkcjonują w ramach 
jego struktur, lecz są odrębnymi podmiotami leczniczymi wynajmują-
cymi jedynie lokale. W praktyce oznacza to, że pacjent, po zakończe-
niu hospitalizacji, bez opuszczania budynku, może mieć zapewnioną 
kontynuację leczenia w trybie ambulatoryjnym, z tym, że już u inne-
go świadczeniodawcy. Jak więc widać, choćby po przeanalizowaniu 
tych dwóch opisanych powyżej sytuacji, premiowanie przez ustawo-
dawcę poradni tylko ze względu na fakt, iż funkcjonują w strukturach 
szpitala, nie wydaje się sprawiedliwe w rozumieniu art. 134 ustawy o  
świadczeniach. 

Kolejnym krokiem, zmierzającym do zapewnienia jak największej 
transparentności postępowań prowadzonych w celu zakontraktowania 
świadczeń opieki zdrowotnej, było wprowadzenie do ustawy zasady 
jawności ofert. Zgodnie z art. 135 ust. 2 Fundusz realizuje tę zasa-
dę, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy, 

9  A. Paszkowski, Nowelizacja z dnia 11 października 2013 r. ustawy o świadczeniach opieki zdrowot-
nej finansowanych ze środków publicznych, ABC nr 177085
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które zostały zastrzeżone przez świadczeniodawcę - w szczególności 
poprzez umożliwienie wglądu do tych ofert. Warto w tym miejscu za-
uważyć, że świadczeniodawcy niejednokrotnie zarzucali Funduszowi 
brak regulacji jednoznacznie wskazujących na możliwość udostępnia-
nia ofert złożonych w toku postępowań konkursowych czy też roko-
wań. Znalazło to zresztą odbicie w orzecznictwie sądów administracyj-
nych10, które w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej11 
przychylały się do stanowiska świadczeniodawców. Zgodnie z art. 5 
ust. 2 ustawy o dostępie..., prawo do informacji publicznej podlega 
ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemni-
cę przedsiębiorcy. Jednak, co istotne, ograniczenie to nie dotyczy in-
formacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek 
z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzania i wykony-
wania funkcji oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca 
rezygnują z przysługującego im prawa. Fakt, iż pewne informacje sta-
nowiące tajemnicę przedsiębiorcy będą mogły być zastrzeżone przez 
świadczeniodawców, rodzi niebezpieczeństwo nadużywania tego pra-
wa przez podmioty lecznicze. Pewne światło na to zagadnienie rzuca 
Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, który w uzasadnieniu 
wyroku z dnia 5 kwietnia 2013 r.12, wyjaśnia, że postanowienia art. 
5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz art. 11 ust. 4 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkuren-
cji13 nie mogą stanowić podstawy do całkowitego utajnienia danych 
zawartych w ofertach. Informacje na temat sprzętu medycznego czy 
pomieszczeń wykorzystywanych w przyszłości do realizacji umowy 
nie mogą być traktowane jako tajemnica przedsiębiorstwa. Podobnie 
- harmonogram pracy personelu, jego kwalifikacje czy dostępność go-
dzinowa. Pacjenci mają do nich dostęp od pierwszego dnia obowiązy-
wania umowy, bowiem zgodnie z § 11 załącznika do rozporządzenia 

10  I OSK 191/13 (LEX nr 1336337)
11  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., 

poz. 782, z późn. zm.)
12  I OSK 191/13 (LEX nr 1336337)
13  Tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 581, z późn. zm.
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Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej14 świadczeniodawca 
musi umieścić wewnątrz budynków siedziby i jednostek organizacyj-
nych informacje dotyczące imion i nazwisk osób kierujących pracą 
komórki organizacyjnej, a w przypadku ambulatoryjnej opieki zdro-
wotnej – także imiona i nazwiska osób udzielających świadczeń oraz 
godziny i miejsca udzielania świadczeń. Istotne znaczenie ma również 
powszechny dostęp do rejestru podmiotów leczniczych, Krajowego 
Rejestru Sądowego czy ewidencji działalności gospodarczej, gdzie 
gromadzone są dane dotyczące między innymi placówek medycznych. 
Naczelny Sąd Administracyjny zwraca również uwagę na fakt, iż dane 
osobowe osób wykonujących zawód zaufania publicznego powinny 
być jawne i powszechnie dostępne, co wynika właśnie ze specyfiki 
profesji. W dalszej części uzasadnienia przytaczany jest art. 36 ust. 1 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej15, zgodnie 
z którym osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cy-
wilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego przedsiębiorstwem 
jest szpital, są obowiązane nosić w widocznym miejscu identyfikator 
zawierający imię i nazwisko oraz funkcję tej osoby. Nie ma tam jednak 
mowy o tym, aby ujawnianie tych danych mogło naruszać tajemnicę 
przedsiębiorstwa.

Pewne zmiany, dotyczące zagadnień związanych z oceną i wyborem 
ofert w ramach prowadzonych postępowań, wprowadza nowelizacja 
ustawy o świadczeniach16 z lipca 2014 r., która z pewnymi wyjątkami 
weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Nowe brzmienie, od 1 stycz-
nia 2016 r., otrzymuje art. 148, którego ust. 1 stanowi, iż porównania 
ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej dokonuje się według kryteriów wybo-
ru ofert: 1) jakości, 2) kompleksowości, 3) dostępności, 4) ciągłości, 
5) ceny – udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.” Wprawdzie 

14  Dz. U. z 2008 r., Nr 81, poz. 484
15  Tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.
16  Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1138).
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charakter tej zmiany wskazuje na chęć usystematyzowania17 materii 
związanej ze stosowaniem kryteriów wyboru ofert, jednak już doda-
nie do art. 148 ustępu 2 wprowadza pewną dezorientację. Zgodnie bo-
wiem z jego treścią, przy porównywaniu ofert w toku postępowania 
w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
uwzględnia się również dwie dodatkowe okoliczności. Pierwsza z nich 
wiąże się z byciem stroną umowy, którą Agencja Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji zawiera z podmiotami, zapewniającymi naj-
wyższą jakość i kompletność przekazywanych danych niezbędnych 
do określenia taryfy świadczeń. Druga natomiast dotyczy, wydawa-
nej w formie decyzji administracyjnej, opinii wojewody o celowości 
utworzenia na obszarze województwa nowego podmiotu leczniczego 
lub nowych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa 
podmiotu leczniczego, przy pomocy których ma być wykonywana 
działalność lecznicza w rodzaju: świadczenia szpitalne. Można więc 
odnieść wrażenie, że mamy tu do czynienia z pewną niekonsekwen-
cją ustawodawcy. Z jednej strony art. 142 ust. 5 pkt 1 w brzmieniu 
obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. wskazuje, iż w części niejawnej 
konkursu ofert komisja będzie mogła wybrać jedną ofertę lub większą 
ich liczbę, najkorzystniejszych pod względem kryteriów wyboru ofert 
określonych w cytowanym już art. 148 ust. 1, a więc enumeratywnie 
wyliczonych. Z drugiej jednak strony, art. 148 ust. 2 określa dwie inne 
przesłanki, które należy uwzględnić przy porównywaniu ofert. O ile 
wzięcie pod uwagę celowości zapewnienia na danym obszarze dane-
go typu świadczeń nie budzi wątpliwości, o tyle już uznanie zawarcia 
umowy z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji za do-
datkowy czynnik wpływający korzystnie na wybór danej oferty wyda-
je się jednak dyskusyjny. Wystarczy przypomnieć, iż przedmiotem tej 
umowy ma być przekazywanie pochodzących od świadczeniodawców 

17  Art. 148 w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r. stanowi, iż: „Porównanie ofert w toku 
postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmuje w szczegól-
ności: 1) ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielanych świadczeń, kwalifikacje personelu, wy-
posażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, na podstawie wewnętrznej oraz zewnętrznej oceny, która może być 
potwierdzona certyfikatem jakości lub akredytacją; 2) ceny i liczby oferowanych świadczeń opieki zdrowotnej 
oraz kalkulacje kosztów.”
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danych: numeru PESEL (rodzaju i numeru dokumentu potwierdzające-
go tożsamość), adresu miejsca zamieszkania, dotyczących udzielania 
oraz finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Oznacza to, że wy-
brany przez Agencję podmiot wyłoniony został w oparciu o kryterium 
rzetelności w sprawozdawaniu danych, a  więc niemające bezpośred-
niego związku z  udzielaniem świadczeń. 

Omawiając kwestie równego traktowania podmiotów biorących 
udział w konkursie ofert czy rokowaniach warto jeszcze zwrócić uwa-
gę na sytuację związaną z przygotowywaniem samych ofert. Doku-
menty te, sporządzane w wersji elektronicznej i papierowej, zawierają 
m.in. formularz ofertowy, który zbudowany jest z kilku części. Jedna 
z nich zawiera ankiety, na które świadczeniodawca musi odpowie-
dzieć. Wśród występujących tam zagadnień pojawia się również py-
tanie o ciągłość, które sformułowane jest w następujący sposób: „Czy 
w dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy zawartej 
z Funduszem proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego 
zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowa-
nie.”. Słownik odpowiedzi przewiduje natomiast dwie możliwości: tak 
lub nie. Z każdą z nich związana jest odpowiednia wycena, co oznacza, 
że świadczeniodawca udzielający odpowiedzi pozytywnej zyskuje do-
datkowe punkty w ostatecznej wycenie. W konsekwencji prowadzi to 
do sytuacji, w której świadczeniodawca, który już wcześniej był stroną 
umowy o udzielanie świadczeń, jest w lepszej sytuacji, niż ten, który 
dopiero wchodzi na rynek. Do zagadnienia tego odniósł się, w sprawie 
zakończonej decyzją RWA-9/2009, Prezes UOKiK, który stwierdził, 
że: „(...) takie działanie ma charakter dyskryminujący i nie może sta-
nowić punktu odniesienia dla oceny konkurujących ze sobą podmio-
tów. To że zakład w chwili składania oferty nie ma zawartej umowy 
z Narodowym Funduszem Zdrowia, nie oznacza, że nie ma kwalifikacji 
do świadczenia usług zdrowotnych. Rynek tych usług powinien rządzić 
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się zasadami konkurencji, a praktyka Narodowego Funduszu Zdrowia 
zaburza je (…)”.18 

Kolejnym problemem, który pojawia się w związku z wypełnie-
niem formularza ofertowego, jest kwestia kontroli. W części zatytu-
łowanej Wyniki kontroli prowadzonych przez NFZ, znajduje się wiele 
pytań  o  nieprawidłowości stwierdzone w ich toku. Większość z nich 
nie budzi wątpliwości, ponieważ pozwala na jednoznaczną ocenę do-
tychczasowego sposobu realizowania przez świadczeniodawcę umo-
wy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Będą to na przykład 
pytania o nieuzasadnioną odmowę udzielenia świadczenia pacjento-
wi czy pobieranie od niego nienależnych opłat za świadczenia będące 
przedmiotem umowy. Problem pojawić się jednak może w momencie, 
gdy świadczeniodawca będzie musiał odpowiedzieć na pytanie: „Czy 
w wyniku ostatniej kontroli przeprowadzonej przez NFZ i zakończo-
nej wystąpieniem pokontrolnym stwierdzono nieprawidłowe kwalifiko-
wanie udzielonych świadczeń?” lub „Czy w wyniku ostatniej kontroli 
przeprowadzonej przez NFZ i zakończonej wystąpieniem pokontrol-
nym stwierdzono niezasadne ordynowanie leków?”. Istotna dla rozpa-
trywania tego zagadnienia jest skala stwierdzonych nieprawidłowości. 
Trudno bowiem na równi stawiać uczciwego świadczeniodawcę, który 
w wyniku zwykłej pomyłki w jednym przypadku źle zakwalifikował 
świadczenie, z podmiotem, który notorycznie narusza w ten sposób 
postanowienia umowy. Mimo to, udzielając odpowiedzi „TAK” obaj 
ponieśliby jednakowe konsekwencje. Być może dobrym rozwiązaniem 
byłoby więc wprowadzenie do pytań określenia zakresu stwierdzo-
nych nieprawidłowości. Ciekawy pogląd na to zagadnienie odnajdu-
jemy w uzasadnieniu prawnym do wyroku z dnia 10 sierpnia 2006 r.19, 
w którym to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wysuwa 
jeszcze dalej idący wniosek wskazując, iż: „Zgodnie z treścią art. 146 
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia określa warunki wymagane od 
świadczeniodawców. Zasadnym więc byłoby gdyby Prezes określił, że 

18  D. Brzezińska-Grabarczyk, Nadużywanie pozycji dominującej przez Narodowy Fundusz Zdrowia 
na przykładach decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, ABC nr 127208 

19  VII SA/Wa 881/06, LEX nr 282443.
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w konkursie nie mogą uczestniczyć podmioty, które nienależycie wy-
wiązywały się z dotychczas zawartych umów. Potencjalni oferenci, któ-
rzy nienależycie świadczyli usługi, bądź okazali się nieuczciwi mogliby 
nie być w ogóle dopuszczeni do fazy oceny ich oferty w konkursie.”. 
Dla oceny wagi opisanych powyżej ankiet istotne jest to, że ich wyniki 
wpływają następnie na pozycję danego podmiotu w rankingu poszcze-
gólnych ofert, a  co za tym idzie, mogą decydować o  zawarciu umowy.

Zawieranie umów w oparciu o art. 159 ustawy

Dotychczasowe rozważania na temat równego traktowania podmio-
tów ubiegających się o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia 
prowadzone były wyłącznie w obrębie jednej grupy świadczeniodaw-
ców – tych, którzy stawali się stroną umowy o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej w wyniku udziału w konkursach ofert czy rokowa-
niach. Warto jednak spojrzeć na tę kwestię szerzej, przez pryzmat wy-
mogów stawianych wszystkim świadczeniodawcom, a nie tylko wyżej 
wymienionym. W tym celu wskazane byłoby również przeanalizowa-
nie sytuacji podmiotów należących do drugiej kategorii świadczenio-
dawców czyli tych ubiegających się o kontrakt w ramach zaopatrzenia 
w wyroby medyczne (wcześniej „przedmioty ortopedyczne i środki po-
mocnicze”) bądź podstawowej opieki zdrowotnej (z wyjątkiem nocnej 
i świątecznej opieki zdrowotnej). Czynnikiem, który będzie miał decy-
dujące znaczenie dla wyniku porównania dwóch wskazanych powyżej 
grup podmiotów jest fakt, iż w przypadku tych drugich warunkiem 
koniecznym do zawarcia umowy jest, zgodnie z art. 159 ustawy „je-
dynie” spełnienie przez ubiegające się o kontrakt podmioty warunków 
określonych przez Prezesa Funduszu. Nawet ostatnia w tym zakresie 
nowelizacja ustawy nie wprowadziła tu jakiejś gruntownej zmiany20. 
W świetle tego przepisu sytuacja podmiotów starających się o kontrakt 

20  Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. brzmieniem art. 159 ustawy o świadczeniach opie-
ki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nadal przepisów dotyczących konkursów ofert i roko-
wań nie stosuje się do zawierania umów ze świadczeniodawcami udzielającymi świadczeń w zakresie podsta-
wowej opieki zdrowotnej (z wyjątkiem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej) oraz wykonującymi czynności 
w zakresie zaopatrzenie w wyroby medyczne.
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w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne czy podstawowa opieka 
zdrowotna wydaje się dużo korzystniejsza, bowiem nie mają do nich 
zastosowania uregulowania dotyczące konkursu ofert i  rokowań. Zgod-
nie z zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określa-
jącym warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju: zaopatrzenie 
w wyroby medyczne21, osoba ubiegająca się o zawarcie umowy składa 
do właściwego Oddziału Funduszu wniosek wraz ze stosownymi do-
kumentami. Następnie, po dokonaniu pewnych czynności formalnych 
oraz ewentualnym uzupełnieniu stwierdzonych braków, wniosek jest 
opiniowany. Pozytywna jego ocena skutkuje przesłaniem świadczenio-
dawcy umowy lub zaproszeniem go do Funduszu celem jej podpisa-
nia. Z kolei, w przypadku negatywnej oceny, wnioskodawca otrzymu-
je informację wskazującą przyczyny uzasadniające odmowę zawarcia 
umowy. Na żadnym etapie tego postępowania nie pojawia się jednak 
mechanizm porównywania i rankingowania poszczególnych propozy-
cji. Jedynym warunkiem jest więc prawidłowe złożenie dokumentacji. 
Pewną formą weryfikacji podmiotów w trakcie prowadzonego postę-
powania są natomiast wizytacje u świadczeniodawców, mające na celu 
potwierdzenie prawdziwości danych przedstawionych we wniosku. 
Nie można natomiast pominąć jeszcze jednej kwestii, istotnej dla dal-
szych rozważań na temat równego traktowania podmiotów ubiegają-
cych się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń. Chodzi o wymóg 
określony w § 7 ust. 4 zarządzenia22, zgodnie z którym umowę za-
wiera się ze świadczeniodawcą, z którym w okresie ostatnich dwóch 
lat nie została rozwiązana umowa z Oddziałem Funduszu w trybie 
określonym w § 36 Ogólnych warunków umów.23 W podobny sposób 

21  Zarządzenie Nr 90/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2013 
r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, 
z późn. zm

22  Zarządzenie Nr 90/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2013 
r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, 
z późn. zm.

23  Zgodnie z § 36 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w spra-
wie ogólnych warunków umówo udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484): Dyrek-
tor oddziału wojewódzkiego Funduszu może rozwiązać umowę w części albo w całości bez zachowania 
okresu wypowiedzenia w przypadku: 1) utraty przez świadczeniodawcę uprawnień koniecznych do udzielania 
świadczeń; 2) naruszenia przepisu art. 132 ust. 3 ustawy; 3) rażącego naruszenia § 6 ust. 4 lub § 8; 4) udzielania 
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odbywa się wyłanianie podmiotów realizujących umowy w rodzaju: 
podstawowa opieka zdrowotna. Zasadnicza różnica polega jednak na 
tym, że w tym przypadku stroną umowy może zostać podmiot, z któ-
rym wcześniej ją rozwiązano bez zachowania okresu wypowiedzenia 
z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy. W pozostałym za-
kresie, w obu rodzajach świadczeń, wymogi są zbliżone. I tak, zarzą-
dzenie Nr 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia24 
również posługuje się pojęciem wniosku i wnioskującego. Natomiast 
wśród wymogów niezbędnych dla wzięcia udziału w postępowaniu 
wymienia się spełnianie, odpowiednio do przedmiotu umowy, wa-
runków określonych w rozporządzeniu o świadczeniach gwarantowa-
nych25. Niezbędnym jest również złożenie wniosku wraz z odpowied-
nimi dokumentami zgodnymi ze stanem faktycznym i prawnym. Tu 
także istnieje możliwość zweryfikowania, w drodze czynności spraw-
dzających u wnioskującego, prawdziwości przedstawionych przez nie-
go informacji. Braki formalne wniosku mogą być, po uprzednim we-
zwaniu świadczeniodawcy, przez niego usunięte. Dopiero prawidłowo 
złożone wnioski są rozpatrywane w sposób umożliwiający zawarcie 
umowy. Dokonanie jego oceny kończy procedurę wyłaniania podmio-
tu. W przypadku pozytywnego zaopiniowania wnioskujący otrzymuje 
do podpisania projekt umowy. Z kolei w przypadku negatywnej oce-
ny, podmiot otrzymuje w formie pisemnej rozstrzygnięcie z podaniem 

świadczeń przez osoby nieuprawnione lub nieposiadające kwalifikacji i uprawnień do udzielania świadczeń 
opieki zdrowotnej w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny;  5) udzielania świadczeń 
w sposób i w warunkach istotnie nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach 
prawa lub umowie; 6) przerwy w udzielaniu świadczeń lub ograniczenia ich dostępności uniemożliwiających 
Funduszowi wywiązanie  się z terminowego i pełnego wykonania zobowiązań wobec świadczeniobiorców, z za-
strzeżeniem § 9; 7) wielokrotnego przedstawiania przez świadczeniodawcę nieprawdziwych lub niezgodnych ze 
stanem faktycznym danych lub informacji, będących dla oddziału wojewódzkiego Funduszu podstawą ustale-
nia kwoty należności; 8) przedstawienia przez świadczeniodawcę nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem 
faktycznym danych lub informacji, mających istotny wpływ na zawarcie umowy w toku postępowania w spra-
wie zawarcia umowy; 9) udaremnienia kontroli świadczeniodawcy przeprowadzanej przez Fundusz; 10) nie-
wykonania przez świadczeniodawcę zaleceń pokontrolnych, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy,  
o ile w tym przypadku wcześniej nie nałożono kary umownej z tego tytułu.

24  Zarządzenie Nr 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 
r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, z późn. zm.

25  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowa-
nych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2013 r., poz.1248, z późn. zm.)
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przyczyn odmowy zawarcia umowy. Jak więc z powyższego opisu wy-
nika, w przypadku podstawowej opieki zdrowotnej również nie docho-
dzi do porównywania wniosków w  oparciu o  ranking. 

Po analizie unormowań dotyczących zawierania umów w obu omó-
wionych powyżej rodzajach świadczeń można dojść do wniosku, że 
poza warunkiem określonym w §7 ust. 4 zarządzenia odnoszącego się 
do zaopatrzenia w wyroby medyczne, brak jest regulacji, które w istot-
ny sposób ograniczałyby możliwość ubiegania się o kontrakt z NFZ. 
To powoduje, że na tle przepisów dotyczących udziału w konkursach 
ofert czy rokowaniach sytuacja podmiotów zawierających umowy 
w trybie art. 159 ustawy o świadczeniach rysuje się dużo korzystniej. 
Dla zrozumienia znaczenia tych różnic konieczne jest przyjrzenie się 
wymaganiom stawianym podmiotom wybieranym w postępowaniu 
konkursowym czy rokowaniach. 

Różnice w położeniu podmiotów wynikające z trybu zawarcia 
umowy

Na początek należy zwrócić uwagę na art. 149 ust. 1 ustawy enume-
ratywnie wskazujący sytuacje, w których odrzuca się ofertę,26 a zwłasz-
cza ostatni punkt, którego treść, w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 22 
lipca 2014 r., ulega pewnej modyfikacji. Tak więc, od 1 stycznia 2016 
r., zgodnie z art. 149 ust. 1 pkt 8, ofertę odrzuca się m.in. z powodu 
złożenia jej przez świadczeniodawcę, z którym w okresie 5 lat poprze-
dzających ogłoszenie postępowania, została rozwiązana przez oddział 
wojewódzki Funduszu umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowot-
nej w zakresie lub rodzaju odpowiadającym przedmiotowi ogłoszenia, 
bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie 

26  Dotyczy to przypadków, gdy: 1) została ona złożona przez świadczeniodawcę po terminie, 2) za-
wiera nieprawdziwe informacje, 3) nie zawiera informacji na temat jej przedmiotu lub proponowanej liczby 
lub ceny świadczeń opieki zdrowotnej, 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
5) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 6) jest jedną z alternatywnych ofert złożonych przez 
świadczeniodawcę, 7) nie spełnia wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz wymogów 
określonych przez Prezesa Funduszu na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 3 (zastrzeżenie to odnosi się również do 
samego oferenta), 8) została złożona przez świadczeniodawcę, z którym Oddział Funduszu prowadzący postę-
powanie rozwiązał umowę w określonym rodzaju lub zakresie w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących 
po stronie świadczeniodawcy.
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świadczeniodawcy. Mowa tu oczywiście o powodach wymienionych 
w §36 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 
2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej. W tym momencie szczególnego znaczenia nabiera 
zwłaszcza pkt 7, który jako podstawę do rozwiązania umowy przez 
dyrektora Oddziału Funduszu, bez zachowania okresu wypowiedze-
nia, wskazuje wielokrotne przedstawianie przez świadczeniodawcę 
nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem faktycznym danych lub 
informacji mających wpływ na ustalenie kwoty należności. Oznacza 
to, że w określonych sytuacjach zastosowanie przywołanych powyżej 
przepisów może prowadzić do wyeliminowania danego podmiotu z ry-
walizacji o kontrakt. Za przykład może posłużyć tu podmiot udzielają-
cy świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, który 
po rozwiązaniu z nim umowy z przyczyn określonych w przywoła-
nym powyżej pkt 7, nie mógłby zgodnie z obecnie obowiązującym 
brzmieniem art. 149 ust. 1 ustawy ponownie ubiegać się o taki kon-
trakt, podczas gdy podmiot starający się o zawarcie umowy w rodza-
ju: podstawowa opieka zdrowotna, takich problemów już by nie miał 
(w przypadku zaopatrzenia w wyroby medyczne ograniczenie wynosi 
tylko dwa lata). Wprawdzie od 1 stycznia 2016 r. zapis ten ulega pewne-
mu złagodzeniu, jednak nowelizacja samego ograniczenia nadal nie li-
kwiduje. Omawiając sytuację podmiotów, których oferty zostały w ten 
sposób odrzucone, warto wspomnieć o jeszcze jednej kwestii, która 
się z tym wiąże. Chodzi o fakt omijania powyższych ograniczeń przez 
niektórych nieuczciwych świadczeniodawców, którzy po rozwiązaniu 
z nimi umowy, zmieniają formę organizacyjnoprawną i przystępują do 
konkursu ofert już jako zupełnie nowe podmioty. Przypomnijmy, że 
wachlarz możliwości, jakie w tym zakresie daje ustawa o działalności 
leczniczej, jest bardzo szeroki: od ewidencjonowanej działalności oso-
by fizycznej, po różnego typu spółki. 

Na tle powyższych spostrzeżeń nasuwa się kolejny wniosek. Tym ra-
zem dotyczy on różnic w położeniu wyłącznie pomiędzy świadczenio-
dawcami zawierającymi umowy w trybie art. 159 ustawy. Wychodząc 
z założenia, że cechą rozpoznawczą tych podmiotów jest zawieranie 
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umów bez konieczności prowadzenia konkursów ofert, przyjąć można, 
iż należą one do jednej specyficznej grupy. Stąd też trudno jest uza-
sadnić sytuację, w której jedni świadczeniodawcy, mimo rozwiązania 
z nimi umowy z przyczyn określonych w §36 ust. 1 pkt 7 ogólnych wa-
runków umów, nie mogą złożyć wniosku o zawarcie umowy, podczas 
gdy inni mogą.

Analizując różne aspekty stosowania wyrażonej w art. 134 zasady, 
warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden problem. Jak już na wstępie była 
mowa, Fundusz musi prowadzić postępowanie w sposób gwarantujący 
zachowanie uczciwej konkurencji. I wydaje się, że właśnie temu ma 
służyć przepis art. 142 ust. 7, który nakłada na komisję konkursową 
obowiązek przeprowadzenia negocjacji co najmniej z dwoma oferen-
tami, o ile w konkursie bierze udział więcej niż jeden. Pamiętać jednak 
trzeba, iż ustawa nie narzuca komisji obowiązku wyboru wielu ofert. 
Równie dobrze może to być tylko jedna. W przypadku, gdy z treści 
ofert nie wynika możliwość właściwego udzielania świadczeń opieki 
zdrowotnej, komisja może nawet nie dokonać wyboru żadnej z nich. 
Ponieważ oferty złożone w toku postępowania nie mogą być już póź-
niej zmieniane w trakcie jego trwania, zarówno zadeklarowany poten-
cjał ludzki, jak i sprzęt pozostają niezmienne. W takim też kształcie 
podlegają one ocenie pod względem kryteriów: ciągłości udzielania 
świadczeń, ich kompleksowości, dostępności oraz zaprezentowania 
najkorzystniejszego bilansu ceny w odniesieniu do przedmiotu za-
mówienia.27 Dobitnie podkreślił to Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Warszawie, który w wyroku z dnia 16 stycznia 2012 r. stwierdził, iż: 
„(…) fakt, czy oferta danego oferenta będzie konkurencyjna w stosun-
ku do innych uczestników postępowania, zależy wyłącznie od jej treści. 
Konkurs zawsze niesie za sobą element ryzyka i niewiadomej jego roz-
strzygnięcia. W tej sytuacji trzeba zgodzić się z organem odwoławczym, 
iż na podstawie ustawy o świadczeniach, rola Funduszu sprowadza się 
do zbierania ofert usługodawców, a następnie wynegocjowania z nimi 

27  Brzmienie obowiązujące do 31 grudnia 2015 r. Wprowadzone, w tym zakresie, od 1 stycznia 2016 
r., zmiany opisane zostały wcześniej.
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odpowiedniej ceny i ilości świadczeń, aby osiągnąć najkorzystniejszy 
bilans ceny w odniesieniu do przedmiotu zamówienia. Jeśli natomiast 
część oferentów spełnia oczekiwane warunki cenowo-ilościowe i wa-
runki te mieszczą się w przedmiocie zamówienia, to wybór ofert odby-
wa się na zasadach konkurencyjnych, a oferty z niewystarczającą iloś-
cią punktów oceny nie zostają zakwalifikowane do zawarcia umowy.”28 
Łatwo można sobie wyobrazić sytuację, w której w konkursie ofert 
biorą udział dwie oferty, przy czym jedna z nich uzyskuje lepszą ocenę 
z uwagi na kryteria „niecenowe”. Ceny i liczby proponowanych do 
zakontraktowania świadczeń są natomiast w obu przypadkach zbliżo-
ne. Wprawdzie w takich okolicznościach ranking ofert jednoznacznie 
wskazałby zwycięzcę konkursu, jednak w świetle art. 142 ust. 7 nie 
byłoby to już takie pewne. Należy pamiętać, że negocjacje prowadzi 
się w celu ustalenia liczby i ceny planowanych do zakontraktowania 
świadczeń. Wobec powyższego może dojść do sytuacji, w której je-
den z dwóch starających się o kontrakt oferentów, pierwotnie gorzej 
oceniany, obniży proponowaną przez siebie cenę do takiego poziomu, 
przy którym jego oferta ponownie oceniana w rankingu stanie się bar-
dziej atrakcyjna od propozycji konkurenta. Dotyczy to zwłaszcza ta-
kich przypadków, w których drugi podmiot nie mógłby sobie pozwolić 
na podobny ruch z uwagi na koszty, jakie w związku z tym musiałby 
ponieść. Ostatecznie skutkuje to tym, że zwycięzcą takiej rywalizacji 
może zostać nie ten, kto dysponuje lepszym personelem i sprzętem, 
lecz ten, kto będzie realizował świadczenia taniej.

