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Szanowni Państwo!

W dniach 22-23 września tego roku miała miejsce uroczysta kon-
ferencja naukowa zorganizowana ku czci Pani Prof. dr hab. Eleonory 
Zielińskiej połączona z wręczeniem Pani Profesor Księgi Jubileuszo-
wej. Uroczystość została uświetniona znakomitymi wykładami i obec-
nością znamienitych gości.

Do podziękowań i życzeń dalszej owocnej pracy pragnie dołą-
czyć się także Zespół Redakcyjny i Wydawca kwartalnika „Prawo 
i Medycyna” 

W ciągu całego okresu wydawania Kwartalnika Pani Profesor za-
wsze wspierała nas dobrymi radami i znakomitymi publikacjami. 
Z całą pewnością można powiedzieć, że była dobrym duchem i mery-
toryczną skarbnicą wiedzy, na której pomoc zawsze mogliśmy liczyć.

Stąd przyłączamy się do podziękowań za cały dorobek Pani Profe-
sor. Jednocześnie mamy nadzieję, iż w dalszym ciągu będziemy mogli 
liczyć na Jej sympatię i znakomite publikacje.

Z wyrazami szacunku w imieniu całego zespołu redakcyjnego 
i wydawcy

Maria Boratyńska – Redaktor Naczelna
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Dzieci bez płci. Jak polski prawodawca rozwiązuje
problemy osób interseksualnych
Część druga
Zasady przypisywania płci prawnej

W pierwszej części opracowania nakreślone zostały biologiczne 
uwarunkowania płci człowieka oraz medyczne formy dysfunkcji, gro-
żące konfliktem między płcią biologiczną a płcią prawną (metrykalną). 
W szczególności objaśniono rozróżnienie transseksualizmu jako ano-
malii, przy istnieniu której ciało człowieka jest jednej płci, zaś mózg 
odmiennej i zaburzeń rozwoju płci (ZRP, dawniej interseksualizm, 
obojnactwo, hermafrodytyzm) jako anomalii, przy wystąpieniu której 
ciało człowieka nosi cechy obu płci. Niniejsza część służy rozważeniu:

• zasad przypisywania płci prawnej w polskim porządku norma-
tywnym, 

• skutków odsuwania w czasie przypisania płci prawnej,
• skutków błędnego przypisania płci prawnej,
• aktualnych możliwości korekty takiego błędu.
Ukaże ona, że prawo nie tylko w niedostateczny sposób respektuje 

medyczne status quo, ale także bez należytego szacunku dla jednostki 
traktuje rozwiązywanie problemów, które samo stwarza1.

1   Problemy wynikające z reguł przypisywania płci prawnej są identyfikowane w wielu krajach – 
zob. np. O. Tomchin, Bodies and Bureaucracy: Legal Sex Classification and Marriage-Based Immigration 
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Najważniejszym dokumentem określającym płeć prawną jest akt 
urodzenia. Jego wyjątkowy status jest bezdyskusyjny – formalnie wa-
runkuje on prawne „istnienie” dziecka (dokumentuje pojawienie się 
nowego podmiotu prawa i identyfikuje go), a tym samym możliwość 
realizowania jego praw. Akt urodzenia jest finalnym efektem złożonej 
procedury. Jak dochodzi do wpisania w nim płci? Czynność tę poprze-
dza powstanie pięciu dokumentów medycznych: karty noworodka, 
księgi noworodków, znaku identyfikacyjnego, karty informacyjnej 
i karty urodzenia. W każdym z nich wpisuje się płeć dziecka; stosow-
ne formularze zawsze zawierają miejsce na jej podanie. To, co różni 
poszczególne dokumenty, to konsekwencje niewpisania płci wbrew 
istniejącemu obowiązkowi. O ile pierwsze cztery dokumenty w istocie 
rzeczy mogą funkcjonować w obrocie prawnym bez oznaczenia płci, 
o tyle jeśli brak taki wystąpi w karcie urodzenia - zgodnie z aktualną 
praktyką - skutkiem będzie niemożliwość sporządzenia aktu urodze-
nia. Najprawdopodobniej, jako że nie wynika to wprost z literalnego 
brzmienia przepisów (ustawodawca wyraźnie nie wskazał takiej kon-
sekwencji), ale właśnie z obserwacji praktyki.

Dokumenty medyczne/szpitalne

Głównym aktem prawnym kreującym dokumentację szpitalną no-
worodka jest rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, 
zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwa-
rzania2 (dalej: rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej).

for Trans* People, California Law Review, vol. 101/2013, s. 813: „In most jurisdictions in the United States, 
a birth certificate’s sex marker, as decided by the appearance of the infant’s genitals, creates a rebuttable pre-
sumption of legal sex requiring specified (but widely varying) evidence to overcome. These requirements for 
recognition are generally illogical, inconsistent, and unattainable for most trans* people. As a result, the major-
ity of trans* people end up with conflicting sex markers on their identity documents. This regime of a legal sex 
designated at birth directly harms the most vulnerable and unfairly distributes life chances”. Zob. także opinię 
Intersexuality, German Ethics Council z 23 lutego 2012 r., prezentującą niemieckie status quo, dostępną pod 
adresem http://www.ethikrat.org/files/opinion-intersexuality.pdf [data dostępu: 06.09.2016 r.]. 

2  Z dnia 9 listopada 2015 r., Dz. U. z 2015 r., poz. 2069, oznaczone dalej skrótem „rozporządzenie w spra-
wie dokumentacji medycznej”, wydane na podstawie upoważnienia zawartego w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 186), oznaczona dalej skrótem „u.p.p.”.
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Karta noworodka należy do dokumentacji indywidualnej, przezna-
czonej na potrzeby podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych3. 
Przepis nakazuje założyć ją niezwłocznie4. Karta noworodka zawiera 
dwie grupy danych: dane obligatoryjne dla każdej dokumentacji indy-
widualnej5 oraz dane związane z urodzeniem noworodka (poza płcią 
– datę urodzenia, masę i długość ciała, obwód głowy, ocenę według 
skali Apgar)6. Z kolei księga noworodków stanowi dokumentację we-
wnętrzną o charakterze zbiorczym7, a więc dotyczącą ogółu pacjen-
tów. Zawiera – identycznie jak karta noworodka – dwie grupy danych8, 
w tym obligatoryjnie określenie płci9. Kolejnym prawnym „przypie-
czętowaniem” płci dziecka jest znak identyfikacyjny noworodka10. 
W przypadku wszystkich trzech wspomnianych dotąd dokumentów 
przepisy explicite nie dozwalają na pominięcie wpisu płci w żadnej sy-
tuacji (a zatem również wtedy, gdy jej określenie budzi wątpliwości). 
Wszystkie trzy są także dokumentami zakładowymi wewnętrznymi, 
wydawanymi na potrzeby podmiotu leczniczego. Odmienny charakter 
ma czwarty z kolei – karta informacyjna. Zgodnie z § 12 pkt 3 roz-
porządzenia w sprawie dokumentacji medycznej jest ona dokumentem 
indywidualnym zewnętrznym, sporządzanym po wypisaniu ze szpita-
la, przeznaczonym na potrzeby pacjenta11. Jak poprzednie, powinna 
zawierać wskazanie płci dziecka12.

3  § 2 rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej. 
4  § 23 ust. 1 rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej.
5  Określone w § 10 ust. 1 pkt 1-4 rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej, czyli m.in. 

nazwa podmiotu leczniczego, adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych, oznaczenie osoby udzielającej 
ich czy data wpisu.

6  § 23 ust 2 pkt 6 rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej.
7  § 12 pkt 2 lit. j rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej.
8  Szczegóły reguluje § 35 rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej.
9  § 35 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej.
10  Umieszcza się go na opasce zakładanej niezwłocznie po urodzeniu, zazwyczaj na nadgarstek dzie-

cka. Jego podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie 
warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposoby postępo-
wania w razie stwierdzenia ich braku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1098). Zakres informacji, jakie powinien zawierać 
znak identyfikacyjny, wskazany jest w art. 36 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.).

11  § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej.
12  Zawartość karty informacyjnej jest określona m.in. w rozporządzeniu w sprawie dokumentacji me-

dycznej (§ 24 ust. 3). Karta powinna zawierać dane takie, jakie zawiera każda dokumentacja indywidualna (§ 
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Należy zwrócić uwagę, że wszystkie dokumenty szpitalne wytwa-
rzane są przez szereg osób pracujących w zespole. Określenie płci do-
konywane jest na podstawie badania wykonywanego przez lekarza po 
narodzeniu dziecka. Według zaleceń rozporządzenia z dnia 20 wrześ-
nia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego (rozdział 
XII)13 zakres badań wykonywanych noworodkowi jest bardzo szeroki, 
jednak w zakresie płci istnieje tylko jeden wymóg – zbadanie narzą-
dów zewnętrznych14. Standard nie zmienia się więc mimo rozwoju 
metod diagnostycznych. Praca „w łańcuchu czynności” powoduje, że 
nawet jeśli na samym początku pojawiają się wątpliwości u osób ma-
jących bezpośredni kontakt z noworodkiem (lekarz, położna), to kolej-
ni autorzy dokumentacji tych wątpliwości nie będą już doświadczać, 
chyba że miejsce na płeć pozostawiono by puste. Jeśli wątpliwość pri-
ma facie nie zostanie zasygnalizowana brakiem wpisu, a płeć zostanie 
wpisana niejako „na wyrost”, to kolejne dokumenty już tylko utrwalą 
pierwotną, niepewną ocenę, czyniąc z niej trudny do obalenia pew-
nik. Ponieważ jednak żaden przepis prawa nie wprowadza expres-
sis verbis możliwości powstrzymania się z uzupełnieniem rubryki 
dotyczącej płci, dąży się do tego, aby dokumentacja dziecka była 
kompletna. Ma to jak się wydaje istotne psychologiczne znaczenie, 
zwłaszcza że prawodawca w dwóch przypadkach (karta noworodka 
i znak identyfikacyjny) wyraźnie nakazuje sporządzenie dokumen-
tów noworodka niezwłocznie, a w pozostałych dwóch (księga nowo-
rodka i karta informacyjna) nakaz postępowania bez zbędnej zwłoki 
wynika z wykładni systemowej wewnętrznej15. Inna rzecz, że lekarze 

10 ust. 1 pkt 1-4 rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej) w tym m.in. oznaczenie pacjenta zgodnie 
z art. 25 pkt 1 u.p.p.; wśród tych danych znajduje się również oznaczenie płci (art. 25 pkt 1 lit. c u.p.p.).

13  Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udziela-
niu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicz-
nej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem, Dz. U. z 2012 r. poz. 1100.

14  Rozdział XII ust. 10 pkt 10 rozporządzenia.
15  Jeśli chodzi o księgę noworodka, to w przepisach bezpośrednio jej poświęconych nie ustanowiono 

żadnego szczególnego terminu na dokonanie wpisu, ale pomocne mogą być tutaj przepisy dotyczące karty 
noworodka. Jak wiemy, karta ma być założona niezwłocznie (§ 23 ust. 1 rozporządzenia w sprawie doku-
mentacji medycznej), a jednocześnie powinna zawierać między innymi numer w księdze noworodków, pod 
którym dokonano wpisu o urodzeniu (§ 23 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej). 
Ten ostatni musi więc powstać przed sporządzeniem karty noworodka (a ta ma być założona niezwłocznie). 
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najpewniej nie zdają sobie sprawy z konsekwencji prawnych, jakie 
spadną na dziecko w razie ich pomyłki. Jako że postępowania o zmia-
nę płci metrykalnej są raczej wstydliwymi tajemnicami, brak jest świa-
domości społecznej w tym obszarze. Tymczasem, mimo istnienia obo-
wiązku wpisania płci we wszystkich omówionych wyżej dokumentach 
szpitalnych, brak tego wpisu nie unicestwiałby ich bytu prawnego (nie 
stawałyby się one nieważne, nieskuteczne itp.). Prawdopodobnie zwy-
czaj i kulturowe uwarunkowania sprawiają jednak, że płeć jest auto-
matycznie wpisywana i trudno wskazać przypadki, w których rubryka 
ta pozostała pusta.

Karta urodzenia

Karta urodzenia, ostatni ze szpitalnych dokumentów, zostanie omó-
wiona osobno, jako że stanowi jedną z dwóch podstaw sporządzenia 
aktu urodzenia16. Przepisy regulują zarówno treść karty urodzenia17, 
jak i jej formę18. Dokument ten zawiera zaledwie trzy kategorie in-
formacji: dane matki, miejsce, datę i godzinę urodzenia dziecka oraz 
właśnie płeć dziecka. Ustawodawca nałożył obowiązek przekazania 
karty urodzenia kierownikowi USC w bardzo krótkim terminie 3 dni 
od dnia jej sporządzenia19. Nie wprowadził jednak wyraźnego ter-
minu na samo sporządzenie tego dokumentu, co pozwala naszym 

Wynika z tego, że i wpisu w księdze noworodków trzeba dokonać niezwłocznie. Jeśli zaś chodzi o kartę in-
formacyjną z leczenia szpitalnego, to zgodnie z przepisem § 24 ust. 8 rozporządzenia w sprawie dokumentacji 
medycznej wydaje się ją w dniu wypisu, a w przypadku wypisu na żądanie lub „karnego” wypisania ze szpitala 
– bez zbędnej zwłoki (chodzi tu o przypadki, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy o działalności 
leczniczej). Dodatkowo rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej w § 4 ust. 1 ogólnie wskazuje, że 
wpisu w dokumentacji (nie ma rozróżnienia – toteż dotyczy to i dokumentacji indywidualnej wewnętrznej/
zewnętrznej i dokumentacji zbiorczej) dokonuje się niezwłocznie po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, 
w sposób czytelny i w porządku chronologicznym.

16  Art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 
r., poz. 1741 ze zm.), oznaczona dalej skrótem „Pr.a.s.c.”.

17  Treść karty urodzenia określa art. 54 ust. 2 Pr.a.s.c.
18  Jej wzór określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r w sprawie wzorów 

karty urodzenia i karty martwego dziecka, Dz. U. z 2015 r., poz. 171. W rozporządzeniu określono datę utraty 
przez niego mocy z dniem 1 stycznia 2018 r. (§ 2). Z tym dniem wejdzie w życie art. 54 ust. 4 Pr.a.s.c., zgod-
nie z którym karta urodzenia przekazywana będzie kierownikowi USC w formie dokumentu elektronicznego 
(zastąpi on dokument papierowy).

19  Art. 54 ust. 1 Pr.a.s.c.
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zdaniem wyodrębnić dwie hipotezy interpretacyjne odnośnie do ogra-
niczeń czasowych dla dokonania tej czynności. Wybór którejś z hi-
potez będzie rodził odmienne konsekwencje i możliwości prawne dla 
dziecka i jego rodziców.