Uwagi końcowe

Podsumowując powyższe rozważania można dojść do wniosku, że 
wbrew zamysłom ustawodawcy nie udało się w pełni zrealizować za-
łożeń art. 134 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych. Wydaje się, że przyczyny takiej 
sytuacji należy upatrywać w treści samych przepisów, a dokładniej, 
w niefortunnych sformułowaniach w nich zawartych. Z jednej strony 

28  VI SA/Wa 2094/11, LEX nr 1139780
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narzuca się Funduszowi obowiązek zapewnienia równego traktowa-
nia wszystkich świadczeniodawców ubiegających się o kontrakt, pod-
czas gdy z drugiej dopuszcza się, by na przykład podmioty udzielające 
świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i zaopatrzenia 
w wyroby medyczne nie musiały ponosić konsekwencji swojego do-
tychczasowego postępowania przy realizacji umowy lub przynajmniej  
ponosiły je w mniejszym stopniu. Podobnie przepis dotyczący obo-
wiązku negocjacji co najmniej z dwoma oferentami zdaje się nie gwa-
rantować wyboru lepszego z nich. Narodowy Fundusz Zdrowia, jako 
jedyny podmiot pośredniczący w opłacaniu świadczeń opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych, musi w sposób szcze-
gólny dbać o to, by procedury wyłaniania świadczeniodawców były 
transparentne i nie budziły żadnych wątpliwości. Niestety, nie zawsze 
się to udaje. Sporo kontrowersji wywołuje na przykład umieszczona 
w treści protokołu negocjacji klauzula informująca, iż uzgodnienie sta-
nowisk nie gwarantuje zawarcia umowy. Innym mocno dyskusyjnym 
zagadnieniem jest możliwość złożenia przez oferenta oświadczenia, iż 
wprawdzie w chwili składania oferty wymaganych warunków nie speł-
nia, ale będzie od początku obowiązywania umowy.

Na zakończenie warto wspomnieć o jeszcze jednej kwestii, która 
z pewnością nie służy budowaniu zaufania do Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Chodzi mianowicie o sytuacje jak ta związana z nowelizacją 
z dnia 11 października 2013 r., kiedy to w art. 4 ustawy zmieniającej 
umożliwiono Funduszowi przedłużenie obowiązywania umów o udzie-
lanie świadczeń opieki zdrowotnej do końca 2014 r. bez konieczności 
przeprowadzania konkursu ofert. Warunkami niezbędnymi do zreali-
zowania tego zapisu były jedynie: obowiązywanie umowy w dniu wej-
ścia ustawy zmieniającej, wniosek dyrektora oddziału wojewódzkiego 
Funduszu i zgoda świadczeniodawcy. W kolejnej nowelizacji ustawy 
z lipca 2014 r.29 możliwość tę przedłużono do 30 czerwca 2016 r. 

29  Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1138).
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Odszkodowanie za szkodę na osobie (art. 444 k.c.)
uwagi na tle orzecznictwa sądów powszechnych1

1. Zdrowie stanowi wartość istotną zarówno w wymiarze indywidu-
alnym2, jak i społecznym3. Pozostaje bowiem nie tylko jednym z naj-
cenniejszych dóbr osobistych człowieka, lecz jest uznawane za ważki 
czynnik budowania określonego społecznego potencjału: zdolności do 
pracy, do pomnażania dóbr i możliwości sprostania wyzwaniom roz-
woju cywilizacyjnego. Każdy z tych względów uzasadnia traktowanie 
zdrowia (i życia) obywateli jako szczególnie doniosłego przedmio-
tu ochrony, udzielanej przez system normatywny różnymi środkami, 
spełniającymi funkcje prewencyjne, represyjne i kompensacyjne. 

1  Analiza orzecznictwa objęła kilkadziesiąt orzeczeń sądów I i II instancji (zasadniczo sądów rejono-
wych i sądu okręgowego jako sądu II instancji). Wyniki tej analizy zostały przeze mnie przedstawione w refe-
racie pt. „Odszkodowanie z art. 444 k.c. w orzecznictwie sądów powszechnych”, wygłoszonym na konferencji 
„Szkoda na osobie – perspektywa sądu, poszkodowanego, ubezpieczyciela”, zorganizowanej w dniu 14 kwiet-
nia 2015 r. przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Polską Izbę 
Ubezpieczeń. W związku z tym planowane jest również zamieszczenie niniejszego opracowania w przygoto-
wywanym tomie pokonferencyjnym.

2  Wymiar społeczny ma jednak również ten aspekt ochrony zdrowia, który prima facie odnosi się do 
osobistych następstw zdarzenia szkodzącego: konieczności znoszenia ograniczeń w życiu codziennym, czy 
wręcz wyłączenia z dotychczasowego sposobu funkcjonowania w gronie rodziny lub grupie zawodowej. W re-
lacjach społecznych bowiem cierpienie człowieka dotkniętego chorobą czy kalectwem jest współodczuwane 
przez pozostałych członków wspólnoty i także dla nich staje się przyczyną cierpienia.

3  Nie bez znaczenia pozostaje tu także zagadnienie finansowania kosztów leczenia ze środków pub-
licznych oraz konieczności dokonywania świadczeń z zakresu zabezpieczenia społecznego w związku z cał-
kowitą lub częściową niezdolnością poszkodowanego do pracy zarobkowej.
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Z perspektywy prawa cywilnego podstawowe znaczenie ma zasto-
sowanie instytucji zmierzających do naprawienia wyrządzonej czynem 
niedozwolonym szkody majątkowej i niemajątkowej wynikłej z uszko-
dzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. Przekonanie o potrzebie 
zapewnienia poszkodowanemu możliwie pełnej, jurydycznej ochrony 
przejawia się we wprowadzeniu w sferze odpowiedzialności delikto-
wej kilku rozwiązań normatywnych zmierzających do efektywnego 
zabezpieczenia jego sytuacji prawnej. 

Pierwszym z nich jest unormowanie w art. 444 k.c. specyficznych 
sposobów naprawienia szkody majątkowej na osobie4, w tym objęcia 
obowiązkiem odszkodowawczym wszelkich wynikłych z tego powodu 
kosztów, zasądzenia odpowiedniej renty (w tym renty tymczasowej) 
oraz zobowiązania podmiotu odpowiedzialnego do wyłożenia z góry 
sumy potrzebnej na koszty leczenia lub przygotowania do innego za-
wodu. Wskazane wyżej środki, dostosowane do natury następstw zda-
rzenia szkodzącego, nie występują w razie wyrządzenia szkody na 
mieniu. Kwestie praktyki orzeczniczej w zakresie stosowania art. 444 
k.c. będą zasadniczym przedmiotem dalszych rozważań. 

Drugim elementem kompleksowej ochrony poszkodowanego w ra-
zie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia jest szerokie 
ujęcie zakresu obowiązku odszkodowawczego, obejmującego „wszel-
kie wynikłe z tego powodu koszty” (art. 444 §1 in fine k.c.). Takie 
sformułowanie przepisu stało się podstawą ukształtowania stanowiska, 
że poszkodowany może także domagać się zasądzenia kosztów, które 
zostały na jego rzecz poniesione przez osoby trzecie5, np. w związ-
ku z dojazdami w celu odwiedzin i opieki, potrzebą sfinansowania 
specjalnej diety, rehabilitacji czy sprzętu medycznego. Bezpośrednio 
poszkodowanemu przysługuje zatem w opisanym zakresie roszcze-
nie o zasądzenie odszkodowania, mimo że wynikły z tych kosztów 

4  Unormowanie to nie określa natomiast przesłanek odpowiedzialności, które są uregulowane prze-
pisami art. 415-436 k.c. 

5  W tej kwestii zob. A. Cisek, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, Warszawa 2011, s. 
808/809; wyrok SN z 11.8.1972 r., I CR 246/72.
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uszczerbek majątkowy dotknął nie jego, lecz na przykład (pośrednio 
poszkodowanych) rodziców. 

Za trzeci przejaw szczególnej ochrony poszkodowanego w sytua-
cji szkody na osobie należy uznać unormowanie kwestii przedawnie-
nia roszczeń odszkodowawczych. W obecnym stanie prawnym, tzn. 
po uchyleniu art. 442 k.c. i dodaniu art. 4421 k.c., przedawnienie tych 
roszczeń nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od 
dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie 
obowiązanej do jej naprawienia – bez ograniczeń temporalnych zwią-
zanych z momentem nastąpienia zdarzenia szkodzącego (art. 4421 § 3 
k.c.).

2. Zawarte w art. 444 k.c. unormowania, określające zakres obo-
wiązku naprawienia szkody na osobie wyrządzonej czynem niedozwo-
lonym, nie uległy zmianie od czasu wejścia w życie Kodeksu cywilne-
go. Na przestrzeni 50 lat obowiązywania tego aktu prawnego istotnie 
zmieniło się jednak społeczne, gospodarcze i prawne otoczenie art. 
444 k.c. W konsekwencji, stosowanie współcześnie w/w regulacji pro-
wadzi do kształtowania nowych tendencji w ustalaniu odszkodowaw-
czych skutków uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia 
człowieka. 

Źródłem informacji o aktualnych trendach wykładni art. 444 k.c. 
pozostaje przede wszystkim orzecznictwo sądowe. W przypadku bo-
wiem zarysowanej wyżej kategorii szkód zainteresowani częstokroć 
nie dochodzą do porozumienia na etapie przedsądowym. Ugodowe-
mu rozwiązywaniu sporów nie sprzyja więc potrzeba dokonania odpo-
wiednich, częstokroć trudnych dowodowo ustaleń (zwłaszcza w tzw. 
sprawach medycznych w wąskim rozumieniu6), ocenność kwestii 
spornych oraz – co nie bez znaczenia – nierzadko wysoka kwota zgła-
szanych żądań, obejmujących także roszczenia z tytułu szkody na mie-
niu oraz zapłatę zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. 

6  Pojęcie to jest w nauce prawa używane w dwu znaczeniach. W wąskim rozumieniu obejmuje przy-
padki naprawienia szkód (zasadniczo – szkód na osobie) doznanych w związku z udzielaniem pomocy me-
dycznej, w szerokim natomiast dotyczy także przypadków uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, 
następujących wskutek innych zdarzeń (wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy itd.).
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W praktyce zatem to procesy odszkodowawcze stają się polem bada-
nia, jakie kolejne aspekty uszczerbków w dobrach prawnie chronio-
nych są obejmowane indemnizacją oraz jakiej wysokości sumy uznaje 
się obecnie za realizujące kompensacyjną funkcję odpowiedzialności 
cywilnej za szeroko rozumiane szkody na osobie.

3. Widoczna w tej materii dynamika orzecznicza jest spowodowana 
wieloma przyczynami. Niektóre z nich zostaną w dalszych wywodach 
opracowania zobrazowane przykładami konkretnych spraw odszkodo-
wawczych. Obecnie natomiast warto przedstawić kilka ogólnych uwag, 
nasuwających się na tle analizy stanowisk sądów powszechnych.

Po pierwsze, czynnikiem wpływającym na elastyczne kształtowanie 
linii orzeczniczych wydaje się dążenie judykatury do urzeczywistnia-
nia zasady pełnego odszkodowania. Wcześniej wskazano już, że oma-
wianą grupę spraw cywilnych cechuje wyjątkowo duża doniosłość, 
oceniana zarówno z perspektywy sytuacji życiowej poszkodowanego, 
jak i względów społecznych. Z tej przyczyny sądy wydają się otwarte 
na potrzebę dostosowania kierunków oceny prawnej do zmieniających 
się uwarunkowań spraw, w których ma nastąpić kompensacja szkody 
wynikłej z uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. 

Po drugie, w analizowanej kategorii tzw. spraw medycznych (w sze-
rokim rozumieniu) można dostrzec skutki zachodzących od dwudzie-
stu lat istotnych przemian społeczno-gospodarczych. Ich przejawem 
są m.in. trudności w zdobyciu zatrudnienia i związane z tym ograni-
czone dla wielu osób korzystanie z systemu zabezpieczenia społeczne-
go. Jednocześnie natomiast widoczna jest aktywność zawodowa osób 
w wieku emerytalnym, wynikająca częstokroć z potrzeby zapewnienia 
sobie dodatkowych środków finansowych pozwalających na godne 
utrzymanie. Zjawiska te wywołują konieczność nowego spojrzenia na 
dotychczasowe funkcjonowanie instytucji odszkodowawczych prawa 
cywilnego. 

Tytułem przykładu warto zauważyć, że współcześnie nieadekwatne 
bywa użycie tradycyjnego określenia tzw. renty uzupełniającej (wy-
równawczej, art. 444 § 2 k.c.), eksponującego rolę uzupełniania świad-
czeń z zabezpieczenia społecznego. Poszkodowany bowiem nierzadko 
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nie jest uprawniony do uzyskania świadczeń z tego tytułu. Zasądzona 
natomiast na podstawie art. 444 § 2 k.c. renta staje się dla niego nie 
świadczeniem o charakterze „uzupełniającym”, „wyrównawczym”, 
lecz jedynym dochodem uzyskiwanym w następstwie uszczerbku na 
zdrowiu, a częstokroć wręcz - jedynym źródłem utrzymania. Z kolei 
wspomniana uprzednio dłuższa aktywność na rynku pracy (choćby 
w postaci podejmowania prac dorywczych) skłania do postrzegania 
w nowym kontekście znaczenia przesłanki utraty „całkowicie lub częś-
ciowo zdolności do pracy zarobkowej” (art. 444 § 2 k.c.). Przesunięciu 
ulegają bowiem temporalne granice celowości badania, czy szkoda na 
osobie pozbawiła poszkodowanego zdolności do wykonywania takiej 
pracy. W jednej z analizowanych spraw z żądaniem renty uzasadnianej 
w/w przyczynami wystąpiła osoba, która w chwili zajścia zdarzenia 
szkodzącego miała 75 lat.

Po trzecie, charakterystyczna jest duża różnorodność spraw, w któ-
rych badane są podstawy zastosowania art. 444 k.c. Najczęstsze pozo-
stają przypadki szkód na osobie doznanych w ruchu komunikacyjnym, 
w następstwie wypadków przy pracy7, czy w związku z interwencjami 
medycznymi8. Przedmiotem sporów jest jednak również odpowiedzial-
ność za uszkodzenie ciała w związku z nienależytym utrzymaniem 
stanu dróg i chodników, niezapewnieniem bezpieczeństwa pobytu 
w miejscach usługowych oraz w następstwie dopuszczenia się czynów 
własnych zawinionych w stosunkach sąsiedzkich9, zawodowych10 czy 
rodzinnych. W ostatniej z wymienionych kategorii charakterystyczne 
pozostaje występowanie z żądaniami opartymi na zarzutach znęcania 

7  Współcześnie są to zresztą często przypadki niepozostawania (formalnie) w stosunku zatrudnienia, 
lecz wykonywania czynności przez osoby na podstawie umów podobnych do zlecenia, czy umów o dzieło. 

8  W tej kategorii spraw częstokroć jednak są formułowane żądania zapłaty o takiej wysokości, która 
determinuje właściwość sądu okręgowego jako sądu pierwszej instancji.

9  Przedmiotem oceny sądu były np. skutki dotkliwego pobicia powoda przez pozwanego w sytuacji 
narastającego konfliktu sąsiedzkiego oraz – z tych samych przyczyn, w innej sprawie – uderzenia sąsiada 
młotkiem w rękę ze skutkiem stłuczenia dłoni.

10  Tytułem przykładu warto przywołać przypadek rozstrzygania o odszkodowawczych skutkach 
urazu, którego doznała nauczycielka w następstwie upadku po tym, jak uczeń dokonał podmiany krzesła na 
uszkodzone.
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się nad osobami bliskimi, z jednoczesnym powołaniem się na fakt ska-
zania sprawcy wyrokiem sądu karnego. 

Inicjowanie postępowań sądowych, niekiedy o zasądzenie relatyw-
nie niewielkich kwot, jest zapewne następstwem zwiększonej świado-
mości prawnej społeczeństwa, która niejako „ośmiela” do dochodzenia 
roszczeń na drodze procesu cywilnego. Uzasadnione wydaje się jed-
nak spostrzeżenie, że zaistnienie szkody na osobie bywa postrzegane 
jako, w pewnym sensie, dogodna możliwość korzystnego spieniężenia 
doznanych już skutków zdarzenia szkodzącego. Takie odczucie po-
wstaje zwłaszcza w tych przypadkach, w których okoliczności sprawy 
świadczą o nieznacznej szkodzie, nieuzasadniającej w żadnej mierze 
wygórowanej wysokości zgłaszanych żądań. O innych prawdopodob-
nych przyczynach tego zjawiska będzie mowa w dalszych fragmentach 
opracowania.

4. W tzw. sprawach medycznych można dostrzec pewne charaktery-
styczne cechy, widoczne zarówno w czynnościach sądu, jak i w dzia-
łaniach stron postępowania, zwłaszcza w razie ich profesjonalnej re-
prezentacji. Co dotyczy pierwszej z tych sfer, zaobserwować można 
praktykę relatywnie częstego zwalniania powoda od opłaty albo nawet 
od całych kosztów sądowych, obejmujących także wydatki, istotne 
zwłaszcza w związku z częstą koniecznością finansowania opinii bie-
głych. Zrozumienie dla szczególnego charakteru tej kategorii spraw 
wpływa, jak się wydaje, na przekonanie o potrzebie zapewnienia stro-
nie prawa do sądu w rozumieniu materialnym, to znaczy nie tylko for-
malnego dostępu do sądu, lecz rzeczywistej możliwości zbadania pod-
staw odpowiedzialności odszkodowawczej pozwanego11. 

Druga uwaga rysująca się na tle analizy spraw o naprawienie szko-
dy na osobie dotyczy reakcji sądu na podniesione w kilku sprawach 

11  Jak się okazuje, zwolnienie od kosztów miewa także dalsze skutki dla rozstrzygnięcia sprawy. 
W jednym z orzeczeń sąd za zasadne uznał dostosowanie wysokości zadośćuczynienia do sytuacji majątko-
wej poszkodowanego. Sytuację tę natomiast ocenił kierując się danymi z oświadczenia o stanie majątkowym 
i dochodach, złożonego przez powódkę w celu uzyskania zwolnienia od kosztów. Po rozważeniu wysokości 
dochodu przypadającego na każdego z członków rodziny powódki, pozostających z nią we wspólnym gospo-
darstwie domowym, sąd za zasadne uznał zasądzenie sumy 10 000 złotych tytułem zadośćuczynienia, jako 
odpowiadającej kwocie rocznych dochodów na członka rodziny osoby poszkodowanej.
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zarzuty przedawnienia. Otóż we wszystkich przypadkach, w których 
miało miejsce powołanie się na upływ terminu przedawnienia, oka-
zywało się ono efektywnym środkiem ubezskutecznienia dochodzenia 
przez poszkodowanego ochrony prawnej. Sądy nie widziały podstaw 
do nieuwzględniania zarzutu przedawnienia, mimo argumentowania 
przez stronę dochodzącą udzielenia ochrony, że wykonanie prawa 
podmiotowego w postaci w/w zarzutu stanowi przejaw nadużycia pra-
wa (art. 5 k.c.) z uwagi na szczególny charakter spraw o naprawienie 
szkody na osobie, a zwykle także starszy wiek poszkodowanego, jego 
nieporadność itd.

Trzecie spostrzeżenie odnosi się do zagadnienia tzw. dopuszczania 
przez sąd dowodów z urzędu. Możliwość taką przewiduje art. 232 zd. 
2 k.p.c. Wprawdzie zasadniczo to strony są obowiązane wskazywać 
dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. 
Jednak sąd może dopuścić dowód nie wskazany przez stronę. W kil-
ku z badanych spraw przedmiotem zarzutów apelacyjnych było nie-
skorzystanie przez sąd z możliwości przewidzianej w art. 232 zd. 2 
k.p.c. Zarzuty te jednak okazywały się nieskuteczne, tzn. sąd II instan-
cji uznawał, że nawet w sprawie medycznej (w szerokim rozumieniu) 
strona nie powinna oczekiwać, iż konsekwencje braku jej aktywno-
ści w zgłaszaniu wniosków dowodowych będą niwelowane dopusz-
czaniem przez sąd z urzędu dowodów odpowiednich do stanu sprawy 
odszkodowawczej. Trudno wprawdzie ocenić powszechność takiej 
postawy sądów, skoro nie można wykluczyć, że w innych przypad-
kach art. 232 zd. 2 k.p.c. był stosowany – ze skutkiem braku potrze-
by podnoszenia w apelacji zarzutów niedziałania przez sąd z urzędu. 
W każdym jednak razie warte podkreślenia wydaje się, że wskazana 
wyżej szczególna doniosłość spraw medycznych nie jest raczej przez 
sądy traktowana jako okoliczność usprawiedliwiająca bierność strony 
(także poszkodowanego) w postępowaniu dowodowym.

Czwartym elementem świadczącym o specyfice tej kategorii spraw 
bywa sposób oceny przez sąd wyników postępowania dowodowego. 
Najsilniej tendencje te są widoczne w tzw. sprawach medycznych w wą-
skim rozumieniu, tzn. dotyczących szkód wyrządzonych w związku 
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z udzielaniem świadczenia zdrowotnego. Występujące w tych spra-
wach trudności dowodowe przemawiają zwykle za częstszym stoso-
waniem domniemań faktycznych, a nawet skłaniają do korzystania 
z reguł wnioskowania prima facie (tzw. dowodu prima facie)12. Mowa 
zwłaszcza o dowodzeniu zaistnienia zdarzenia szkodzącego (np. zara-
żenia w szpitalu) oraz adekwatnego związku przyczynowego między 
tym zdarzeniem a naruszeniem dóbr i prawnie chronionych interesów 
poszkodowanego. 

Zbieżne podejście do zagadnień dowodowych nie jest natomiast ra-
czej widoczne w przypadku innych spraw dotyczących naprawienia 
szkody na osobie. Wprawdzie w najliczniejszej grupie zdarzeń szko-
dzących, tzn. szkód komunikacyjnych, kwestia ponoszenia odpowie-
dzialności zazwyczaj jest niesporna, a przedmiotem odmiennych sta-
nowisk stron pozostaje ewentualnie zakres odpowiedzialności. Jednak 
także w odniesieniu do tej węziej ujętej sfery okoliczności spornych 
można dostrzec pewien rygoryzm podejścia sądów do wykazania prze-
słanek odpowiedzialności, a zwłaszcza istnienia i rozmiaru prawnie 
doniosłej szkody. Jest on typowy dla spraw o naprawienie szkody na 
mieniu, lecz, jak się wydaje, nieco pomija specyfikę przypadków od-
powiedzialności deliktowej w razie uszkodzenia ciała lub wywołania 
rozstroju zdrowia.

Powstaje w szczególności wrażenie oczekiwania, że istnienie i wiel-
kość doznanego uszczerbku zostaną wykazane możliwie „obiektywny-
mi” środkami dowodowymi, np. dokumentami czy dowodem z opinii 
biegłego. Charakterystyczne jest również rzadkie stosowanie art. 322 
k.p.c., mimo że właśnie w tej kategorii spraw powinien on mieć, jak 
się wydaje, duże znaczenie praktyczne. Zobrazowaniem powyższych 
uwag są przykłady zaczerpnięte z analizowanych spraw. Za sytuację 
wyjątkową można w nich uznać na przykład poprzestanie przez sąd na 
zeznaniach co do poniesienia kosztów dojazdu do lekarza, opatrzone 
stwierdzeniem, że sąd „oparł się na danych wskazanych przez powoda, 

12  Kwestiom tym poświęcone zostało opracowanie mojego autorstwa pt. Dowodzenie w procesach 
lekarskich (domniemanie faktyczne i reguły wnioskowania prima facie), Prawo i Medycyna nr 2/2004, s. 
104-129.
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uznając, iż brak było podstaw do ich zakwestionowania”13. Zasadniczo 
bowiem żądania dotyczące zwrotu środków wydatkowanych na prze-
jazdy związane z leczeniem, na koszty specjalnej diety, czy dodatko-
wej opieki medycznej lub pomocy o charakterze pielęgnacyjnym były 
oddalane z powołaniem się na nieudowodnienie należnej z tego tytułu 
kwoty14. 

Tymczasem uwzględnienie specyfiki wskazanych ostatnio kosztów, 
charakterystycznych w sytuacji doznania uszkodzenia ciała lub wywo-
łania rozstroju zdrowia, uzasadnia postulat częstszego stosowania art. 
322 k.p.c.15 Zbyt daleko idące wydaje się bowiem oczekiwanie bez-
względnie szczegółowego udokumentowania tych wydatków, zwłasz-
cza jeśli fakt ich poniesienia jest niesporny, a one same nie przybiera-
ją znaczącej finansowo sumy, która odpowiada ponadto materiałowi 
sprawy i znajduje oparcie w zasadach doświadczenia życiowego. Dla 
zobrazowania bardziej elastycznego podejścia warto przytoczyć stano-
wisko sądu II instancji w sprawie, gdzie zgłoszono m.in. żądanie zwro-
tu kosztów przejazdu poszkodowanej na rehabilitację w związku z do-
znanym urazem ręki. Zmieniając zaskarżony wyrok Sąd ten stwierdził, 
że skoro fakt dowożenia na zabiegi był niewątpliwy, to dla ustalenia 
na podstawie art. 322 k.p.c. kwoty odszkodowania wystarczające jest 
poprzestanie na zeznaniach świadków oraz dokumencie prywatnym co 
do wydatkowanych sum w postaci oświadczenia o przebytej odległości 
oraz zużyciu i cenie paliwa.

5. Znacznie bardziej znamienne wydają się jednak dostrzegane 
w praktyce sądowej trendy w podejściu stron postępowania do oma-
wianej kategorii spraw odszkodowawczych. W związku z dużym 

13  Stwierdzenie to odnosiło się do kwestii ilości przejazdów, odległości między miejscowościami, 
zużycia paliwa i ceny za litr paliwa.

14  Niewątpliwie kwestia udowodnienia wysokości należnych świadczeń ma w sprawach odszkodo-
wawczych fundamentalne znaczenie. Nawet jednak w przypadku renty, ze swej natury stwarzającej poważ-
niejsze (gdyż trwające w czasie) zobowiązanie, może powstać pytanie o granice wspomnianego uprzednio 
pewnego rygoryzmu w ocenie wyników postępowania dowodowego oraz oczekiwania co do zaoferowania 
przez stronę postępowania określonych środków dowodowych. 

15  Widoczne jest również skrupulatne określanie skonkretyzowanych, cząstkowych postaci szkody 
i badanie podstaw należnego z tego tytułu odszkodowania. W jednej ze spraw sąd dokonał szczegółowego 
podziału szkody na: „utracone zarobki, koszty zakupu leków i materiałów opatrunkowych, odszkodowanie za 
straty rzeczowe, koszty opieki osoby bliskiej, dietę”.
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zainteresowaniem profesjonalnych pełnomocników tą kategorią postę-
powań widoczne jest kształtowanie się specjalizacji w obsłudze praw-
nej stron w procesach o naprawienie szkody na osobie. Powyższą 
tendencję, pozwalającą na zapewnienie możliwie pełnej ochrony inte-
resom poszkodowanego i zobowiązanego, należy ocenić pozytywnie. 
Rzecz nie tylko w tym, że materia spraw medycznych jest wyjątkowo 
skomplikowana, lecz – że fachowa pomoc obu stronom sporu pozwa-
la także sądowi na bardziej dogłębną weryfikację podstaw i zakresu 
odpowiedzialności. 

Jednak obserwacja praktyki orzeczniczej, wsparta informacjami 
o kształtowaniu się rynku usług prawniczych (zwłaszcza w zakresie 
stosowania art. 446 § 4 k.c.), inspiruje niekiedy do sformułowania py-
tania, czy wystąpienie z powództwem nie stanowiło wyniku swoistego 
„wyszukania poszkodowanego”16. Do zgłoszenia takiej wątpliwości 
może inspirować konstatacja, że pozwy częstokroć są wnoszone w dłu-
gim okresie po zdarzeniu szkodzącym17, a nawet, o czym była uprzednio 
mowa, po upływie terminu przedawnienia. Do interesujących spostrze-
żeń skłania również analiza wysokości zgłaszanych żądań, uwzględ-
niająca – zwłaszcza w przypadku gwarancyjnej odpowiedzialności 
ubezpieczycieli za szkody komunikacyjne – etap tzw. postępowania 
likwidacyjnego. Otóż nierzadkie jest występowanie przez profesjonal-
nie reprezentowaną stronę o zapłatę kwot (zwykle zadośćuczynienia 
i renty) w wysokości niemającej rzeczywistego oparcia w okolicznoś-
ciach sprawy. Powstaje w związku z tym wrażenie, że zachętą do wy-
stąpienia z powództwem było stworzenie poszkodowanemu swoistego 
„mirażu” atrakcyjnej wygranej w procesie odszkodowawczym.

Trudno jednoznacznie ocenić, czy takie właśnie są motywy opisa-
nego działania, czy może również profesjonalnym pełnomocnikom 
brak właściwego wyobrażenia o realnych szansach na uzyskanie przez 

16  Obserwacja z perspektywy warszawskiej spraw dotyczących szkód na osobie (jak również spraw 
o zadośćuczynienie za krzywdę, w tym – na podstawie art. 446 § 4 k.c.) prowadzi ponadto do wniosku, że 
udzielania pomocy prawnej podejmują się niejednokrotnie pełnomocnicy z odległych od stolicy rejonów kraju.

17  Sprzyja temu nierzadko współwystępowanie skazania sprawcy szkody wyrokiem sądu karnego, 
które oddziałuje na długość terminu przedawnienia.
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powoda świadczeń określonej wysokości. Z punktu widzenia sądów 
istotne pozostają jednak następstwa tego stanu rzeczy. Zgłaszanie 
wygórowanych żądań na etapie przedsądowym ogranicza lub wręcz 
wyklucza szansę na ugodowe zakończenie sporu. W konsekwencji na-
tomiast powoduje konieczność rozpoznania sprawy w postępowaniu 
sądowym. Wydłuża to okres niepewności sytuacji prawnej stron i od-
suwa moment naprawienia szkody. Z tych powodów w wykonywa-
niu czynności obsługi prawnej celowe wydaje się dążenie do bardziej 
wyważonego formułowania żądań, opartego na realnej ocenie szans 
powodzenia w procesie: co do zasady i co do wysokości dochodzonych 
roszczeń. 

Poruszona kwestia ma istotne znaczenie również z tego powodu, że 
wartość przedmiotu sporu oddziałuje m.in. na określenie stawek wy-
nagrodzenia należnego pozwanemu korzystającemu z pomocy profe-
sjonalnego pełnomocnika. Tymczasem wystąpienie z żądaniami zde-
cydowanie wygórowanymi może prowadzić zarówno do przegranej 
w istotnej części dochodzonych roszczeń, jak i do zasądzenia na rzecz 
przeciwnika stosownej części należnych mu kosztów procesu. Analiza 
praktyki świadczy o tym, że sądy bywają wówczas mniej skłonne do 
stosowania art. 100 k.p.c. Uznaje się bowiem, że nie zachodzą istotne 
względy, aby pozwany, który wydatkował środki finansowe na zasadną 
obronę, finalnie miał ponosić koszty oczywiście nietrafnego określe-
nia przez przeciwnika wysokości dochodzonych w procesie roszczeń. 
Aktualny pozostaje zatem postulat racjonalnego precyzowania żądań, 
opartego m.in. na bieżącej analizie tendencji orzeczniczych. W innym 
razie może dochodzić do narażania poszkodowanego nie tylko na ry-
zyko przegranej, lecz także - obciążenia go obowiązkiem zwrotu ad-
wersarzowi poniesionych przez niego kosztów procesu.

6. Przechodząc do szczegółowych uwag dotyczących tendencji do-
strzeganych w praktyce sądów powszechnych, pierwsze spostrzeżenia 
warto poświęcić zagadnieniu określania wysokości odszkodowania 
(art. 444 § 1 k.c.) oraz odpowiedniej renty (art. 444 § 2 k.c.). Jedną 
z przyczyn kształtowania się tu nowych trendów orzeczniczych są ob-
serwowane obecnie zmiany relacji rodzinnych oraz sytuacji na rynku 
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pracy. Powodują one, że w razie zaistnienia szkody wymagającej np. 
bezpośredniej pomocy w czynnościach życia codziennego, poszkodo-
wany, nie mogąc liczyć na całodniową pomoc pracującej osoby bliskiej, 
korzysta z opieki odpłatnej albo jest umieszczany w przystosowanym 
do tego ośrodku, ze skutkiem zasądzenia stosownie wyższego odszko-
dowania lub renty z powodu zwiększonych potrzeb poszkodowanego.

W orzecznictwie ukształtował się trend, że podstawy zasądzania 
z tego tytułu odszkodowania zachodzą także w przypadku sprawowa-
nia osobistej opieki przez osoby bliskie poszkodowanemu. Za górną 
granicę należnej z tego tytułu sumy uznaje się wysokość wynagrodze-
nia za wykonywanie profesjonalnej opieki pielęgniarskiej. Ten kieru-
nek wykładni art. 444 § 1 k.c. znalazł potwierdzenie m.in. w sprawie, 
w której osobistą opiekę i pomoc świadczyła poszkodowanej matce 
jej bezrobotna córka. Sąd po dokonaniu oceny okresów sprawowania 
opieki „pełnej i częściowej”, samo żądanie zapłaty uznał za uspra-
wiedliwione co do zasady. Ostatecznie jednak oddalił powództwo z tej 
przyczyny, że „nie został udowodniony czas opieki w wymiarze ilości 
godzin w ciągu dnia oraz stawka godzinowa za opiekę”. 

Takie rozliczenia mogą wprawdzie wydawać się obce stosunkom 
między najbliższymi członkami rodziny, zwłaszcza w sytuacji potrze-
by udzielenia pomocy w związku z uszkodzeniem ciała lub wywoła-
niem rozstroju zdrowia. W istocie nie oznaczają jednak, że doszło do 
swoistej „merkantylizacji” relacji między osobami bliskimi lub „ko-
mercjalizacji świadczeń”, uznawanych dotychczas za zwykły odruch 
więzi rodzinnej. „Spieniężanie” kosztów opieki stanowi raczej na-
stępstwo zmiany podejścia do możliwości wykorzystania perspektyw 
odszkodowawczych w razie udzielania pomocy w stosunkach rodzin-
nych. Jedynie zatem w tym aspekcie odbiega od typowego uprzednio 
przekonania, że nie istnieje prawny obowiązek (lub – nie wypada żą-
dać) zwrotu równowartości osobistych starań i wysiłków o dojście do 
zdrowia poszkodowanego, będącego członkiem bliskiej rodziny. 

Drugą widoczną w orzecznictwie tendencję można ująć w hasłowym 
określeniu „urealniania uwarunkowań”. Wyraża się ona w uwzględ-
nianiu przez sądy rzeczywistej (a nie – modelowej) sytuacji osoby, 
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która doznała uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. Dla 
zobrazowania tego trendu warto przytoczyć kilka przykładowych roz-
strzygnięć sądów powszechnych. 

Pierwsze z nich dotyczy zasądzania odpowiedniej renty (art. 444 
§ 2 k.c.). W jednej ze spraw sąd uznał, że renta wyrównawcza jest 
należna także wówczas, gdy osoba zachowała zdolność do pracy, lecz 
występuje „niemożność wykonywania pracy typowej dla danej oso-
by” (z uwzględnieniem jej wieku, wykształcenia, stanu zdrowia po 
wyrządzeniu szkody na osobie itd.). W ocenie sądu, renta ma w takiej 
sytuacji „stanowić ekwiwalent całego świadczenia, jakie poszkodo-
wany uzyskiwałby, gdyby był do wykonywania danej pracy zdolny”, 
a badanie utraty zdolności do pracy powinno być dokonywane indy-
widualnie, także po rozważeniu sytuacji na rynku pracy. Zbieżne sta-
nowisko wyrażono w motywach wyroku zapadłego w innej sprawie, 
w której ustalając, czy doszło do utraty całkowicie lub częściowo zdol-
ności do pracy zarobkowej, Sąd wziął pod uwagę „szereg przeciwska-
zań i istniejące ograniczenia podaży wolnych miejsc pracy specjalnie 
chronionej”. 

Taki sposób podejścia do oceny podstaw stosowania art. 444 § 2 in 
principio k.c. wydaje się trafny. Pozwala bowiem na udzielenie po-
szkodowanemu rzeczywistej i pełnej ochrony. Nieuzasadnione było-
by wszak pomijanie współczesnych realiów rynku pracy, na którym 
problemy z uzyskaniem zatrudnienia mają nawet osoby młode i zdro-
we. Tym bardziej odbiegałoby od obecnych uwarunkowań gospodar-
czych i społecznych założenie, że nieskrępowaną możliwość zdobycia 
zatrudnienia zachowują osoby starsze wiekiem, pomimo wywołanego 
szkodą na osobie upośledzenia w funkcjonowaniu organizmu, a nie-
jednokrotnie także długiego okresu wyłączenia z aktywności zawodo-
wej, spowodowanego procesem leczenia i rehabilitacji. 

Drugim przykładem „urealniania uwarunkowań” jest wnioskowa-
nie dotyczące podstaw zasądzenia odszkodowania obejmującego kosz-
ty przejazdów do lekarza z miasta odległego o ok. 200 kilometrów do 
Warszawy, w której poszkodowanemu udzielono także pomocy me-
dycznej bezpośrednio po wypadku. Uzasadnieniem tego stanowiska 
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był fakt zbyt długiego okresu oczekiwania na wizyty lekarskie w miej-
scu zamieszkania poszkodowanego. W motywach wyroku wskazano, 
że „trudno byłoby wymagać od powoda, aby po doznanych urazach 
i po przebytej operacji czekał na wizytę u lekarza 2 miesiące i odmówić 
mu leczenia w Warszawie tylko ze względu na potrzebę dojazdu. Sąd 
wziął przy tym pod uwagę realia panujące w służbie zdrowia i uznał, 
że koszty dojazdu poniesione przez powoda były celowe i niezbędne”. 

Odwołanie do kosztów „niezbędnych i celowych” (terminologicz-
nie nawiązujące do czynników ustalania wysokości odszkodowania 
w tzw. „sprawach samochodowych”) było przez sądy uznawane za 
operatywne kryterium określenia wysokości odszkodowania, zwłasz-
cza w sytuacji odpłatnego korzystania z opieki zdrowotnej. Oddalając 
w jednej ze spraw żądanie zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów, 
sąd stwierdził, że powódka zaniedbała możliwość uzyskania świad-
czeń w ramach publicznej służby zdrowia, m.in. kilka razy nie wy-
korzystała wystawianych jej skierowań do lekarza specjalisty. W tej 
sytuacji uznano, że – mimo istnienia wyboru między „skorzystaniem 
z publicznej i prywatnej opieki medycznej” – powódka powinna wy-
kazać, iż „znajdowała się w sytuacji, w której skorzystanie z odpłatnej 
pomocy lekarskiej było uzasadnione ze względu na wymagający tego 
stan zdrowia, czy też zalecone zabiegi nie byłyby możliwe do wykona-
nia w ramach placówek publicznych”. Dopiero wówczas „Sąd mógłby 
uznać potrzebę wykonania badań i konsultacji odpłatnych za zasadne”. 
Tymczasem w przywoływanej sprawie „powódka dobrowolnie i nie-
zależnie podjęła decyzję o opłacaniu opieki medycznej oraz o niesko-
rzystaniu ze wskazanych jej, publicznych zaleceń”. W związku z tym 
jako niezasadne oceniono żądanie zwrotu na jej rzecz równowartości 
poniesionych kosztów leczenia.

8. Rozwój stosunków społecznych stwarza nowe perspektywy oce-
ny, które skutki zdarzenia szkodzącego powinny być uznane za szkodę 
prawnie relewantną, podlegającą naprawieniu. Dynamicznej wykładni 
poddawane jest w szczególności pojęcie „wszelkich kosztów” wyni-
kłych z powodu uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. 
Kwestia jest doniosła tym bardziej, że, o czym była uprzednio mowa, 
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za podlegające kompensacji na podstawie art. 444 § 1 k.c. uznaje się 
również koszty poniesione nie przez bezpośrednio poszkodowanego, 
lecz na jego rzecz, jeśli pozostają one w związku z doznaną szkodą 
na osobie. Tymczasem zwłaszcza w stosunkach rodzinnych mają nie-
rzadko miejsce przejawy wręcz heroicznego poświęcenia dla bliskich 
– swoistego „koczowania” w szpitalach przy łóżku chorego lub nawet 
wielomiesięcznych, codziennych wizyt w celu zapewnienia mu lepszej 
pielęgnacji i opieki, poświęcania nie tylko czasu przeznaczonego na 
odpoczynek po dniu pracy, lecz również urlopu itd. 

Nie jest zatem wykluczone, że pojawi się konieczność rozstrzyga-
nia, czy zwrotowi podlegają koszty codziennych, czy tylko okazjonal-
nych przejazdów do chorego, albo - czy uzasadnione jest zasądzenie 
jedynie wydatków na wizyty mające na celu udzielenie pomocy np. 
osobie unieruchomionej, czy także – ogólne duchowe wsparcie pacjen-
ta fizycznie sprawnego. Dalsze zmiany społeczne będą więc zapewne 
stawiały przed sądami coraz trudniejsze zadania w badaniu podstaw 
i zakresu odpowiedzialności. Uzasadniony jest postulat, aby badanie to 
było dokonywane z dużą wrażliwością, a jednocześnie z racjonalnym 
wyważeniem interesów obu stron sporu. 

9. Analiza spraw o naprawienie szkód na osobie skłania do przed-
stawienia także kilku uwag dotyczących orzekania o zadośćuczynie-
niu pieniężnym za krzywdę doznaną wskutek uszkodzenia ciała lub 
wywołania rozstroju zdrowia. Charakterystyczne jest tu utrwalenie 
się określonych tendencji orzeczniczych, opartych na niekwestiono-
wanym założeniu o realizowaniu przez zadośćuczynienie (art. 445 § 
1 w zw. z art. 444 § 1 k.c.) funkcji kompensacyjnej18. Podkreślenia 

18  Warto w tym miejscu przytoczyć stanowisko sądu II instancji, szerzej ujmujące zasady określania 
wysokości zadośćuczynienia. Zdaniem sądu, „Stosunek wartości zadośćuczynienia do rozmiarów szkody sta-
nowi zaledwie jedno z kryteriów, którymi kierował się Sąd w niniejszej sprawie. Niewątpliwie przy ocenie 
„odpowiedniej sumy” należy brać bowiem pod uwagę wszystkie okoliczności danego wypadku, mające wpływ 
na rozmiar doznanej krzywdy. Zakres rekompensaty materialnej zależeć powinien przede wszystkim od każde-
go indywidualnego przypadku. W prawach tego rodzaju nie można posługiwać się sztywnym schematem lub 
szablonem, gdyż każdy przypadek, w którym doszło do uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia 
powinien być rozpatrywany indywidualnie z uwzględnieniem okoliczności konkretnej sprawy oraz nie tylko 
bezpośrednich skutków i stanu zdrowia fizycznego poszkodowanego, lecz także psychicznego stosunku po-
krzywdzonego do odniesionych obrażeń i ich trwałych następstw, jak i jego sytuacji życiowej”.
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wymaga, że także wówczas, gdy odpowiedzialność opierano na za-
sadzie winy, w motywach orzeczeń brak było odwołań do represyjnej 
funkcji zadośćuczynienia. 

W określaniu rozmiaru krzywdy, a w związku z tym - wysoko-
ści zadośćuczynienia, w praktyce orzeczniczej stosowano zasadę, że 
„powinny być uwzględniane zobiektywizowane kryteria oceny, od-
niesione jednak do indywidualnych okoliczności danego wypadku”. 
Charakterystyczna była przy tym powtarzalność typowych istotnych 
kryteriów badania doznanej krzywdy i ustalenia sumy należnego za-
dośćuczynienia: „w ramach swobodnego uznania sędziowskiego, lecz 
nie w sposób dowolny”. Za niezbędny wyznacznik krzywdy sądy nie 
uznawały trwałości uszczerbku na zdrowiu. Wprawdzie odwoływano 
się niekiedy do stopnia trwałości uszczerbku, jednak miało to znacze-
nie jedynie posiłkowe i poglądowe – służyło zobrazowaniu skali skut-
ków zdrowotnych, a nie „przeliczeniu” ustaleń procentowych na kwotę 
zadośćuczynienia. 

Co dotyczy wysokości zasądzanych sum, widoczna jest wyważona 
tendencja do zwiększania należnych kwot. Stanowi ona efekt oddzia-
ływania licznych czynników, spośród których warto wyeksponować 
zwłaszcza ogólnie „wyższe wartościowanie” zdrowia i „życia w kom-
forcie” człowieka. Znaczenie ma również wzbogacanie się społeczeń-
stwa, powodujące, że w razie zajścia zdarzenia szkodzącego funkcję 
kompensacyjną realizują dopiero stosownie wyższe kwoty. Spostrze-
żenie to ma znaczenie tym donioślejsze, że jednocześnie uznaje się, iż 
na wysokość zadośćuczynienia pieniężnego zasadniczo nie ma wpływu 
indywidualnie oceniany stopień zamożności poszkodowanego. Niski 
status finansowy konkretnego poszkodowanego nie uzasadniał zatem 
raczej19 zasądzania odpowiednio niewysokich kwot zadośćuczynienia.

Postulat realizacji funkcji kompensacyjnej bywa zresztą przez sądy 
realizowany dość dosłownie. Tytułem przykładu warto przytoczyć 

19  Wcześniej przywoływano jednak przykład sprawy, w której sąd wysokość zadośćuczynienia ustalił 
kierując się m.in. zaczerpniętymi z oświadczenia powódki o stanie majątkowym i dochodach informacjami 
o wysokości dochodów przypadających na członków jej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie 
domowym.
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stanowisko sądu, wyjaśniające zasądzenie kwoty zadośćuczynienia 
odpowiadającej cenie trzytygodniowego turnusu w sanatorium: „(…) 
biorąc pod uwagę stan zdrowia powódki przed i po zdarzeniu, uznając 
konieczność zarówno jej odpoczynku, zrelaksowania się jak i wykona-
nia np. zabiegów rehabilitacji, które proces leczenia mogłyby uspraw-
nić i przyspieszyć, Sąd uznał, że krzywda powódki mogłaby zostać 
w sposób skuteczny i zasadny zrównoważona możliwością sfinansowa-
nia przez powódkę prywatnego pobytu w sanatorium. Zarówno zmiana 
miejsca otoczenia, zabiegi działające usprawniająco i przeciwbólowo, 
jak i mające na celu poprawę nastroju, mogłyby bowiem w sposób sku-
teczny zrównoważyć doznane przez powódkę cierpienie”. Wydaje się 
jednak, że powołane przez sąd okoliczności mogłyby być traktowane 
ewentualnie jako ogólny motyw, a nie ścisły wyznacznik ustalenia wy-
sokości zadośćuczynienia, skoro nie istnieje możliwość zobligowania 
poszkodowanego do określonego sposobu wykorzystania zasądzonych 
środków pieniężnych.

10. Wśród czynników wpływających na wysokość zadośćuczynie-
nia pieniężnego, oprócz uwzględniania bólu fizycznego (w tym także 
– bólu związanego „z długotrwałą i bolesną rehabilitacją”), brane są 
pod uwagę cierpienia psychiczne występujące w określonej, indywi-
dualnej sytuacji poszkodowanego. W jednej ze spraw na wysokość za-
sądzonej kwoty wpłynęło na przykład „szczególnie nasilone cierpienie 
psychiczne związane z niemożnością opiekowania się przez nią (po-
wódkę, która w chwili wypadku komunikacyjnego miała ukończone 
70 lat – dop.) 76-letnim w dacie wypadku mężem, który wskutek utraty 
wzroku jest na trwale całkowicie niezdolny do pracy i samodzielnej 
egzystencji”. 

Określając zakres kompensacji krzywdy zapłatą „odpowiedniej 
sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego”, brano jednak również 
pod uwagę np. „fakt utraty pracy i trudności finansowe, które przy-
czyniły się do rozpadu związku małżeńskiego”. Co istotne, pozwany 
ubezpieczyciel w apelacji wniesionej w przywołanej obecnie sprawie 
zakwestionował jedynie wysokość zadośćuczynienia. Nie odniósł się 
natomiast do kwestii zaliczenia wskazanych wyżej okoliczności do 
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czynników relewantnych dla ustalenia rozmiaru krzywdy podlegającej 
kompensacji. Z kolei w niektórych przypadkach można powziąć wąt-
pliwość, czy zadośćuczynienie stanowiło właściwy środek usunięcia 
skutków zdarzenia szkodzącego. Tytułem przykładu warto przytoczyć 
stanowisko sądu, który uzasadniając wysokość zasądzonego zadość-
uczynienia, stwierdził, że „powódka od chwili wypadku nie pracuje, 
nie otrzymuje więc dotychczas uzyskiwanych dochodów. Oznacza to, 
że wypadek wywołuje do chwili obecnej bezpośrednie skutki finanso-
we dla powódki i jej rodziny”. 

Istotnym czynnikiem wpływającym na rozmiar krzywdy, a w kon-
sekwencji na wysokość zadośćuczynienia, pozostaje w orzecznictwie 
zachowanie podmiotu odpowiedzialnego po zajściu zdarzenia szko-
dzącego. W jednej ze spraw, w której dorosła (lecz bardzo młoda) oso-
ba doznała urazu ręki po upadku na chodnik pozostający w złym stanie 
technicznym, podwyższenie zasądzonej sumy było spowodowane za-
chowaniem kierownictwa przedsiębiorstwa drogowego, czyli podmio-
tu odpowiedzialnego za stan chodnika. Nie mając ku temu podstaw 
prawnych, a nawet statusu podmiotu likwidującego szkodę, za którą 
ostatecznie był odpowiedzialny ubezpieczyciel, podjęto własne działa-
nia wyjaśniające przyczyny zdarzenia. W ocenie sądu, doszło wskutek 
tego do „niedozwolonego przesłuchania” poszkodowanej, a „sposób 
prowadzenia przesłuchań i panująca podczas nich atmosfera stanowiły 
niedozwolony nacisk i presję psychiczną”20. W innej natomiast spra-
wie, dotyczącej skutków wypadku komunikacyjnego, sąd I instancji 
ocenił postawę pozwanego jako „obojętną i pozbawioną współczucia 
wobec powódki”. Sąd II instancji uznał natomiast, krytycznie odnosząc 
się w tym punkcie do zarzutów apelacji pozwanego, że „zachowanie 
i postawa osoby odpowiedzialnej za szkodę wynikającą z czynu nie-
dozwolonego nie pozostaje bez wpływu na rozmiar poczucia krzywdy 
osoby pokrzywdzonej”, a w związku z tym – wysokość należnego jej 
zadośćuczynienia.

20  Powstaje w związku z tym pytanie, czy swoim zachowaniem pozwany dopuścił się kolejnego, 
„nowego” deliktu, ze skutkiem wyrządzenia krzywdy uzasadniającej zasądzenie odrębnego zadośćuczynienia.
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Zasadniczo w sposób wyważony uwzględniane są przez sądy skutki 
określane ogólnym mianem „uszczerbku na zdrowiu psychicznym”, 
obejmujące różne postaci urazów i obaw, żywionych przez poszko-
dowanych w następstwie zdarzenia szkodzącego. Tytułem przykładu 
warto przytoczyć przypadek, w którym przyczyną uszkodzenia ciała 
powódki było wywrócenie się rowerem po wjechaniu w dziurę w jezd-
ni, zalaną kałużą. Sąd II instancji stwierdził tu, że „Powołana przez po-
wódkę obawa przed jazdą rowerem i utrata na skutek tego satysfakcji 
związanej z uprawianym wcześniej sportem, która ma mieć związek 
z wypadkiem i stanem nogi, nie ma, zdaniem Sądu Okręgowego, cha-
rakteru racjonalnego. Tego rodzaju lęki nie pozostają w adekwatnym 
związku przyczynowym ze zdarzeniem, za które odpowiedzialność 
ponosi pozwany (…). Następstwa takich obaw w postaci ograniczenia 
wcześniejszej aktywności ruchowej nie mogą być brane pod uwagę 
przy ustalaniu kwoty należnego zadośćuczynienia”. 

W niektórych natomiast przypadkach stopień empatycznego podej-
ścia sądu do sytuacji poszkodowanego bywał tak duży, że wymagał 
wręcz korekty sądu II instancji. Z tej przyczyny w uzasadnieniu jed-
nego z orzeczeń Sąd Okręgowy uznał, iż „Niewątpliwe jest, że obra-
żenia, jakich doznał powód, a także związany z tym pobyt w szpitalu, 
oraz dalsze leczenie i rehabilitacja były źródłem cierpienia powoda. 
Jednakże opisywane przez Sąd Rejonowy cierpienia psychiczne po-
woda, stres i napięcie, obniżenie nastroju i aktywności życiowej nie 
znajdują żadnego potwierdzenia w materiale dowodowym zgromadzo-
nym w sprawie, ani też strona powodowa nie powoływała się na takie 
okoliczności”.

11. Źródłem interesujących spostrzeżeń pozostaje również ocena 
przez sądy powszechne jurydycznych konsekwencji niepoddania się 
przez poszkodowanego czynnościom medycznym, które pozwoliłoby 
usunąć lub ograniczyć skutki szkody na osobie. Zagadnienie to było 
przed laty przedmiotem dyskusji21, dotyczącej podstaw stosownego 
zmniejszenia świadczeń odszkodowawczych w razie wyrażenia przez 

21  W tej kwestii m.in. A. Szpunar, O obowiązku poddania się operacji, Nowe Prawo nr 11/1979.
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pacjenta odmowy zgody na operację, rozważanej w kontekście przy-
czynienia się poszkodowanego do niepomniejszenia rozmiaru szkody. 
Orzecznictwo wypracowało w tej kwestii stanowisko, że poszkodo-
wany nie ma obowiązku poddania się operacji, mimo że mogłaby ona 
skutkować zmniejszeniem szkody, a w konsekwencji również zakresu 
obowiązku odszkodowawczego22. Znaczenie uzupełniające względem 
powyższego zapatrywania ma pogląd wyrażony przez SN w wyroku 
z 11.01.1978 r. (III PR 183/77)23, że „odmowa poszkodowanego pod-
dania się wypróbowanemu i powszechnie stosowanemu zabiegowi le-
karskiemu przynoszącemu z reguły pomyślne wyniki i poprawę stanu 
zdrowia oraz zdolność samodzielnego utrzymania się, powinna opie-
rać się na motywacji zrozumiałej przynajmniej dla specjalistów i znaj-
dującej oparcie w rzeczywiście występujących reakcjach organizmu 
ludzkiego, jeżeli ma wywrzeć wpływ na ocenę zakresu odpowiedzial-
ności sprawcy szkody”. 

Tymczasem, mimo ukształtowania się zarysowanego wyżej trendu, 
analiza współczesnych stanowisk orzecznictwa świadczy o raczej rygo-
rystycznej ocenie sytuacji poszkodowanego, który odmówił zgody na 
wykonanie zabiegu mającego na celu usunięcie lub ograniczenie skut-
ków zdarzenia szkodzącego. Za znamienny można tu uznać przykład 
sprawy, w której powódka poszkodowana w wypadku komunikacyj-
nym nie poddała się zabiegowi artroskopii, tłumacząc to w zeznaniach 
„własnym lękiem przed ingerencją medyczną”. Takie wyjaśnienie nie 
spotkało się, jak można mniemać z motywów wyroku, ze zrozumieniem 
sądu I instancji, który fakt wystawienia skierowania na wykonanie ar-
troskopii potraktował wręcz jako równoznaczny z obowiązkiem pod-
dania się operacji. W konsekwencji natomiast uznał, że „z powodów 
zawinionych przez powódkę doszło do przyczynienia się do dalszego 
istnienia bólu, za który nie powinien już odpowiadać ubezpieczyciel” – 
i w zakresie tych skutków zdarzenia szkodzącego nie zasądził na rzecz 
powódki zadośćuczynienia. Zdaniem sądu, „pozostaje niewątpliwe, że 

22  Tak SN w orzeczeniach z 15.03.1961 r., II CR 867/59 (OSPiKA 1962, nr 1, poz. 10 z glosą M. 
Sośniaka, tamże) i z 7.05.1962 r., II CR 504/61 (OSPiKA 1963, nr 10, poz. 248).

23   OSPiKA 1979, nr 1, poz. 17 z glosą M. Sośniaka, tamże.
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po otrzymaniu skierowania na zabieg artroskopii, powódka nie decy-
dując się na jego przeprowadzenie do chwili obecnej, z winy włas-
nej przyczynia się do utrzymywania dolegliwości bólowych kolana”, 
a „obecnie odczuwalne dolegliwości bólowe opisywane przez powód-
kę, które miałyby stanowić podstawę jej cierpień fizycznych, pozostają 
aktualnie w ocenie Sądu I instancji w związku przyczynowym z jej 
zaniechaniem poddania się dalszemu leczeniu poprzez artroskopię”. 

Stanowisko to może budzić pewne zastrzeżenia. Artroskopia nie 
wydaje się wprawdzie operacją szczególnie ryzykowną, pozostaje jed-
nak zabiegiem operacyjnym, wykonywanym w znieczuleniu ogólnym 
lub miejscowym. Pożądane byłoby zatem co najmniej podjęcie przez 
sąd próby ustalenia, dlaczego poszkodowana wzbraniała się przed 
poddaniem artroskopii, a także zrozumienia, choćby subiektywnie 
istotnych, motywów jej decyzji. Przypisywanie w tej sytuacji winy 
poszkodowanej powódce (niezależnie od tego, że nie jest konieczne 
do uwzględnienia przyczynienia się na podstawie art. 362 k.c.24), jak 
również wywodzenie z jej stanowiska podstaw obniżenia świadczeń 
odszkodowawczych, wydaje się więc co najmniej przedwczesne.

Kolejny problem z zakresu zagadnienia przyczynienia się poszko-
dowanego dotyczył skutków niepoddania się rehabilitacji mającej na 
celu usprawnienie organizmu, pozwalającego na powrót do ról rodzin-
nych, zawodowych i społecznych, a w związku z tym – na ogranicze-
nie zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej, zwłaszcza w sferze 
zapłaty odpowiedniej renty (art. 444 § 2 k.c.). Współcześnie jest to 
wątek szczególnie doniosły i z uwagi na dążenie systemu opieki zdro-
wotnej do zapewnienia poszkodowanemu świadczeń zmierzających do 
podtrzymania lub poprawy wyników leczenia, i z powodu inicjowania 
zbieżnych działań przez ubezpieczycieli, zwłaszcza w sytuacji odpo-
wiedzialności za tzw. szkody komunikacyjne. 

Argumentacja sądów uzasadnia sformułowanie wniosku, że sądy 
fakt odmowy zgody na rehabilitację uznają za okoliczność istotną dla 

24  W wykładni art. 362 k.c. dominuje obecnie stanowisko, że przyczynienie się do powstania lub 
zwiększenia szkody jest uwzględniane w razie prowadzącego do tych skutków obiektywnie nieprawidłowego 
zachowania się poszkodowanego. 
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określenia wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia. W jednej ze 
spraw sąd ocenił, że za niektóre skutki zdarzenia szkodzącego pozwa-
na nie będzie odpowiadała, ponieważ powódka nie skorzystała ze skie-
rowania do poradni rehabilitacyjnej. Tymczasem „Jako osoba od wielu 
lat cierpiąca na różne dolegliwości, w tym m.in. reumatoidalne zapa-
lenie stawów, powódka powinna dołożyć wszelkiej staranności, aby 
zadbać o swój stan zdrowia, a co za tym idzie wykonać wytyczne leka-
rzy”. Zdaniem sądu, „Niekorzystanie z rehabilitacji nie tylko stanowiło 
brak wypełnienia w/w zaleceń, lecz stanowi daleko idące zaniedbanie, 
które mogło bezpośrednio wpłynąć na pogorszenie jej stanu zdrowia, 
za co również pozwana nie może ponosić odpowiedzialności”25. 

Brak szczegółowych danych o zakresie i intensywności rehabili-
tacji ogranicza możliwość bliższego odniesienia się do – zasadniczo 
trafnego - stanowiska sądu. Warto jednak zauważyć, że rehabilitacja 
może być procesem długotrwałym i bardzo bolesnym. W konkretnym 
stanie faktycznym aktualne może zatem okazać się pytanie, czy z uwa-
gi na poważne uciążliwości rehabilitacji, w sytuacji poszkodowane-
go powinny być stosowane zasady wypracowane dla oceny skutków 
odmowy zgody na operację, czy też zasadne jest uznanie, że w razie 
takiej postawy uprawnionego wysokość należnych mu świadczeń po-
winna ulec stosownemu obniżeniu z powodu przyczynienia się do nie-
pomniejszenia szkody26. 

Godzien odnotowania jest jeszcze jeden aspekt zagadnienia przy-
czynienia się poszkodowanego, związany z coraz większą wagą, jaką 
przywiązuje się do ochrony zdrowia psychicznego człowieka. Wpraw-
dzie w analizowanych orzeczeniach wątek ten nie pojawił się wyraźnie, 

25  Swe wywody sąd zakończył jednak zastanawiającą konkluzją, „(…) iż powódka nie udowodniła, 
aby wykonywanie rehabilitacji – zarówno przed artroskopią, jak i w szczególności po tym zabiegu, nie było 
zalecane czy zasadne”.