Status karty urodzenia – hipoteza pierwsza

Zgodnie z pierwszą z możliwości, kartę urodzenia uznać należy – 
mimo pewnych obiekcji proceduralnych20 – za zaświadczenie w rozu-
mieniu Działu VII Kodeksu postępowania administracyjnego21. Przepis 
art. 217 § 2 pkt 1 k.p.a. stanowi bowiem, że zaświadczenie wydaje się, 
jeżeli urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu praw-
nego wymaga przepis prawa. Chodzi tu o takie czynności, które pole-
gają na urzędowym potwierdzeniu obiektywnie istniejącego (aktualnie 
lub w przeszłości) stanu rzeczy22 i dokonywane są przez organy ad-
ministracji publicznej w znaczeniu ustrojowym lub funkcjonalnym23. 
Podmiot leczniczy uznać można za organ w drugim z tych znaczeń24. 
Koncepcja zaświadczenia umożliwia określenie terminu na sporządze-
nie karty urodzenia – powinna być ona wydana bez zbędnej zwło-
ki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni25. Ponieważ karta 
urodzenia jest wydawana obowiązkowo po zaistnieniu określonego 

20  Jak podaje się w literaturze, postępowanie w sprawie wydania zaświadczenia wszczynane jest na 
podstawie żądania osoby uprawnionej, a przepisy nie dają podstaw do wystawiania zaświadczeń z urzędu. 
Zob. np. J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 
Warszawa 2011, s. 690. Również Z.R. Kmiecik: Instytucja zaświadczenia w prawie administracyjnym, Lublin 
2002, s. 22 pisze, że poza zakresem działania kodeksu pozostają zaświadczenia pochodzące wprawdzie od 
organów administracji publicznej, ale wydawane z urzędu. Tymczasem karta urodzenia powstaje z urzędu. 
Przyjmując hipotezę interpretacyjną kwalifikującą kartę urodzenia do kategorii zaświadczeń, należałoby te 
proceduralne zastrzeżenia odrzucić.

21  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 
z 2016r., poz. 23), oznaczona dalej skrótem „k.p.a.”.

22  Organ potwierdza w nim, a nie stwierdza, istnienie danej sytuacji (L. Klat-Wertelecka: Zaświadcze-
nie w prawie administracyjnym, Warszawa 2001, s. 38.).

23  Z.R. Kmiecik, Instytucja zaświadczenia…, jw., s. 10.
24  Przy przyjęciu kryterium funkcjonalnego podmioty mogą mieć status organu w zakresie realizacji 

danego zadania. W tej kategorii umieszcza się m.in. zakłady administracyjne (zob. E. Ura: Prawo administra-
cyjne, Warszawa 2015, s. 57). Podmiot leczniczy należy uznać za zakład administracyjny.

25  Art. 217 § 3 k.p.a.
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zdarzenia, termin do jej wydania liczyć należy od dnia następującego 
po dniu urodzenia się dziecka26.

Istotne stają się więc możliwości przedłużenia czasu na sporzą-
dzenie karty urodzenia, traktowanej jako zaświadczenie. Literalnie 
biorąc, należałoby uznać, że jeżeli po urodzeniu się dziecka zaistnieją 
jakiekolwiek wątpliwości (np. co do płci), to podmiot wydający kar-
tę urodzenia ma jedynie maksymalnie 7 dni na ich rozwianie27. Takie 
rozumienie prowadziłoby jednak do absurdu. Termin siedmiodnio-
wy – mimo, że określony przez prawodawcę bardzo ściśle – wymaga 
zatem „uelastycznienia”. Jakie argumenty można tu przytoczyć? Po 
pierwsze, w orzecznictwie działanie „bez zbędnej zwłoki” rozumiane 
jest jako zakaz nieuzasadnionego powstrzymywania się od załatwie-
nia sprawy oraz obowiązek działania bez niepotrzebnych przewlekło-
ści28. Trudno uznać, że oczekiwanie na ujednoznacznienie diagnozy co 
do płci dziecka jest zbędną zwłoką. Po wtóre, przeprowadzenie po-
stępowania wyjaśniającego, poprzedzającego wydanie zaświadczenia, 
powinno być zwieńczone par excellence wyjaśnieniem stanu rzeczy29, 
który w przypadku karty urodzenia będzie obejmował trzy fakty30  
– fakt urodzenia się, osobę matki i fakt posiadania określonej płci. Na-
wet jeśli w zakresie płci wystarczyć ma jedynie silne domniemanie, 
to na uprawdopodobnienie tego domniemania racjonalny prawodaw-
ca powinien dać stosowny czas. Trudno uznać za racjonalne rozumie-
nie, zgodnie z którym prawidłowemu ustaleniu płci miałoby stanąć na 
przeszkodzie sztywne ograniczenie nieadekwatnym względem potrzeb 

26  Termin wydania zaświadczenia „zwykłego” (czyli nie będącego kartą urodzenia) liczy się od dnia 
wszczęcia postępowania w sprawie wydania zaświadczenia, tzn. od dnia doręczenia żądania wydania go. Por. 
Z. Janowicz: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1995, s. 507. Zgodnie z art. 57 
§ 1 k.p.a., pierwszy dzień terminu do wydania zaświadczenia to dzień następujący po dniu urodzenia.

27  Organ powinien zadziałać „bez zbędnej zwłoki” („niezwłocznie”, „od ręki”), maksymalnie zaś 
w ciągu 7 dni (w razie konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego) – tak J. Borkowski (w:) 
B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego…, jw., s. 690.

28  Wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 stycznia 2013 r., IV S/Wa 2143/12, CBOSA. Zob. także wyrok 
WSA w Warszawie z dnia 21 września 2006 r., VII SAB/Wa 40/06, CBOSA.

29  Wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 grudnia 2006 r., II SA/Wa 847/06, CBOSA.
30  W karcie urodzenia dochodzi do potwierdzenia określonego zdarzenia, czyli narodzenia się, które 

jest faktem w rozumieniu art. 217 § 2 k.p.a. Spełnia ono bowiem warunki, jakim musi odpowiadać „fakt”.. Zob. 
W. Jakimowicz: Wykładnia w prawie administracyjnym, Warszawa 2006, s. 492.



Prawo i Medycyna 2/2016 (63, vol. 18) 13

Dzieci bez płci. Jak polski prawodawca rozwiązuje...

terminem siedmiu dni. Po trzecie, w orzecznictwie podnosi się, że 
wydanie zaświadczenia jest niemożliwe tam, gdzie stan faktyczny jest 
sporny lub informacje nasuwają wątpliwości organu; w takiej sytuacji 
nie może on w sposób arbitralny przesądzać w formie zaświadczenia 
tych wątpliwych kwestii31. Wydaje się niezwykle zasadnym odnieść 
taki sposób interpretacji do karty urodzenia w zakresie płci. Po czwar-
te wreszcie, literatura stoi na stanowisku, że termin 7 dni na wydanie 
zaświadczenia ma charakter wyłącznie instrukcyjny32. Na możliwość 
wydania zaświadczenia w terminie przenoszącym 7 dni wskazuje wy-
raźnie orzecznictwo33. Po piąte, warto rozważyć, jakie konsekwencje 
prawne mogą wystąpić przy restrykcyjnym, literalnym podejściu do 
terminu zawartego w art. 217 § 3 k.p.a. W przypadku niedotrzymania 
przez organ terminu odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy art. 
36-38 k.p.a., dotyczące bezczynności34, zaś ewentualne postępowa-
nie ze skargi na bezczynność jest długotrwałe, co paradoksalnie może 
przynieść korzyść dziecku – daje bowiem czas na przeprowadzenie do-
kładnej diagnostyki. Warto też wspomnieć o możliwości wzruszenia 
karty urodzenia. Ponieważ nie ma możliwości korekty już wydanego 
zaświadczenia35, gdy nie odpowiada ono stanowi faktycznemu, zmiana 

31  Wyrok NSA z dnia 3 lutego 2015 r., I OSK 1813/13, CBOSA.
32  Tak na przykład K. Celińska-Grzegorczyk: Komentarz do art. 217 KPA [w:] Kodeks postępowania 

administracyjnego. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2014, s. 724: „Termin określony 
w art. 217 § 3 KPA zakwalifikować należy jako instrukcyjny. W sytuacji, w której organ nie wyda zaświad-
czenia w ustawowym terminie, podmiot, który zainicjował postępowanie, może bronić się składając skargę do 
sądu administracyjnego na bezczynność bądź przewlekłe prowadzenie postępowania”. Dosyć szeroko na temat 
terminu na wydanie zaświadczenia wypowiedział się K. Klonowski: Komentarz do art. 217 k.p.a. (w:) Kodeks 
postępowania administracyjnego. Komentarz, red. H. Knysiak-Molczyk, Warszawa 2015, s. 1166-1167.

33  Wyrok NSA z dnia 13 grudnia 2013 r., I OSK 1035/13, LEX nr 1528918. I dalej sąd wskazuje: „(…) 
sam fakt, że (…) organ nie wyda w powyższym terminie zaświadczenia nie oznacza (…), że organ pozostaje 
w bezczynności. Niezachowanie tego terminu,a nawet jego wielokrotne przekroczenie, może być uzasadnione 
koniecznością podejmowania określonych czynności (…)”.

34  L. Klat-Wertelecka, Zaświadczenie…, jw., s. 73. Podobnie: Z.R. Kmiecik, Instytucja zaświadcze-
nia…, jw., s. 82. Stanowisko o odpowiednim stosowaniu przepisów art. 37-38 k.p.a. prezentowane jest także 
w orzecznictwie – zob. wyrok WSA w Białymstoku z dnia 20 grudnia 2011 r., II SAB/Bk 38/11, CBOSA. 
Podobnie wyrok WSA w Krakowie z dnia 10 września 2013 r., III SAB/Kr 31/13, CBOSA. Zob. także wyrok 
WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13 stycznia 2010 r., II SAB/Go 84/09. Na temat bezczynności zob. A. 
Krawiec (w:) Postępowanie administracyjne, red. T. Woś, Warszawa 2013, s. 239.

35  Np. w trybach nadzwyczajnych postępowania administracyjnego (wznowienie postępowania, 
stwierdzenie nieważności), zob. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2010 r., III SA/Gd 62/10, CBOSA.
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treści może nastąpić jedynie poprzez wydanie nowego36 (data wydania 
ma decydujące znaczenie – nowe unieważnia niejako stare37). Karta 
urodzenia może być więc zastąpiona, a w obrocie prawnym powinno 
się respektować kartę z datą późniejszą. „Podmienienie” karty urodze-
nia możliwe jest jednak tylko do chwili sporządzenia aktu urodzenia. 
Później zastosowanie muszą znaleźć znacznie bardziej restrykcyjne 
przepisy o korekcie aktu urodzenia, niedozwalające na takie działanie. 
Trzeba również dodać, że zamiana karty urodzenia może sprawdzić się 
jedynie w tych sytuacjach, w których rozpoznanie błędnego określenia 
płci nastąpi niemal od razu. Nie rozwiąże natomiast problemu w tych 
przypadkach ZRP, w których nie będzie można w krótkim czasie z całą 
pewnością ustalić, że dziecko jest innej płci niż ta wynikająca z pier-
wotnej karty urodzenia. W tych sytuacjach antidotum mogłoby się stać 
przyjęcie przez ustawodawcę rozwiązania niemieckiego – możliwości 
czasowego niewpisywania płci do aktu urodzenia.

Status karty urodzenia – hipoteza II

W doktrynie procesowego prawa administracyjnego podkreśla się, 
że nie wszystkie „dokumenty potwierdzające” można uznać za za-
świadczenia w rozumieniu Działu VII k.p.a., a to wtedy, gdy ich „treść 
wykracza poza stwierdzenie istniejącego stanu faktycznego lub praw-
nego i częściowo ma charakter opinii”38. Charakterystykę tę odnieść 
można także do niektórych zaświadczeń lekarskich. Mają to być doku-
menty, których „celem jest udostępnienie określonym organom lub in-
stytucjom (sądowym, administracyjnym, ubezpieczeniowym) ustaleń, 
które mogą być prawidłowo wyprowadzone wyłącznie przez osoby 

36  Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2010 r., III SA/Gd 62/10, CBOSA. Zaświadczenie jest 
„pochodną istniejących faktów lub stanu prawnego i wraz ze zmianą tych faktów lub stanu prawnego – staje 
się nieaktualne, w związku z czym może być wydane nowe, odpowiadające aktualnemu stanowi prawnemu 
lub aktualnym faktom” – zob. Z.R. Kmiecik, Instytucja zaświadczenia…, jw., s. 103. Zob. także wyrok WSA 
w Warszawie z dnia 9 lutego 2015 r., VI SA/Wa 405/14, LEX nr 1806510. 

37  Zaświadczenie stanowi dowód istnienia stwierdzonych w nim okoliczności w momencie wydania, 
a nie w momencie posłużenia się (okazania go) – zob. Z.R. Kmiecik, Instytucja zaświadczenia…, jw., s. 107. 

38  R. Kmiecik, Instytucja zaświadczenia…, jw., s. 168.
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posiadające wyższe studia medyczne”39. Ponieważ nie istnieje jeden, 
ogólny reżim proceduralny dla wszystkich zaświadczeń lekarskich 
funkcjonujących w obrocie prawnym, dlatego też stosownych przepi-
sów trzeba poszukiwać każdorazowo w tych aktach prawnych, które 
ustanawiają określony typ zaświadczenia lekarskiego. Jeśliby zaliczyć 
kartę urodzenia do tej kategorii dokumentów, odpowiednich przepi-
sów procesowych należałoby szukać w samej Pr.a.s.c., ta zaś – jak już 
wspomniano – explicite nie nakłada na podmiot leczniczy żadnego ter-
minu na sporządzenie karty urodzenia. Nie można jednak zapominać 
o art. 12 ust. 1 Pr.a.s.c, który w sprawach nieuregulowanych w usta-
wie nakazuje stosowanie przepisów k.p.a. Mogłoby się więc wyda-
wać, że druga z hipotez – koniec końców – prowadzi do takich samych 
skutków, co pierwsza. Otwiera ona jednak drogę do argumentacji, że 
w istocie przepisy k.p.a. w sprawach nieuregulowanych w pr.a.s.c. 
należy stosować nie tyle wprost, co odpowiednio. Jeśli zaś przepisy 
te należy stosować odpowiednio, to można także i z pewnymi mo-
dyfikacjami, które są uzasadnione szczególnym charakterem za-
świadczenia lekarskiego. Jego wystawienie wymaga bowiem nie tyle 
sprawdzenia pewnych danych w posiadanych rejestrach (tak jak dzieje 
się to w przypadku „klasycznego” zaświadczenia), lecz przeprowadze-
nia badań, które w pewnych przypadkach mogą trwać znacznie dłużej 
niż 7 dni. Oczywiście w praktyce karty urodzenia wypisywane są na 
podstawie wytworzonej już wcześniej dokumentacji szpitalnej, jednak 
nie ma uzasadnienia dla ujmowania w karcie urodzenia informacji do-
tyczącej płci, która jest wątpliwa, nawet jeżeli wcześniej znalazła się 
ona, na przykład, w karcie noworodka40. Sumując, skoro karty uro-

39  Ibidem, s. 168 i n. Por. także P. Krzykowski: Wydawanie zaświadczeń w polskim prawie administra-
cyjnym, Olsztyn 2010, s. 158-160.