26  Nieco anegdotyczny wymiar uzyskuje natomiast zajęte w jednej ze spraw stanowisko pozwanej 
o przyczynieniu się do powstania szkody przez osobę poszkodowaną, która stojąc w pobliżu drzwi wejścio-
wych do dworca kolejowego została przygnieciona wyrwanymi podmuchem wiatru drzwiami z ościeżnicą. 
Nie dopatrzywszy się podstaw ustalenia przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody, sąd II in-
stancji stwierdził, że „Wyrazić należy nadzieję, iż pozwana nie sugeruje, że korzystanie z dworca PKP Wroc-
ław Główny co do zasady grozi uszkodzeniem ciała i że każdy zbliżający się do drzwi wejściowych prowadzą-
cych do tego dworca winien liczyć się z możliwością poniesienia uszczerbku na zdrowiu na skutek uderzenia 
przez odpadający fragment konstrukcji budynku lub jego wyposażenia”.
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lecz w przyszłości na pewno stanie się przedmiotem wypowiedzi 
orzecznictwa i dyskusji nauki prawa. Mowa o złożonym problemie od-
mowy poddania się terapii psychologicznej, wówczas gdy jednocześ-
nie z faktu niewątpliwego utrzymywania się cierpienia psychicznego 
poszkodowany wywodzi znaczne kwotowo żądania zadośćuczynienia. 
Praktyce orzeczniczej znane są bowiem sytuacje bardzo dotkliwego 
przeżywania traumy powypadkowej, powodującego poczucie dotkli-
wej, nieodwracalnej straty uroków życia (np. w razie oszpecenia wsku-
tek zdarzenia szkodzącego). 

Pojęcie „wywołania rozstroju zdrowia” (art. 444 § 1 k.c.) obejmuje 
każdy z aspektów zdrowia człowieka: w wymiarze fizycznym i psy-
chicznym, tzn. zdrowia umysłowego i emocjonalnego. Współcześnie 
widoczne są tendencje do szerokiego ujmowania wskazanej ostatnio 
sfery zdrowia, jako odnoszącej się do uzyskania stanu komfortu psy-
chicznego i zadowolenia z życia. Obowiązek naprawienia uszczerbków 
zdrowotnych, których przejawem jest „wywołanie rozstroju zdrowia” 
psychicznego, obejmuje zatem stosownie szerszy zakres czynności 
uznawanych za zmierzające do naprawienia szkody na osobie. Zalicza 
się do nich bowiem również działania zmierzające do powrotu poszko-
dowanego do równowagi w zakresie zdrowia psychicznego. Kwestia 
praktycznej realizacji takich dążeń jest jednak sprawą indywidualną 
i wyjątkowo delikatną. W konsekwencji bardzo wyważonej oceny bę-
dzie wymagało rozstrzyganie, czy niepoddanie się terapii, mogącej 
ograniczyć cierpienia psychiczne będące następstwem zdarzenia szko-
dzącego, powinno być oceniane jako realizujące przesłanki zastosowa-
nia art. 362 k.c. 

12. Dotychczasowe rozważania skłaniają do podjęcia jeszcze jed-
nego tematu, szczególnie doniosłego dla praktyki orzeczniczej – per-
spektyw pozasądowego rozwiązywania sporów powstających na tle 
szeroko rozumianych przypadków medycznych. Stan obecny jest w tej 
sferze niezadowalający. Nadal niewystarczające wydają się rezulta-
ty postępowań likwidacyjnych prowadzonych przez ubezpieczycieli. 
Zdecydowanie za słabo rozwinięta jest mediacja. W praktyce nierzad-
ko może powstać wrażenie, że strony „czekają na wyrok”. 
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Największym polem badania przyczyn tego zjawiska pozostają 
przypadki odpowiedzialności ubezpieczycieli. Analiza materiałów po-
stępowań likwidacyjnych wskazuje, że na tym etapie likwidacji szko-
dy częstokroć zderzają się istotnie różne postawy poszkodowanego 
i ubezpieczyciela. Zgłoszeniu wysokiego kwotowo żądania towarzy-
szy nie tylko przekonanie o wielkości własnego cierpienia, lecz także 
kształtowane np. informacjami prasowymi zapatrywanie o należnych 
z tego tytułu świadczeniach pieniężnych. Z kolei odpowiedź ubezpie-
czyciela sprowadza się nierzadko do zaproponowania sumy tak niskiej, 
że można bez ryzyka pomyłki spodziewać się odrzucenia propozycji 
zawarcia ugody – z konsekwencją w postaci wytoczenia powództwa 
przed sądem powszechnym. 

Istotna rozbieżność stanowisk obu adwersarzy wyklucza docho-
dzenie do ugodowego rozwiązania sporu nawet w tych przypadkach, 
w których krzywda już ustała, a zatem zamknięty jest okres kształtowa-
nia się okoliczności relewantnych dla ustalenia wysokości zadośćuczy-
nienia27. Gdyby jednak przyczynę inicjowania postępowań sądowych 
oceniać z perspektywy wyników tych postępowań, należałoby upatry-
wać jej raczej w postawie ubezpieczycieli. W razie bowiem wystąpie-
nia na drogę postępowania sądowego poszkodowany bardzo często 
wygrywa sprawę choćby w części. Oznacza to, że dokonana uprzed-
nio (w niekwestionowanym zakresie) zapłata przez ubezpieczyciela 
nie realizowała w pełni przysługujących poszkodowanemu roszczeń 
odszkodowawczych. Wydaje się zatem, że wbrew formułowanym nie-
kiedy przez ubezpieczycieli tezom, w pozasądowym rozwiązywaniu 
sporów problemem jest nie tyle nieprzewidywalność orzecznictwa są-
dów, zwłaszcza w punkcie wysokości zadośćuczynienia, ile, jak można 
wnosić, zaniżanie wypłacanych kwot, niewspółmiernych do rozmiaru 
szkody majątkowej lub krzywdy. 

27  Jeśli krzywda istnieje również w toku postępowania, rolą sądu pozostaje ustalenie, jak kształtował 
się rozmiar krzywdy w czasie wezwania do zapłaty i stosownie do tego określenie wysokości należnego wów-
czas zadośćuczynienia (ze skutkami w zakresie odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego). 
Później doznana krzywda wymagałaby oceny (ewentualnie, w razie zgłoszenia żądania) z perspektywy sto-
sownie do tego ustalonego terminu wymagalności zapłaty zadośćuczynienia i odsetek od należności głównej.
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W niektórych przypadkach postawa ta ulega zmianie po wszczę-
ciu postępowania sądowego. Dochodzi wówczas do wypłaty bardziej 
realnych kwot, pozwalających ograniczyć przedmiot sporu do rzeczy-
wistej różnicy stanowisk stron co do wysokości należnych świadczeń, 
w tym „odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za 
doznaną krzywdę”. W sytuacji ubezpieczeń dobrowolnych przyczyną 
odmowy zapłaty na rzecz poszkodowanego bywa także powoływanie 
się na franszyzę redukcyjną – ze wskazaniem, że według oceny ubez-
pieczyciela należna kwota zadośćuczynienia byłaby niższa niż suma 
franszyzy. Można w tym miejscu pominąć instrumentalny nierzadko 
wymiar takich stanowisk, zmierzających do czasowego odsunięcia ko-
nieczności spełnienia należnego świadczenia. Istotne natomiast pozo-
staje, że ich formułowanie na pewno świadczy o zdolności dokonania 
przez ubezpieczyciela samodzielnej oceny zakresu obciążającego go 
obowiązku naprawienia szkody. Stwarza to dobry punkt wyjścia do 
oczekiwania zmian obecnego, niezadowalającego stanu rzeczy. 

Wydaje się, że korzystne perspektywy i nadzieje na bardziej efek-
tywne współdziałanie ubezpieczycieli w pozasądowym rozwiązywaniu 
analizowanej kategorii sporów rysują się zwłaszcza w najliczniejszych 
i społecznie najbardziej istotnych przypadkach szkód komunikacyj-
nych. Punktem wyjścia w poszukiwaniu porozumienia pozostaje tu bo-
wiem konstatacja, że zwykle nie są sporne podstawy odpowiedzialno-
ści. W odróżnieniu zatem od np. odpowiedzialności odszkodowawczej 
szpitali, które niekiedy nie angażują się w naprawienie szkody na oso-
bie, aby nie stworzyć sugestii potwierdzenia podstaw swojej odpowie-
dzialności, w razie szkód komunikacyjnych wszyscy zainteresowani 
powinni wykazywać dążenie do współpracy. Cel działań jest bowiem 
jeden: naprawienie szkody na osobie i powrót poszkodowanego do 
wypełnianych dotychczas ról rodzinnych czy zawodowych, z korzyst-
nym dla zobowiązanego skutkiem w postaci stosownego zmniejszenia 
świadczeń odszkodowawczych.

Czynników skłaniających do rozwoju nurtu pozasądowego rozwią-
zywania omawianej kategorii sporów jest jednak więcej. 
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Po pierwsze, za utrwalone można uznać występujące w orzeczni-
ctwie sądów tendencje w określaniu odszkodowawczych następstw 
zdarzenia szkodzącego, również w zakresie zasądzania równowartości 
kosztów opieki osób bliskich poszkodowanemu oraz „urealniania uwa-
runkowań” w zasądzaniu renty. Zostały także wypracowane w zasadzie 
jednolite kryteria ustalania wielkości krzywdy oraz założenia co do 
określania wysokości zadośćuczynienia. Są one oparte na utrwalonym 
stanowisku, że zadośćuczynienie zasądzane na podstawie art. 445 k.c. 
realizuje funkcję kompensacyjną. Zarówno zatem sąd, jak i strony, do-
konując oceny, mają możliwość opierania się na zbieżnych kryteriach 
rozumienia pojęcia krzywdy oraz ustalania okoliczności świadczących 
o jej rozmiarze, oddziałującym na określenie kwoty zadośćuczynienia 
pieniężnego.

Po drugie, termin spełnienia świadczenia odszkodowawczego w za-
sadzie nie budził wątpliwości, współcześnie jednak za ukształtowane 
można uznać także stanowisko w (spornym uprzednio) punkcie ter-
minu zapłaty zadośćuczynienia. Jest on w zasadzie jednolicie odno-
szony do dnia wezwania zobowiązanego do zapłaty, a nie do dnia wy-
rokowania. Ta linia orzecznicza, oddziałująca na określenie zakresu 
roszczenia o zapłatę odsetek, stanowi istotny czynnik skłaniający do 
wypłaty na etapie przedsądowym realnych kwot zadośćuczynienia, 
a pozostawienia jako przedmiotu postępowania sądowego ewentualnie 
jedynie sumy odzwierciedlającej skalę rzeczywistej rozbieżności sta-
nowisk adwersarzy. Analiza orzecznictwa świadczy bowiem o tym, że 
obecnie, po uwzględnieniu kwoty zasądzonych odsetek, poszkodowa-
ny ostatecznie uzyskuje na podstawie wyroku sumę wyższą o połowę 
należności głównej. 

Po trzecie, opisane wyżej stanowisko o terminie spełnienia świad-
czenia o zapłatę zadośćuczynienia nie stoi w sprzeczności z reprezen-
towanym w praktyce sądowej poglądem o zasadach obciążania strony 
powodowej kosztami procesu. Widoczna jest w tym zakresie tenden-
cja, aby nawet w razie zgłoszenia zbyt wysokich kwotowo żądań, od 
strony tej nie zasądzać rygorystycznie kosztów postępowania (zwłasz-
cza przed sądem I instancji), ponieważ wygrała spór co do zasady, 
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a określenie sumy należnego zadośćuczynienia ostatecznie należało 
do sądu. Oznacza to, że w zakresie rozstrzygnięcia o kosztach ekspo-
nuje się rolę sądu w ustalaniu wysokości należnej kwoty, w pewnym 
stopniu „usprawiedliwiając” częściowo niezasadne żądanie pozwu. 
Jednocześnie natomiast, co dotyczy odsetek za opóźnienie w wypła-
cie zadośćuczynienia, nadal uznaje się, że pozwany od razu powinien 
samodzielnie (i niejako „na własne ryzyko”) ocenić, jaka kwota jest 
należna poszkodowanemu28 i dokonać zapłaty sumy odpowiedniej ty-
tułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. 

28  Jest jednak oczywiste, że odsetki są zasądzane jedynie od sumy żądania, które ostatecznie okazało 
się uzasadnione.
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Odpowiedzialność odszkodowawcza szpitala
psychiatrycznego za działania władcze na podstawie 
art. 417 k.c.

Problematyka odpowiedzialności podmiotów medycznych, w szcze-
gólności szpitali, od dawna była przedmiotem zainteresowania orzecz-
nictwa i doktryny prawa. Kwestia ta nabiera szczególnego znaczenia 
w przypadku opieki psychiatrycznej, albowiem dotyczy pacjenta, który 
z uwagi na stan psychiczny nie zawsze jest świadomy swych praw, jak 
też niejednokrotnie nie jest w stanie ich dochodzić. Obecnie większość 
szpitali psychiatrycznych funkcjonuje jako samodzielne publiczne 
zakłady opieki zdrowotnej; niewiele z nich zostało przekształconych 
w spółki prawa handlowego, tym samym poglądy wyrażone zarówno 
w orzecznictwie, jak i w doktrynie prawa dotyczące odpowiedzialno-
ści tych zakładów da się odnieść wprost do szpitali psychiatrycznych. 
Przed reformą ustrojową państwa z 1998 r. oraz reformą systemu opieki 
zdrowotnej połączonej z wprowadzeniem systemu ubezpieczeń zdro-
wotnych (kas chorych) szpitale były prowadzone jako państwowe 
jednostki budżetowe, za zobowiązania których (w tym w zakresie od-
powiedzialności deliktowej) odpowiadał Skarb Państwa. Sytuacja ule-
gła diametralnej zmianie z chwilą wprowadzenia do ustawy z dnia 30 
sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej1 art. 35b ust. 2, który 

1  Tekst jedn. Dz. U. Z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.
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przyznawał samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej 
osobowość prawną wraz z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowe-
go, a wpis ten czynił obligatoryjnym. Uzyskanie osobowości prawnej 
spowodowało oddzielenie zoz-u od Skarbu Państwa, skutkujące sa-
modzielną odpowiedzialnością za wszystkie zobowiązania2. Znalazło to 
potwierdzenie w judykaturze: np. w wyroku z 19 kwietnia 2000 r. Sąd 
Apelacyjny w Poznaniu3 wskazał, że „Szpital ponosi odpowiedzialność 
za szkody wyrządzone urodzonemu dziecku pozostające w związku z za-
niedbaniem intensywnego nadzoru medycznego nad matką, gdy istniało 
zagrożenie powikłaniami ciąży i porodu.” Z kolei Sąd Okręgowy w Kra-
kowie4 w wyroku z dnia 30 grudnia 2003 r. uznał: „Pacjent powinien 
zostać poinformowany o mogących powstać skutkach zabiegu operacy-
jnego, zwłaszcza gdy zachodzi ryzyko powikłań. W przeciwnym razie, 
skoro powikłanie można było przewidzieć, odpowiedzialność za skutki 
zabiegu ponosi szpital.” Natomiast odnosząc się do odpowiedzialności 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za zobowiązania 
powstałe w czasie jego funkcjonowania w formie jednostki budżetowej, 
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 5 grudnia 2002 r.5 wyjaśnił: „Zobo-
wiązania z tytułu odpowiedzialności deliktowej powstałe w związku 
z działalnością szpitala klinicznego – jednostki budżetowej – pozostają 
zobowiązaniami Skarbu Państwa po przekształceniu tego szpitala w sa-
modzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w rozumieniu art. 35b 
ustawy z dnia 30 sierpnia1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (…).” 
W wyroku z dnia 19 czerwca 2007 r. wydanym przez Sąd Apelacyjny 
w Poznaniu6 wskazano „Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowot-
nej, powstały z przekształcenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej, 
prowadzonego w formie jednostki budżetowej, nie jest zobowiązany 
do naprawienia szkody wyrządzonej przed dokonaniem przekształce-
nia, przez funkcjonariusza państwowego, będącego pracownikiem 

2  Znajdowało to wprost potwierdzenie w treści art. 35b ust. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
3  Sygn. I ACa 1146/99, PiM 2003/13/163.
4  Sygn. I C 110/02, PiM 2006/1/116.
5  Sygn. III CZP 75/02, OSNC 2003/10/134.
6  Sygn. I ACa 394/07, LEX nru 370807.
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przekształconego zakładu.”7 Reasumując uznać należy, iż w orzecz-
nictwie w pełni została zaakceptowana odrębność samodzielnego pub-
licznego zakładu opieki zdrowotnej od Skarbu Państwa, jako podmiotu 
odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu wyrządzenia pacjentowi 
szkody czynem niedozwolonym. Również powszechnie w doktrynie 
przyjmuje się samodzielną odpowiedzialność deliktową tych zakładów8, 
np. M. Nesterowicz wskazuje, że w wyniku zmian ustrojowo – organi-
zacyjnych w opiece zdrowotnej oraz nowelizacji przepisów o odpow-
iedzialności odszkodowawczej w Kodeksie cywilnym „podstawą 
odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy leczeniu są obecnie art. 
415, 416, 429, 430 k.c., niezależnie od tego, czy pozwanym w procesie 
jest publiczny, czy niepubliczny zakład leczniczy”.9

W judykaturze co do zasady neguje się możliwość ponoszenia od-
powiedzialności deliktowej za udzielanie świadczeń zdrowotnych na 
podstawie art. 417 k.c. Przede wszystkim trafnie podkreśla się, że ich 
wykonywanie jest działalnością usługową, natomiast powołany przepis 
normuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z wyko-
nywaniem władzy publicznej. Za reprezentatywny można tutaj wskazać 
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2005 r.10, w tezie którego 
zostało powiedziane: „Spełniając zadania publiczne, do których nale-
ży opieka zdrowotna wykonywana ze środków publicznych, zakłady 
opieki zdrowotnej utworzone przez organy administracji publicznej, 
nie stają się organami władzy, gdyż nie kształtują w drodze przymusu 
sytuacji prawnej pacjentów. Dlatego odpowiedzialność zakładu opieki 
zdrowotnej w reżimie deliktowym opiera się na przepisach art. 416 k.c., 
ewentualnie w związku z art. 429 i art. 430 k.c.” Natomiast zdecydowa-
nie bardziej kategorycznie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku 

7  Tak samo Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 kwietnia 2008 r., sygn. II CSK 611/07, LEX nr 515701
8  M. Boratyńska, P. Konieczniak, Prawa pacjenta, Warszawa 2001, s. 433 – 454; D. Karkowska, 

Prawa pacjenta, wyd. 2 poprawione i uzupełnione, Warszawa 2009, s. 498 – 499; S. Krześ w: M. Filar, S. 
Krześ, E. Marszałkowska – Krześ, P. Zaborowski, Odpowiedzialność lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej, 
Warszawa 2004, s. 52; M. Nesterowicz, Prawo medyczne, wyd. IV, Toruń 2000, s. 218 – 219; M. Śliwka, Pra-
wa pacjenta w prawie polskim na tle prawnoporównawczym, Toruń 2008, s. 318 – 326.

9  M. Nesterowicz, Prawo medyczne. Komentarze i glosy, wyd. 1, Warszawa 2012., s. 20.
10  Sygn. I CK 662/04, OSP 2009/12/134.
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z dnia 1 grudnia 2010 r.11:„Samodzielny publiczny zakład opieki zdro-
wotnej, mający osobowość prawną, w ogóle nie może ponosić odpo-
wiedzialności na tych samych zasadach, co państwowe i samorządowe 
osoby prawne wykonujące władzę publiczną.”

Należy rozważyć trafność stanowiska Sądu Najwyższego, albowiem 
przyjęcie zasadności (bądź niezasadności) tego poglądu rodzi daleko 
idące implikacje. Przede wszystkim uznanie, że samodzielny publicz-
ny zakład opieki zdrowotnej (szerzej - podmiot leczniczy) nie ponosi 
w żadnym przypadku odpowiedzialności deliktowej na podstawie art. 
417 k.c. musi prowadzić do wniosku, że nie może również ponosić od-
powiedzialności na zasadzie słuszności (art. 4172 k.c.) za tzw. szkody 
legalne. Nadto przypadki wyrządzenia szkody w reżimie deliktowym 
należałoby kwalifikować na podstawie art. 430 k.c. w zw. z art. 415 k.c., 
co oznacza w każdym przypadku konieczność wykazania winy – nawet 
w tak zobiektywizowanej postaci, jaką jest tzw. wina anonimowa.

Niewątpliwe rację ma Sąd Najwyższy uznając udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej za wykonywanie zadań publicznych. Wskazać trzeba, 
że zapewnienie i organizacja świadczeń zdrowotnych jest konstytucyj-
nym zadaniem państwa przewidzianym w art. 68 Konstytucji. Zgodnie 
z nakazem zawartym w ust. 2 tego artykułu, prawodawca zakres i zasa-
dy udzielania świadczeń zdrowotnych uregulował w ustawie – obecnie 
jest to ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych12. Słusznie wskazuje się 
w doktrynie, że „Do zadań publicznych o charakterze państwowym na-
leżą: edukacja, rozwój gospodarki, kultury, łączność, wspieranie pracy, 
polityka społeczna, rozwój rolnictwa i budownictwa, sprawy fiskalne, 
obrona narodowa, stosunki zagraniczne, porządek publiczny, wymiar 
sprawiedliwości, ochrona środowiska, transport i gospodarka morska, 
służba zdrowia. Wiele z nich znajduje odzwierciedlenie w wolnościach, 
prawach i obowiązkach człowieka i obywatela.”13 Poprawność tego 

11  Sygn. I CSK 109/10, LEX nr 811814.
12  tekst jedn. Dz. U. Z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.
13  P. Dzienis, Podstawy prawne odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu 

niewładczych zadań publicznych, Samorząd Terytorialny nr 4/2003, s. 38
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stanowiska jest oczywista, jednocześnie z zaprezentowanego zestawie-
nia – nieenumeratywnego – wprost wynika, że większość z nich to za-
dania wykonywane w sposób niewładczy.

Relewantnym – w moim przekonaniu – dla uznania danego pod-
miotu leczniczego za wykonujący zadania publiczne, jest jego związek 
z systemem organizowania i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej 
(ubezpieczenia zdrowotnego), poprzez zawarcie umowy o  świadczenie 
opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia, w trybie okre-
ślonym w ustawie, a także pozaumowne leczenie pacjentów w stanie 
zagrożenia zdrowotnego (art. 19 ust. 2 ustawy o świadczeniach opie-
ki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.). Tym samym 
ważniejsze jest powiązanie funkcjonalne z systemem ubezpieczenia 
zdrowotnego (a ma ono charakter dynamiczny), aniżeli status świad-
czeniodawcy14. Nie powinno budzić wątpliwości, iż zadania publiczne, 
zwłaszcza w opiece medycznej, wykonywane są także przez podmioty 
niepubliczne15.

Jednakże słusznie wskazał Sąd Najwyższy w cytowanym wyroku 
z dnia 13 maja 2005 r., że samo wykonywanie zadań publicznych po-
przez udzielanie świadczeń zdrowotnych nie stanowi wykonywania 
władzy publicznej, albowiem podmiot leczniczy przez ich udzielanie 
– co do zasady – nie kształtuje jednostronnie pozycji prawnej pacjen-
ta (świadczeniobiorcy). W tym miejscu warto odnotować stanowisko 
prezentowane w piśmiennictwie przyjmujące, że wykonywanie zadań 
publicznych z zakresu opieki zdrowotnej powinno skutkować możli-
wością dochodzenia przez pacjenta roszczeń na zasadzie słuszności. S. 
Krześ stwierdza: „Naszym zdaniem, sądy powinny stosować rozsze-
rzającą wykładnię art. 4172 k.c., z uwzględnieniem przytoczonej części 
uzasadnienia projektu, które wskazuje na analogię z uchylonym art. 419 
k.c. Odpowiedzialność na zasadzie słuszności ponosić będzie publicz-
ny zakład opieki zdrowotnej jako <inna osoba prawna wykonująca tę 

14  Podmiotu leczniczego będącego lub niebędącego przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, (tekst jedn. Dz. U. Z 2013 r., poz. 217)

15  Zresztą takie założenie wynika z uzasadnienia ustawy o działalności leczniczej, jak i jej przepisów 
o przekształceniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego.
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władzę> (według nowego brzmienia art. 417 § 1 k.c.).”16 W moim prze-
konaniu postulowana wykładnia rozszerzająca zakresu podmiotowo – 
przedmiotowego nie ma uzasadnienia w treści obowiązującego art. 4172 
k.c. Nie powinno ulegać wątpliwości, że legitymowanymi do ponosze-
nia odpowiedzialności na zasadzie słuszności są podmioty wskazane 
w art. 417 k.c. czyli te, które wykonują władzę publiczną, istotną zaś 
różnicą jest brak bezprawności ich postępowania wyrządzającego szko-
dę na osobie. Nadto odpowiedzialność za szkody legalne ma charak-
ter wybitnie wyjątkowy w przeciwieństwie do powszechnej odpowie-
dzialności podmiotów wykonujących władzę publiczną za bezprawne 
wyrządzenie przy tym szkody. Stanowisko to znajduje potwierdzenie 
w orzecznictwie Sądu Najwyższego, który w wyroku z dnia 7 grudnia 
2012 r.17 w sposób kategoryczny wskazał : „Art. 4172 k.c. jako przepis 
tworzący podstawę dla odpowiedzialności za szkody wyrządzone zgod-
nym z prawem wykonywaniem władzy publicznej ma charakter szcze-
gólny, co wyklucza jego rozszerzającą wykładnię (exceptiones non 
sunt extendandae).” Natomiast w wyroku z dnia 9 listopada 2010 r. Sąd 
Apelacyjny w Poznaniu18 słusznie wyjaśnił, że „Przepis art. 4172 k.c. 
zawiera regulację prawną odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną ta-
kim wykonywaniem władzy publicznej, któremu nie można przypisać 
cechy bezprawności (tzw. szkody legalne). Celem tej regulacji prawnej, 
która wykracza poza minimalny standard ochrony jednostki określony 
w art. 77 ust. 1 Konstytucji RP, jest zapewnienie kompensaty szczegól-
nie dotkliwych uszczerbków spowodowanych władczą działalnością 

16  S. Krześ, op.cit. s. 57, w uzasadnieniu, do którego odwołuje się autor, wskazano: „Wyrządzenie 
szkody działaniem organu władzy publicznej oznacza, że chodzi tu o szkodę, która jest następstwem wyko-
nywania władzy publicznej. Akcent więc należy postawić na to, że działanie wyrządzające szkodę ma swo-
je źródło w wykonywaniu funkcji władczych (władzy publicznej). Istotne jest to, że określony podmiot ma 
uprawnienia organu władzy publicznej (wykonuje władzę publiczną), a nie natura tego podmiotu. W zakresie 
innych czynności niż władcze (wykonywanie władzy publicznej) wchodzi w grę zwykła odpowiedzialność 
deliktowa. (…) Art. 4172 w projektowanym brzmieniu dotyczy naprawienia szkody, która jest następstwem 
wykonywania władzy publicznej, gdy nie można wykonującemu zadanie postawić zarzutu bezprawności dzia-
łania, jakkolwiek byłoby niesłuszne, aby skutki wyrządzenia szkody obciążały wyłącznie poszkodowanego. 
Odpowiedzialność na podstawie art. 4172 ponoszą podmioty określone w art. 417. Jednakże obowiązek od-
szkodowawczy dotyczyłby tylko szkody na osobie. Jest to przepis wzorowany na obecnym art. 419 k.c. Nie ma 
żadnych powodów, aby zawężać przewidziany w nim zakres ochrony prawnej obywateli.”

17  sygn. II CSK 239/12, LEX nr 1293720.
18  sygn. I ACa 841/10, LEX nr 756729.
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jednostek państwa i samorządu terytorialnego, jeżeli przemawiają za 
tym normy etyczne, a wobec zgodnego z prawem zachowania spraw-
cy usunięcie tych następstw nie jest możliwe na podstawie przepisów 
ogólnych. Przywołany przepis ogranicza uszczerbki, za które poszko-
dowanemu można przyznać kompensatę. Może on żądać bowiem od-
szkodowania wyłącznie za szkodę na osobie. Szkoda na osobie powstaje 
wskutek naruszenia dóbr osobistych poszkodowanego, a w szczególno-
ści uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia (art. 444 § 1 
k.c.). Naprawienie dotyczyć więc będzie majątkowych lub niemajątko-
wych uszczerbków w dobrach osobistych poszkodowanego, natomiast 
ochroną nie jest objęte mienie poszkodowanego.” Można przyjąć, iż 
takie stanowisko jest ugruntowane w orzecznictwie.19 Uważam, że nie 
można utożsamiać wykonywania zadań publicznych z wykonywaniem 
władzy publicznej.20 Nie powinno ulegać kwestii, iż większość zadań 

19  Jako reprezentatywny można wskazać wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 paździer-
nika 2013 r. sygn. I ACa 405/12, LEX nr 1400307, w którym stwierdzono: „Przepis art. 4172 k.c. określa obo-
wiązek naprawienia szkody wyrządzonej zgodnym z prawem wykonywaniem władzy publicznej. Ustawodaw-
ca uchyla w tym przepisie przesłankę bezprawności, a co za tym idzie, dla tych przypadków odpowiedzialności 
za uszczerbki spowodowane wykonywaniem władzy publicznej nie wymaga też postawienia sprawcy zarzutu 
niewłaściwego postępowania (winy). Wskazaną w przepisie zasadą odpowiedzialności jest zasada słuszności. 
Komentowany przepis w sposób znaczący ogranicza uszczerbki, za które poszkodowanemu należy się kom-
pensata. Może on żądać odszkodowania wyłącznie za szkodę na osobie. Szkoda na osobie powstaje wskutek 
naruszenia dóbr osobistych poszkodowanego, a w szczególności uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju 
zdrowia (art. 444 § 1 k.c.). Naprawienie dotyczyć więc będzie majątkowych i niemajątkowych uszczerbków 
w dobrach osobistych poszkodowanego. Poszkodowany może zatem żądać zadośćuczynienia pieniężnego za 
doznaną krzywdę. Przy ustalaniu powiązania kauzalnego między wykonywaniem władzy publicznej a szkodą 
znajdą zastosowanie reguły określone w art. 361 § 1 k.c. W wyjątkowych przypadkach względy słuszności 
mogą uzasadnić odstąpienie od rygorów związanych ze stosowaniem kryterium normalności następstw, przy 
ustalaniu adekwatnego związku przyczynowego. W każdym jednak wypadku zachowana powinna być łącz-
ność przyczynowo – skutkowa pomiędzy zdarzeniem, powodującym szkodę. Łączność tego rodzaju, że bez 
określonego działania funkcjonariusza (choćby w pełni prawidłowego) nie doszłoby do powstania uszkodzenia 
ciała, rozstroju zdrowia czy utraty żywiciela. Postępowanie funkcjonariusza pozostaje więc istotną przyczyną 
sprawczą szkody. Tego rodzaju zabieg interpretacyjny w konkretnych okolicznościach jest realizacją postulatu 
zadośćuczynienia zasadom współżycia społecznego.”