40  Jeżeli nawet uznać, że karta urodzenia jest „klasycznym” zaświadczeniem, które wymaga po prostu 
przeniesienia do swojej treści danych już posiadanych w dokumentacji szpitalnej, to tym bardziej podkreśla to 
potrzebę dołożenia przez podmiot leczniczy staranności w sporządzeniu wpisu w księdze noworodka, karty no-
worodka etc. Z pewnością nie jest bowiem „zbędną zwłoką” wstrzymanie wytworzenia dokumentów ze względu 
na potrzebę wykonania dodatkowych badań koniecznych do prawidłowego oznaczenia płci dziecka. Jest jednak 
oczywiste, że podmiot leczniczy dla właściwego funkcjonowania musi jak najszybciej rejestrować w dokumen-
tacji szpitalnej zdarzenia takie jak urodzenie się dziecka, dlatego też należałoby zalecać nie tyle niesporządzanie 
tych dokumentów do czasu oznaczenia płci, lecz raczej pominięcie tej informacji w dokumentach.
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dzenia nie musimy traktować jak zaświadczenia i wobec tego nie 
ma żadnego szczególnego terminu na jej sporządzenie, to należało-
by sądzić, że lekarze nie muszą się spieszyć z tą czynnością ponad 
rozsądną miarę.

Warto skończyć ten fragment opracowania następującą, nasuwającą 
się bardzo wyraźnie konkluzją: w obecnym stanie prawnym właśnie 
podmioty lecznicze powinny starać się zatrzymywać machinę pochop-
nego przypisywania płci dziecku. Odłożenie w czasie sporządzenia 
karty urodzenia skutkować będzie czasowym brakiem możliwości spo-
rządzenia aktu urodzenia. O ile co do zasady rodzi to niekorzystne kon-
sekwencje (bez aktu urodzenia nie można realizować wielu uprawnień, 
o czym nieco niżej), to jednak może uchronić dziecko przed stygmaty-
zującym błędem, którego usuwanie wydaje się znacząco bardziej do-
legliwe niż fakt niedysponowania aktem urodzenia. Rzecz jasna, czym 
dłużej dziecko miałoby funkcjonować bez aktu urodzenia, tym – ze 
względów kulturowych i prawnych - trudniej dla niego, lecz mimo to 
brak aktu urodzenia nie wydaje się zbyt wygórowaną ceną za możli-
wość dokonania późniejszego, zgodnego z rzeczywistym stanem rze-
czy wpisu i tym samym uniknięcia dotkliwych konsekwencji błędnego 
określenia płci. 

Sporządzenie aktu urodzenia i możliwość przedłużenia 
procedury jego powstania

Co dzieje się po wydaniu karty urodzenia? Jak wskazano wyżej, 
jest ona podstawą sporządzenia aktu urodzenia, jednak nie jedyną; dru-
gą stanowi zgłoszenie urodzenia dziecka (zazwyczaj przez rodzica)41 
w USC, do protokołu, w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty 
urodzenia42. Akt urodzenia sporządza się w dniu zgłoszenia urodze-
nia dziecka43, przy czym powstaje on nawet jeśli rodzice nie wykonają 

41  Art. 57 Pr.a.s.c.
42  Art. 55 ust. 1 Pr.a.s.c. i art. 53 ust. 1 Pr.a.s.c.
43  Art. 52 ust 1 Pr.a.s.c.
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swojego obowiązku44. Piśmiennictwo uznaje, że termin 21-dniowy jest 
terminem zawitym, którego przekroczenie powoduje konieczność 
sporządzenia aktu urodzenia z urzędu45, jeśli wpłynęła karta uro-
dzenia dziecka.. Warto także zwrócić uwagę na odnośny fragment uza-
sadnienia do projektu obecnie obowiązującej ustawy – Prawo o aktach 
stanu cywilnego, w którym stwierdzono, że w projekcie: „określono 
zasady i warunki umożliwiające sporządzenie aktu urodzenia z urzędu 
jedynie na podstawie karty urodzenia bądź karty martwego urodzenia 
(…) Pierwszy przypadek (…) będzie aktywizował się w sytuacji, gdy 
osoby zobowiązane do zgłoszenia urodzenia nie dokonają zgłoszenia 
w ustawowym terminie (…). Ta nowa regulacja w polskim porząd-
ku prawnym umożliwi niezwłoczne [sic! – ABB] sporządzenie aktu 
urodzenia, konieczne ze względu na dobro dziecka. (…) oraz dla 
wyeliminowania przypadków braku aktu urodzenia dziecka i w kon-
sekwencji braku możliwości nadania dziecku numeru PESEL”46. Uza-
sadnienie podkreśla więc jako aksjologiczny priorytet prawodawcy 
wyeliminowanie sytuacji, w której dziecko nie posiada aktu urodzenia, 
nie zaś to, by zawartość aktu odpowiadała rzeczywistości, a tym sa-
mym realizowała dobro dziecka.

Trzeba uznać, że w aktualnym stanie prawnym kierownik USC nie 
dysponuje (legalną) możliwością wydłużenia terminu sporządzenia 
aktu urodzenia. Przepisy są tu precyzyjne, wyznaczając momenty do-
konania czynności w sposób jednoznaczny. Nawet jeśli z najszlachet-
niejszych intencji nie sporządzi dokumentu, narusza prawo i w związku 

44  Art. 55 ust 2 Pr.a.s.c.
45  Tak I. Basior, A. Czajkowska, D. Sorbian: Prawo o aktach stanu cywilnego z komentarzem. Przepi-

sy wykonawcze i związkowe oraz wzory dokumentów. Komentarz, LEX 2015. Jeśli zaś chodzi o praktykę, bada-
nia empiryczne (osobisty kontakt z poszczególnymi urzędami) ukazały, że nie jest ona jednolita. Dla przykładu 
w USC w Katowicach po upływie 21 dni czeka się z nadzieją, że dziecko zostanie zgłoszone w późniejszym 
terminie, a sporządzenie aktu urodzenia z urzędu traktowane jest jako ostateczność. W USC w Białymstoku 
akt urodzenia sporządza się od razu (następnego dnia po upływie 21 dniowego terminu), nie ma możliwości 
przedłużenia ustawowego terminu. W USC w Lublinie wszystkie zgłoszenia wprowadzane są do kalendarza 
i ukazują się jako przeterminowane. Czeka się jeden, dwa dni po upływie 21 dni.

46  Uzasadnienie rządowego projektu ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, druk nr 2620, Sejm 
VII kadencji, s. 29, http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/A3F2218065524B31C1257D1C003DB428/%24F
ile/2620.pdf [data dostępu 06.09.2016].
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z tym naraża się na odpowiedzialność47. Tak więc, mimo iż kierownik 
USC sporządza dokument kluczowy dla przyszłości dziecka, którego 
zmiana jest dużo trudniejsza niż zmiana karty urodzenia, to jednak ma 
on najmniejsze legalne możliwości, aby tę czynność opóźnić, nawet 
jeśli powziął informację o medycznych wątpliwościach co do płci 
dziecka. Zaniechanie rodzi bowiem jego odpowiedzialność i nie ma on 
tego pola manewru, którym dysponuje szpital wystawiający kartę uro-
dzenia. Jest to bez wątpienia rozwiązanie patologiczne, którego nie-
adekwatność do potrzeb jest dziś oczywista. Należy zatem ponownie 
podkreślić, że w obecnym stanie prawnym możliwość wydłużenia cza-
su na sporządzenie aktu urodzenia leży w zasadzie w dyspozycji pod-
miotu wystawiającego kartę urodzenia. Wyłącznie jego postawa może 
dać nieco więcej czasu na postawienie medycznej diagnozy (póki szpi-
tal nie pośle karty urodzenia, USC nie wie o narodzinach dziecka). 

Konsekwencje aktualnych regulacji prawnych dla dziecka 
i jego rodziców

Aktualnie możliwe są dwa scenariusze. Pierwszy – w świetle wąt-
pliwości szpital zwleka ze sporządzeniem karty urodzenia, co powodu-
je konsekwencje w postaci niepowstania aktu urodzenia. W tej sytuacji 
rodzice dziecka nie będą mogli nigdzie okazać dokumentu potwierdza-
jącego fakt urodzenia. Drugi scenariusz – mimo medycznych wątpli-
wości karta urodzenia zostaje sporządzona, a akt urodzenia powstaje, 
jednak w przyszłości okazuje się, że wpis tyczący płci był nieprawidło-
wy. W tym wariancie kosztem osobistym dziecka będzie konieczność 
przeprowadzenia korekty aktu urodzenia, a do tego czasu życie w po-
tencjalnym konflikcie tożsamości z płcią metrykalną.

47  Odpowiedzialność pracowniczą - jest on pracownikiem samorządowym, a więc w sprawach nieure-
gulowanych w ustawie o pracownikach samorządowych mają do niego zastosowanie przepisy Kodeksu pracy 
(art. 43 u.p.s.). 
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„Koszty” rodziców i dziecka w przypadku nieposiadania 
aktu urodzenia

Szczególna moc aktu urodzenia wyznaczana jest z jednej strony 
niemożnością przedsiębrania bez niego większości czynności praw-
nych, z drugiej zaś - niemożnością zastąpienia go innym dokumentem. 
To ostatnie zdarza się w prawie niezwykle rzadko. W przypadku aktu 
urodzenia mamy do czynienia z „pierwotnością” jego pochodzenia - 
nie powstaje przed nim inny dokument, mogący stanowić dla niego 
substytut o porównywalnej mocy prawnej (zazwyczaj to akt urodzenia 
zastępuje później wydawane dokumenty np. w razie ich utraty). Tym-
czasem okazanie aktu urodzenia jest konieczne na gruncie wielu postę-
powań dotyczących samego dziecka, jak i uprawnień rodziców z tytułu 
jego urodzenia. W szczególności warto wymienić:

• reprezentowanie interesów dziecka w postępowaniach z zakre-
su prawa cywilnego (np. o zadośćuczynienie i odszkodowanie 
czy w sprawach spadkowych), prawa rodzinnego (alimenty czy 
ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa) oraz prawa karnego;

• realizację uprawnień rodziców z tytułu urodzenia dziecka: uzy-
skanie urlopów związanych z rodzicielstwem48 oraz zasiłku ma-
cierzyńskiego49;

• nadanie numeru PESEL50, którego posiadanie ma kluczowe 
znaczenie choćby w sprawach paszportowych51 czy doty-
czących świadczeń rodzinnych (zasiłku rodzinnego, zasiłku 

48  Zob. § 2 ust. 2 i inne przepisy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 
grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz 
dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz. U. z 2015 r., poz. 2243).

49  Zob. § 9 i inne przepisy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 
grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków 
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbęd-
nych do przyznania i wypłaty zasiłków (Dz. U. z 2015 r., poz. 2205 ze zm.).

50  Art. 20 ust. 1 Pr.a.s.c. i art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności 
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 722 ze zm.).

51  Art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (tekst jedn. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 758) i § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1026 ze zm.).



20 Prawo i Medycyna 2/2016 (63, vol. 18)

Aneta Gawlik, Agnieszka Bielska-Brodziak, Grzegorz Krawiec

pielęgnacyjnego etc.)52 i świadczenia wychowawczego tzw. 
500+53. Przykładowe wyliczenie ukazuje zakres ograniczeń do-
tykających podmioty niedysponujące aktem urodzenia (okolicz-
ność ta zapewne może wyjaśniać presję wywieraną na lekarzy 
przez niektórych rodziców dzieci z ZRP w celu przyspieszenia 
wydania dokumentacji medycznej). Nasuwa się więc następują-
ce spostrzeżenie: o ile potrzeba szybkiego powstania aktu uro-
dzenia jest z uwagi na jego prawne znaczenie bezdyskusyjna, 
niejasne są powody, dla których jego niezbędnym składni-
kiem, w każdym przypadku od chwili powstania, musi być 
określenie płci (nawet za cenę ryzyka nieprawidłowego wpi-
su tejże). Przyczyny, dla których polski prawodawca zdecydo-
wał się na tego typu bezwyjątkowe rozwiązanie, nie są znane 
(nie zostały w szczególności wyrażone w materiałach z procesu 
legislacyjnego), mimo iż aktualnie obowiązujące Prawo o ak-
tach stanu cywilnego jest ustawą nową, pochodzącą z czasu, kie-
dy wiedza medyczna na temat przypadków ZRP była już ugrun-
towana i wskazywała na potrzebę wprowadzenia możliwości 
wydłużenia czasu na medyczną ocenę płci dzieci z obojnaczymi 
narządami. Nieistnienie w polskim prawie instrumentów umoż-
liwiających pozostawienie rubryki „płeć” pustą, skazuje dziecko 
na ryzyko błędnego zakwalifikowania. Jest to cena, jaką de lege 
lata musi ono ponieść za faktyczną możliwość zaistnienia jako 
podmiot prawa.

Mając to wszystko na względzie, dla prowizorycznego wyjścia 
z obecnej sytuacji należy postulować, aby dla potrzeb potwierdzania 
faktu urodzenia przed powstaniem aktu urodzenia, uwzględniać kar-
tę informacyjną (kartę wypisową ze szpitala). Ma ona charakter do-
kumentu urzędowego, co oznacza, że na gruncie procedur prawnych 
może stanowić potwierdzenie urodzenia się dziecka (zamiast aktu 

52  Art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. 
z 2015 r., poz. 144 ze zm.).

53  Art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 195).
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urodzenia). Jako dokument urzędowy karta informacyjna korzysta 
z domniemania prawdziwości. Przyjęcie takiej wykładni pozwoliłoby 
uniknąć sytuacji, w której brak aktu urodzenia paraliżuje możliwość 
realizowania uprawnień dziecka czy jego rodziców54.