20  Podobne stanowisko zajmuje E. Bagińska, Odpowiedzialność odszkodowawcza za wykonywanie 
władzy publicznej, Warszawa 2006, s. 244, Z. Radwański, Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody 
wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej w świetle projektowanej nowelizacji Kodeksu cywilnego, 
RPEiS nr 2/2004, s. 12. Odmiennie A. Kubas, który podnosi, iż podstawą kwalifikowania danego działania, 
jako wchodzącego w zakres władztwa publicznego powinien być cel, a nie metoda działania A. Kubas, Delik-
towa odpowiedzialność Skarbu Państwa (wybrane zagadnienia), Transformacje Prawa Prywatnego, nr 3/2011, 
s. 62. Pośrednie stanowisko zajmuje Z. Banaszczyk uznający, iż co do zasady w zakres władztwa publicznego 
nie wchodzą zadania publiczne, jednakże w przypadku ich niewykonywania lub wadliwego wykonywania 
beneficjenci są w sytuacji przymusu faktycznego, co uzasadnia zdaniem tego Autora odpowiedzialność na 
podstawie art. 417 k.c. Z. Banaszczyk, Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy 
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publicznych wykonywana jest w formach niewładczych, w szczególno-
ści poprzez wykonywanie usług. W przypadku zaś świadczenia usług 
pozycja usługodawcy, jak usługobiorcy są z założenia równorzędne 
jako stron stosunku cywilnoprawnego.21 Niewątpliwie jest to sprzecz-
ne ze sposobem wykonywania władzy publicznej, której immamentną 
cechą jest określanie w sposób jednostronnie władczy przez podmiot 
ją wykonujący sytuacji prawnej innego podmiotu. Tak też przyjmuje 
się w judykaturze, np. w wyroku z dnia 29 marca 2012 r.22 Sąd Apela-
cyjny we Wrocławiu stwierdził: „Pojęcie <wykonywanie władzy pub-
licznej> określone w art. 417 § 1 k.c. obejmuje tylko takie działania, 
które ze swej istoty, a więc ze względu na charakter i rodzaj funkcji 
przynależnej władzy publicznej, wynikają z kompetencji określonych 
w samej Konstytucji oraz innych przepisach prawa. Ich wykonywanie 
z reguły związane jest z możliwością władczego kształtowania sytuacji 
jednostki.” Odnośnie pojęcia władzy publicznej wypowiedział się rów-
nież Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 4 grudnia 
2001 r.23, w którym wyjaśnił, że „Pojęcie <władzy publicznej> w rozu-
mieniu art. 77 ust. 1 Konstytucji obejmuje wszystkie władze w sensie 
konstytucyjnym – ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Należy 
podkreślić, że pojęcia organu państwa oraz organu władzy publicznej 
nie są tożsame. W pojęciu <władzy publicznej> mieszczą się bowiem 
także inne instytucje niż państwowe lub samorządowe, o ile wykonu-
ją funkcję władzy publicznej w wyniku powierzenia czy przekazania 
im tych funkcji przez organ władzy publicznej lub samorządowej. 

publicznej, Warszawa 2012, s. 107, tenże [w] System Prawa Prywatnego, Tom 6. Prawo zobowiązań – część 
ogólna, red. A. Olejniczak, . Wyd. 2, Warszawa 2014, s. 803.

21  Na powyższą cechę zadań publicznych wskazał Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 12 
października 2006 r. sygn. I ACa 838/06, LEX nr 269613, w którym wyjaśnił, że Kodeks cywilny przewiduje 
szczególną odpowiedzialność Skarbu Państwa jedynie w odniesieniu do działań publicznoprawnych wymie-
nionych w art. 417 – 4172 k.c. W pozostałych przypadkach, określanych jako sfera dominium, Skarb Państwa 
odpowiada na takich samych zasadach jak inne osoby fizyczne i prawne. Zasady równości wobec prawa oraz 
równorzędne usytuowanie osób fizycznych i prawnych w ramach stosunku cywilnoprawnego, nie pozwalają 
na przyjęcie, że odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną zachowaniem, pozbawionym cha-
rakteru wykonywania władzy publicznej zachodzi bez względu na możliwość przypisania winy konkretnej 
osobie, za którą Skarb Państwa odpowiada.”

22  Sygn. I ACa 180/12, LEX 1171315.
23  Sygn. SK 18/00, OTK 2001/8/256.
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Wykonywanie władzy publicznej dotyczy wszelkich form działalno-
ści państwa, samorządu terytorialnego i innych instytucji publicznych, 
które obejmują bardzo zróżnicowane formy aktywności. Wykonywanie 
tych funkcji łączy się z reguły, chociaż nie zawsze, z możliwością wład-
czego kształtowania sytuacji jednostki. Dotyczy to obszaru, na którym 
może dojść do naruszenia praw i wolności jednostki ze strony władzy 
publicznej.”

Podobne stanowisko zajmują przedstawiciele doktryny prawa. Za-
uważa się, że „Art. 419 (obecnie 4172) reguluje odpowiedzialność wła-
dzy publicznej. Z zakresu jego stosowania wyłączone są działania nie-
władcze.24 Natomiast U. Drozdowska wprost stwierdza, że „Art. 77 ust. 
1 Konstytucji dotyczy odpowiedzialności deliktowej za czyny mające 
charakter władczy, a do takich nie zalicza się działalność podejmowa-
na przez zakłady opieki zdrowotnej.”25 Podobnie wypowiedział się Sąd 
Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 18 sierpnia 2006 r.26: „Dzia-
łalność usługowa w zakresie służby zdrowia nie jest działalnością z za-
kresu imperium. Jeśli jest ona wykonywana przez specjalnie powołany 
do tego celu zakład opieki zdrowotnej, posiadający osobowość prawną, 
to przepis dawnego art. 4202 § 2 k.c. nie daje wystarczających podstaw 
do uznania pracownika takiej jednostki za osobę działającą na zlecenie 
organów samorządu terytorialnego lub ich związków. W konsekwencji 
nie można rozstrzygać sprawy na podstawie dawnego art. 417 k.c. Pro-
wadzi to do wniosku, że kwestę odpowiedzialności należy rozstrzygać 
na zasadach ogólnych określonych w art. 430 k.c. w związku z art. 415 
k.c.” Tym samym samo udzielanie świadczeń leczniczych co do zasady 
nie może być kwalifikowane jako wykonywanie władztwa publicznego.

Ewidentnym potwierdzeniem tego stanowiska są przepisy dotyczące 
praw pacjenta. Podstawowym prawem pacjenta jest wyrażenie uświado-
mionej zgody na mające mu być udzielone świadczenia opieki zdrowot-
nej. Powyższe jest wywodzone z konstytucyjnej ochrony przyrodzonej 

24  P. Dzienis, ibidem.
25  U. Drozdowska, Problematyka podstaw odpowiedzialności cywilnej zakładów opieki zdrowotnej – 

wybrane zagadnienia, Radca Prawny nr 3/2000, s. 20
26  Sygn. I ACa 620/06, LEX nr 269609.
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i niezbywalnej godności człowieka, której jednym z elementów jest pra-
wo do samostanowienia (autonomii).27 W ustawodawstwie obowiązek 
uzyskania poinformowanej zgody pacjenta przed udzieleniem świad-
czenia zdrowotnego wprowadza art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty28, art. 16 i art. 17 ustawy z dnia 6 
listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta29, a tak-
że art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 
psychicznego30 w odniesieniu do pacjenta szpitala psychiatrycznego. 
Ochrona autonomii jest również zapewniona na poziomie prawnokar-
nym, albowiem przepis art. 192 § 1 Kodeksu karnego kryminalizuje 
wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta. Tym samym polski 
system prawa wprowadził partnerstwo w zakresie udzielanych świad-
czeń zdrowotnych między lekarzem a pacjentem, zrywając z koncepcją 
paternalizmu lekarskiego. Dał temu wyraz Sąd Apelacyjny w Warsza-
wie w wyroku z dnia 31 marca 2006 r.31: „Zabieg medyczny wykona-
ny bez zgody pacjenta jest czynnością bezprawną nawet wówczas, gdy 
wykonany jest zgodnie z zasadami wiedzy.”32 Szczególnie dobitnie wy-
raził to Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 1 kwietnia 2004 r.33: „Pacjent 
nie może być traktowany jak przedmiot rozstrzygnięć innej osoby i nie 
może być pozbawiony swobody decyzji dotyczącej swojego zdrowia.” 
Nie powinno ulegać wątpliwości, że relacja partnerska między lekarzem 
(szerzej świadczeniodawcą) a pacjentem (świadczeniobiorcą) w oczy-
wisty sposób wyklucza – co do zasady – uznanie udzielania świadczeń 
zdrowotnych za działanie władcze. Jak trafnie zauważa P. Dzienis,34 
„Działania pozbawione możliwości władczego kształtowania sytuacji 

27  Szerzej o konstytucyjnym oparciu prawa do uświadomionej zgody J. Bujny, Prawa pacjenta. Mię-
dzy autonomią a paternalizmem, Warszawa 2007, s. 87 – 109, D. Karkowska, Prawa pacjenta, wyd.2, s. 196 
– 198.

28  tekst jedn. Dz. U. Z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm.
29  tekst jedn. Dz. U. Z 2012 r., poz. 159 ze zm.
30  tekst jedn. Dz. U. Z 2011r. Nr 231, poz. 1375 ze zm.
31  Sygn. I ACa 973/05, Apel. – W-wa 2007/2/12
32  Tak samo Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 15 listopada 2012 r. sygn. I ACa 596/12, 

LEX nr 1246866
33  Sygn. II CK 134/03, LEX nr 355344
34  P. Dzienis, ibidem



Prawo i Medycyna 2/2015 (59, vol. 17) 161

Odpowiedzialność odszkodowawcza szpitala...

jednostki nie są objęte zakresem regulacji art. 77 ust. 1 Konstytucji, 
gdyż nie są wykonywaniem władzy publicznej, co najwyżej wykony-
waniem zadań publicznych, pozbawionym charakteru władczego.”

Pytanie jednak, czy to oznacza, że obowiązujące prawo wyklucza ja-
kąkolwiek sytuację władczego określenia pozycji prawnej pacjenta. Na 
tak postawione pytanie należy udzielić odpowiedzi przeczącej. Oprócz 
licznych i dobrze znanych przykładów uregulowanych w kolejnych 
wersjach ustawy popularnie zwanej „zakaźną”35 (m.in. szczepienia obo-
wiązkowe, przymus leczenia gruźlicy, kiły i rzeżączki, kwarantanna, 
obowiązkowe badania sanitarno-epidemiologiczne) przepisem takim 
jest art. 29 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej. Regulacja ta, doty-
cząca wszystkich szpitali, umożliwia zatrzymanie (verba legis: odmo-
wę wypisania ze szpitala) osoby niesamodzielnej prawnie (małoletniej 
lub ubezwłasnowolnionej) wbrew żądaniu opiekuna prawnego, jeżeli 
stan zdrowia pacjenta wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowot-
nych. Niewątpliwie uprawnienie to umożliwia jednostronne, władcze 
kształtowanie pozycji pacjenta poprzez skuteczne przeciwstawienie się 
decyzji jego przedstawiciela ustawowego.36 Można przyjąć, że przepis 
kreuje po stronie podmiotu leczniczego kompetencję do władczego 
określenia pozycji prawnej takiego pacjenta. Bliższa analiza możliwo-
ści poniesienia przez szpital odpowiedzialności na podstawie art. 417 
i art. 4172 k.c. za działania naruszające wyżej powołany przepis, prze-
kracza ramy niniejszego artykułu.37

Odmienna sytuacja zachodzi w przypadku szpitali psychiatrycznych, 
w stosunku do których ogólne regulacje ustawy o działalności leczniczej 

35  Ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 
(Dz.U. Nr 234/2008 ze zm.)

36  Przepis ten stanowi : „Jeżeli przedstawiciel ustawowy żąda wypisania pacjenta, którego stan zdro-
wia wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych, można odmówić wypisania do czasu wydania w tej 
sprawie orzeczenia przez właściwy ze względu na miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych sąd opiekuńczy, 
chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.”

37  Wątpliwości może budzić ewentualna bezprawność postępowania podmiotu leczniczego w przy-
padku odpowiedzialności na podstawie art. 417. Z kolei przy odpowiedzialności na zasadzie słuszności należa-
łoby wziąć pod uwagę stanowisko Sądu Najwyższego, zgodnie z którym odpowiedzialność za szkody legalne 
jest co do zasady możliwa w przypadkach, gdy postępowanie wyrządzające szkody zostało podjęte w interesie 
ogólnym (dla dobra powszechnego), nie zaś dla ochrony dobra poszkodowanego – wyrok Sądu Najwyższego 
z dnia 1 kwietnia 2004 r. sygn. II CK 134/03, LEX nr 35534
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są – na zasadzie lex specialis derogat legi generali – modyfikowane 
przepisami ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Słusznie wska-
zuje się w literaturze, iż „Nie ulega wątpliwości, że funkcjonowanie 
podmiotu leczniczego, który udziela świadczeń zdrowotnych osobom 
chorym psychicznie, różni się od funkcjonowania innych podmiotów 
leczniczych.”38 Ustawa ta zawiera szereg przepisów umożliwiających 
podejmowanie czynności – również leczniczych – wobec osób chorych 
psychicznie (lub wobec tych, których zaburzenia psychiczne wymagają 
wyjaśnienia) bez ich zgody. Należy tu wymienić:
1. art. 23 ust. 1, który uprawnia do przyjęcia osoby chorej psychicznie 

do szpitala psychiatrycznego wbrew jej woli;
2. art. 24 ust. 1 uprawniający do przyjęcia osoby z zaburzeniami psy-

chicznymi do szpitala psychiatrycznego na obserwację wbrew jej 
woli;

3. art. 28 uprawniający do zatrzymania w szpitalu osoby chorej przyję-
tej do tego szpitala za zgodą39.

Rozważenia wymaga kwalifikacja działań podejmowanych na pod-
stawie wymienionych przepisów jako wykonywania władzy publicznej. 
Jak już wcześniej wskazałem, przez wykonywanie władzy publicznej 
rozumie się działania podejmowane na podstawie uprawnienia przy-
znanego przez ustawę, pozwalającego w sposób jednostronny i wład-
czy kształtować sytuację jednostki. W piśmiennictwie40 podnosi się, 
że wyrażenie „przy wykonywaniu władzy publicznej” „należy rozumieć 
szeroko (działanie i zaniechanie), w rachubę wchodzą też zachowania 
czysto faktyczne (np. przekroczenie kompetencji przy zastosowaniu przy-
musu bezpośredniego), indywidualne rozstrzygnięcia (decyzje, zarządze-
nia, orzeczenia), akty quasi–normatywne np. instrukcje i wyjaśnienia; nie 
sposób też wyłączyć odpowiedzialności za wadliwe akty administracyjne 

38  M. Grego–Hoffmann, op.cit. s. 197
39  Dla jasności wywodu pomijam przepisy art. 18 uprawniające do zastosowania przymusu bezpo-

średniego, a także uprawnienie do przeprowadzenia badania bez zgody oraz przyjęcia do tego szpitala w stanie 
nagłym

40  Komentarz do Kodeksu Cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, tom 1, wyd. 3 zmienione, red. 
G. Bieniek, Warszawa 2001, s. 238. Pomimo, iż pogląd ten został wyrażony przed nowelizacją art. 417 k.c. 
zachował on aktualność
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lub orzeczenia sądowe.” Z kolei P. Dzienis41 stwierdza, że władczość „jest 
równoznaczna z zajmowaniem pozycji dominującej, nakazującej podpo-
rządkowanie podmiotu poddanego władzy. Wykonywanie kompetencji 
władczych wiąże się z możliwością władczego kształtowania sytuacji oby-
watela.” Natomiast Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 29 lu-
tego 2008 r.42 wskazał, że „Organem władzy publicznej jest każdy podmiot, 
który wykonuje władzę publiczną, kształtuje w drodze przymusu sytuację 
prawną jednostki. Jeżeli wykonuje on władzę publiczną, jak i funkcjonu-
je w sferze cywilnoprawnej, należy uznać, że organem władzy publicznej 
w znaczeniu art. 77 Konstytucji jest tylko wówczas, gdy działa posługując 
się metodami władczymi lub jest zobligowany do podjęcia takiego dzia-
łania.” M. Safjan43 podnosi, że pojęcie władzy publicznej „powinno być 
rozumiane szerzej, a więc obejmować nie tylko akty władcze, związane 
z wykonywaniem imperium w ścisłym znaczeniu administracyjnopraw-
nym tego terminu, ale także inne akty i czynności swoiste dla organów 
władzy publicznej.”44 Natomiast J.J. Skoczylas45 uznaje, że „Pojęcie wła-
dzy publicznej obejmuje wszystkie władze w rozumieniu konstytucyjnym, 
a więc ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Ukształtowane usta-
wowo wykonywanie władzy publicznej dotyczy wszelkich form działal-
ności Państwa, samorządu terytorialnego i innych instytucji publicznych, 
które obejmują bardzo zróżnicowane formy aktywności. Wykonywanie 
funkcji publicznej łączyć należy z możliwością władczego kształtowania 
sytuacji jednostki.” P. Dzienis słusznie podkreśla, iż „O wykonywaniu 

41  P. Dzienis, ibidem
42  sygn. I ACa 613/07, OSAB 2008/1/12
43  M. Safjan, Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej (po 1 września 2004r roku), War-

szawa 2004, s. 32
44  Jednocześnie cytowany autor dalej stwierdza: „Rozróżnienie <przy wykonywaniu władzy pub-

licznej> oraz <przy okazji wykonywania władzy publicznej> powinno nawiązywać do dotychczasowej judy-
katury ukształtowanej na tle poprzedniej formuły art. 417 k.c. Nie odbiega też ono co do swej istoty od tego, 
z jakim spotykamy się na tle art. 429 i 430 k.c., gdzie ustawa używa formuły <przy wykonywaniu czynności> 
w opozycji do terminu <przy okazji wykonywania czynności>. Decydujące znaczenie w tej materii powinien 
mieć cel podejmowanego przy wykonywaniu władzy publicznej działania, który powinien być funkcjonalnie 
związany z realizacją określonej kompetencji organu władzy publicznej, chociażby szkoda wyniknęła z nie-
udolności lub przekroczenia uprawnień.” M. Safjan, op.cit. s. 36

45  J.J. Skoczylas, Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez władzę publiczną, Warszawa 2005, s. 180
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władzy publicznej decyduje kryterium funkcjonalne, a nie podmiotowe.”46 
Prima facie analogiczne stanowisko przyjmuje Z. Banaszczyk, jednakże 
opatruje je bardzo istotnym zastrzeżeniem. Powołany autor uznaje, że tą 
odpowiedzialnością należy objąć również realizację zadań publicznych, 
które w przypadku realizacji prawidłowej nie stanowią przejawu władz-
twa publicznego, albowiem następuje to za pomocą instrumentarium pry-
watnoprawnego, jednak przy wadliwym wykonaniu lub niewykonywaniu 
prowadzą do zaistnienia przymusu faktycznego wobec jednostek (benefi-
cjentów) stosowanego przez podmiot obciążony obowiązkiem realizacji 
danego zadania publicznego.47 E. Bagińska podnosi, iż uproszczeniem jest 
utożsamianie wykonywania zadań publicznych z działaniem w ramach 
władztwa publicznego48 i podkreśla, że w przypadku wykonywania wła-
dzy publicznej legalne jest postępowanie, które pozbawione cechy władz-
twa publicznego (bez upoważnienia normatywnego) musiałoby być uzna-
ne za bezprawne49. 

Odnosząc te uwagi do pozycji prawnej szpitala psychiatrycznego 
przyjąć trzeba, iż jest on bez wątpienia osobą prawną, co odpowiada 
dyspozycji art. 417 k.c. Kwestią wymagającą analizy jest zagadnienie, 
czy wykonuje on z mocy prawa władzę publiczną. Bezspornym jest, że 
uprawnienie do przyjęcia do szpitala psychiatrycznego bez zgody pa-
cjenta (czy to na leczenie czy obserwację) wynika wprost z przepisów 
art. 23 i 24 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, a zatrzymanie 
w szpitalu wbrew woli pacjenta z art. 28, zaś zastosowanie przymu-
su bezpośredniego jest przewidziane w art. 18 powołanej ustawy. Tym 
samym – w moim przekonaniu – spełniony został warunek przyznania 
określonej kompetencji w przepisach prawa. Do rozważenia pozostaje, 
czy szpital psychiatryczny działając na podstawie i w zakresie przewi-
dzianym w tych przepisach wykonuje władzę publiczną. Odpowiedzi na 
tak postawione pytanie udziela orzecznictwo Sądu Najwyższego. I tak 

46  P. Dzienis, ibidem.
47  Z. Banaszczyk, Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej, s. 105.
48  E. Bagińska, J. Prochomiuk [w] System Prawa Administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadom-

ski, A. Wróbel, Tom 12, Odpowiedzialność odszkodowawcza w administracji, Warszawa 2010, s. 236.
49  E. Bagińska, Odpowiedzialność …, s. 246. Por. również stanowiska przywołane w przypisie 20.
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w postanowieniu z dnia 27 lutego 2008 r.50 wyjaśnił: „Przepis art. 29 ust. 
1 pkt 1 ustawy z 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, podobnie 
jak inne unormowania dopuszczające objęcie przymusowym leczeniem 
osoby chorej, a przez to ograniczenie jej praw i wolności obywatelskich, 
powinien być wykładany w sposób restryktywny. Regułą jest bowiem 
dokonanie wyboru przez każdą osobę potrzeby, jak i rodzaju leczenia. 
Nakazuje to ścisłe kierowanie się ustawowymi przesłankami uwzględ-
nienia wniosku, bez odwoływania się do zasad wykładni rozszerzającej 
bądź analogii.” Z brzmienia przepisów art. 23 i art. 24 wynika w spo-
sób oczywisty, że przyjęcie do szpitala psychiatrycznego następuje bez 
zgody chorego, co więcej należy wskazać, że brak zgody stanowi cechę 
konstrukcyjną przepisów. Tym samym w przypadku przyjęcia w try-
bie tam przewidzianym następuje narzucenie osobie hospitalizowanej 
określonego postępowania, na co wskazuje Sąd Najwyższy w cytowa-
nym orzeczeniu, słusznie kwalifikując to jako ingerencję i ograniczenie 
praw oraz wolności obywatelskich. W konsekwencji uważam, że szpital 
psychiatryczny ograniczając prawa pacjenta w sposób władczy kształ-
tuje sytuację prawną i faktyczną osoby przyjętej w tym trybie. Nadto 
w trakcie przyjęcia wbrew woli może być zastosowany przymus bez-
pośredni, co w oczywiście wzmacnia twierdzenie o władczym charak-
terze czynności. Analizując charakter podejmowanych w tym zakresie 
działań nie można pominąć unormowań konstytucyjnych dotyczących 
praw i wolności jednostki.51 Uważam, że nie powinno ulegać kwestii, iż 
pozbawienie czy ograniczenie wolności człowieka może nastąpić wy-
łącznie jako akt wykonywania władzy publicznej, imperium państwa. 
Powyższą konstatację należy w szczególności odnieść do przymuso-
wego przyjęcia pacjenta do szpitala psychiatrycznego. Szpital realizuje 
wówczas funkcję państwa co do zapewnienia ochrony przed niebez-
piecznymi zachowaniami osoby chorej psychicznie lub z zaburzeniami 

50  sygn. III CSK 318/07, LEX nr 452962
51  Wskazać tu należy przede wszystkim art. 30 podkreślający, że przyrodzona i niezbywalna godność 

człowieka jest źródłem wszelkich praw i wolności, art. 31 ust. 1 odnoszący się do wolności człowieka, jako 
prawnie chronionego dobra, ust. 3 tego artykułu ustanawiającego zasadę proporcjonalności ograniczenia kon-
stytucyjnych praw i wolności, a także art. 41 ust. 1 zapewniający nietykalność osobistą i wolność osobistą.
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psychicznymi. W literaturze52 podnosi się, że tzw. „power police” (wła-
dza policyjna) dotyczy obowiązku władzy zapewnienia obywatelom 
ochrony np. przed niebezpiecznymi zachowaniem chorych psychicznie, 
jednak odbywa się to kosztem wolności osobistej pacjenta. Dlatego też 
podejmowanie decyzji o przymusowej hospitalizacji wiąże się każdo-
razowo z dylematem: prawo jednostki do wolności versus konieczność 
leczenia.” Koncepcja ta znajduje również zakotwiczenie w zasadzie 
proporcjonalności wyrażonej w powołanym art. 31 ust. 3 Konstytucji.53 
Tym samym Konstytucja wskazuje dobra ogólne, powszechne, jako 
uzasadniające ograniczenie praw i wolności. Niewątpliwie odpowiada 
temu przesłanka stwarzania zagrożenia dla życia i zdrowia innych osób 
określona w art. 23 i 24 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (jed-
nakże w aspekcie tego unormowania nie jest już tak oczywiste aksjo-
logiczne uzasadnienie postępowania wbrew woli osoby przyjmowanej 
w przypadku stwarzania zagrożenia dla jej własnego życia). Z uwagi 
na okoliczność, iż hospitalizacja osoby chorej psychicznie bądź z za-
burzeniami psychicznymi bez zgody przewidzianej w art. 22 ust. 1 na-
stępuje zarówno w interesie osoby przyjmowanej, jak i osób trzecich, 
uważam, że lekarz jest nie tylko uprawniony, ale i zobowiązany do jej 
dokonania. Bardziej ostrożne stanowisko przyjmuje B. Janiszewska54. 
Odmiennie – w moim przekonaniu niesłusznie – argumentuje K. Gro-
mek, która uważa, iż przepisy ustawy o ochronie zdrowia psychicznego 

52  T. Pawłowski, A. Kiejna, J. Rymaszewska: Hospitalizacja bez zgody jako źródło odczuwania przy-
musu, Psychiatria Polska 1/2005, s. 152

53  Przepis ten stanowi, że ograniczenie konstytucyjnych wolności i praw może nastąpić tylko w usta-
wie i wyłącznie wtedy, „gdy jest to konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub po-
rządku publicznego, bądź ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych 
osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.”

54  Powołana autorka wskazuje, że „Użyte w art. 23 ust. 1 ZdrPsychU sformułowanie <osoba (…) 
może być przyjęta> nie oznacza, że w razie spełnienia przesłanek stosowania tego przepisu postanowienie 
o umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym jest sprawą swobodnej decyzji lekarza. Przeciwnie, stwierdzenie 
opisanych okoliczności stanowi dla lekarza wskazanie do zdecydowania o hospitalizacji. Słowo <może (być 
przyjęta)>, interpretowane w powiązaniu ze zwrotem <bez zgody wymaganej w art. 22>, oznacza, że jeśli 
zaistnieją uwarunkowania określone w art. 23 ust. 1 ZdrPsychU, umieszczenie w szpitalu jest możliwe (do-
puszczalne) pomimo nieuzyskania zgody osoby uprawnionej. Za takim wnioskiem przemawia także wzgląd 
na cel stosowania tego unormowania, traktowanego jako instrument ochrony istotnych wartości: życia osoby 
chorej psychicznie oraz życia lub zdrowia innych osób.” B. Janiszewska, Zgoda na udzielenie świadczenia 
zdrowotnego ujęcie wewnątrzsystemowe, Warszawa 2013, s. 331.
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„wprowadzają de iure wyłącznie fakultatywność przyjęcia do szpitala 
psychiatrycznego”.55 Reasumując uważam, że przyjęcie pacjenta wbrew 
woli do szpitala psychiatrycznego (a w przypadku przyjęcia w trybie art. 
23 również poddanie go leczeniu na podstawie art. 33 ust. 1 tej ustawy 
w zakresie niezbędnym dla usunięcia przyczyny przyjęcia) musi być 
kwalifikowane jako wykonywanie władzy publicznej, albowiem w in-
nym przypadku byłoby całkowicie niedopuszczalne i sprzeczne z po-
wołanymi przepisami konstytucyjnymi. Nie można zasadnie twierdzić, 
że hospitalizacje w trybie przymusowym należą do zakresu usługowego 
świadczonego przez szpital psychiatryczny. Działalność usługodawcza 
również w zakresie wykonywania zadań publicznych dotyczy sfery cy-
wilnoprawnej, tym samym zgodnie z podstawową zasadą prawa cywil-
nego musi być zachowana równość stron. Powyższe równouprawnienie 
jest nie do zaakceptowania przy przymusowym przyjęciu do szpitala 
psychiatrycznego. Wydaje się oczywiste, że cechą konstrukcyjną oma-
wianego przyjęcia bez zgody jest nierówność pozycji lekarza przyjmu-
jącego i pacjenta, skoro ten ostatni musi się poddać decyzji, a czynny 
sprzeciw jest zagrożony przymusem bezpośrednim. Podsumowując po-
wyższe stwierdzić należy, że szpital psychiatryczny poprzez korzysta-
nie z przyznanego mu ustawowo uprawnienia do przymusowej hospita-
lizacji wykonuje władztwo publiczne przyznane mu przez państwo. To 
z kolei musi implikować twierdzenie o możliwości ponoszenia przez 
szpital zaostrzonej, zobiektyzowanej odpowiedzialności na podstawie 
art. 417 k.c.

Odpowiedziawszy na tak podstawowe pytanie, rozważyć należy 
przypadki ponoszenia odpowiedzialności obiektywnej za przymusowe 
przyjęcie. Rudymentarną kwestią jest, czy bezzasadność przyjęcia do 
szpitala psychiatrycznego jest równoznaczna z uznaniem takiego dzia-
łania za bezprawne?

Aby udzielić odpowiedzi, najpierw określić należy, jak jest rozumia-
na bezprawność na gruncie art. 417 k.c. Sąd Apelacyjny w Poznaniu 

55  K. Gromek, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz, Warszawa 2004, s. 232.
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w wyroku z dnia 27 września 2012 r.56 stwierdził: „Bezprawność, o której 
mowa w art. 417 § 1 k.c. jako stanowiąca element stosunku o charakterze 
publicznoprawnym, nie może być utożsamiana z bezprawnością, będącą 
elementem stosunków cywilnoprawnych. Bezprawność z art. 417 § 1 k.c. 
nie jest bowiem elementem stosunku cywilnoprawnego, lecz stosunku 
publicznoprawnego.” Odmiennie przesłankę bezprawności ujmuje Sąd 
Najwyższy w wyroku z dnia 19 kwietnia 2012 r.57, gdzie zostało wyjaś-
nione, że „Zachowanie niezgodne z prawem to zachowanie sprzeczne 
z prawem, polegające na sprzeczności między zakresem kompetencji or-
ganu, a sposobem jego postępowania i treścią rozstrzygnięcia wynikają-
cego z wzorca ustawowego, a jego działaniem rzeczywistym. Przesłan-
ka niezgodności z prawem musi być rozumiana w sposób właściwy dla 
prawa cywilnego, tj. jako sprzeczność działania lub zaniechania z po-
rządkiem prawnym sensu largo, co wyklucza możliwość jakiejkolwiek 
dyferencjacji skali czy stopnia bezprawności zachowania. Bezprawność 
działania oznacza naruszenie przez władzę publiczną przepisów pra-
wa, ale jedynie takie naruszenie, które stanowiło warunek konieczny 
do powstania szkody i którego normalnym następstwem w danych 
okolicznościach jest powstanie szkody.” Natomiast w literaturze pod-
nosi się, że „za <działanie niezgodne z prawem> będziemy określać 
działanie podjęte bez podstawy prawnej lub niezgodnie z stosownymi 
przepisami nie tylko materialnymi, ale również proceduralnymi i ustro-
jowymi. Pojęcie <niezgodności z prawem> jest węższe niż tradycyjne 
ujęcie bezprawności na gruncie prawa cywilnego, które obok narusze-
nia przepisów prawa obejmuje naruszenie norm moralnych i obyczajo-
wych, określanych terminem <zasad współżycia społecznego> lub <do-
brych obyczajów>.”58 J.J. Skoczylas opowiada się na gruncie art. 417 
k.c. za ścisłym rozumieniem bezprawności jako sprzeczności z prze-
pisami prawa stanowionego.59 Jednakże zarówno w orzecznictwie, jak 

56  Sygn. I ACa 678/12, LEX nr 1237420.
57  Sygn. IV CSK 406/11, LEX nr 1169347.
58  D. Fleszar, Przesłanki odpowiedzialności cywilnej organów administracji publicznej za szkody wy-

rządzone wydaniem niezgodnej z prawem decyzji administracyjnej, Radca Prawny nr 2/2009, s. 6 – 20.
59  Autor ten podkreśla, że „Określenie użyte przez ustawodawcę w art. 417 sprowadza się do pojęcia 

<niezgodności z prawem>. Jak już wspomniano, pojęcie niezgodności z prawem działania lub zaniechania 
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i w doktrynie również na gruncie art. 417 k.c. prezentowane jest szero-
kie ujęcie bezprawności w tradycyjnym, cywilnoprawnym znaczeniu. 
Za takim ujęciem bezprawności zdecydowanie opowiada się E. Bagiń-
ska, która uważa, iż nie ma potrzeby wprowadzania nowej podstawy 
odpowiedzialności, albowiem zasada ryzyka jest na tyle pojemna, że 
bez problemu można nią objąć ponoszenie odpowiedzialności za nie-
zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej. Zdaniem autorki za 
takim rozwiązaniem przemawia teoretyczna możliwość samej konstruk-
cji oraz uzasadnienie historyczne. Nadto przywołuje argumenty prawno-
porównawcze.60 E. Bagińska wprost stwierdza, iż „nowelizacja art. 417 
KC, wprowadzając bezprawność jako przesłankę odpowiedzialności pod-
miotów wskazanych w art. 417 § 1 KC nie czyni żadnych rewolucyjnych 
zmian ani wyłomów w układzie zasad odpowiedzialności – niezależnie 
od przyjęcia, czy układ ten obejmuje winę, ryzyko i słuszność, czy także 
zasadę gwarancyjno – repartycyjną.”61 Wydaje się, iż ponoszenie odpo-
wiedzialności odszkodowawczej na surowej podstawie przewidzianej 
w art. 417 k.c. nie powinno podlegać wykładni rozszerzającej. Co praw-
da słusznie wskazuje się w doktrynie, że zasada winy nie jest zasadni-
czą podstawą odpowiedzialności deliktowej, która marginalizuje inne 
zasady indemnizacji szkód. Podkreśla się, że coraz większego znacze-
nia nabiera odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.62 Nie sposób jednak-
że zaprzeczyć, że przy popełnieniu czynu niedozwolonego zawinienie 
stanowi wiodącą zasadę odpowiedzialności w tym reżimie.

Przepisy ustawy o ochronie zdrowia psychicznego uprawniające do 
przymusowej hospitalizacji zawierają, oprócz przesłanek przyjęcia, 

organu władzy w rozumieniu konstytucyjnym powinno ograniczać się w nowym art. 417 k.c. tylko do sprzecz-
ności z normami prawa stanowionego.” Jednocześnie wprowadza bardzo istotne zastrzeżenie „Trzeba jednak 
zaznaczyć, że wiele aktów prawnych dotyczących władzy publicznej, a będących źródłem prawa w ujęciu 
konstytucyjnym, odsyła właśnie do klauzul generalnych takich jak normy moralne czy obyczajowe. W takiej 
sytuacji sądy, ustalające przesłankę bezprawności, będą musiały brać pod uwagę oceny postępowania, np. 
funkcjonariusza, urzędnika, pracownika.” J.J. Skoczylas, op.cit., s. 190.

60  E. Bagińska, Odpowiedzialność odszkodowawcza za wykonywanie władzy publicznej, Warszawa 
2006, s. 217-218.

61  E. Bagińska, ibidem, s. 219.
62  Z. Banaszczyk, Odpowiedzialność …, s. 115 – 132.
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obowiązki nałożone na szpital. Pierwsze określają, w jakich sytuacjach 
może nastąpić przyjęcie :
1. choroba psychiczna (zaburzenie psychiczne),
2. spowodowane chorobą psychiczną (zaburzeniem psychicznym) za-

grożenie dla życia własnego pacjenta albo życia lub zdrowia innych.
Pierwsze z wymienionych można uznać za przesłanki medyczne, 

psychiatryczne, natomiast drugie z nich za behawioralne. Jednocześnie 
powyższy podział należy opatrzyć istotnym zastrzeżeniem, iż w ramach 
przesłanek behawioralnych zachodzi konieczność powiązania kauzal-
nego między stanem zdrowia a stwarzanym zagrożeniem. Jest to usta-
wowy warunek sine qua non. Tym samym można by uznać, iż jest to 
odrębna przesłanka przyjęcia. Jednocześnie powiązanie przyczynowo 
– skutkowe (choroba psychiczna rozumiana jako przyczyna zagraża-
nia życiu swojemu albo życiu lub zdrowiu innych, traktowanego, jako 
skutek) nie musi być rozumiane jako adekwatne ( jak w art. 361 k.c.). 
Twierdzenie to wynika po pierwsze, z niewprowadzenia takiego wymo-
gu przez ustawodawcę; po drugie - trudno byłoby wskazać normalne 
skutki danego zaburzenia psychicznego. Kryterium medyczne należy 
rozumieć zgodnie z definicją ustawową zawartą w art. 3 pkt 1 ustawy 
o ochronie zdrowia psychicznego63 Tym samym przy ocenie spełnienia 
przesłanki medycznej przyjęcia do szpitala w trybie nagłym konieczne 
jest oparcie się na wiedzy medycznej, psychiatrycznej.64 Jednocześnie 

63  Zgodnie z tym przepisem osobą z zaburzeniami psychicznymi jest osoba :
 Chora psychicznie (z zaburzeniami psychotycznymi); Upośledzona umysłowo;
 Wykazująca inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej 

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

64  W piśmiennictwie wskazuje się, że przez zaburzenia psychotyczne należy rozumieć wszelkie 
psychozy o rozmaitej etiologii „czyli zaburzenia psychiczne przebiegające z objawami psychotycznymi – 
urojeniami będącymi zaburzeniami treści myślenia, omamami (halucynacjami), będącymi zaburzeniami 
spostrzegania, a także zaburzeniami formalnymi myślenia, które objawiać się będą zaburzonym tokiem 
myślenia (rozkojarzeniem, spowolnieniem myślenia, przyspieszonym tokiem myślenia), co będzie objawiało 
się dezorganizacją mowy, zachowania, wielomównością bądź spowolnieniem mowy. Przyczyny zaburzeń 
psychotycznych mogą być różnorakie – procesy endogenne (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe), zaburzenia 
afektywne (depresja z objawami psychotycznymi, mania), zespoły majaczeniowe (np. alkoholowy zespół 
abstynencyjny z majaczeniem), majaczenie na podłożu otępienia), organiczne uszkodzenie ośrodkowego układu 
nerwowego przebiegające z psychotycznymi (np. stany po urazach mózgu, udarach mózgu.” P. Gałecki, K. 
Bobińska, K. Eichstaest, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz, wyd. 1, Warszawa 2013, s. 138.



Prawo i Medycyna 2/2015 (59, vol. 17) 171

Odpowiedzialność odszkodowawcza szpitala...

oczywiste jest – co wprost wynika z definicji ustawowej – że zaburzenie 
psychiczne stanowi kategorię zdecydowanie szerszą aniżeli choroba psy-
chiczna, która zawiera się w pojęciu zaburzenia.65 Natomiast odnosząc się 
do przesłanek behawioralnych przyjąć należy, iż zachowanie chorego po-
winno stwarzać zagrożenie realne i poważne66, a jednocześnie z przepisów 
ustawy nie wynika, iżby miało to być zagrożenie bezpośrednie. Jednakże 
z uwagi na okoliczność, iż przyjęcie w trybie nagłym narusza podstawowe 
prawa człowieka zagwarantowane w Konstytucji67, a także iż stanowi od-
stępstwo od zasady dobrowolności przyjęcia do szpitala psychiatrycznego, 
przepisy uprawniające do takiego działania muszą być interpretowane ści-
śle.68 Dopiero łączne spełnienie przesłanek medycznych oraz behawio-
ralnych czyni przyjęcie do szpitala psychiatrycznego zasadnym.

Na szpitalu ciążą ustawowo określone obowiązki, których celem jest 
weryfikacja zasadności przyjęcia na pierwszym etapie w procedurze we-
wnątrzszpitalnej, a w następnym przez sąd opiekuńczy. Zgodnie z art. 
23 ust. 4 zd. 1 ustawy przymusowe przyjęcie wymaga zatwierdzenia 
w ciągu 48 godzin przez ordynatora (lekarza kierującego oddziałem). 

65  Por. J. Ciechorski, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 31 stycznia 2013 r., 
I ACa 776/12, Palestra nr 10/2014, s. 73-78, tenże, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 maja 
2012 r., sygn. II CSK 678/12, PiM nr 1-2/2013, s.218-234.

66  W literaturze przedmiotu wskazuje się, że przesłankę behawioralną spełniają następujące zachowania :
 dokonane akty agresji lub autoagresji (np. skok przez okno, poważne samookaleczenie nożem, po-

łknięcie trującej substancji, wyrzucenie ciężkiego przedmiotu na ulicę, uderzenie kogoś ciężkim przedmiotem 
w głowę, poważne uszkodzenie ciała;

 usiłowane, lecz powstrzymane akty agresji wobec siebie lub innych;
 akty agresji przygotowane w ten sposób, że same czynności zwierają w sobie rzeczywisty i poważ-

ny stopień zagrożenia (zbieranie materiałów łatwopalnych, wybuchowych lub zaopatrywanie się w broń lub 
inne niebezpieczne przedmioty),

 słowne groźby dokonania zamachu samobójczego lub zamachu na inne osoby, jeżeli sposób i oko-
liczności uzasadniają obawę ich spełnienia,

 ostre stany psychotyczne wiążące z się z <biernym> ryzykiem bezpośredniego zagrożenia życia 
pacjenta, rzadziej innych osób. J. Duda, Komentarz do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, wyd. 3, War-
szawa 2012, s. 234.

67  Art. 31 ust. 1 – wolność, art. 41 ust. 1 nietykalność osobista, art. 47 prawo do ochrony życia pry-
watnego, decydowania o swoim życiu osobistym.

68  Na konieczność dokonywania takiej wykładni zwrócił uwagę Sąd Najwyższy w postanowieniu 
z dnia 27 lutego 2008 r., sygn. III CSK 318/07, LEX nr 452962, w którym wskazano „(…) unormowania 
(ustawy o ochronie zdrowia psychicznego – dopisek autora) dopuszczające objęcie przymusowym leczeniem 
osoby chorej, a przez to ograniczenie jej praw i wolności obywatelskich, powinien być wykładany w sposób 
restryktywny. Regułą jest bowiem dokonanie wyboru przez każdą osobę potrzeby, jak i rodzaju leczenia.” Na 
wyjątkowość przyjęcia bez zgody zwracał uwagę również Sąd Apelacyjny w Katowicach z dnia 27 czerwca 
2013 r., sygn. I ACa 361/13, LEX nr 1342253.
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Jednakże przepisy nie regulują sytuacji niezatwierdzenia. W szczegól-
ności powstaje wątpliwość: czy w takim przypadku nie dochodzi do 
takiego przyjęcia w ogóle, czy następuje automatyczne zwolnienie pa-
cjenta, czy też konieczna jest decyzja sądu opiekuńczego. Uważam, iż 
pierwszą i trzecią możliwość należy odrzucić. Pierwsza prowadziłaby 
do zafałszowania, iż do przymusowego przyjęcia w trybie nagłym nie 
doszło, co stałoby w jawnej sprzeczności z podstawą dokonanego przy-
jęcia, jak i z podstawą zatwierdzenia lub niezatwierdzenia przez ordy-
natora. Wątpliwości może wzbudzać użycie przez prawodawcę w po-
wołanym przepisie zwrotu „przyjęcie (…) wymaga zatwierdzenia przez 
ordynatora”, co może sugerować, iż przyjęcie da się zakwalifikować 
jako dokonane w tym trybie, po zatwierdzeniu zgodnie z art. 23 ust. 4 
zd. 1. Takiej wykładni nie można zaakceptować, wymóg „zatwierdze-
nia” należy bowiem rozumieć jako ocenę dokonywaną przez osobę kie-
rującą oddziałem. Kwalifikacja przyjęcia dokonywana przez ordynatora 
nie wpływa na podstawę przyjęcia, a tylko determinuje przebieg dal-
szego postępowania szpitala. Z kolei w trzecim przypadku doszłoby do 
sytuacji, w której pomimo stwierdzenia bezzasadności przyjęcia przez 
ordynatora hospitalizacja bez zgody byłaby kontynuowana w oczeki-
waniu na postanowienie sądu opiekuńczego. Budzi to sprzeciw z uwagi 
na okoliczność, iż pozostawienie pacjenta w szpitalu prowadziłoby do 
przekroczenia uprawnień przyznanych w przepisach, a tym samym by-
łoby bezprawne. Za jedynie dopuszczalne należy uznać natychmiasto-
we zwolnienie pacjenta, jeżeli hospitalizacja nie została zatwierdzona 
przez ordynatora. Jednakże podkreślenia wymaga okoliczność, że decy-
zja o wypisaniu pacjenta jako skutek niezatwierdzenia przymusowego 
przyjęcia, będzie możliwa wyłącznie w przypadku osobistego zbadania 
przez ordynatora. Taki obowiązek wynika z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 
5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty69. Wówczas 
przyjęcia, nawet niezatwierdzonego w trybie art. 23 ust. 4 zd. 1, nie można 
kwalifikować jako bezprawnego, albowiem nastąpiło w granicach kom-
petencji przyznanych przez ustawę. Antycypując dalsze wywody przyjąć 

69  Tekst jedn. Dz. U. Z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm.
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należy, że zarzut bezprawności będzie zasadny w przypadku rażącego bra-
ku podstaw do przyjęcia w tym trybie.

Zgodnie ze zdaniem 2 ust. 4 art. 23 kierownik szpitala zawiadamia 
o przyjęciu bez zgody sąd opiekuńczy właściwy ze względu na siedzibę 
szpitala w terminie do 72 godzin od przyjęcia pacjenta. W omawianych 
przepisach ustawodawca wprowadził sekwencyjność postępowania, 
w konsekwencji można by twierdzić, że zawiadomienie sądu będzie na-
stępować po zatwierdzeniu przyjęcia przez ordynatora, jednakże takie 
twierdzenie w moim przekonaniu nie jest uprawnione, albowiem każ-
de przymusowe pozbawienie wolności powinno być poddane kontroli 
sądu, co wynika wprost z unormowania art. 41 ust. 2 zd. 1 Konstytucji. 
Nadto pacjent może być zainteresowany w ustaleniu zasadności przyję-
cia do szpitala, pomimo późniejszego zwolnienia wskutek niezatwier-
dzenia przez ordynatora.

Uważam, że trzeba wyraźnie rozróżnić bezpodstawność przyjęcia 
od jego bezprawności. Na konieczność dyferencjacji tych pojęć wska-
zał Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 19 lipca 2012 r.70, 
w którym odnosząc się do oceny przyjęcia do szpitala psychiatryczne-
go bez zgody wskazał, iż „Art. 24 § 1 k.c. wyraźnie rozdziela kwestię 
naruszenia dobra osobistego od bezprawności tego naruszenia. W kon-
sekwencji w świetle tego przepisu naruszenie dobra osobistego może 
nastąpić także poprzez działania zgodne z prawem, jednakże w takim 
wypadku prawo nie przyznaje ochrony osobie, której dobro zostało 
naruszone.”71 Pierwsza z nich zachodzić będzie w przypadku niezaist-
nienia przesłanek określonych w art. 23 ust. 1, art. 24 ust. 1 czy art. 28 
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Z kolei bezprawność przyję-
cia będzie mieć miejsce w przypadku niewypełnienia przez szpital obo-
wiązków nałożonych przez ustawę, o których mowa była wyżej, a także 
w razie rażącego braku podstaw merytorycznych. Jak podkreślił Sąd 
Apelacyjny w Warszawie w powołanym wyroku z dnia 17 października 
2013 r., orzekanie o zasadności przyjęcia do szpitala psychiatrycznego 

70  Sygn. I ACa 1247/11, LEX nr 122067.
71  Podobnie w analogicznej sprawie tenże Sąd w wyroku z dnia 17 października 2013 r., sygn. I ACa 

703/13, LEX nr 1381593.
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zgodnie z art. 25 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego należy do 
wyłącznej kompetencji sądu opiekuńczego. Powyższe stanowisko jest 
niewątpliwie słuszne, jednakże należy je uzupełnić o twierdzenie, iż 
zasadność tego przyjęcia jest wyłącznym przedmiotem postępowania 
sądu opiekuńczego. Poza zakresem jego kognicji pozostaje stwierdze-
nie bezprawności postępowania szpitala. Teza ta znajduje normatywne 
oparcie w przepisie art. 27, w szczególności w zdaniu drugim, zgod-
nie z którym w przypadku wydania postanowienia o braku podstaw do 
przyjęcia, szpital jest obowiązany wypisać pacjenta niezwłocznie po 
doręczeniu postanowienia. W konsekwencji nie podzielam stanowiska 
Sądu Najwyższego wyrażonego w postanowieniu z dnia 14 lutego 1996 
r.72, w tezie którego stwierdzono: „Postępowanie sądu opiekuńczego 
wszczęte w trybie art. 25 ustawy i zakończone orzeczeniem wydanym 
w oparciu o art. 27 ma na celu kontrolę legalności przyjęcia i przebywa-
nia w szpitalu osoby z zaburzeniami psychicznymi, która nie wyraziła 
na to zgody. Kontrola ta dotyczy zarówno sposobu postępowania (m.in. 
23 ust. 2 – 5), jak i przesłanek materialnoprawnych sprecyzowanych 
w ust. 1 art. 23.” Wydaje się, iż stanowisko to jest zbyt daleko idące, 
albowiem powstaje pytanie, czym skutkowałoby stwierdzenie przez sąd 
opiekuńczy naruszenia zasad postępowania przy jednoczesnym ustale-
niu, że istniały przesłanki merytoryczne przyjęcia pacjenta bez zgody? 
Wydaje się oczywiste, iż sąd opiekuńczy nie może w takim przypadku 
orzec o bezpodstawności przyjęcia. Tym samym dla oceny bezprawno-
ści co do zasady relewantne będzie przestrzeganie reguł postępowania 
przy tego rodzaju przyjęciu. Zauważyć należy, iż pogląd ten znajduje 
paradoksalnie również uzasadnienie w cytowanym postanowieniu Sądu 
Najwyższego, albowiem w dalszej części tezy stwierdzono, że „Wy-
danie przez sąd opiekuńczy postanowienia stwierdzającego zasadność 
przyjęcia do szpitala oznacza więc, iż według sądu orzekającego za-
istniały wszystkie przesłanki tam określone, tzn. stwierdzenie choroby 
psychicznej u osoby, której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, 
że z powodu tej choroby zagraża bezpośrednio własnemu życiu albo 

72  Sygn. II CRN 201/95, Prok. i Pr. – wkł. 1996/6/35.
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życiu lub zdrowiu innych.” Wobec powyższego przyjąć należy, iż szpi-
tal psychiatryczny będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą 
jedynie za przyjęcie bez zgody bezprawne lub rażąco niezasadne.73 
Zdecydowanie trzeba oddzielić bezprawność od bezzasadności. Uzna-
nie za bezprawne każdego niezasadnego przyjęcia (niespełniającego 
przesłanek określonych w art. 23 ust. 1 czy 24 ust. 1) prowadziłoby do 
postawienia lekarzom psychiatrom nierealnego wymogu nieomylności. 
A zauważyć należy, że badanie pacjenta w izbie przyjęć, podczas które-
go lekarz podejmuje decyzję o przymusowej hospitalizacji, obarczone 
jest wysokim ryzykiem pomyłki. Przede wszystkim wynika to z braku 
czasu na badanie psychiatryczne bardziej wnikliwe. Jest niewątpliwe, 
że niepewność diagnozy jest przesłanką konstrukcyjną przyjęcia bez 
zgody na obserwację psychiatryczną (art. 24). Natomiast przy stwier-
dzaniu zaistnienia przesłanki behawioralnej lekarz bardzo często musi 
opierać się na relacjach osób trzecich: członków rodziny, obsady karet-
ki pogotowia, policjantów. Informacje te mogą być niepełne, emocjo-
nalnie zabarwione, wyolbrzymione lub nawet kłamliwe, co zwiększa 
ryzyko pomyłki. Tym samym utożsamienie bezprawności z bezzasad-
nością, skutkujące odpowiedzialnością odszkodowawczą szpitala psy-
chiatrycznego, prowadziłoby do stawiania wymogu stuprocentowej 
prawidłowości stawianej podczas przyjęcia diagnozy, co stanowi wa-
runek niemożliwy (ad impissibilia nemo obligatur). Jednocześnie takie 
podejście w sposób oczywisty ograniczyłoby liczbę przyjęć bez zgody.

Podzielam stanowisko Sądu Apelacyjnego w Katowicach prezento-
wane w wyroku z dnia 24 kwietnia 2014 r.74, gdzie stwierdzono: „Jeże-
li obowiązujące przepisy przewidują określone procedury bądź nadają 
pewnym podmiotom bądź organom określone kompetencje, to działanie 
w ich ramach - jeśli narusza sferę prawnie chronionych dóbr osobistych 
– z reguły nie jest bezprawne, chyba że dochodzi do wyraźnego i po-
ważnego naruszenia przepisów, w szczególności polegającego na wy-
kroczeniu poza cel i niezbędny zakres postępowania (…).” Powszechnie 

73  Jako klasyczny przykład bezprawności postępowania szpitala psychiatrycznego można wskazać 
przekroczenie okresu dziesięciu dni przy przyjęciu na obserwacje na podstawie art. 24.

74  Sygn. I ACa 612/13, LEX nr 1428058.
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w doktrynie przyjmuje się, iż działanie w ramach porządku prawnego 
(na podstawie przepisów prawa) jest jedną z okoliczności wyłączają-
cych bezprawnoś postępowania danego podmiotu.75 Tak też przyjmuje 
się jednolicie w orzecznictwie: za reprezentatywny można uznać wyrok 
Sądu Najwyższego z dnia 19 października 1989 r.,76: „do okoliczności 
wyłączających bezprawność na ogół zalicza się: 1) działania w ramach 
porządku prawnego, tj. dozwolone przez obowiązujące przepisy pra-
wa, 2) wykonywanie prawa podmiotowego, 3) zgodę pokrzywdzonego 
(z zastrzeżeniem uchylenia jej skuteczności w niektórych przypadkach) 
oraz 4) działanie w ramach obrony uzasadnionego interesu.”

Uznanie przyjęcia bez zgody do szpitala psychiatrycznego za wykony-
wanie władzy publicznej rodzi daleko idące implikacje w zakresie odpo-
wiedzialności odszkodowawczej. Przede wszystkim w przypadku hospita-
lizacji niezgodnej z prawem szpital będzie ponosił odpowiedzialność za jej 
wszelkie negatywne następstwa. Zaliczyć do nich należy zarówno szkodę 
majątkową, jak krzywdę. Odpowiedzialność ta będzie uniezależniona od 
wykazania zawinienia określonego pracownika szpitala, czy też wykaza-
nia „zobiektyzowanej” postaci winy, za jaką uważa się winę anonimową, 
albowiem dla ustalenia odpowiedzialności na podstawie art. 417 k.c. wy-
magana jest wyłącznie niezgodność z prawem zachowania podmiotu czy 
organu wykonującego władzę publiczną.77 Tym samym poszkodowany 
pacjent musi wykazać naruszenie prawa, nie zaś winę pracowników 

75  S. Grzybowski (w) System Prawa Cywilnego, część ogólna, tom I, Wrocław, Warszawa, Kraków, 
Gdańsk, Łódź 1985 r., s. 301–302, A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, 
wyd. drugie zmienione, Warszawa 1999 r., s. 185, A. Pązik, Wyłączenie bezprawności naruszenia dobra oso-
bistego na podstawie interesu społecznego, Warszawa 2014 r., s. 164–167, M. Kosiór (w) Dobra osobiste, red. 
I. Lewandowska – Malec, Warszawa 2014, s. 121–170, S. Dmowski (w) S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz 
do Kodeksu cywilnego, Księga Pierwsza, Część ogólna, Warszawa 1998 r., s. 69, J. Kondek, Bezprawność jako 
przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej, Warszawa 2013 r., s. 135–179, M. Pazdan, (w) System Prawa 
Prywatnego, tom 1, Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan, wyd. 2, Warszawa 2012 r., s. 1275–1281.

76  Sygn. II CR 419/89, OSP 1990/11-12/377.
77  Abstrahuję od sporu w doktrynie, czy odpowiedzialność na podstawie art. 417 k.c. jest ukształto-

wana na zasadzie ryzyka, czy też nowelą z 2004 r. ustawodawca wprowadził nową zasadę odpowiedzialności 
odszkodowawczej: zasadę niezgodności z prawem. Zarówno zwolennicy koncepcji szerokiego pojmowania 
zasady ryzyka przez objęcie nią odpowiedzialności na podstawie art. 417 k.c., np. E. Bagińska, jak i uznający 
w tym przypadku odpowiedzialność na zasadzie niezgodności z prawem, np. Z. Banaszczyk, podają ważkie 
argumenty za prezentowanymi stanowiskami. Jednakże wydaje się, iż bardziej uzasadnione jest przyjęcie, iż 
ustawodawca wprowadził nową zasadę odpowiedzialności, niezależną od zasady ryzyka.
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szpitala (art. 430 k.c. w zw. z art. 415 k.c.). Innymi słowy, zawinienie 
lekarza lub innego pracownika nie ma wpływu na odpowiedzialność 
odszkodowawczą szpitala. Powyższa konstatacja prowadzi do wniosku, 
iż możliwa jest również odpowiedzialność na zasadzie słuszności za 
ewentualne szkody legalne.

Reasumując uważam, iż odpowiedzialność odszkodowawcza szpi-
tala psychiatrycznego wymaga redefinicji przy uwzględnieniu rozróż-
nienia na odmienne podstawy odpowiedzialności zależnie od tego, czy 
roszczenie dotyczy zakresu przyznanego ustawowo władztwa publicz-
nego, czy też udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, które jest typo-
wo działalnością usługodawczą. Nadto pogłębionej analizy wymaga 
podstawa odpowiedzialności szpitala za szkody wyrządzone pacjentom 
umieszczonym tam w ramach wykonywania środka zabezpieczającego 
określonego w art. 94 Kodeksu karnego. Stanowczo twierdzę, iż odpo-
wiedzialność za szkody wyrządzone przez niezgodną z prawem hospi-
talizację przymusową szpital odpowiada na podstawie art. 417 § 1 k.c.
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Prawno-etyczne wyzwania hospitalizacji
psychiatrycznej pacjentów po próbach samobójczych1

Wprowadzenie

Uchwalona w 1994 r. ustawa o ochronie zdrowia psychicznego2 (da-
lej ustawa o o.z.p.) posiada szczególny charakter, omawiany dokument 
odnosi się bowiem do wyjątkowych sytuacji. Mowa w tym miejscu 
przede wszystkim o możliwości zastosowania wobec pacjenta przy-
musu bezpośredniego oraz poddania go przymusowej obserwacji lub 
terapii odbywającej się na terenie szpitala. Choć podobne możliwości 
działania w stosunku do pacjenta znajdują się również np. w art. 36 
ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi3 to jednak nie ulega wątpliwości, iż kontekst leczenia psychia-
trycznego posiada w społeczeństwie charakter szczególny. Pacjenci 
omawianego typu szpitali nadal spotykają się bowiem ze społecznym 
etykietowaniem oraz stygmatyzacją.4 Ponadto zjawisko, jakim jest 

1   Artykuł stanowi zapisaną wersję wystąpienia pt. Co zrobić gdy Weronika postanawia umrzeć?, 
wygłoszonego w dniu 5 grudnia 2014r. podczas konferencji zorganizowanej przez Komitet Bioetyki przy Pre-
zydium PAN: Bioetyka wobec śmierci i umierania.