Konsekwencje podjęcia błędnej decyzji o przypisaniu płci. 
Możliwości korekty aktu urodzenia

Przedwczesna decyzja o przypisaniu płci (podjęta przed rozstrzyg-
nięciem wątpliwości medycznych) jest obarczona ryzykiem błędu, 
którego dotkliwość zależy od procedury przyjętej w celu korekty 
płci metrykalnej. Praktyka orzecznicza wskazuje na funkcjonowanie 
dwóch wariantów. Wariant pierwszy: jeśli zdiagnozowana postać ZRP 
jest prosta55 i pozwala przyjąć z całą pewnością, że już w chwili przy-
pisania płci metrykalnej popełniono błąd, wówczas stosuje się (a przy-
najmniej powinno) procedurę sprostowania aktu urodzenia. Wariant 
drugi: jeśli zdiagnozowana postać ZRP jest na tyle skomplikowana, że 
w dacie przypisywania, mimo wykonania wszelkich badań, nie można 
było z całą pewnością określić płci (istniały wątpliwości co do jedno-
znaczności płci wymagające obserwacji dziecka w dłuższym czasie) 
właściwy jest tryb tzw. zmiany płci (powództwo o ustalenie z art. 189 
kodeksu postępowania cywilnego). 

Tryb nieprocesowy – sprostowanie aktu urodzenia osób 
z obojnaczymi narządami płciowymi.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego dotychczas rzadko odnosiło się 
do osób dotkniętych ZRP. W zasadzie należy przywołać dwa judykaty. 

54  Do czasu zmian legislacyjnych należy dokonywać wykładni obowiązujących przepisów z perspek-
tywy prawodawcy racjonalnego, a więc świadomego naukowego status quo. Kierunek taki ogólnie jest po-
stulowany, kiedy mowa o styku bioetyki i prawa (zob. M. Boratyńska, P. Konieczniak: Bioetyka a prawo [w:] 
Bioetyka, red. J. Różyńska, W. Chańska, Warszawa 2013, s.57-63).

55  Np. wrodzony przerost nadnerczy
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Zarówno w pierwszym z 1978 r.56, jak i w drugim z 2013 r.57 uznano 
(bez różnicowania przyczyn ZRP), że trybem właściwym dla korekty 
płci prawnej w przypadkach osób z obojnaczymi narządami płciowymi 
jest procedura sprostowania aktu urodzenia.

Pierwszy, mimo iż wydany w czasach dla medycyny zamierzch-
łych, zawiera cenne dla współczesności zapatrywania prawne. Wy-
różnia mianowicie dwie sytuacje, na skutek których istnieje koniecz-
ność korekty płci prawnej: „albo płeć noworodka zostaje od początku 
wadliwie określona, albo też płeć, określona początkowo prawidłowo, 
ulegnie następnie na skutek zachodzących w organizmie zmian prze-
kształceniu”. Wypadek pierwszy – powiada sąd – nie nastręcza prak-
tyce trudności: „Mylne określenie płci w akcie urodzenia powoduje 
wadliwość tego aktu istniejącą już w chwili sporządzenia (…), taka zaś 
nieprawidłowość może być usunięta w drodze sprostowania aktu (…). 
Wątpliwości natomiast nasuwa sytuacja druga (…), że wpis w akcie 
urodzenia (…) został dokonany prawidłowo, lecz następnie stał się na 
skutek późniejszych zmian nieprawdziwy”58. Ta wypowiedź SN uwy-
pukla istotę problemu osób z ZRP (wadliwość decyzji co do płci od 
samego początku) i jego odmienność od problemu, z jakim borykają 
się osoby transseksualne (w przypadku których, w oparciu o aktualne 
możliwości diagnostyczne trzeba stwierdzić - cytując SN - że „wpis 
w akcie urodzenia (…) został dokonany prawidłowo, lecz następnie 
stał się (…) nieprawdziwy”). 

56  Uchwała SN z dnia 25 lutego 1978 r., III CZP 100/77, LEX nr 1104539. Sąd podkreślał w niej 
także: „Rozstrzygnięcie nasuwających się wątpliwości wymaga przede wszystkim wyjaśnienia, kiedy można 
mówić – w wypadkach wątpliwych – bądź o płci męskiej, bądź żeńskiej. Trudności wynikają stąd, że w wy-
padkach takich różnorodne cechy płci nie są jednoznaczne, a granica między dwoma płciami jest niejasna. 
W takim wypadku występuje tzw. obojnactwo, które jednak nie może być ujawnione w akcie urodzenia, gdyż 
prawo uznaje tylko dwie płci: męską i żeńską. W takiej sytuacji należy przeto za podstawę ustalenia płci 
człowieka wziąć wszystkie jej cechy, tak zewnętrzne, jak i wewnętrzne, nie wyłączając świadomości zaintere-
sowanego osobnika. Z konieczności trzeba mu przypisać taką płeć, jakiej cechy są przeważające”.

57  Wyrok SN z dnia 6 grudnia 2013 r., I CSK 146/13, Baza orzeczeń SN – czytamy w nim: „W ra-
zie stwierdzenia u człowieka obojnactwa oznaczenie jego płci dokonane w akcie urodzenia może podlegać 
sprostowaniu, zgodnie z przepisami o aktach stanu cywilnego, a zatem w postępowaniu sądowym (…). Inter-
seksualizm i obojnactwo uzasadnia określenie płci człowieka z uwzględnieniem wszystkich innych cech jego 
budowy, nie wyłączając także świadomości zainteresowanego. (…) Niewątpliwe tego przypadku dotyczyła 
uchwała Sądu Najwyższego z 25 lutego 1978 r., III CZP 100/77 (OSPiKA 1983, nr 10, poz. 217)”.

58   Uchwała SN z dnia 25 lutego 1978 r., III CZP 100/77, LEX nr 1104539
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W przekonaniu autorów niniejszego tekstu, niezależnie od postaci 
ZRP, jeśli tylko okaże się, że płeć dziecka została określona nietraf-
nie, z uwagi na istnienie obiektywnych i możliwych do stwierdzenia 
wątpliwości (obojnaczego ciała) właściwą procedurą korekty aktu uro-
dzenia powinna być (w aktualnym stanie prawnym) procedura sprosto-
wania. Nie wyłącza to rzecz jasna konieczności kontynuowania dążeń 
do tego, aby korekta płci prawnej wszystkich podmiotów, niezależnie 
od przyczyn tejże, doczekała się odrębnej ustawy (jak to miało mieć 
miejsce w projekcie o uzgodnieniu płci, zw. projektem Grodzkiej). 
W przypadku osób z ZRP wpis dotyczący płci nigdy nie jest dokona-
ny prawidłowo – wobec istniejących i możliwych do zidentyfikowania 
wątpliwości medycznych, wpis ten do chwili stuprocentowej diagnozy 
powinien brzmieć „płci nie można określić”. Procedura sprostowania 
powinna znaleźć zastosowanie niezależnie od tego, czy obojnacze ce-
chy będą ujawnione już przy narodzinach czy też później – wykrycie 
ich jest bowiem od początku obiektywnie możliwe. Jakkolwiek rów-
nież w przypadku transseksualizmu podnosi się, że nieprawidłowo 
przypisana płeć powinna być traktowana jako błąd wymagający spro-
stowania, a nie stan rzeczy wymagający ustalenia59, to jednak sytua-
cja osób dotkniętych tym schorzeniem jest póki co - ze względu na 
poznawcze ograniczenia aktualnej diagnostyki medycznej - odmienna 
(nie można powziąć wątpliwości, ponieważ wszystkie „poznawalne” 
komponenty płci są spójne). 

Mimo powyższej argumentacji praktyka sądowa idzie w odmien-
nym kierunku. Badania empiryczne60 ukazują, że w trybie sprostowa-
nia załatwiane są jedynie te przypadki, w których od samego początku 
bez wątpienia można było stwierdzić, iż płeć dziecka jest w oczy-
wisty sposób inna niż wskazywałby na to wygląd zewnętrznych na-
rządów płciowych. Sprostowaniem aktu urodzenia konwalidowane 

59  Podnosi się, że również tutaj mózg jest zdeterminowany już w życiu płodowym, a zatem już 
w chwili narodzin płeć jest „zapisana” na stałe.

60  Dowodzą tego badania postępowań toczących się w sądach rejonowych (wydziałach cywilnych 
nieprocesowych) właściwości sądu okręgowego w Katowicach oraz w sądzie okręgowym w Katowicach 
(w trybie art. 189 k.p.c.), a także wywiady z rodzicami dzieci leczonych w Klinice Pediatrii i Endokrynologii 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
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są przypadki ewidentne – np. klasyczne postaci wrodzonego przero-
stu kory nadnerczy. Bardziej skomplikowane (i mniej jednoznaczne) 
postaci ZRP, wymagające dłuższego czasu na postawienie diagnozy 
i ocenę płci, załatwiane są w drodze powództwa o ustalenie. 

Poczyńmy kilka uwag odnośnie do samej procedury sprostowania. 
Zgodnie z art. 35 ust 1 Pr.a.s.c.: „Akt stanu cywilnego, który zawiera 
dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych reje-
stracji stanu cywilnego (…), o ile stwierdzają one zdarzenie wcześ-
niejsze (…), podlega sprostowaniu”. Ustawa przewiduje dwa warianty 
sprostowania wpisu dotyczącego płci: przez kierownika USC (art. 35 
ust.1 Pr.a.s.c.), jeśli akt urodzenia byłby niezgodny z kartą urodzenia 
oraz sprostowanie sądowe (art. 36 Pr.a.s.c.), dokonywane w postępo-
waniu nieprocesowym, jeśli sprostowanie aktu urodzenia nie jest moż-
liwe na podstawie karty urodzenia (akt zbiorowych rejestracji stanu 
cywilnego).

Z perspektywy oceny przyczyn rzadkiego sięgania po procedurę 
sprostowania w poprzednim stanie prawnym ciekawych wniosków do-
starcza porównanie brzmienia starej i obecnej ustawy Prawo o aktach 
stanu cywilnego. W nowym stanie prawnym, obowiązującym od marca 
2015 r., kluczowe jest pojęcie „niezgodności”(art. 35 ust 1 Pr.a.s.c.)61, 
zaś wedle poprzednio obowiązującej ustawy podstawą sprostowania 
było „błędne lub nieścisłe zredagowanie aktu stanu cywilnego”62. 
W obecnej wersji akcent położony jest zatem na fakt niezgodności, 
nie zaś na stwierdzenie błędu (literalnie nie ma mowy o „błędzie” lub 
„nieścisłości”, lecz o danych niezgodnych z innymi danymi). Inny-
mi słowy, w starym stanie prawnym, aby sprostować wpis określający 
płeć należało stwierdzić, że lekarz popełnił błąd w dacie wykonywa-
nia badania i następstwem tego błędu była treść karty urodzenia. Choć 
z materiałów legislacyjnych wynika, że ogólna intencja obu wersji 

61  Słownikowe znaczenie słowa „niezgodny” to m.in. „będący w sprzeczności z czymś, odmienny od 
czegoś – tak Słownik języka polskiego, pod red. E. Sobol, Warszawa 2010.

62  Art. 31 ustawy z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, która utraciła moc 
z dniem 1 marca 2015 r., brzmiał: „Akt stanu cywilnego podlega sprostowaniu w razie błędnego lub nieścisłego 
jego zredagowania”.
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przepisu była identyczna63, dostrzeżenie odmienności stylistycznej 
obu literalnych brzmień pozwala jednak być może zrozumieć przyczy-
nę rzadkiego stosowania poprzedniej wersji przepisu o sprostowaniu 
i wybierania w jej miejsce procedury z art. 189 k.p.c. Aktualnie używa-
ny przez prawodawcę termin „niezgodność” wydaje się znacznie bar-
dziej trafny. Nowe brzmienie przepisu pozwala naszym zdaniem łatwo 
rozciągnąć jego stosowanie na przypadki, kiedy w dacie badania (po-
wstawania aktu urodzenia) istniały możliwe do stwierdzenia wątpli-
wości co do płci dziecka. One wszak są dowodem niezgodności wpisu 
z rzeczywistością - wpis zgodny z rzeczywistością powinien brzmieć 
„nie można ustalić płci” (aż do czasu postawienia pewnej diagnozy).

Konsekwencje zastosowania procedury „zmiany” płci

Jak już wspomniano, praktyka pokazuje, że w większości przypad-
ków ZRP korekta płci metrykalnej jest przeprowadzana w drodze po-
wództwa o ustalenie (art. 189 k.p.c.). Będzie to dotyczyć wszystkich 
tych sytuacji, w których w dacie pierwotnego przypisywania płci ist-
niały możliwe do wykrycia wątpliwości (cechy płciowe nie były spój-
ne), jednak nie można było mieć pewności co do płci, z jaką dziecko 
będzie się później utożsamiać64. Procedura z art. 189 k.p.c. będzie się 
przy tym odnosić zarówno do pacjentów, u których wątpliwości ziden-
tyfikowano tuż po porodzie, jak i do tych, u których takich wątpliwych 
cech nie dostrzeżono (ujawniono je później), ale były one możliwe do 
dostrzeżenia.

„Zmiana” płci prawnej na podstawie art. 189 k.p.c. jest rozwiąza-
niem, które nieraz już było poddawane krytyce. Przebieg procedury 

63  W uzasadnieniu rządowego projektu ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, druk nr 2620, Sejm 
VII kadencji, s. 29, http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/A3F2218065524B31C1257D1C003DB428/%24
File/2620.pdf [data dostępu 06.09.2016] czytamy „Podstawowa zmiana w procedurze sprostowania polega 
na unifikacji dwóch dotychczasowych trybów i wprowadzeniu wyłącznie jednej przesłanki do sprostowania, 
a mianowicie sytuacji, gdy akt zawiera dane niezgodne z innymi dokumentami.”

64  Będą to zatem wszelkie bardziej skomplikowane postaci ZRP np. pacjenci z kariotypem 46,XY z częś-
ciową niewrażliwością na androgeny lub pacjenci z kariotypem 46XY z nieprawidłową syntezą androgenów.
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został szeroko omówiony w piśmiennictwie65, a dotyczący jej dorobek 
orzeczniczy jest bogaty, choć zmienny (ulegał w kolejnych latach czę-
stym zmianom hipotez interpretacyjnych). Wspomnijmy więc jedynie 
krótko najbardziej spektakularne cechy „zmiany” płci na mocy art. 189 
k.p.c., aby uświadomić raz jeszcze koszty ponoszone przez podmiot, 
w przypadku gdy aparat państwa pomyli się przy jej ustalaniu. W przy-
padku powództwa o ustalenie widzimy wyraźne odwrócenie sytuacji 
względem procedury przypisania płci. O ile akt urodzenia sporządza-
ny jest w wymuszonym przez prawo pośpiechu, o tyle zmiana płci to 
zwykle przewlekły proces, niejednokrotnie dalece odległy w czasie od 
ujawnienia się konfliktu płci prawnej z biologiczną. Trzeba podkreślić 
(a pozwala to dostrzec znikomą rangę, jaką prawodawca wiąże z pra-
wem podmiotu do posiadania płci zgodnej z tożsamością), że przepis 
art. 189 k.p.c. – z uwagi na nieistnienie specyficznych narzędzi praw-
nych – jest wykorzystywany do celów zmiany płci metrykalnej jedynie 
mocą praktyki orzeczniczej sądów. Możliwość ta stanowi na dziś złej 
jakości „protezę”: konieczną, lecz wysoce dolegliwą. Postępowanie 
ma charakter sporny – wymusza więc odnalezienie drugiej strony spo-
ru. Stają się nią rodzice (a u osób dorosłych drugą stroną mogą stać się 
także małżonek i dzieci)66. Wymóg ten jest najbardziej dotkliwy, gdy 
najbliżsi nie akceptują decyzji osoby pragnącej zmienić płeć metry-
kalną i naraża ją na niewątpliwe cierpienie, zmuszając do przeżywania 
otwartego konfliktu z krewnymi przed sądem. W przypadku małolet-
niego, którego rodzice są przeciwni „majstrowaniu” przy płci, praw-
dopodobnie w ogóle nie dojdzie do procesu (jeśli rodzice nie wykażą 
aktywności, a lekarze nie zaingerują w pasywną postawę rodziców 
zwracając się do prokuratora lub sądu rodzinnego), toteż dziecko bę-
dzie w zasadzie skazane na tkwienie w roli, która wynika z jego metryki 

65  Szeroko opisane w J. Ostojska: Sądowa zmiana płci, praca doktorska napisana na WPIA UW 
w 2014 r.; A. Czechowska: Wybrane zagadnienia chirurgicznej zmiany płci u osób dotkniętych transseksua-
lizmem w Polsce, PiM nr 2/2012, s. 91-104. Na temat karnoprawnych i cywilnoprawnych aspektów zmiany 
płci zob. Orientacja seksualna i tożsamość płciowa. Aspekty prawne i społeczne, red. R. Wieruszewski, M. 
Wyrzykowski, Warszawa 2009.

66  W przypadku małoletniego powództwo wytacza kurator.
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(będzie to kształtować jego rolę szkolną, w grupie rówieśniczej, jego 
aktywności, sposób wyrażania siebie przez ubiór i zainteresowania).

Należy wreszcie nadmienić, że niezależnie od przyczyn zmiany wpi-
su płci w akcie urodzenia (a więc niezależnie od tego, czy jest to trans-
seksualizm czy ZRP) i niezależnie również od trybu korekty (sprosto-
wania aktu urodzenia czy powództwo o ustalenie), nie ma możliwości 
wykreślenia z aktu urodzenia płci pierwotnie wpisanej. Sporządza się 
tylko wzmiankę dodatkową67 o nowej płci, zaś stara na zawsze pozo-
staje częścią historii życia podmiotu. Dzieje się tak nawet wówczas, 
gdy już w chwili określania płci, zaraz po urodzeniu, lekarze mieli (lub 
mogli i powinni powziąć) wątpliwości co do podejmowanej decyzji. 
Ślad pozostaje na zawsze, mimo iż w przypadku dzieci płeć nie ma 
żadnego znaczenia dla stosunków prawnych z innymi osobami (nie 
posiadają wszak ani małżonków, ani dzieci), co jest powoływane jako 
argument na rzecz pozostawiania informacji o dawnej płci w przypad-
ku zmieniających ją osób dorosłych.

 Zakończenie

Co byłoby najprostszym, najbardziej rozsądnym i jednocześnie em-
patycznym rozwiązaniem prawnym? Rzecz jasna nie wpisywać płci 
w akt urodzenia dziecka, jeśli tylko zaistnieją wątpliwości medyczne, 
a nawet jeśli zostanie ona pierwotnie określona, usunąć wpis i pozo-
stawić rubrykę pustą w przypadku ujawnienia wątpliwości (do czasu, 
aż będzie można postawić jednoznaczną diagnozę). Prawnicza intui-
cja podpowiada jednak, że to szlachetne i proste rozwiązanie, mimo 
iż sprawdzone (na gruncie praktyki niemieckiej), jest dziś w Polsce 
trudne do pomyślenia. Praktyka dostarcza argumentów, że bez ozna-
czenia płci akt urodzenia raczej nie powstanie, niźli miałby powstać 
niekompletny. Warto jednak dodać, że pojawił się w tej kwestii w piś-
miennictwie bardzo rozsądny (lecz póki co odosobniony) pogląd, 
zgodnie z którym: „Sporządzając akt z urzędu, kierownik urzędu stanu 

67  art. 24 ust. 1 i 2 Pr.a.s.c
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cywilnego jest zobowiązany do ustalenia danych, podlegających wpi-
saniu do aktu urodzenia dziecka. Jeżeli ustalenie pełnych danych nie 
będzie możliwe, do aktu urodzenia dziecka wpisuje się wyłącznie te 
dane, które udało się ustalić. Akt urodzenia dziecka sporządzony w tym 
trybie będzie można w przyszłości uzupełnić bądź sprostować (na pod-
stawie art. 35 i 36).”68. Bez wątpienia pogląd ten należałoby uczynić 
powszechnie akceptowalnym, uznanym i praktykowanym. Mimo iż 
obecnie dostarczenie niekompletnej – w zakresie płci – karty urodze-
nia będzie najprawdopodobniej powodować, że organ powstrzyma się 
z wydaniem aktu urodzenia (wzywając ewentualnie podmiot leczniczy 
do sporządzenia pełnej karty), to działanie takie wynikać będzie wy-
łącznie z uwarunkowań kulturowych i ograniczeń społecznych. Od-
mienne działanie, a mianowicie wydanie aktu urodzenia bez wpisanej 
płci, jest możliwe już na gruncie wykładni aktualnego brzmienia usta-
wy Prawo o aktach stanu cywilnego (ustawa literalnie tego nie zabra-
nia) i ponad wszystko wydaje się najlepiej legitymizowaną ze wzglę-
dów aksjologicznych hipotezą interpretacyjną. 

Obowiązujące w Polsce status quo powoduje, że pochopnie przy-
pisana płeć prawna staje się czasem dramatycznym stygmatem ciążą-
cym przez całe życie. Zdarza się niejednokrotnie, że osoby pozostające 
w sytuacji konfliktu między płcią biologiczną a płcią prawną w uciecz-
ce przed publiczną stygmatyzacją, decydują się na pozostawanie w nie-
zgodnej ze swoją tożsamością płci metrykalnej, przyjmując w konse-
kwencji fikcyjne role społeczne. Zmiany obowiązujących procedur, 
nieadekwatnych względem wiedzy medycznej i potrzeb osób dotknię-
tych zaburzeniami różnicowania płci, napotykają jednak w Polsce na 
poważne przeszkody. Wspomniany już projekt ustawy o uzgodnieniu 
płci, zainspirowany przez transseksualną posłankę Annę Grodzką, po 
raz pierwszy w Polsce miał uregulować kwestie zmiany płci prawnej, 

68  I Basior, A. Czajkowska, D. Sorbian, Prawo o aktach stanu cywilnego z komentarzem. Przepisy 
wykonawcze i związkowe oraz wzory dokumentów. Komentarz. LEX 2015.
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jednak finalnie nie stał się prawem obowiązującym69, a próżnia legisla-
cyjna jest nadal pożywką „rozstrzygnięć o charakterze przygodnym”70 

Rozmiar niekorzystnych skutków podjęcia złej decyzji co do płci 
metrykalnej jest tak dramatyczny, że tylko brak wiedzy może uspra-
wiedliwiać niefrasobliwość osób biorących udział w podejmowaniu 
pochopnych decyzji. Przyczyn pomyłek szukać także można w fakcie 
rozdzielenia procesu decyzyjnego: lekarz tylko stwierdza medycznie 
płeć, a więc sam nie kreuje prawnego skutku, a jest co najmniej praw-
dopodobne, że nie posiada takiego poczucia. Kartę urodzenia (która 
ostatecznie staje się dokumentem źródłowym dla sporządzenia aktu 
urodzenia) wydaje szpital rękoma swoich pracowników administra-
cyjnych. Nawet jeśli przez myśl lekarza przemknie choćby niewiel-
ki cień wątpliwości, istnieje bardzo mała szansa, że do nich powróci 
– inna ręka bowiem przypieczętuje los noworodka. Kierownik USC 
kreuje co prawda akt urodzenia, ale w części dotyczącej płci zaledwie 
wypisuje jej oznaczenie (działając na bazie wiedzy specjalistycznej, 
której sam nie posiada). Tak oto akt urodzenia - dokument o charak-
terze deklaratoryjnym - staje się aktem kreującym płeć prawną, która 
w przypadku błędu umieści dziecko w klatce płci niezgodnej z jego 
autoidentyfikacją. Wydostanie się z tej klatki dla wielu ludzi okazuje 
się przedsięwzięciem niemożliwym do udźwignięcia, na co wskazują 
nie tylko coraz bardziej widoczne ruchy społeczne, ale także liczne 
publikacje przedstawiające pełną wstydu, upokorzenia i smutku drogę 
do samostanowienia.

Należy zatem podkreślić konieczność wzmożonej uwagi lekarzy 
badających noworodka na symptomy ZRP. Jej deficyt może wyni-
kać z braku wiedzy o fundamentalnych konsekwencjach nietrafnego 

69  Projekt ustawy o uzgodnieniu płci (druk nr 1469, Sejm VII kadencji) był procedowany w latach 
2013-2015 w Sejmie. Finalnie został uchwalony przez parlament w 2015 r., jednak veto do niego złożył Prezy-
dent RP. Ponieważ w międzyczasie odbyły się wybory parlamentarne, ustawa nie mogła wrócić ponownie pod 
obrady i póki co nie powrócono do kolejnej inicjatywy legislacyjnej.

70  M. Boratyńska, Ustawa o uzgodnieniu płci a przygody transseksualistów w próżni legislacyjnej, 
PiM nr 3/2015, s. 56. W artykule Autorka bardzo trafnie nakreśliła sytuację osób transseksualnych w obecnym 
status quo prawnym, ukazując dramat jednostki i groteskowe wręcz nieradzenie sobie uwikłanego w kulturo-
we uwarunkowania prawa z rozwojem wiedzy medycznej. 
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określenia płci dla późniejszego funkcjonowania jednostki i jakości jej 
życia. Świadomość co do kosztów osobistych związanych z przebie-
giem procedur korekty płci prawnej nie jest powszechna ani w środo-
wiskach medycznych, ani prawniczych. Zaświadcza o tym najlepiej 
przypadek rodziny, w której w odstępie kilku lat urodziło się dwoje 
dzieci z ewidentnym ZRP w postaci wrodzonego przerostu nadnerczy, 
a którym przypisano płeć męską. Po narodzinach drugiego dziecka le-
karz badający noworodka nie tylko błędnie określił płeć, ale również 
nie przeprowadził wywiadu rodzinnego (inna rzecz, że także rodzice 
milczeli na ten temat). Skutkiem tego kolejne dziecko zostało zakwa-
lifikowane jako chłopiec, mimo że nie ma i nie powinno było być od 
początku wątpliwości co do jego żeńskiej płci i tożsamości. Obecnie 
w stosunku do starszego z dzieci zakończyła się procedura korekty płci 
prawnej na żeńską, natomiast w stosunku do młodszego, obecnie trzy-
letniego, nie została jeszcze w ogóle zainicjowana. Póki co rodzice, 
starają się „zaczarować” rzeczywistość wierząc, że wszystko się „jakoś 
samo ułoży”.
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Odpowiedzialność cywilna lekarza 
(zakładu leczniczego) za nieostrzeżenie osoby trzeciej 
o zagrożeniu chorobą zakaźną przez pacjenta1

1. Stosunki prawne powstają pomiędzy lekarzem (zakładem lecz-
niczym) a pacjentem. Z nich wynikają obowiązki lekarza (zakładu) 
określone w umowie o zabiegi medyczne, w stosunku ubezpieczenia 
zdrowotnego, czy nałożone przez przepisy prawne mające charakter 
imperatywny (obowiązek udzielenia świadczeń zdrowotnych, udzie-
lenia pomocy w razie zagrożenia życia lub zdrowia, zapewnienia bez-
pieczeństwa pobytu w zakładzie leczniczym, przestrzegania praw pa-
cjenta itp.). Nie istnieją natomiast stosunki prawne pomiędzy lekarzem 
(zakładem) a osobą trzecią, której pacjent może wyrządzić szkodę po-
przez swoje działanie czy zaniechanie. Jedynie w razie śmierci pacjenta 
na skutek zawinionego postępowania lekarza (czynu niedozwolonego) 
mogą powstać własne roszczenia odszkodowawcze osób bliskich, któ-
re są uprawnione wówczas do renty, odszkodowania za znaczne pogor-
szenie sytuacji życiowej i zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną 
przez nie krzywdę (art. 446 § 2-4 k.c.). Lekarz nie może też bez zgody 

1  Jest to polski tekst artykułu w języku angielskim pt.: „Civil Liability of a Physician (a Medical 
Clinic) for Failure to Warn a Third Party of Threat of an Infectious Disease from a Patient”, opublikowanego 
w Księdze Pamiątkowej ku czci wybitnego europejskiego cywilisty, profesora Uniwersytetu w Maastricht, 
Jaapa Spiera - „Essays in Honour of Jaap Spier”, H. Koziol, U. Magnus (red.), Wiedeń 2016.
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pacjenta informować osób trzecich o jego stanie zdrowia, gdyż wiąże 
lekarza tajemnica lekarska, poza wyjątkami przewidzianymi przez pra-
wo. To jest niesporne. Sytuacja jest jednak odmienna w przypadku pa-
cjentów dotkniętych chorobami zakaźnymi, którzy mogliby stanowić 
zagrożenie dla innych osób. Czy lekarz (zakład) ma wtedy obowiązek 
zawiadomienia o tym tych osób i ostrzeżenia ich o niebezpieczeństwie? 
Trudno też dokładnie określić, o jakie osoby chodzi. Wiele rozstrzyg-
nięć dotyczących tego obowiązku znaleźć można w jurysdykcjach 
amerykańskich, w orzeczeniach sądów angielskich czy australijskich 
jako obowiązku ostrzeżenia (duty to warn) albo staranności (duty of 
care) wobec osób trzecich. Nie budziło wątpliwości, że szpitale pono-
szą odpowiedzialność za zakażenie pacjentów podczas hospitalizacji 
(np. żółtaczką, gronkowcem, wirusem HIV), jako że mają obowiązek 
zapewnienia pacjentowi bezpieczeństwa pobytu (reasonable care for 
the patient´s safety)2, lecz nie było to już takie jasne, gdy pacjent wy-
rządził szkodę osobie trzeciej „przenosząc” na nią chorobę zakaźną. 
Kładziono jednak nacisk na przewidywalność szkody (reasonable fo-
reseeability of harm). „Rozsądny” lekarz mógł i powinien był przewi-
dzieć, że osoba trzecia (non-patient) może doznać szkody, jeżeli lekarz 
nie wykona swojego obowiązku staranności (care and skill). Dowód 
spoczywał na poszkodowanym i był nierzadko trudny do przeprowa-
dzenia, na co zwracano zwłaszcza uwagę w orzecznictwie angielskim3. 
Innym problemem jest obowiązek lekarza zachowania tajemnicy le-
karskiej (duty of confidentiality), choć nie jest to obowiązek absolutny, 
jest uchylony, gdy udzielenie informacji ma na celu ochronę osób trze-
cich (disclosures to protect others)4.