2  Dz. U. Nr 11 1 poz. 535 z późn. zm.
3  Dz. U. Z 2008 r. poz. 947
4  M. Tyszkowska, M. Podgórecka, Stygmatyzacja na drodze zdrowienia w chorobach psychicznych – 

czynniki bezpośrednio związane z leczeniem psychiatrycznym, Psychiatria Polska Nr 472013, s. 1017.
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choroba psychiczna, z perspektywy medialnej często kojarzone jest 
z zachowaniami o charakterze agresywnym.5

Celem wprowadzenia ustawy o o.z.p. było m. in. skonstruowanie 
mechanizmów pomocnych w skutecznej walce ze społecznym wyklu-
czeniem, jakiego przez lata doświadczały osoby, u których rozpoznano 
zaburzenia psychiczne. Świadczy o tym chociażby treść preambuły, 
w której wskazano, że „..zdrowie psychiczne jest fundamentalnym 
dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami 
psychicznymi należy do obowiązków państwa”. Zdaniem Stanisława 
Dąbrowskiego oraz Janusza Pietrzykowskiego cytowany zapis posia-
da w istocie wskazanie interpretacyjne, ukazuje unikatowy charakter 
dobra osobistego człowieka w postaci jego zdrowia psychicznego. 
Ów charakter implikuje zdaniem ww. autorów szczególne zobowią-
zania państwa w zakresie ochrony praw pacjentów szpitali psychia-
trycznych.6 Odnosząc się w tym miejscu do zagadnienia praw człowie-
ka w omawianej sytuacji medycznej, nie sposób pominąć kontekstu 
przymusowej obserwacji oraz hospitalizacji psychiatrycznej. Ustawa 
o o.z.p. dokładnie opisuje w art. 23, 24, 28 oraz 29 zasady postępowa-
nia, gdy dana osoba, z racji na doświadczane przez nią objawy choroby 
psychicznej lub zaburzenia psychicznego, prezentuje zachowania agre-
sywne bądź autoagresywne. Mowa w tym miejscu szczególnie o pro-
cedurze: powiadomienia sądu opiekuńczego o fakcie przyjęcia pacjen-
ta do szpitala bez jego zgody, wizycie sędziego na terenie szpitala oraz 
ustanowienia biegłego psychiatry oceniającego zasadność przymuso-
wego pobytu pacjenta.7 Koniecznym jest wskazanie, że w omawianym 
akcie prawnym, pomimo kilku istotnych nowelizacji8 nie udało się zli-
kwidować swoistych luk, jakie uwidoczniają się w praktyce klinicznej, 

5  A. Cechnicki, A. Bielańska, J. Franczyk, Piętno choroby psychicznej: antycypacja i dowiadczanie, 
Postępy Psychiatrii i Neurologii, Nr 16, 2007, s. 115.

6  S. Dąbrowski, J. Pietrzykowski, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz, Instytut 
Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 1997. s. 42.

7  155. A  Gruszczyńska-Młodożeniec, K. Pierzgalska, Wybrane zagadnienia prawne w psychiatrii. 
Wywiad z prof. S. Dąbrowskim, „Wiadomości Psychiatryczne”, 2004, t. 7, nr 4, s. 297- 298

8  Zwłaszcza w odniesieniu do: wydłużenia okresu obserwacji psychiatrycznej, ustanowienia insty-
tucji Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego oraz zapisania w ustawie zasad dotyczących stoso-
wania przymusu bezpośredniego podejmowanego przez zespoły ratownictwa medycznego. Zob. B Kmieciak, 
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która z racji na specyfikę psychiatrii na co dzień odwołuje się do prob-
lemu ochrony praw człowieka.9

Omawiana ustawa o ochronie zdrowia psychicznego wskazuje na 
możliwość leczenia pacjenta bez jego zgody, ale wyłącznie w chwili, 
w której lekarz zdiagnozuje u niego chorobę psychiczną, rozumianą 
jako zaburzenie z współwystępującymi objawami psychotycznymi 
(por art. 3 pkt 1 lit.a ustawy o o.z.p.). Wspomniane objawy muszą 
jednak mieć nasilenie, które powoduje zagrożenie dla życia pacjenta 
lub życia i zdrowiu innych osób. Okazuje się jednak, że podobny 
standard postępowania nie odnosi się do wszystkich potencjalnych 
sytuacji, w jakich lekarze udzielają wsparcia osobie przebywającej 
na terenie szpitala psychiatrycznego. Mowa w tym miejscu o prob-
lemie osób, u których zdiagnozowano zaburzenia psychiczne o nie-
psychotycznym charakterze. Wspomniana grupa pacjentów trafiając 
do szpitala psychiatrycznego bez swojej zgody, najczęściej przyjęta 
zostaje do niego na podstawie art. 24 ustawy o o.z.p., który definiu-
je zasady przymusowej obserwacji psychiatrycznej dla osoby, której 
„dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń 
psychicznych zagraża bezpośrednio swojemu życiu albo życiu lub 
zdrowiu innych osób”.10 Podobne sytuacje częstokroć odnoszą się do 
pacjentów, których pobyt w szpitalu wprost powiązany jest z podjętą 
przez nich próbą samobójczą. W tym jednak miejscu pojawia się py-
tanie: Czy lekarze mogą leczyć wspomniane osoby, które targnęły się 
na swoje życie? Jak długo może trwać pobyt ww. grupy pacjentów 
w oddziale psychiatrycznym? Jakie czynności medyczne personel 
może wobec nich podjąć? Oraz, jak winni postąpić lekarze w chwili, 
w której to opuszczający oddział pacjent (u którego nie wykryto cho-
roby psychicznej) nadal deklarować będzie, iż towarzyszą mu silne 
myśli samobójcze?

Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 3 grudnia 2010 r. Analiza socjologiczno - prawna, 
Psychiatria i Psychologia Kliniczna, nr 1/2011, s. 31–36.

9  J. Bomba, Dylematy bioetyczne. Badania naukowe, metodologia, Psychiatria i Psychologia Klinicz-
na”, nr 9/2009, s. 37. 

10  Zob. także M. Nesterowicz, Prawo medyczne, wyd. VII, Toruń 2005, s. 135. 
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Cel i metoda analizy

Celem prezentowanej w tym miejscu pracy jest przede wszystkim 
wskazanie istotnych luk, jakie dostrzec można w obowiązującej treści 
ustawy o o.z.p. oraz podjęcie próby odpowiedzi na zasygnalizowane 
powyżej wątpliwości. Opierać się ono będzie na analizie przypadku 
pacjentki przyjętej do szpitala bez zgody po próbie samobójczej. Pro-
ponowane refleksje skupiać się będą przede wszystkim na kontekście 
prawnym rozpoznania, jakie postawione zostało przez lekarzy izby 
przyjęć.11

W toku dalszej refleksji przeanalizowane zostaną również doku-
menty formalne, w tym zwłaszcza obowiązujące ratyfikowane przez 
Polskę umowy międzynarodowe oraz ustawy w sposób bezpośredni 
odnoszące się do problematyki definicji choroby psychicznej oraz za-
gadnienia przymusowej hospitalizacji psychiatrycznej osób z zabu-
rzeniami psychicznymi. Tym samym podejmowane działania wpisane 
będą w utrwaloną w socjologii prawa procedurę badawczą odwołującą 
się do analizy dokumentów publicznych, dokumentów okolicznoś-
ciowych oraz przekazów publicystycznych.12 Omawiane analizy oraz 
wnioski bazować będą również na ocenie aktualnie obowiązujących 
przepisów prawa, stąd też działania te odwoływać się będą do metody 
dogmatycznoprawnej.13 

Przykład

Do szpitala psychiatrycznego w centralnej Polsce została przywie-
ziona Pani A. Zespół ratownictwa medycznego powiadomiony został 
przez męża pacjentki telefonicznie o podjętej przez nią próbie samo-
bójczej w postaci podcięcia nożem żył. Pacjentkę najpierw skierowano 
do oddziału chirurgicznego, gdzie założono jej na przedramię szwy 
oraz opatrunek. Następnie lekarz, po zbadaniu pacjentki, zdecydo-
wał o jej przetransportowaniu do najbliżej znajdującego się szpitala 

11  S. Juszczyk, Badania jakościowe w naukach społecznych - szkice metodologiczne, Katowice 2013, s. 8- 11.
12  M. Pieniążek, M. Stefaniuk, Socjologia prawa - zarys wykładu, Kraków 2003, s. 138–140.
13  A. Batora, Wprowadzenie do nauk prawnych, Warszawa 2008, s. 20 i 24.
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psychiatrycznego. Z wywiadu, jaki przeprowadził z pacjentką oraz jej 
mężem lekarz psychiatra, wynikało, iż Pani A. nigdy wcześniej nie 
leczyła się w związku ze zdiagnozowaniem choroby lub zaburzenia 
psychicznego. Pacjentka potwierdziła, iż próbowała odebrać sobie ży-
cie w związku z problemami rodzinnymi oraz zawodowymi, jakich 
w ostatnim czasie doświadczyła. W trakcie badania na terenie izby 
przyjęć lekarze nie zdiagnozowali objawów choroby psychicznej. Pani 
A. nie zgłaszała występowania urojeń oraz omamów, jednocześnie nie 
wyrażała zgody na pobyt w szpitalu. Psychiatrzy uznali, iż stan pa-
cjentki powodować może bezpośrednie zagrożenie dla jej życia. Wo-
bec powyższego zdecydowano o przyjęciu Pani A. bez jej zgody do 
szpitala na podstawie art. 24 ustawy o o.z.p. Po trzech dniach przybył 
sędzia wizytujący, który na podstawie rozmowy z pacjentką oraz anali-
zy dokumentacji medycznej uznał za konieczne wyznaczenie biegłego, 
który oceni zasadność przymusowej hospitalizacji. W opinii biegłego 
decyzja o przymusowym pozostawieniu pacjentki na obserwacji posia-
dała pełne uzasadnienie. Pacjentka ta nie przejawiała jednak objawów 
zaburzeń o charakterze psychotycznym. Powyższe spowodowało, iż 
po dziesięciu dniach Pani A., po wcześniejszym wyrażeniu żądania, 
została wypisana ze szpitala. Przy wypisie powiadomiła lekarza, iż na-
dal doświadcza negatywnych myśli i nie jest w stanie zagwarantować, 
iż nie podejmie powtórnie działań samobójczych.14 

Analiza sytuacji

By w pełni wyjaśnić znaczenie sytuacji, jaka miała miejsce na te-
renie izby przyjęć szpitala psychiatrycznego, należy wskazać na kilka 
istotnych elementów, które ostatecznie zadecydowały o podjęciu wo-
bec pacjentki działań przymusowych. W pierwszym rzędzie chodzi 
o sytuację zastaną w mieszkaniu. Osoba ta została znaleziona przez 
męża, który dostrzegł, iż Pani A. podcięła sobie żyły. Powyższa, dra-
matyczna sytuacja spowodowała, że natychmiast wezwana została 

14  Prezentowany przykład pochodzi z praktyki zawodowej autora przez 8 lat pełniącego funkcję 
Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.



Prawo i Medycyna 2/2015 (59, vol. 17) 183

Prawno-etyczne wyzwania hospitalizacji...

karetka pogotowia, która zabrała pacjentkę do pobliskiego szpitala, 
w celu podjęcia interwencji chirurgicznej ratującej jej życie. Zasadnym 
jest by wskazać w tym miejscu, że zespół ratownictwa medycznego – 
również w chwili, w której w jego składzie nie znajdował się lekarz 
– posiadał prawo do podjęcia wobec pacjentki działań przymusowych. 
Zastana w mieszkaniu sytuacja bezpośrednio związana była z podję-
tą przez Panią A. próbą samobójczą. W podobnych chwilach zgodnie 
z zapisami art. 18 ustawy o o.z.p. personel medyczny posiada prawo 
do podjęcia wobec pacjenta przymusu bezpośredniego. Jak wskazują 
Piotr Gałecki, Kinga Bobińska oraz Krzysztof Eichstaeedt, możliwość 
podjęcia działań przymusowych w omawianych sytuacjach mających 
miejsce na terenie domu danej osoby, posiadają również zespoły ra-
townictwa medycznego (w tym zespoły, w skład których nie wchodzi 
lekarz). W znowelizowanej w dniu 3 grudnia 2010 r. wersji ustawy 
o o.z.p. wprowadzona została możliwość zastosowania wobec pacjenta 
przymusu bezpośredniego w postaci unieruchomienia oraz przytrzy-
mania przez ratowników medycznych transportujących pacjenta do 
szpitala. Działania te podejmowane są jednak w chwili, w której pa-
cjent nie wyraża zgody na leczenie, a ocena jego stanu wskazuje, iż 
stanowić może zagrożenie dla własnego życia. Przywołani autorzy su-
gerują jednak, iż optymalną jest sytuacja, gdy unieruchomienie pacjen-
ta podejmowane jest przez minimum pięć osób.15 W sytuacji, w jakiej 
znalazła się Pani A. przymus w postaci przytrzymania podejmowany 
był przez dwóch ratowników, którzy dotarli do mieszkania pacjentki. 
Pacjentka została powiadomiona o konieczności udania się do szpitala. 
Po uzyskaniu oświadczenia, zgodnie z którym pacjentka nie wyraziła 
zgody na transport, przytrzymując pacjentkę ratownicy zaprowadzili 
ją do karetki. Wcześniej – jak relacjonował mąż pacjentki – została 
ona powiadomiona o zamiarze podjęcia wobec niej działań przymuso-
wych, co stanowiło wypełnienie ustawowego zobowiązania wyrażone-
go w art. 18. Ust. 8 ustawy o o.z.p. 

15  P. Gałecki, K. Bobińska K. Eichstaedt, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego – komentarz, 
Warszawa 2013.
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Analizując dalszy przebieg zdarzeń dostrzec można, iż decyzję 
o przewiezieniu pacjentki z oddziału chirurgicznego do oddziału psy-
chiatrycznego podjął prawdopodobnie lekarz, który nie był psychiatrą. 
W tym miejscu pojawia się pytanie, czy osoba nie posiadająca specja-
lizacji z omawianego zakresu może współdecydować w zakresie przy-
musowego badania oraz hospitalizacji psychiatrycznej? Odpowiedź na 
wyżej wyrażoną wątpliwość udzielona została w treści art. 21. W ust. 
1 oraz 2 przywołanego unormowania zwrócona została uwaga, że m. 
in. „.Osoba, której zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń 
psychicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu albo ży-
ciu lub zdrowiu innych osób…” może być poddana badaniu psychia-
trycznemu bez swojej zgody. Wspomniane działanie podejmuje lekarz 
psychiatra, lub też inny lekarz. Juliusz Duda komentując wspomniany 
przepis, podkreśla, że „Celem powyższego badania jest stwierdzenie 1) 
czy badany przejawia zaburzenia psychicznemu, 2) czy zagraża szcze-
gólnie cennym dobrom, 3) czy wymaga pomocy medycznej, w szcze-
gólności hospitalizacji, a jeśli się nie godzi na nią, czy jest niezbędna 
przymusowa hospitalizacja”.16 Zdaniem przywołanego autora szcze-
gólne znaczenie w podobnych sytuacjach posiada obiektywna ocena 
stanu pacjenta pod kątem rozeznania, czy zachowanie pacjenta powo-
duje wystąpienie stanu bezpośredniego zagrożenia jego życia. Duda 
wskazuje na kilka kryteriów, jakie winny być brane w tym miejscu pod 
uwagę. W pierwszym rzędzie o przymusowych dalszych działaniach 
winna zadecydować ocena konkretnego rodzaju postępowania (czy był 
to dokonany czyn, czy też wyłącznie próba). Następnie psychiatra musi 
ocenić skutki postępowania pacjenta, (jaki był ich rozmiar, jakie mogą 
pojawić się szkody). W tym miejscu należy stwierdzić, jak dawno mia-
ło miejsce np. autodestrukcyjne zachowanie. Winna pojawić się na tej 
podstawie prognoza dotycząca dalszego postępowania osoby badanej 
ergo czy jest np. niebezpieczeństwo powtórzenia próby samobójczej.17 
Analizując decyzję lekarza oddziału chirurgicznego o przewiezieniu 

16  J. Duda, Komentarz do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, wyd. I, Warszawa 2006, s. 102.
17  Ibidem.
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pacjentki do szpitala psychiatrycznego na podstawie ww. kryteriów 
należy uznać, iż posiadała ona pełne uzasadnienie. Pani A. podjęła 
działanie autoagresywne, w celu odebrania sobie życia. Na ww. eta-
pie klinicznej analizy trudno wskazać, czy podobna czynność miała 
jedynie charakter swoistej demonstracji doświadczanego cierpienia, 
czy też była to próba samobójcza wcześniej dokładnie zaplanowana.18 
Nie wiadomo również, czy u pacjentki stwierdzić można było wystę-
powanie zaburzeń psychotycznych, czy doświadczała silnej depresji, 
czy też przeżywała sytuacyjnie podyktowane załamanie nerwowe.19 
Lekarz badający pacjentkę posiadał jednak świadomość, iż podjęła ona 
konkretne działanie samobójcze, które bezpośrednio prowadzić mogło 
do śmierci. Czynność ta miała miejsce kilka godzin wcześniej, a stan 
emocjonalny pacjentki nie pozwalał na stwierdzenie, iż po pierwsze: 
krytykuje ona własne postępowanie, a po drugie: odżegnuje się od chę-
ci powtórzenia omawianych czynności. Nie ulega najmniejszej wątpli-
wości, iż lekarz w podobnej sytuacji posiadał pełne prawo, by zbadać 
pacjentkę (także bez jej zgody) oraz następnie skierować do najbliż-
szego szpitala psychiatrycznego. Jak wspomniano powyżej, lekarz na 
terenie izby przyjęć szpitala psychiatrycznego na podstawie badania, 
uzyskanych powyższych informacji oraz braku zgody pacjentki na le-
czenie zadecydował o przymusowym pozostawieniu jej w szpitalu na 
podstawie art. 24 ustawy o o.z.p. 

Jak już wyżej wskazano, przywołane unormowanie odnosi się do 
obserwacyjnego trybu hospitalizacji psychiatrycznej. Lekarz, decy-
dując się na podobne działanie, podejmuje je z racji na dostrzeżenie 
dwóch istotnych zjawisk. Po pierwsze - zachowanie pacjenta stwarzać 
może zagrożenie dla jego życia lub życia i zdrowia innych osób. Po 
drugie - brak jest dstatecznej wiedzy, czy podobne zachowanie (w tym 
wypadku próba samobójcza) podyktowane jest zmianami o charakte-
rze psychotycznym, czy też pacjentka doświadcza innych zaburzeń 

18  Zob. np. B. Hołyst, Na granicy życia i śmierci, Warszawa 1997, s. 66-67. 

19  J. Mark, G. Williams, R. Hargreeaves, Nerwice: zaburzenia depresyjne i lękowe, Psychopatologia, 
red. A. A. Lazarus, M. Coleman, Poznań 1995, s. 14-15



186 Prawo i Medycyna 2/2015 (59, vol. 17)

Błażej Kmieciak

psychicznych, które nie mogą być włączone do grupy tzw. psychoz. 
Stanisław Dąbrowski analizujący zasady, na jakich opiera się przy-
musowa hospitalizacja psychiatryczna, podkreśla, że każde tego typu 
działanie posiada znamiona wtargnięcia w autonomię pacjenta. Podob-
ne czynności mogą być podjęte jedynie w chwilach wyjątkowych, tj. 
w momentach, w których „zachodzi nieunikniona konieczność podpo-
rządkowania autonomii jednostki dobrom wyższego rzędu. Taka ko-
nieczność może mieć miejsce wtedy, gdy osoby z niektórymi katego-
riami zaburzeń psychicznych zagrażają szczególnie cennym dobrom 
- swojemu życiu, albo życiu i zdrowiu innych osób.”20 Autor ten słusz-
nie jednak zauważa, że podjęcie podobnych decyzji nie jest możliwe, 
gdy postępowanie pacjenta zagraża wyłącznie jego zdrowiu.21

Dyskusja

Opisywany w prezentowanej pracy przypadek Pani A. stanowi kla-
syczny przykład zastosowania wobec pacjenta działania w postaci 
przymusowego skierowania do szpitala. Wskazując w tym miejscu na 
tryb obserwacyjny należy dodać, że zgodnie z zapisami art. 33 ust. 4 
ustawy o o.z.p. wobec pacjenta w podobnej sytuacji nie można podej-
mować działań leczniczych. Celem omawianego trybu jest nie terapia, 
lecz szybka diagnoza stanu pacjenta. Warto w tym miejscu podkreślić, 
że każde nagłe i przymusowe przyjęcie pacjenta do szpitala psychia-
trycznego posiada charakter złożony. W chwili rozpoznania choroby 
psychicznej personel ma prawo do podjęcia tej formy terapii, która 
stanowić będzie próbę usunięcia przyczyn, jakie doprowadziły osobę 
chorą np. do działań agresywnych lub autoagresywnych. W przypad-
ku, gdy mamy do czynienia z pacjentem, którego stan nie jest w pełni 
znany lekarzom, pojawia się dodatkowa trudność. Pietrzykowski i Dą-
browski podkreślają, że w przypadku osób po próbach samobójczych 
standard postępowania nakazuje jak najszybsze postawienie diagnozy. 
Nie oznacza to jednak, iż personel nie ma możliwości zastosowania 

20  S. Dąbrowski, Prawa chorych psychicznie i przesłanki przymusowej hospitalizacji, Psychiatria 
i etyka, M. Siwak–Kobayashi S. Leder (red.), Kraków 1995, s 58

21  Ibidem
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w trakcie pobytu środków medycznych. Podobne działania mogą być 
podjęte za zgodą pacjenta. Ponadto stanowić mogą element procedury 
zastosowania przymusu bezpośredniego w postaci podania leków (art. 
3 pkt 1 lit. A oraz art. 18 ust. 6 ustawy o o.z.p.).22 Czynności te nie 
mogą posiadać znamion interwencji terapeutycznej. Uzasadnieniem 
dla podjęcia podobnej formy przymusu są m. in. wskazane w ustawie 
działania polegające na niszczeniu przez pacjenta przedmiotów szpi-
talnych, działania agresywne skierowane w stronę własną lub innych 
osób, próba ucieczki ze szpitala itd.23 Należy jednak podkreślić w tym 
miejscu, iż nie znajduje uzasadnienia podawanie przez lekarzy pacjen-
tom w podobnych sytuacjach preparatów, których mechanizm charak-
teryzuje się spowolnionym uwalnianiem substancji czynnej leku do 
organizmu. Mowa w tym miejscu o tzw. preparatach w postaci depot, 
działających do kilku tygodni od chwili podania.24

W omawianym przypadku wobec pacjentki w trakcie jej pobytu 
w szpitalu nie były podejmowane żadne fizyczne działania przymu-
sowe. Analiza powyższego przykładu wskazuje jednak na zaistnienie 
sytuacji, w której to pacjentka opuszczająca szpital sugeruje lekarzo-
wi, iż nadal doświadcza myśli, które prowadzić mogą do wystąpienia 
w przyszłości zamachu samobójczego. Opisana sytuacja posiada kilka 
istotnych elementów, które winny być wskazane. 

Po pierwsze należy podkreślić, iż pacjentka nie była osobą chorą 
psychicznie. Zarówno art., 23, jak i 29 ustawy o o.z.p. wskazują, iż 
przymusowe leczenie możliwe jest jedynie w wypadku wspomnianej 
grupy osób, u których obserwuje się występowanie objawów psycho-
tycznych. W opinii Adama Bilikiewicza objawy te wprost odnoszą się 
do psychozy, a więc do stanu, w którym kontakt pacjenta z rzeczywi-
stością jest ograniczony z racji na doświadczanie urojeń (np. owład-
nięcia, hipochondrycznych, ksobnych itd.) lub omamów (węchowych, 

22  S. Dąbrowski, J. Pietrzykowski, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz…s. 169- 171.
23  D. Karkowska, Prawa pacjenta, Warszawa 2004, s. 340- 341. 
24  Por. B. Kmieciak, Stosowanie preparatów przeciwpsychotycznych o przedłużonym działaniu – de-

pot, u chorych pacjentów przyjętych do szpitala na podstawie art. 24 ustawy o ochronie zdrowi psychicznego: 
dylematy medyczne, prawne i etyczne, Psychiatria i Psychologia Kliniczna, nr 4/2008, , s. 204- 211,
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wzrokowych, czucia wewnętrznego). W sytuacji doświadczania psy-
chozy pacjent nie potrafi najczęściej radzić sobie z sytuacjami, na ja-
kie natrafia w życiu. Ma on ponadto poważnie ograniczony wgląd we 
własną osobę oraz doświadczać może istotnych trudności w komuni-
kacji ze społeczeństwem.25 Tuż po uchwaleniu ustawy o o.z.p. Stani-
sław Dąbrowski zwracał uwagę, iż wśród przeciwników ogłoszonej 
pierwszej wersji omawianego dokumentu znajdowały się osoby postu-
lujące konieczność rozszerzenia zakresu grup pacjentów, wobec któ-
rych można stosować przymusowe leczenie szpitalne. Wskazywano 
zwłaszcza na osoby chore psychicznie, które zagrażają swojemu zdro-
wiu oraz pacjentów doświadczających innych, niepsychotycznych za-
burzeń psychicznych, powodujących pojawienie się niebezpiecznych 
zachowani. Autor zwrócił uwagę, iż twórcy ustawy uznali, że podobne 
działanie stanowiłoby bezprawną ingerencję w autonomię jednostki. 
Poza tym przyjęcie podobnych kryteriów „umożliwiłoby przymusową 
hospitalizację w trybie nagłym bardzo wielu osób z niepsychotyczny-
mi zaburzeniami psychicznymi, niezależnie od stopnia upośledzenia 
procesów myślenia, postrzegania rzeczywistości, emocji, zdolności do 
podejmowania decyzji i zachowania, co odpowiadałoby koncepcji bar-
dzo silnego paternalizmu.”26 

Podobna filozofia działania legła u podstaw nie tylko konstrukcji 
przepisów zezwalających na przymusowe leczenie, ale również da-
jących możliwość zatrzymania pacjenta w szpitalu bez jego zgody 
w chwili, gdy po jej wycofaniu przejawia zachowania stwarzające za-
grożenie dla swego życia lub życia i zdrowia innych osób. Jak stanowi 
art. 28 ustawy o o.z.p., jeżeli zachowanie osoby przyjętej do szpitala 
psychiatrycznego za zgodą wymaganą w art. 22 wskazuje na to, że 
zachodzą okoliczności określone w art. 23 ust. 1, a zgoda ta została 
cofnięta, stosuje się odpowiednio przepisy art. 23 ust. 2-5 oraz art. 25-
27. Zgodnie z treścią cytowanego przepisu przymusowe pozostawienie 
pacjenta w szpitalu dotyczy sytuacji, w których mamy do czynienia 

25  Zob. szerzej. A. Bilikiewicz, Słownik pojęć - choroba psychiczna, [w:] Psychiatria – podręcznik dla 
studentów medycyny, A. Bilikiewicz. (red.), Warszawa, 2006, s. 690.

26  S. Dąbrowski, Prawa chorych psychicznie i przesłanki przymusowej hospitalizacji…s. 58
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podobnie, jak w art. 23, z osobą chorą psychicznie, stwarzającą real-
ne zagrożenie dla siebie lub innych osób. W tym miejscu dostrzega-
my zatem istniejącą korelację pomiędzy art. 23 (tryb nagły leczenia 
w szpitalu) oraz 28 analizowanej ustawy, który wskazuje na sposób 
postępowania w chwili, gdy pacjent wycofa zgodę na leczenie w szpi-
talu. Analizowany powyżej przykład nie odnosi się do podobnego sta-
nu. Należy bowiem zwrócić uwagę, iż ustawa o o.z.p. nie wprowadza 
możliwości odniesienia art. 28 do zapisów art. 24 ustawy o o.z.p. In-
nymi słowy, brak zgody na wypis ze szpitala dotyczyć może wyłącz-
nie osób, u których zdiagnozowano zaburzenia psychotyczne. Jeśli do 
lekarza zgłasza się pacjent doświadczający np. silnych zaburzeń lęko-
wych o niepsychotycznym charakterze, po czym żąda wypisania suge-
rując pojawianie się myśli samobójczych, to wówczas medyk nie po-
siada możliwości przymusowego zatrzymania go na terenie oddziału. 
Pacjent w sugerowanej sytuacji doświadcza zaburzeń psychicznych, 
ale nie jest osobą chorą psychicznie, stąd też jego leczenie nie będzie 
posiadać podstaw prawnych. Podobnych podstaw nie ma również za-
wiadomienie sądu opiekuńczego o wycofaniu przez niego zgody na 
leczenie. Uznać jednak w tym miejscu należy, iż podobna sytuacja jest 
istotną luką w aktualnie obowiązujących przepisach. Wspomniany po-
wyżej art. 28 ustawy daje możliwość poddania pod kontrolę sądu de-
cyzji pacjenta o wypisie. Działanie to, podobnie, jak czynności podej-
mowane na podstawie art. 23, posiada charakter wyjątkowy. Pozwalają 
one jednak lekarzowi na wkroczenie w autonomię pacjenta w celu 
ochrony jego dóbr, które z racji na doświadczane zaburzenia mogą 
być zagrożone. Ustawodawca nie wprowadził jednak możliwości, by 
podobne działania pojawiły się w chwili, w której to lekarz nie ma 
jeszcze pewności co do rozpoznania u pacjenta. Mowa w tym miejscu 
najczęściej o sytuacji pierwszych dni pobytu danej osoby w oddziale. 
Personel częstokroć nie wie, jakie podłoże mają określone zachowania 
pacjenta. Wiedza ta może być uzyskana dopiero na podstawie obser-
wacji oraz przeprowadzonych badań, w tym badań psychologicznych. 
Zgłoszenie się pacjenta do lekarza z żądaniem wypisu, przy jednoczes-
nym wskazaniu myśli autoagresywnych lub agresywnych powoduje, 
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iż specjalista ten nie ma podstaw prawnych do zatrzymania pacjenta 
w szpitalu w ramach np. trwającej 10 dni obserwacji, której podstawy 
prawne analizuje sąd opiekuńczy. 

W przypadku Pani A. lekarz dowiadujący się, iż pacjentka może 
doświadczać myśli samobójczych, nie ma również możliwości pod-
jęcia czynności mających na celu odparcie potencjalnego zagrożenia. 
Pacjentka nie jest osobą chorą. Stąd też wymienione powyżej przez 
S. Dąbrowskiego „proces(y) myślenia, postrzegania rzeczywistości, 
emocji, zdolności do podejmowania decyzji i zachowania” prawdopo-
dobnie znajdują się na poziomie pozwalającym na podjęcie racjonalnej 
decyzji.