2. W Polsce ustawa z 5. XII. 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi5 stanowi w art. 26, że lekarz, felczer, 

2  Zob. J. Kraut, Hospital´s liability for exposing patient to extraneous infection or contagion, 96 
American Law Reports 2d, 1964, s. 1 i n.; M. Nesterowicz, Prawo cywilne USA, Toruń 1999, s. 166, 226 i n.; 
w Polsce - zob. M. Nesterowicz, Prawo medyczne, wyd. XI, Toruń 2016, s. 447 i n. 

3  Zob. R. Mulheron, Medical Negligence: Non-Patient and Third Party Claims, Farnham, Surrey 
(Anglia) 2010, s. 29. 

4  Ibidem, s. 41 i n. 
5  Tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 947
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pielęgniarka lub położna, którzy podejrzewają lub rozpoznają zakażenie 
lub chorobę zakaźną, są obowiązani pouczyć zakażonego lub chorego na 
chorobę zakaźną lub osobę sprawującą prawną pieczę nad zakażoną lub 
chorą na chorobę zakaźną osobą małoletnią lub bezradną albo opiekuna 
faktycznego o środkach służących zapobieganiu przeniesienia zakażenia 
na inne osoby oraz o ewentualnym obowiązku poddania się badaniom 
sanitarno-epidemiologicznym. W przypadku rozpoznania zakażenia, 
które może przenosić się drogą kontaktów seksualnych, lekarz lub fel-
czer ma obowiązek poinformować zakażonego o konieczności zgłosze-
nia się do lekarza partnera lub partnerów seksualnych zakażonego. In-
formację o powiadomieniu zakażonego o tym obowiązku wpisuje się do 
dokumentacji medycznej i potwierdza podpisem zakażonego. Poza tym 
art. 27 przewiduje obowiązek powiadomienia właściwego inspektora sa-
nitarnego i innych właściwych podmiotów. 

Ta ustawa ani żadna z innych „ustaw medycznych” nie wprowadza 
obowiązku powiadomienia osób trzecich, mogących być zakażonymi 
przez chorego (rodziny, osób bliskich). Taki obowiązek lekarza (zakła-
du leczniczego) powinno więc stworzyć orzecznictwo jako obowiązek 
nieszkodzenia innym wtedy, gdy szkoda według wiedzy lekarza jest 
bardzo prawdopodobna; informacja może te osoby od szkody uchro-
nić, a zaniechanie udzielenia informacji jest czynem niedozwolonym. 
Jeżeli zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla ży-
cia lub zdrowia innych osób lub samego pacjenta, tajemnica lekarska 
zostaje wówczas uchylona, co przewidują zarówno ustawy, jak i Euro-
pejska Konwencja Bioetyczna, a także art. 25 Kodeksu Etyki Lekar-
skiej6. Tajemnica lekarska nie jest bowiem bezwzględna, skoro liczne 
przypadki jej uchylenia przewiduje art. 40 ustawy o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty. W doktrynie zgodnie podkreśla się, że jeśli chodzi 
o niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia innych osób niż pacjent, to 

6  Art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z 5 XII 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Tekst jedn. Dz.U. 
z 2015 r. poz. 464; art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z 6 XI 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 
Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 186; Europejska Konwencja Bioetyczna, która stanowi, że każdy ma prawo do 
poszanowania jego życia prywatnego w zakresie informacji dotyczących jego zdrowia (art. 10 ust. 1), pozwala 
państwu na ograniczenie tego prawa dla ochrony bezpieczeństwa publicznego, zapobiegania przestępczości, 
ochrony zdrowia publicznego albo ochrony praw i wolności innych osób (art. 26). 
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uzasadnienie uchylenia tajemnicy musi być realne, a nie hipotetyczne. 
Lekarz musi mieć racjonalne przekonanie, że pacjent nie dokona sa-
modzielnie ostrzeżenia osoby trzeciej, która jest narażona na ryzyko 
większe niż minimalne. Nie ma natomiast pełnej zgodności poglądów 
co do tego, czy lekarz ma tylko uprawnienie powiadomienia osoby 
trzeciej o grożącym jej niebezpieczeństwie, czy ma obowiązek7.

 Sprawa jest jednak trudniejsza, gdy chodzi o choroby zakaźne prze-
noszone drogą kontaktów seksualnych (choroby weneryczne, HIV). 
Lekarz nie może zbyt daleko ingerować w intymność pacjenta, jest to 
bowiem najdalej chroniona sfera prywatności. Sądzę, że powinien po-
wiadomić jego małżonka lub partnera seksualnego wtedy, gdy pacjent 
oświadcza, że obowiązku powiadomienia nie spełni albo gdy może 
„rozsądnie przewidywać”, że pacjent nie powstrzyma się od stosun-
ków seksualnych i nie będzie stosował „bezpiecznego” seksu, i gdy 
lekarz, przy dołożeniu należytej staranności, wie, kogo powiadomić8. 
Byłoby do rozważenia, czy w takiej sytuacji zaniechania przez lekarza 
powiadomienia osoby trzeciej o grożącym jej bezpośrednim (podkr. 
M.N.) niebezpieczeństwie lekarz popełnia przestępstwo z art. 160 § 1 
k.k. („Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utra-
ty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”) i czyn niedozwolony 
z art. 415 k.c. Musiałby to sąd rozstrzygnąć w konkretnej sprawie. 

W Polsce powyższego obowiązku informacji dotyczyły dwa istotne 
wyroki sądów apelacyjnych dotyczące zarówno ochrony pacjenta, jak 
i jego osób bliskich. Na aprobatę zasługuje wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Poznaniu z 9 V 2002 r. (ACa 221/02)9, w którym orzeczono: „Szpi-
tal ma obowiązek szczegółowego powiadomienia pacjenta i członków 

7  Por. M. Safjan, Problemy prawne tajemnicy lekarskiej, KPP 1/1995, s. 37-38; tenże, Prawo i medy-
cyna. Ochrona praw jednostki a dylematy współczesnej medycyny, Warszawa 1998, s. 138 i n.; D. Karkowska, 
Prawa pacjenta, wyd. 2, Warszawa 2009, s. 453 i n.; M. Malczewska (w:) Ustawa o zawodach lekarza i leka-
rza dentysty. Komentarz (red. E. Zielińska), wyd. 2, Warszawa 2014, s. 715 i n. 

8  A. Dyszlewska-Tarnawska (w:) Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz (red. L. 
Ogiegło), Warszawa 2010, s. 345; G.B. Szczygieł, K. Bagan-Kurluta, Zasada respektowania tajemnicy lekar-
skiej a ochrona interesów osób trzecich w związku z zagrożeniem ich zdrowia lub życia AIDS/HIV, PiM 3/2004, 
s. 40 i n., M. Safjan, Problemy prawne..., s. 38. 

9   Prawo i Medycyna 1/2004, s. 116 i n., z glosą M. Nesterowicza. 
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jego najbliższej rodziny o konsekwencjach nosicielstwa wirusa choroby 
zakaźnej stwierdzonej u pacjenta. Zaniedbanie w wypełnieniu obowiąz-
ku powiadomienia o chorobie zakaźnej stanowi czyn niedozwolony 
w rozumieniu art. 415 i 417 § 1 k.c. i prowadzi do odpowiedzialności 
szpitala za powstałą szkodę”. W tej sprawie szpital nie powiadomił ani 
pacjenta, ani członków jego rodziny, że jest on nosicielem wirusa żół-
taczki typu B, na skutek czego, po powrocie pacjenta do domu, zostali 
oni zakażeni i musieli być hospitalizowani. Umieścił jedynie taki zapis 
w karcie informacyjnej („Antygen” Hbs/H dodatni), którego znaczenia 
pacjent nie rozumiał. Sąd Apelacyjny uznał ten fakt za niemający istot-
nego znaczenia przyjmując, że o zakażeniu chorego powinni być także 
poinformowani członkowie jego najbliższej rodziny „i to w sposób na 
tyle wyraźny, aby mogli oni przedsięwziąć odpowiednie kroki zaradcze 
umożliwiające uniknięcie zakażenia”. Wydanie pacjentowi karty lecze-
nia szpitalnego z wpisanym wynikiem badań nie wystarcza. „Z natury 
rzeczy nazewnictwo medyczne używane w tego rodzaju dokumentach 
ma charakter specjalistyczny i hermetyczny. Używane pojęcia, szcze-
gólnie przedstawione w formie skrótów lub symboli wymagają zwykle 
przełożenia na język zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy”. 

Jako przykład niedopełnienia obowiązku powiadomienia (ostrze-
żenia) o chorobie zakaźnej można przytoczyć też sprawę zakończoną 
wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie.10 Małżonkowie oddali 
krew w Stacji Krwiodawstwa w Rzeszowie. Krew męża była zakażona 
wirusem HIV. Stacja nie zawiadomiła o tym ani męża, ani żony. Ogra-
niczyła się do wysłania listu, lecz list wrócił z adnotacją, że adresat 
w tym lokalu nie mieszka. Dalszych starań Stacja nie podejmowała. 
Nieświadomy, że jest nosicielem HIV, zakaził swoją żonę. Sąd uznał, 
że Stacja Krwiodawstwa (Skarb Państwa) nie dołożyła obowiązku sta-
ranności w skutecznym zawiadomieniu powodów i przyznał zadość-
uczynienie za doznaną krzywdę w kwocie 215.000 zł (ponieważ żona 
zmarła w toku procesu na rzecz jej spadkobierców - męża i małolet-
nich dzieci) oraz rentę na rzecz dzieci do czasu usamodzielnienia się. 

10  („Rzeczpospolita” z 4 II i 14 VII 2006 r.)
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3. W zagranicznej doktrynie i orzecznictwie najwięcej uwagi zagad-
nieniu ostrzeżenia osób trzecich o zagrożeniu chorobą zakaźną przez 
pacjenta poświęcono w systemie common law. Poniżej - dla porówna-
nia - przedstawiam najważniejsze, reprezentatywne orzeczenia, które 
często powoływane są w doktrynie i w wyrokach sądowych. Jednak 
w braku rozwiązań ustawowych stanowisko orzecznictwa nie jest jed-
nolite; niektóre sądy przyjmują istnienie po stronie lekarza (szpitala) 
obowiązku ostrzeżenia (duty to warn), inne taki obowiązek odrzucają. 
Orzeczenia negujące ten obowiązek zapadają jednak znacznie rzadziej, 
zwłaszcza w systemie amerykańskim. 

W USA, w jednych z pierwszych spraw o naruszenie obowiązku po-
wiadomienia, gdy lekarz błędnie informował, że choroba pacjenta nie 
jest zakaźna albo nie ma ryzyka zakażenia, sądy przyjmowały odpowie-
dzialność lekarza wobec członków rodziny, którzy następnie zostali za-
każeni. Odrzucały argument, że pomiędzy lekarzem a poszkodowanymi 
członkami rodziny nie było stosunku prawnego. Uznawały, że lekarz 
miał obowiązek uniknięcia szkody (a duty to avoid injury); że szkoda 
(infekcja chorobą zakaźną) jest bezpośrednią konsekwencją niedba-
łego postępowania lekarza, co daje podstawę do action for negligence 
(Edwards v. Lamb, 45 A 480, 484 (NH 1899); Skilling v. Allen, 173 NW 
663 (Minn. 1919); Jones v. Stanko, 160 NE 456, 458 (Ohio 1928))11. 

Sądy rozróżniały, czy chodzi o członków rodziny mieszkających 
z pacjentem, czy niemieszkających. Wobec tych pierwszych przyjmo-
wały obowiązek ich ostrzeżenia (duty to warn), wobec tych drugich 
przeważnie odrzucały. W sprawie Hofmann v. Blackmon, 241 S0 2d 
752 (Fla App. 1970), w której małoletnia powódka dochodziła odszko-
dowania od lekarza jej ojca, od którego zaraziła się gruźlicą, sąd stwier-
dził, że lekarz miał obowiązek chronić dziecko przed zakażeniem; 
mógł być odpowiedzialny za naruszenie obowiązku (breach of duty) 
pomimo faktu, że z powodu niedbalstwa choroby u ojca nie wykrył. 

11  Zob. Tracy A. Bateman, Liability of doctor or other health practitioner to third party contracting 
contagious disease from doctor´s patient, 3 American Law Reports 5th, 1993, s. 11-12; S.E. Pegalis, H.F. 
Wachsman, American Law of Medical Practice, t.1, Rochester, N.Y. 1980, s. 118; J.N. Lott, R.H. Gray, Law in 
Medical and Dental Practice, Chicago 1942, s. 76. 
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Dziecko wymagało intensywnego leczenia. Zdaniem sądu w przypad-
ku choroby zakaźnej lekarz ma obowiązek dołożenia „rozsądnej” sta-
ranności (reasonable care), aby poinformować i ostrzec najbliższych 
członków rodziny pacjenta o istnieniu ryzyka zakażenia. Sąd odrzucił 
zarzut, że lekarz nie wiedział o gruźlicy pacjenta, której z powodu nie-
dbalstwa nie wykrył (mimo wyraźnych objawów i częstych wizyt u le-
karza w ciągu 6 lat), a mógł wykryć i miał obowiązek wykryć. Podobne 
rozstrzygnięcie zapadło w sprawie Fosgate v. Corona, 66 N.J. 268; 330 
A. 2d 355 (NJ 1974)12.

Natomiast w sprawie Davis v. Rodman, 227 SW 612 (Arkansas 
1921) sąd uznał, że członkowie rodziny nie wykazali wystarczająco 
dla przyjęcia odpowiedzialności lekarza, że jego uchybienie poinfor-
mowania ich o chorobie zakaźnej (duru brzusznego) pacjenta albo 
przedsięwzięcia odpowiednich działań w celu zapobieżenia rozprze-
strzenianiu się choroby, było bezpośrednią przyczyną (proximate cau-
se) ich zakażenia, zwłaszcza że istniały jeszcze inne przyczyny13. 

Gdy chodzi natomiast o osoby niemieszkające z pacjentem, to moż-
na wskazać na wyroki w sprawach Britton v. Soltes, 563 N.E.2d 910; 
205 Ill. App.3d 943; 150 Ill.Dec. 783 (Illinois App. 1990) i Hawkins v. 
Pizarro 713 So.2d 1036 (Fla 1998)14. W pierwszej sprawie była żona 
i dzieci pacjenta, niemieszkający z nim, zarazili się od niego gruźlicą. 
Są stwierdził, że lekarz nie miał obowiązku ich powiadomienia, gdyż 
pacjent był rozwiedziony, mieszkał osobno, a zakażenie powodów na-
stąpiło przez przypadek. Natomiast w drugiej sprawie mąż pacjentki 
nie mógł uzasadnić podstawy odpowiedzialności (medical malpracti-
ce) lekarza, który błędnie poinformował ją o negatywnym wyniku testu 
na obecność wirusa żółtaczki typu C, gdyż poznał pacjentkę dopiero 
po zakomunikowaniu jej diagnozy. W czasie błędnego odczytania wy-
ników testu powód był więc lekarzowi nieznany, nie był więc identy-
fikowalną osobą trzecią, wobec której lekarz mógł mieć duty of care. 

12  Zob. Tracy A. Bateman, op.cit., s. 10.
13  Ibidem, s. 14; J.N. Lott, R.H. Gray, op.cit., s. 75.
14  Zob. Tracy A. Bateman, op. cit., s. 10 i n. 
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Często powołuje się sprawę Di Marco v. Lynch Homes - Chester Co-
unty, Inc., 525 Pa. 558; 583 A. 2d 422 rozstrzygniętą przez Sąd Wyższy 
Pennsylvanii (1989)15. W tej sprawie Janet Viscichini, technik medycz-
ny, udała się w czerwcu 1985 r. do zakładu Lynch Homes, aby pobrać 
próbkę krwi od jednego z pacjentów. Podczas tej procedury pacjent 
uderzył J.V., na skutek czego igła, którą pobrała krew, wbiła się w jej 
skórę. Kiedy J.V. dowiedziała się, że pacjent jest nosicielem żółtaczki, 
natychmiast zwróciła się do lekarzy G. i A., którzy ją poinformowali, 
że jeżeli symptomy żółtaczki nie ujawnią się w ciągu 6 tygodni, to nie 
będzie zakażona. Jednak nie powiedzieli jej, że powinna wstrzymać się 
od stosunków seksualnych. Mimo to zachowała abstynencję seksualną 
aż do 8 tygodnia. Ponieważ objawy żółtaczki w tym czasie nie pojawiły 
się, podjęła współżycie z Josephem di Marco, z którym nie pozostawała 
w związku małżeńskim. We wrześniu 1985 r. zdiagnozowano żółtaczkę 
typu B u J.V., a w grudniu 1985 r. - u Di Marco. Wniósł on powództwo 
odszkodowawcze wobec lekarzy i ich pracodawcy - Lynch Homes. 

Dowodził, że informacja udzielona przez lekarzy J.V. była błędna, 
gdyż powinni poinformować ją, że okres wylęgania się choroby wy-
nosi nie 6 tygodni, lecz 26 tygodni. Sąd orzekający oddalił powódz-
two uzasadniając, że pozwani nie mieli obowiązku staranności wobec 
powoda, gdyż nie było stosunku prawnego (privity) pomiędzy strona-
mi. Sąd sugerował jednak, że obowiązek taki mógłby istnieć, gdyby 
J.V. i di Marco byli małżeństwem. Sąd Apelacyjny wyrok ten uchylił16 
uznając, że pozwani jako lekarze mają obowiązek przeciwdziałania 
rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych; stąd rozszerzony obowiązek 
staranności wobec osób trzecich, znajdujących się w grupie osób (class 
of persons), których zdrowie może być zagrożone przez pacjenta. Do 
grupy tej należy zaliczyć „anyone who is physically intimate with the 
patient”. Sąd Apelacyjny powołał się na wcześniejszy wyrok w spra-
wie Doyle v. South Pittsburgh Water Co. 414 Pa. 199; 199 A.2d 875 (Pa 

15  Zob. I. Kennedy, A .Grubb, Medical Law, Londyn 2000, s. 382 i n.; Tracy A. Bateman, op.cit., s. 19; 
R. Mulheron, op.cit., s. 125. 

16  Zdanie odrębne zgłosił Sędzia J. Flaherty (zob. I. Kennedy, A. Grubb, op.cit., s. 383), który nie 
widział obowiązku staranności lekarza wobec osób trzecich. 
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1964), że w przypadku chorób zakaźnych obowiązek staranności roz-
ciąga się także na osoby pozostające w przewidywalnym kręgu ryzyka 
szkody (within the foreseeable orbit of risk harm). Krytycznie ocenił 
pogląd sądu orzekającego ograniczenia obowiązku ostrzeżeń tylko do 
małżonków. Powiedział, że ci, którzy twierdzą, że nie można przewi-
dywać, iż pacjent zaangażuje się w pozamałżeńskie stosunki seksual-
ne i nie musi się chronić tych, którzy uprawiają „przypadkowy” seks, 
przenoszą moralność ponad rzeczywistość. Oparł obowiązek ochrony 
osób trzecich na § 324 A)c) Restatement (Second) of Torts17. 

W innej sprawie (Bradshaw v. Daniel, 854 S.W. 2d 865 (SC Tenn. 
1993))18 pacjent w ciężkim stanie przyjęty został do szpitala, gdzie 
zdiagnozowano i leczono u niego gorączkę plamistą Gór Skalistych 
(Rocky Mountain Spottled Fever), jednak następnego dnia zmarł. Po-
zwany lekarz D. kontaktował się z żoną pacjenta (GJ) podczas jego 
leczenia, lecz nie poinformował jej o ryzyku zakażenia tą chorobą i że 
choroba ta była przyczyną śmierci pacjenta. Tydzień po śmierci męża 
GJ doznała tych samych objawów, była leczona w tym samym szpitalu, 
lecz po trzech dniach zmarła. Jej syn wystąpił z powództwem odszko-
dowawczym wobec lekarza uzasadniając, że ten dopuścił się niedbal-
stwa, nie udzielając GJ informacji o chorobie i przyczynie śmierci jej 
męża i o ryzyku jej zakażenia. Lekarz twierdził, że nie miał prawnego 
obowiązku (legal duty) udzielenia informacji GJ. Inaczej uznał sąd. 
Orzekł, że pozwany miał obowiązek ostrzeżenia (duty to warn) żony 
pacjenta o ryzyku zakażenia gorączką plamistą, gdy wiedział lub powi-
nien był wiedzieć, że pacjent cierpi na tę chorobę. 

Zdarzają się jednak orzeczenia sądów negujące istnienie obowiązku 
lekarza informowania osoby trzeciej (non-patient)), nawet z najbliższej 
rodziny pacjenta o jego chorobie zakaźnej (wirusowym zapaleniu wą-
troby, polio) i oddalające powództwa odszkodowawcze takiej osoby, 

17  Restatement (Second) of Torts § 324 A(c) stanowi, że: „One who undertakes to render services to 
another which he should recognize as necessary for the protection of a third person, is subject to liability to 
third person for the physical harm resulting from his failure to exercise reasonable care to protect his undertak-
ing, if the harm is suffered because of reliance of the other or the third person upon the undertaking”. 

18  Zob. R. Mulheron, op.cit., s. 121. 
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zakażonej przez pacjenta (sprawy Gammil v. US, 727 F. 2d 950 (10th Cir. 
1994); Candelario v. Teperman, 789 N.Y.S. 2D 133 (App. Div. 2005); 
Crawford v. Wojnas, 51 Wash. App. 781; 754 P. 2d 1302 (1988))19. 

W Kanadzie Sąd Najwyższy Ontario w sprawie Healey v. Lakeridge 
Health Corp. (2006), 38 CPC (6th) 145 (Ont SCJ) dotyczącej pacjen-
ta, który leczony na gruźlicę płuc zmarł w szpitalu, uznał, że wobec 
szpitala i lekarza jest dopuszczalne powództwo osób, które nie zostały 
ostrzeżone o chorobie pacjenta i w wyniku kontaktu z nim zakaziły się 
tą chorobą (the infected patients); odrzucił natomiast dopuszczalność 
roszczeń dalszych poszkodowanych, które zakaziły się od jednej z za-
każonych już osób (the cross-infected claimants)20.

Natomiast w Anglii w sprawach, w których zakażonymi płonicą 
(szkarlatyną) od pacjenta zostali członkowie jego rodziny, żaden sąd 
nie przyjął, że lekarz (szpital) miał obowiązek udzielenia informacji 
osobom trzecim (nie-pacjentom) o chorobie zakaźnej pacjenta (Evans 
v. Liverpool Corp., [1906] 1 KB 160; Denneny v. Kildare County Bo-
ard of Health and Public Assistance, [1936] 1 IR 384 (HC)). Orzeczeń, 
które by wprowadziły istnienie takiego obowiązku, nie było21.

Problem obowiązku ostrzeżenia osób trzecich uległ zaostrzeniu 
w związku z HIV/AIDS ze względu na tragiczne skutki tego zakaże-
nia, nieuleczalność choroby, jej pandemiczny charakter w niektórych 
częściach świata i wysoką śmiertelność. Sądy stosują tu kryteria bar-
dziej rygorystyczne, bardziej chronią partnerów seksualnych i osoby 
trzecie oraz rozszerzają ich krąg22. 

Wiele tego typu spraw było w orzecznictwie amerykańskim. 
W sprawie Reisner v. Regents of University of California (31 Cal.App. 
4Th 1195; 37 Cal. Rptr. 2D 518 (Cal. Ct. App. 1995))23 12-letnia Jen-
nifer Lawson podczas operacji w szpitalu w 1985 r. otrzymała krew 

19  Ibidem, s. 121-122.
20  Ibidem, s. 121. 
21  Ibidem, s. 120-121. 
22  Zob. AIDS Law and Policy, Cases and Materials, II wyd. Houston, Texas 1995, s. 217 i n.; M. 

Nesterowicz, Prawo cywilne USA, s. 220 i n. 
23  Zob. R. Mulheron, op.cit., s. 124. 
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zakażoną HIV. Lekarze wykryli to następnego dnia, lecz nigdy nie 
ujawnili tego ani pacjentce, ani jej rodzicom. Trzy lata później, w 1988 
r. Jennifer i Daniel Reisner rozpoczęli stosunki seksualne. W 1990 r. 
Jennifer została zdiagnozowana na AIDS i zmarła. Daniel był również 
zakażony HIV. Wystąpił z roszczeniami odszkodowawczymi wobec 
szpitala twierdząc, że szpital i lekarz uchybili obowiązkowi poinfor-
mowania Jennifer albo jej rodziców o zakażeniu wirusem HIV i dla-
tego narazili go na ryzyko zakażenia. W procesie powstał problem 
„duty” - obowiązku ostrzeżenia wobec nieznanej osoby trzeciej. Sąd 
Apelacyjny Kalifornii powołał się na precedens Tarasoff v. Regents of 
University of California (17 Cal. 3d 425; 551 P. 2d 334; 131 Cal. Rptr. 
14 (Cal.1976))24 . Opierając się na nim uznał, że szpital miał obowią-
zek ostrzeżenia pacjentki i jej rodziców. Ten obowiązek rozciąga się 
także wobec partnera pacjentki, nieznanego lub nawet takiego, który 
wówczas nie istniał, aby rodzice chronili go przed Jennifer. Lekarze 
powinni byli rozsądnie przewidywać, że jak ona dojdzie do dojrzało-
ści, rozpocznie aktywność seksualną25. 

Z kolei w sprawie Garcia v. Santa Rosa Care Corporation (925 S.W. 
2d 372 (Texas App. 1996)) pacjent Adalberto Balderas, chory na he-
mofilię, otrzymał w 1980 r. preparaty krwiopochodne. Szpital kilka lat 
później został poinformowany, że niektóre preparaty mogły być zaka-
żone HIV. Choć było możliwe, że A.B. został zakażony, szpital go nie 
zawiadomił. W 1989 r. u A.B. wykryto HIV. W procesie zarzucał szpi-
talowi, że gdyby wcześniej wiedział o możliwości zakażenia, to zrobił-
by test i poddał się leczeniu. Lindę Garcia spotkał w 1987 r. i poślubił 
w 1988 r. W procesie małżonkowie żądali odszkodowania. Ponieważ 
A.B. zmarł w toku procesu, dalej występowała tylko Garcia. Według 
sądu I instancji szpital nie miał obowiązku informowania Lindy Garcia 
o możliwym HIV jej partnera, Texas Communicable Desease Preven-
tion and Control Act zabrania bowiem ujawnienia wyników testu HIV 
osobie trzeciej. Sąd Apelacyjny w Teksasie uchylił ten wyrok. Orzekł, 

24  Zob. Marschall S. Shapo, Tort and Injury Law, N.Y. 1990, s. 683 i n.; S.E. Pegalis, H.F. Wachsman, 
op.cit. s. 115 i n.; M. Nesterowicz, Prawo cywilne USA, s. 223. 

25  Zob. I. Kennedy, A. Grubb, op.cit., s. 384. 
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że szpital nie jest związany tajemnicą lekarską, gdyż Communicable 
Disease Act nie zabrania odsłonięcia informacji, które mogą być ko-
nieczne dla ochrony osoby trzeciej przed chorobą AIDS. Szpital ma 
obowiązek ostrzeżenia o HIV pacjenta, a także osoby trzeciej, którą 
może zidentyfikować. 

Obowiązek ostrzeżenia pacjenta i „przewidywalnych” osób trzecich 
(takich, które się znajdują w kręgu niebezpieczeństwa zakażenia cho-
robą zakaźną) przez szpital potwierdził także Sąd Najwyższy Tennes-
see w sprawie Estate of Amos v. Vanderbilt University (62 S.W.3d 133 
(Tenn. 2001)). W tej sprawie pacjentka Julia Story w szpitalu Vanderbilt 
w sierpniu 1984 r. podczas operacji bez swojej wiedzy otrzymała krew, 
która była zakażona HIV. W tym czasie szpital jeszcze nie badał uży-
wanej do transfuzji krwi na obecność wirusa HIV, rozpoczął to w marcu 
1985 r. Od 1987 r. oferował swoim byłym pacjentom, którzy otrzymali 
krew podczas transfuzji, bezpłatne testy. Jednak Julii Story nie ziden-
tyfikował i nie ostrzegł. Nie wiedziała więc ona, że jest zakażona HIV. 
W lutym 1989 r. Story wyszła za mąż, a następnie we wrześniu 1989 
r. urodziła córkę Alison zakażoną HIV, która na skutek tego zmarła. 
W 1992 r. Julia Story (Amos) zmarła na AIDS. W procesie odszkodo-
wawczym, w którym powodem był Ron Amos, sąd orzekł, że szpital 
miał obowiązek ostrzec Julię Story o jej potencjalnym zakażeniu HIV, 
aby mogła uniknąć rozszerzenia choroby zakaźnej na męża i córkę. 