Próba konkluzji

Aktualnie jednym z najczęściej omawianym w psychiatrii zagad-
nień prawno-etycznych jest problem definicji choroby psychicznej. 
Wydaje się, iż właśnie do powyższego zagadnienia odnosi się dysku-
towany w tym miejscu podstawowy problem, który wyrazić można 
w następującym pytaniu: Czy można leczyć przymusowo w szpitalu 
psychiatrycznym osobę po dokonaniu próby samobójczej, w chwili, 
w której nie stwierdza się u niej choroby psychicznej? Jak wspomniano 
powyżej, polska ustawa o o.z.p. termin ww. typu choroby wiąże z wy-
stępowaniem zaburzeń o charakterze psychotycznym. (art. 3 ust. 1 lit 
a.). Wśród psychiatrów i psychologów klinicznych trwa jednak spór 
dotyczący słuszności podobnego powiązania. Wskazuje się, iż często-
kroć trudno jest wprost stwierdzić, czy dane zaburzenie posiada cha-
rakter psychozy, czy też jeszcze znajduje się na poziomie, w którym 
to pacjent komunikuje się z rzeczywistością. Doskonałym przykładem 
podobnej sytuacji medycznej jest m. in anoreksja. Niektórzy badacze 
uznają ww. zaburzenie jedynie za zakłócenie czynności psychicznych 
w zakresie prawidłowego obrazu własnego ciała. Pojawiają się gło-
sy ekspertów, którzy twierdzą, iż w omawianym schorzeniu dostrzec 
można patomechanizmy podobne do tych występujących przy uza-
leżnieniu. Część psychiatrów twierdzi jednak, że wspomniane zakłó-
cenie obrazu własnego ciała możliwe jest w takim nasileniu jedynie 
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w chwili, w której to u pacjentki występują omamy wzrokowe oraz 
utrwalone urojenia.27 Tym samym w praktyce klinicznej spotkać się 
można z sytuacjami, w których pacjentka z anoreksją przyjmowana 
jest do szpitala bez swojej zgody w trybie nagłym (tj. art. 23 ustawy 
o o.z.p.), choć dla istotnej grupy lekarzy podobne postępowanie nie ma 
uzasadnienia i stanowi naruszenie prawa, gdyż zaburzenie odżywiania 
nie jest chorobą psychiczną.28 

Omawiany spór pojawił się również w polskiej dyskusji prawnome-
dycznej. M. in. zwolennicy wprowadzania w Polsce Ustawy o postępo-
waniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagro-
żenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób29 zwracali 
uwagę, iż aktualnie istnieje konieczność rozszerzenia katalogu scho-
rzeń psychicznych uprawniających do podjęcia wobec osoby agresyw-
nej działań w postaci umieszczenia jej w zamkniętym ośrodku psychia-
trycznym. W uzasadnieniu do projektu powyżej przywołanej ustawy 
wskazując praktykę orzeczniczą Europejskiego Trybunału Praw czło-
wieka, zwrócono uwagę, że „Trybunał ustalił wymagania konieczne do 
zapewnienia zgodności pozbawienia wolności ze standardem wynika-
jącym z Konwencji: (1) stwierdzenie na podstawie obiektywnej opinii 
medycznej zaburzenia umysłowego (ang. mental disorder) pacjenta, 
(2) zaburzenie umysłowe jest takiego rodzaju lub stopnia, że wymaga 
przymusowego zamknięcia, (3) zasadność kontynuowania pozbawie-
nia wolności zależy od utrzymywania się zaburzeń umysłowych.”30 
W podobny sposób skonstruowane zostały zapisy podpisanej przez 
Polskę Europejskiej Konwencji Bioetycznej. W art. 7 tego dokumen-
tu nie zostało wprowadzone jakiekolwiek rozróżnienie kliniczne ww. 

27  A. Tylec, M. Olajossy, H. Dubas Ślemp, Możliwość czy przymus leczenia? Anoreksja psychiczna 
– uregulowania prawne. Opis przypadku, Psychiatria Polska, nr 3/2013, tom XLVII, s. 535. Szerzej na temat 
ww. sporu w psychiatrii zob. A. Kapusta, Spór o pojęcie choroby psychicznej, w: Bioetyka, W. Chańska, J. 
Różyńska (red.), Warszawa 2013, s. 165- 177. 

28  B. Kmieciak, Wybrane wątki psychiatryczne oraz psychologiczne we współczesnej debacie bioe-
tycznej, Psychiatria i Psychologia Kliniczna, nr 3/2014, s. 231.

29  Dz.U. z 2014 r., poz. 24
30  Uzasadnienie do projektu ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwa-

rzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, Ministerstwo Sprawiedliwości, 
Warszawa 2013.
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stanów: tj zaburzenia i choroby psychicznej. Konwencja ta posługuje 
się natomiast jednolitą kategorią poważnych zaburzeń psychicznych 
uprawniających do stosowania izolacyjnych form terapii.31

Warto również dodać, iż aktualnie obowiązujące zapisy prawnokar-
ne dotyczące niepoczytalności wskazują w art. 31 kodeksu karnego, iż 
przestępstwa nie popełnia osoba, która nie mogła „w czasie czynu roz-
poznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem.” Polski 
ustawodawca dodał jednak, iż podobne ograniczenie może występo-
wać nie tylko z racji na doświadczane objawy choroby psychicznej lub 
upośledzenia umysłowego, ale również „innego zakłócenia czynności 
psychicznych”.32 

 Mając na uwadze powyższe spostrzeżenia nie sposób uniknąć jednak-
że obaw dotyczących potencjalnych konsekwencji rozszerzenia możliwo-
ści przymusowej hospitalizacji odnoszącej się do osób doświadczających 
zaburzeń psychicznych o niepsychotycznym charakterze. Przedstawiony 
powyżej przykład Pani A. w sposób dobitny pokazuje pojawiające się dy-
lematy dotyczące terapii osób, które trafiły do szpitala psychiatrycznego 
po próbie samobójczej. Decyzja dotycząca zatrzymania pacjenta w szpi-
talu bez jego zgody zawsze powiązana jest z jednej strony z troską o jego 
dobro, z drugiej jednak perspektywy podobne czynności nieuchronnie 
stanowią przykład ingerencji w autonomię drugiej osoby. Podobne działa-
nia medyczne podejmowane są ze świadomością, iż zatrzymanie pacjenta 
w szpitalu umożliwi uratowanie mu życia. W tym miejscu należy zwrócić 
jednak uwagę, że działania samobójcze nadal stanowią istotną tajemnicę, 
którą starają się odkryć w swoich badaniach suicydolodzy. Współczesna 
nauka nie dysponuje narzędziami, które nie tylko skutecznie ocenią przy-
czyny zachowani autodestruktywnych, ale również wskażą ich konkret-
ny cel oraz potencjalny sposób oddziaływania korekcyjnego. Analizując 
jednakże w tym kontekście zapisy polskiej ustawy o o.z.p. z perspekty-
wy wniosków de lege ferenda należy wskazać na konieczność rozszerze-
nia zapisów art. 28 ustawy o możliwość pozostawienia w szpitalu osoby 

31  B Kmieciak, J. Mackiewicz, A. Skoczylas, Uwagi dotyczące ratyfikacji przez Polskę Europejskiej 
Konwencji Bioetycznej. Warszawa 2013, s.16.

32  Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r. z późn. zm
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„której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń 
psychicznych zagraża bezpośrednio swojemu życiu albo życiu lub zdro-
wiu innych osób, a zachodzą wątpliwości, czy jest ona chora psychicz-
nie”. (cyt. za art. 24 ustawy o o.z.p.). Brak wprowadzenia podobnej zmia-
ny skutkować będzie pojawiającymi się sytuacjami, w których to lekarz 
nie będzie miał możliwości podjęcia działania ostatecznie sprawdzające-
go, czy np. samobójcze deklaracje pacjenta wynikają z zaburzenia, czy 
też choroby psychicznej. Sugerowana zmiana wprowadziłaby jednakże 
nade wszystko kolejny element, dzięki któremu państwo będzie miało 
możliwość ochrony życia i zdrowia swoich obywateli oraz sprawdzenia, 
czy decyzja dotycząca zakończenia życia podyktowana jest doświadczaną 
chorobą ograniczającą zdolność rozeznania, czy też zaburzeniem, które 
wymaga wsparcia oraz pomocy.33 

33   S. Dąbrowski, J. Pietrzykowski, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz…, s. 169
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Pacjent, aby mógł dokonać świadomego wyboru, musi zostać o al-
ternatywnej metodzie leczenia czy diagnostyki poinformowany. W sy-
tuacji, gdy istnieją alternatywne metody diagnostyczne lub lecznicze, 
wybór jednej z nich należy do pacjenta.

G L O S A

Wyrok ten ma istotne znaczenie, potwierdza autonomię woli pacjen-
ta i jego prawo do decyzji, w jaki sposób ma być leczony. Odchodzi 
od tradycyjnego poglądu, że to lekarz wybiera sposób i metodę lecze-
nia1, paternalizmu lekarskiego, w którym lekarz wie lepiej, co jest do-
bre dla pacjenta i sam podejmuje decyzję bez „uświadomionej” zgody 

1  Tak uważano przez wieki, jednak już w wyroku francuskiej Chambre Requêtes z 28 I 1942 r. poja-
wił się pogląd, że jeżeli w danym przypadku można użyć kilku metod, lekarz powinien przedstawić to pacjen-
towi i czekać na jego decyzję - zob. E. Arrighi de Casanova, La responsabilité médicale et le droit commun de 
la responsabilité civile, Paryż 1946, s. 161-162.
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pacjenta2. Przejawem takiego paternalizmu jest wadliwie skonstruo-
wany art. 6 KEL, sprzeczny z art. 31 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty (1996), który głosi, że: „Lekarz ma swobodę wyboru 
w zakresie metod postępowania, które uzna za najskuteczniejsze”. Tę 
wadliwość sanuje w pewnym stopniu art. 13 ust. 1 KEL: „Obowiąz-
kiem lekarza jest respektowanie prawa pacjenta do świadomego udzia-
łu w podejmowaniu decyzji dotyczących jego zdrowia” i art. 13 ust. 2 
KEL: „Lekarz powinien poinformować pacjenta o stopniu ewentualne-
go ryzyka zabiegów diagnostycznych i leczniczych, i spodziewanych 
korzyściach związanych z wykonywaniem tych zabiegów, a także 
o możliwościach zastosowania innego postępowania medycznego”3.

W tej sprawie małoletnia powódka została przyjęta na oddział szpi-
talny, gdzie stwierdzono otwarte złamanie kości lewego przedramienia, 
łokciowej i promieniowej, z kątowym przemieszczeniem odłamów. 
Matka powódki pytała lekarzy, czy u jej córki zostanie przeprowadzo-
na operacja, na co otrzymała odpowiedź, że operacji nie będzie, że 
prawdopodobnie uda się złożyć rękę bez takiego zabiegu, a to się po-
twierdzi po zrobieniu zdjęcia RTG. Po wykonaniu zdjęcia nie uzyskała 
już żadnych informacji. Za to dano jej do podpisu standardowy formu-
larz „zgody na proponowany zabieg operacyjny”, z którego wynikało, 
że została poinformowana o rodzaju choroby, rodzaju i celu operacji, 
znieczuleniu, możliwości rozszerzenia operacji, ryzyku, możliwo-
ści powikłań i niepowodzenia, osobach operatora i anestezjologa itp. 
Zastosowano więc formularz zgody ogólnej, który ułatwia lekarzom 
wypełnienie obowiązku informacji i uzyskanie zgody pacjenta, lecz 
w orzecznictwie wielu państw europejskich i w systemie common law 
oceniany jest krytycznie jako niewystarczający. Formularze takie two-
rzą pewien standard, stanowią dowód w ewentualnym procesie, jednak 
mają charakter schematyczny, podczas gdy informacje tam zawarte po-
winny być odniesione do konkretnego przypadku. Z reguły wymagają 

2  Por. J. Bujny, Prawa pacjenta. Między autonomią a paternalizmem, Warszawa 2007, s. 19 i n.; R. 
Nelson-Jones, F. Burton, Medical Negligence Case Law, Londyn 1990, s. 71. 

3  Por. M. Boratyńska, Wolny wybór. Gwarancje i granice prawa pacjenta do samodecydowania, 
Warszawa 2012, s. 292. 
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też udzielenia przez lekarzy dodatkowych wyjaśnień, aby były dla pa-
cjenta, który podpisuje zgodę na zabieg, zrozumiałe, żeby jego zgoda 
była w pełni świadoma4. Tymczasem matka powódki nie została poin-
formowana, że istnieją dwie równorzędne metody leczenia złamania 
ręki: metoda zachowawcza w znieczuleniu ogólnym przez repozycję 
odłamów oraz leczenie operacyjne. Tego w formularzu nie było. 

Po podpisaniu przez matkę powódki powyższego formularza za-
stosowano u powódki postępowanie zachowawcze, a więc repozycję 
odłamów i założono opatrunek gipsowy okrężny ramienno-dłoniowy. 
Ponieważ nie uzyskano prawidłowego zrostu ręki u powódki i odczu-
wała ona bóle, miesiąc później w innej klinice dokonano zabiegu ope-
racyjnego z zaleceniem leczenia rehabilitacyjnego. Powódka odzyska-
ła sprawność ręki w pełnym zakresie. 

Powódka wystąpiła z roszczeniem odszkodowawczym wobec 
pierwszego szpitala. Żądała zadośćuczynienia w kwocie 6.360 zł i od-
szkodowania za szkodę majątkową (poniesione koszty) w kwocie 690 
zł. Sąd Okręgowy uznał, że nie zostały spełnione przesłanki odpowie-
dzialności szpitala z art. 430 k.c. z uwagi na brak błędu w leczeniu po-
wódki, właściwą diagnozę, wybór prawidłowej metody leczenia i pra-
widłowe postępowanie w trakcie zabiegu. Nie dopatrzył się ani szkody 
po stronie powódki, ani winy lekarzy. Oparł się na opinii biegłego, 
który wskazał, że: „metoda zachowawcza niesie pewne zagrożenia 
powikłaniami, lecz zaznaczył, że leczenie operacyjne jest obciążone 
większymi zagrożeniami niż metoda zachowawcza, w szczególno-
ści w zakresie ewentualnych powikłań znieczulenia, czy pierwotnej 
i wtórnej infekcji bakteryjnej kości. Dokonując wyboru pomiędzy 
dwiema równoprawnymi metodami pozwany szpital rozważył cało-
kształt okoliczności i wybrał tę z metod, która dawała porównywalną 
korzyść, przy jednoczesnym mniejszym ryzyku wystąpienia powikłań, 
przede wszystkim wystąpienia infekcji. Wybór metody zachowawczej 
był też słuszny z uwagi na wiek powódki oraz fakt, że znajduje się ona 

4  Por. M. Świderska, Zgoda pacjenta na zabieg medyczny, Toruń 2007, s. 85 i n.; M. Sośniak, Cywil-
na odpowiedzialność lekarza, wyd. 3, Warszawa 1989, s. 143 i n. 
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w okresie intensywnego rozwoju, przez co jej organizm ma szybszą 
zdolność regeneracji”.

Jednocześnie sąd powiedział, że zgoda na zabieg medyczny musi 
być wyrazem rozeznanego stanowiska „poinformowanego uświado-
mionego pacjenta”. Zgoda jest wadliwa, jeśli nie udzielono informa-
cji co do alternatywnych metod diagnostycznych i terapeutycznych, 
w zakresie skuteczności i przydatności proponowanego leczenia, czy 
w zakresie ryzyka zabiegu, a jeśli istnieją alternatywne metody diagno-
styczne i lecznicze - wybór jednej z nich należy do pacjenta. Aby pa-
cjent mógł dokonać świadomego wyboru, musi zostać poinformowany 
o takich metodach. Matka powódki, jej przedstawicielka ustawowa, 
nie była o tym poinformowana. Ponieważ formalnie wyrażona zgoda 
nie została poprzedzona informacją o alternatywnych metodach lecze-
nia, to nastąpiło zawinione naruszenie praw pacjenta, co daje podstawę 
do odpowiedzialności szpitala z art. 4 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta (2008) w zw. z art. 448 k.c. Na tej pod-
stawie sąd przyznał powódce zadośćuczynienie za doznaną krzywdę 
w kwocie 3.000 zł. 

Strony wniosły apelacje: powódka co do wysokości zadośćuczynienia 
(niezasądzonej kwoty 3.360 zł), pozwany szpital co do wyroku; w uza-
sadnieniu podnosił brak naruszenia prawa pacjenta do informacji oraz 
brak winy w zachowaniu pozwanego. Sąd Apelacyjny oddalił obie ape-
lacje wzmacniając argumenty Sądu Okręgowego. Powołując się na art. 
31 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz na poglądy 
wyrażone w doktrynie stwierdził, że: „Zagwarantowanie pacjentowi pra-
wa do informacji jest conditio sine qua non ochrony jego autonomii (...) 
zakres informacji, co do której pacjent ma prawo, obejmuje proponowa-
ną procedurę medyczną, dane na temat ryzyka związanego z procedurą, 
informacje na temat możliwych skutków zabiegu, informacje o alterna-
tywnych procedurach medycznych (...); jeśli istnieją alternatywne meto-
dy diagnostyczne lub lecznicze wybór jednej z nich należy do pacjenta. 
Wybór ten lekarz musi uszanować, nawet jeśli jego zdaniem nie jest on 
trafny. Aby pacjent mógł dokonać świadomego wyboru, musi zostać 
o alternatywnej metodzie leczenia czy diagnostyki poinformowany”.
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Stanowisko to ma mocne oparcie w orzecznictwie. W wyroku z 16 
V 2012 r.5 Sąd Najwyższy stwierdził m.in., że: „w demokratycznym 
państwie prawnym jednym z przejawów autonomii jednostki i swo-
body dokonywanych przez nią wyborów jest prawo do decydowania 
o samym sobie, w tym do wyboru metody leczenia”. W danej sprawie 
powódka wyraziła zgodę na zabieg operacyjny leczenia choroby re-
fluksowej przełyku metodą klasyczną otwartą (metodą Nissana), gdyż 
nie została poinformowana przez lekarzy o metodzie laparoskopowej 
(która stwarza szansę na lepszy przebieg pooperacyjny), gdyż meto-
da ta nie była stosowana w pozwanym szpitalu. Nie poinformowano 
jej też, że istnieje możliwość przeprowadzenia zabiegu przy użyciu tej 
metody w innych placówkach medycznych. W wyroku z 7 III 2012 r.6 
Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł, że „Winą lekarza jest zaniecha-
nie leczenia zachowawczego (operacyjne usunięcie polipów nosa, na 
skutek czego pacjentka straciła wzrok wskutek uszkodzenia nerwów 
wzrokowych i mięśni okoruchowych - przyp. M.N.), niepoinformowa-
nie pacjenta o ryzyku zabiegu operacyjnego i dokonanie tego zabiegu 
mimo braku dostatecznych umiejętności”. W wyroku Sądu Apelacyj-
nego z 13 VII 2011 r.7 powiedziano, że w razie kilku metod leczenia 
lekarz ma obowiązek stosować metodę bezpieczniejszą dla pacjenta. 
W tej sprawie Sąd uznał, że zabieg inwazyjny bronchoskopii prze-
prowadzono w pozwanym szpitalu bez uzyskania „świadomej” zgody 
chorego, gdyż nie został on poinformowany o możliwych metodach 
leczenia, a przez użycie bez racjonalnego uzasadnienia bronchoskopu 
sztywnego (zamiast giętkiego) zwiększono ryzyko powikłań w postaci 
perforacji ściany przełyku lub tchawicy. W wyroku z 26 II 2010 r.8 Sąd 
Apelacyjny w Gdańsku przyjął, że: „Jeżeli pacjent kwalifikuje się do 
leczenia (wykonania zabiegu operacyjnego) kilkoma różnymi meto-
dami, to powinien zostać przez lekarza szczegółowo poinformowany 

5  III CSK 277/11, LEX nr 1211885, z glosą M. Świderskiej, PiM 3-4/2012
6  I ACa 750/11, PS 10/2014, z glosą M. Nesterowicza.
7  I Ca 57/11, zob. M. Nesterowicz, Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych, 

wyd. 2. Warszawa 2014, s. 247. 
8  I ACa 51/10, PS 4/2012, z glosą A. Surynt-Skorupy.
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o wszystkich konsekwencjach wynikających z zastosowania poszcze-
gólnych metod, w tym o stopniu i możliwym zakresie ryzyka powi-
kłań, tak aby mógł w sposób świadomy uczestniczyć w wyborze 
najlepszej dla siebie metody. Zaniechanie przez lekarza wskazanego 
wyżej obowiązku narusza dyspozycję art. 31 ustawy o zawodach leka-
rza i lekarza dentysty, jak również pozbawia pacjenta możliwości wy-
boru i współdecydowania o sposobie leczenia, przez co standardowe 
wyrażenie zgody na wykonanie zabiegu jedną z możliwych metod nie 
ma charakteru zgody uświadomionej”. 

Z dawniejszych orzeczeń można wymienić wyrok Sądu Najwyż-
szego z 14 XI 1972 r.9 w sprawie, w której powód dochodził odszko-
dowania za szkodę doznaną na skutek dokonania operacji tarczycy 
i powikłań pooperacyjnych. Sąd stwierdził, że powód nie został po-
informowany o możliwości i skutkach leczenia zachowawczego oraz 
celowości i wynikach zabiegu operacyjnego. Ograniczenie się lekarza 
do zgody formalnej (braku sprzeciwu) jest niewystarczające i stanowi 
brak zgody pacjenta, co czyni zabieg prawnie nieusprawiedliwionym 
i uzasadnia odpowiedzialność za rozstrój zdrowia powoda. W sprawie, 
zakończonej wyrokiem Sądu Najwyższego z 29 XII 1969 r.10, powódka 
zamiast ćwiczeń rehabilitacyjnych poddała się zabiegowi operacyjne-
mu mającemu na celu poprawę funkcjonowania usztywnionego łokcia. 
W pewien czas po operacji wystąpił stan zapalny i powikłania, które 
zmusiły powódkę do poddania się w ciągu kilku lat trzem ciężkim i bo-
lesnym operacjom. W wyniku tego stan jej ręki był gorszy niż przed 
pierwszą operacją i została uznana za inwalidkę II grupy, niezdolną do 
pracy. W procesie postawiła zarzut, że lekarze nie uprzedzili jej o ryzy-
ku i skutkach operacji. Sąd Najwyższy orzekł: „W takiej sytuacji, gdy 
za operacją przemawiają jedynie względne wskazania, jest szczególnie 
niezbędne, aby lekarz pouczył pacjenta, że proponowany zabieg może 
wprawdzie, i normalnie powinien przynieść poprawę, może jednak 
także wywołać stany zapalne i pogorszenie. Chodzi o to, aby pacjent 

9  I CR 463/72, NP 4/1975, z glosą M. Nesterowicza
10  II CR 564/69, OSPiKA 10/1970, poz. 202
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z całą świadomością poddał się zabiegowi albo z niego zrezygnował, 
nie chcąc ponosić ryzyka pogorszenia”. 

W doktrynie podkreśla się, że jeśli jest to możliwe, lekarz powinien 
stosować leczenie bardziej skuteczne i o mniejszym ryzyku. Jeśli istnie-
je kilka metod leczenia, lekarz musi bez żądania poinformować o tym 
pacjenta, aby jego zgoda była świadoma. Jeżeli lekarz oświadcza, jaką 
metodą może pacjenta leczyć z uwagi na korzyści i ryzyka, swoje kwa-
lifikacje oraz możliwości diagnostyczne i lecznicze szpitala, powinien 
pacjentowi to wyjaśnić i uzyskać jego zgodę. Przy leczeniu lekarz musi 
się kierować bezpieczeństwem pacjenta; w razie istnienia metod o po-
dobnej skuteczności, musi zastosować leczenie, które pociąga za sobą 
najmniejsze ryzyko. Jeżeli leczenie może być bardziej skuteczne w in-
nym szpitalu z uwagi na stosowanie nowatorskich metod albo lepiej wy-
kwalifikowany personel lub bardziej specjalistyczną aparaturę, lekarz 
również powinien pacjenta o tym poinformować. Lekarz powinien od-
mówić interwencji, jeśli ryzyko jest większe aniżeli korzyści (np. przy 
zabiegach chirurgii estetycznej)11. Czasami pacjent może wybrać metodę 
mniej skuteczną, lecz mniej inwazyjną i o mniejszym ryzyku. 

Można przypuszczać, że w sprawie, która jest przedmiotem glosowane-
go wyroku, matka powódki wybrałaby leczenie zachowawcze, a więc takie, 
jakie zastosowali lekarze. Jest ono bardziej korzystne, zwłaszcza u dzieci, 
niż operacyjne, które wymaga stabilizacji złamania metalowymi implanta-
mi oraz unieruchomienia gipsowego, a później powtórnego zabiegu opera-
cyjnego celem usunięcia implantu zespalającego kość. Jakkolwiek metoda 
zachowawcza nie zawsze jest skuteczna i wymaga niekiedy wtórnej repo-
zycji odłamów lub leczenia operacyjnego, to w ortopedii metoda operacyj-
na przy leczeniu złamań jest drugą w kolejności. O wyborze metody lecze-
nia powinna jednak zadecydować matka powódki, a nie lekarze. Ponieważ 
w tych okolicznościach leczenie sąd uznał za prawidłowe, to przyznane za-
dośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta było niewysokie. 

11  Zob. T. Vansweevelt, La responsabilité civile du médecin et de l´hopital, Bruksela 1996, s. 197 i n. ; 
M. Świderska, op.cit., s. 130 i n. ; M. Śliwka, Prawa pacjenta w prawie polskim na tle prawnoporównawczym, 
wyd. II, Toruń 2010, s. 204.
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Regulamin publikacji w kwartalniku 
„Prawo i Medycyna"

Pismo indeksowane w wykazie czasopism naukowych Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 7 punktów za publikacje.

Prawo i Medycyna przyjmuje do publikacji (druk na łamach kwar-
talnika „Prawo i Medycyna” oraz publikacja w wersji elektronicznej 
w serwisie www.prawoimedycyna.pl) prace z dziedziny prawa me-
dycznego oraz nauk pokrewnych, przede wszystkim bioetyki.

Otrzymane prace są wstępnie oceniane przez redakcję i kwalifiko-
wane do publikacji na podstawie opinii sporządzonych przez dwóch 
zewnętrznych recenzentów, w warunkach zapewniających obustron-
ną anonimowość.

Podstawowym kryterium zakwalifikowania do publikacji jest na-
ukowy charakter artykułu w sensie rozstrzygnięcia postawionych lub 
zreferowanych problemów o charakterze naukowym. Redakcja może:

• przyjąć tekst do publikacji bez poprawek autora, 
• przyjąć tekst do publikacji pod warunkiem naniesienia 

poprawek, 
• odrzucić tekst z powodu niedostatecznej jakości naukowej.
Ponadto pod uwagę brane są następujące kryteria: 
• czy zagadnienie jest ważne dla omawianej problematyki;
• czy rozwiązanie zagadnienia stanowi nowość w literaturze 

przedmiotu;
• czy podane argumenty uzasadniają konkluzję artykułu;
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• czy stawiane tezy są sformułowane jednoznacznie;
• czy autor wykazuje dobrą znajomość literatury przedmiotu;
• czy tezy są poparte bibliografią i/lub argumentami autora;
• czy argumenty są wolne od poważnych błędów logicznych;
• czy artykuł jest wolny od nieuzasadnionych uogólnień 

empirycznych;
• czy cytowane prace ściśle wiążą się z tematem artykułu;
• czy artykuł jest poprawny językowo;
Redakcja może odrzucić opracowanie nie mieszczące się w zakre-

sie tematycznym czasopisma lub którego kształt stylistyczny jest ra-
żąco nieprawidłowy.

Autorzy prac, w których wymieniane są nazwy firm lub nazwy 
handlowe produktów powinni dostarczyć wraz z pracą informację 
o braku konfliktu interesów w odniesieniu do wzmiankowanych firm 
lub produktów.

Prawa autorskie odnośnie materiałów publikowanych w Prawo 
i Medycyna przekazane będą w całości wydawcy. Autor każdorazo-
wo otrzyma jeden egzemplarz czasopisma z wydaną pracą. Materiały 
przyjęte do publikacji nie mogą być publikowane nigdzie indziej bez 
pisemnej zgody wydawcy.

Prace zgłaszane do publikacji, co do zasady nie powinny prze-
kraczać 15 stron znormalizowanego maszynopisu z odstępem 1,5, 
czcionką typu Times New Roman 12 pkt (ok. 27 tysięcy znaków łącz-
nie ze spacjami i przypisami), należy nadsyłać do Redakcji pocztą 
elektroniczną na adres naczelny@prawoimedycyna.pl lub na nośniku 
elektronicznym (płyta CD).

Do przesłanych materiałów należy dołączyć dane o Autorze:
• imię i nazwisko, 
• stopień lub tytuł naukowy, 
• nazwę oraz adres miejsca pracy, 
• adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres pocztowy do 

korespondencji. 
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Pracownicy naukowi proszeni są również o wskazanie uczelni 
macierzystej.

Redakcja nie publikuje przedruków, w związku z powyższym do 
pracy należy dołączyć oświadczenie podpisane przez wszystkich Au-
torów, że praca nie została dotychczas wydrukowana lub skierowana 
do druku w innym czasopiśmie. 

Wskazane jest aby do artykułu były dołączone: 
• streszczenie pracy oraz tytuł w języku angielskim;
• autoryzacja kierownika wydziału; 
• oświadczenie, że materiały nie były jeszcze publikowane ani 

dostarczone do publikacji w innym czasopiśmie. 
Odpowiedzialność prawną za podanie nieprawdziwych danych 

ponoszą autorzy. Akceptacja niniejszego regulaminu powinna być 
potwierdzone własnoręcznym podpisem autora na pierwszej stronie 
pracy.

Autorzy składający po raz pierwszy prace do publikacji w „Pra-
wie i Medycynie” proszeni są o dołączenie krótkiej informacji o sobie 
(Curriculum Vitae).

Redakcja nie zwraca Autorom nadesłanych prac i zastrze-
ga sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany tytułów 
i śródtytułów.

Po zakwalifikowaniu pracy do publikacji Autor lub Autorzy (pra-
cy zbiorowej) podpisują umowę o przeniesieniu na Wydawcę praw 
autorskich.

Niniejszy regulamin nie dotyczy prac zamawianych przez redakcję 
czasopisma. 