Większe wątpliwości budziła odpowiedzialność szpitala za obawę 
i niepokój związane z możliwością zakażenia przez okres oczekiwania 
na wynik testu (do 6 miesięcy). W sprawie Burk v. Sage Products Inc. 
(747 F. Supp. 285 (E.D. Pa.1990)) sąd orzekł, że sama obawa powstania 
szkody nie wystarczy do żądania odszkodowania. Z kolei w sprawie 
Johnson v. West Virginia University Hospital (413 S.E. 2d 889 (W.Va 
1993)) sąd przyjął odpowiedzialność szpitala wobec oficera policji, gdy 
pacjent chory na AIDS ugryzł się w ramię i następnie mając usta pełne 
krwi ugryzł oficera. Powód zarzucał szpitalowi, że nie ostrzegł go, iż 
pacjent miał AIDS. Wskutek tego zdarzenia powód przez dłuższy czas 
cierpiał na emocjonalne stresy, rozstrój zdrowia, bezsenność. Odpowie-
dzialność za obawę zakażenia uznał również Sąd Apelacyjny w Texasie 
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w sprawie Casarez v. NME Hospital, Inc. (883 S.W. 2d 360 (Tex. App. 
1994). Orzecznictwo jest jednak rozbieżne (sprawy Castro v. New York 
Life Insurance Co., 588 N.Y.S.2d 695 (N.Y. 1991); Carroll v. Sisters of 
Saint Francis Health Services, 868 S.W.2d 585 (Tenn. 1993); Funeral 
Services by Gregory Inc. v. Bluefield Community Hospital, 186 W.Va. 
424; 413 S.E.2d 79 (W. Va 1991))26. W wymienionej wyżej sprawie 
Carroll v. Sisters of Saint Francis Health Services powódka ukłuła się 
igłą podczas odwiedzin swojej siostry w szpitalu. Następnie skarżyła 
szpital o zadośćuczynienie pieniężne za cierpienia psychiczne, które 
wynikły z obawy, że mogła zostać zakażona wirusem HIV. Sąd Ape-
lacyjny uznał roszczenie za zasadne, odrzucając pogląd, że powódka 
powinna wykazać rzeczywiste narażenie jej na zakażenie wirusem HIV 
albo pozytywny test HIV i odrzucając ustaloną w sprawie Burk zasadę 
„the strict rules of actual exposure”. Zdaniem sądu sama obawa wy-
starczy przy zastosowaniu standardu „rozsądności” (reasonableness of 
the fear). Sąd Najwyższy Tennessee uchylił to orzeczenie, uzasadnia-
jąc, że Carroll miała negatywny wynik testu i nie mogła dowieść, że 
igła, którą została ukłuta, była zakażona wirusem HIV. 

Najnowsze wyroki są na ogół niekorzystne dla powodów. Więk-
szość sądów wymaga, aby obawa zakażenia była rozsądna (reasona-
ble) i wynikała z wiedzy potwierdzonej rzetelną opinią lekarską lub 
naukową, że jest bardziej prawdopodobne niż nie jest, iż powód stanie 
się seropozytywny albo rozwinie się choroba AIDS. Oddala się żąda-
nie odszkodowania za – jak się określa – „AIDS-phobia”27.

W doktrynie amerykańskiej wielu autorów uważa, że jeżeli lekarz 
wie, że pacjent jest seropozytywny, i jest „rozsądnie” pewny, iż nie 
powstrzyma się od stosunków seksualnych i będzie działał w sposób 
prawdopodobnie zmierzający do przeniesienia zakażenia HIV/AIDS na 
inne osoby, ma obowiązek te osoby ostrzec. Obowiązek ten istnieje, gdy 
lekarz ma możność zidentyfikowania tych osób (np. małżonka, partne-
ra seksualnego). Lekarz nie może dowodzić, że niebezpieczeństwo dla 

26  Zob. M. Nesterowicz, Prawo cywilne USA, s. 227 i n.; R. Mulheron, op.cit., s. 312. 
27  AIDS Law and Policy, Cases and Materials, wyd. II, Houston, Texas 1995, s. 207.
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małżonka jest dalekie i nieprzewidywalne, gdyż według badań - 85% 
małżonków osób zakażonych wirusem HIV, uprawiających „niechro-
niony” seks, zostaje seropozytywnymi. Obowiązek ostrzeżenia nie 
obejmuje natomiast ochrony wszystkich potencjalnych ofiar pacjenta, 
innych członków rodziny i pracodawcy28.

Według zaleceń Amerykańskiego Towarzystwa Lekarskiego, jeśli 
lekarz wie, że seropozytywny pacjent zakażony wirusem HIV zagraża 
osobom trzecim, to powinien przekonać go, aby zaprzestał postępowa-
nia, które naraża te osoby na ryzyko zakażenia; jeśli natomiast perswa-
zja zawiedzie, lekarz powinien zawiadomić władze (Board of Health), 
a jeśli te nie zajmą stanowiska, zawiadomić zagrożone osoby trzecie29.

W Kanadzie Sąd w Ontario w sprawie Pitman Estate v. Bain ((1994) 
112 DLR (4th) 257 (Ont Gen Div)) przyznał odszkodowanie żonie pa-
cjenta, który w szpitalu podczas operacji serca na skutek transfuzji 
krwi został zakażony wirusem HIV. Tego faktu lekarz nigdy pacjen-
towi nie ujawnił, a tym bardziej nie poinformował o tym jego żony. 
Po śmierci pacjenta wdowa poddała się badaniu i test wykazał, że jest 
HIV-pozytywna30.

Istnienie po stronie lekarza pacjenta zakażonego wirusem HIV obo-
wiązku poinformowania o ryzyku zakażenia jego partnera seksualne-
go kilkakrotnie stwierdziły sądy w Australii. W sprawie Harvey v. PD 
((2004) 59 NSWLR 639; [2004] NSWCA 97) Mrs PD i jej partner 
seksualny FH zwrócili się do lekarza o dokonanie testów przedmał-
żeńskich na obecność wirusa HIV. Po otrzymaniu wyników lekarz 
przekazał PD, że jest HIV-negatywna, lecz odmówił jej wydania kopii 
testu jej partnera twierdząc, że nie jest do tego uprawniony. Wynik te-
stu, że FH jest HIV-pozytywny przekazał tylko jemu. FH wprowadził 
PD w błąd mówiąc, że jest seronegatywny, tak jak ona. Gdy następnie 

28  AIDS Law and Policy..., s. 442 i n.; R.M. Jarvis, M.L. Closen, D.H.J. Hermann, A.S. Leonard, 
AIDS Law, St. Paul, Minn. 1991, s. 267; F.G. Reamer, AIDS Law and ETHICS, New York 1991, s. 288 i n.; R. 
Belistsky, R. Salomon, Doctor and Patients: Responsabilities in Confidential Relationship (w:) AIDS and the 
Law, Yale 1987, s. 204 i n. 

29  Podaję za T.L. Beauchamps, J.F. Childress, Zasady etyki medycznej, Warszawa 1996, s. 444 i n.; 
por. M. Boratyńska, Prawo medyczne (red. L. Kubicki), Wrocław 2003, s. 81. 

30  Zob. R. Mulheron, op.cit., s. 123. 
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zakaziła się od niego wirusem HIV, wystąpiła do sądu przeciwko leka-
rzowi, dowodząc, że uchybił podjęcia wystarczających starań, aby ją 
poinformować o fakcie zakażenia FH, zwłaszcza w świetle wspólnych 
konsultacji i ponieważ ta informacja miała wielkie znaczenie dla nich 
obojga. Pozwany lekarz powoływał się natomiast na Public Health Act, 
który wprowadza tajemnicę lekarską. Sąd uznał, że lekarz miał wobec 
powódki odrębny i niezależny obowiązek chronienia jej, od którego 
mógłby się zwolnić, informując Dyrektora Generalnego Departamentu 
Zdrowia Publicznego, co było dozwolone wtedy, gdy osoba HIV-pozy-
tywna naraża osoby trzecie na ryzyko zakażenia31.

4. W żadnym systemie prawa cywilnego nie ma ogólnego prze-
pisu przewidującego obowiązek ochrony innych osób przed szkodą, 
a w szczególności ostrzeżenia o zagrożeniu chorobą zakaźną. Przepis 
taki tworzą natomiast Zasady Europejskiego Prawa Czynów Niedo-
zwolonych z 2005 r. Art. 4:103 głosi, że: „Obowiązek podjęcia działa-
nia w celu ochrony innych przed szkodą może powstać w sytuacjach 
przewidzianych prawem, bądź jeżeli osoba działająca stwarza lub ma 
kontrolę nad sytuacją niebezpieczną bądź jeżeli istnieje między strona-
mi stosunek szczególnego rodzaju, albo gdy znaczny rozmiar szkody 
z jednej strony i łatwość jej uniknięcia z drugiej strony wskazuje na 
taki obowiązek”32. Przepis ten stanowi wzór do wprowadzenia podob-
nej regulacji w ustawodawstwach krajowych, a jego interpretacja bę-
dzie musiała być dokonywana ad casum33.

31  Zob. R. Mulheron, op.cit., s. 124 (oraz orzecz. w sprawie BT v. Oei, [1999] NSWSC 1082, tamże). 
32  Principles of European Tort Law, Text and Commentary, Wien-New York 2005, z tłumaczeniem E. 

Bagińskiej, s. 246. 
33  Prof. P. Widmer w komentarzu do tego przepisu (Principles..., op.cit., s. 88) stwierdza, że: „a duty 

to protect others may simply arise from a situation where somebody is conscious of a danger of certain gravity 
and where it is easy for him to take steps in order to prevent others from running such risk”. 
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Prawo do godnej śmierci
(wspomagane samobójstwo, eutanazja, zaprzestanie 
uporczywej terapii) w interpretacji 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Problem

Autonomia pacjenta, która stanowi niepodważalną zasadę współ-
czesnej bioetyki oraz prawa medycznego, implikuje pytanie o zakres 
podmiotowy i przedmiotowy podejmowania przez człowieka decyzji 
związanych z jego życiem i śmiercią. Szczególnie próba kontrolowa-
nia procesu umierania, w sensie możliwości zastosowania procedury 
wspomaganego samobójstwa lub eutanazji albo też zaprzestania upor-
czywej terapii, wywołuje istotne kontrowersje zarówno etyczne jak 
i prawne. W niektórych państwach europejskich (np. Belgia, Holandia, 
Luksemburg, Szwajcaria, Francja) zostały przyjęte regulacje prawne 
odnoszące się do kwestii decyzji związanych z końcem życia (moż-
liwość dokonania eutanazji, wspomaganego samobójstwa, złożenia 
oświadczenia pro futuro, zaprzestania uporczywej terapii). W innych 
takich rozwiązań brak. Celem niniejszego tekstu jest próba zwrócenia 
uwagi na problem godności umierania i wolności dokonania wyboru 
o kontynuowaniu życia lub jego przerwaniu z przyczyn medycznych 
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(nieuleczalna choroba, stan terminalny, nieodwracalne uszkodzenia 
mózgu, „niegodność” życia człowieka chorego lub seniora) w kon-
tekście zgodności wspomaganego samobójstwa, eutanazji czy zaprze-
stania uporczywej terapii z prawami człowieka ustanowionymi przez 
państwa członkowskie Rady Europy w Konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności z 1950 r (dalej jako: Konwencji 
o prawach człowieka, EKPCz)1 i gwarantowanymi przez Europejski 
Trybunał Praw Człowieka (dalej jako ETPCz).

Godność w kontekście umierania

Godność człowieka jako pojęcie intuicyjne jest niezwykle trudna do 
precyzyjnego zdefiniowania. Ze swej istoty może nawet definiowania 
nie wymaga. Z prawnego punktu widzenia wymaga natomiast wskaza-
nia jej znaczenia dla współczesnych regulacji prawnych odnoszących 
się do poszanowania praw i wolności jednostki.

Zwięźle, ale treściwie pojęcie i znaczenie godności w europejskim 
porządku prawnym (w jakim funkcjonuje Polska) zostało przedstawio-
ne przez rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Euro-
pejskiej Christine Stix-Hackl w opinii z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie 
Omega2. Godność jest w tym dokumencie przedstawiona jako kwin- 
tesencja człowieczeństwa: „Godność ludzka jest głęboko zakorzeniona 
w sformułowaniu obrazu człowieka w europejskim kręgu kulturowym, 
który pojmuje człowieka jako istotę obdarzoną autonomią i zdolnością 
samostanowienia”. Tak przyjęte rozumowanie prowadzi do dalszych 
wniosków. Jeśli godność stanowi fundament człowieczeństwa, a sen-
sem tego drugiego jest samoświadomość i decyzyjność, to u źródeł au-
tonomii człowieka należy zawsze poszukiwać godności. Pytanie zatem 
o autonomię pacjenta, który chciałby podejmować decyzję o swojej 
śmierci, wiąże się bezpośrednio z postrzeganiem godności ludzkiej. 

1  Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 r., 
Dz.U.1993.61.284.

2  Opinia rzecznika generalnego UE Christine Stix-Hackl z dnia 18 marca 2004 w sprawie Omega C 
-36/02, EU:C:2004:162, par. 75 i 78.
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Rozważania o godności umierania czy też prawie do godnego umiera-
nia znajdują się w ścisłej relacji z pojmowaniem człowieka jako auto-
nomicznej jednostki zdolnej do podejmowania decyzji związanych ze 
swoją egzystencją, włączając w to koniec życia. Nie rozstrzygając mo-
ralnych aspektów decyzji o zakończeniu własnego życia podejmowa-
nej przez człowieka, co jest przedmiotem żywej i licznie udokumento-
wanej dyskusji naukowej i społecznej3, warto zbadać praktykę ETPCz 
jako międzynarodowego organu stojącego na straży przestrzegania 
praw człowieka przez 47 państw członkowskich Rady Europy, będą-
cych jednocześnie stronami EKPCz (w tym, od dnia 19 stycznia 1993 
r. również Polski)4 w określaniu znaczenia prawa do godnej śmierci 
oraz stwierdzaniu relacji między prawem do życia, prawem do prywat-
ności oraz zakazem tortur i niehumanitarnego traktowania i zakazem 
dyskryminacji, a kwestią wspomaganego samobójstwa, eutanazji oraz 
decydowania o zaprzestaniu uporczywej terapii. Problemy te są przed-
miotem nielicznych póki co, ale ważkich i bardzo istotnych prawnie, 
społecznie i etycznie skarg do Trybunału. Z tej przyczyny zostały prze-
analizowane przez sędziów dość szczegółowo.

Prawo do życia a prawo do śmierci

Bez żadnej wątpliwości trzeba stwierdzić, że EKPCz chroni prawo 
człowieka do życia. Artykuł 2 konwencji wyraźnie wskazuje: „Prawo 
każdego człowieka do życia jest chronione przez ustawę (…)”. Takie 
sformułowanie prawa do życia oznacza, że państwa-strony konwencji 
zobowiązane są zarówno w sposób pozytywny jak i negatywny. Po-
zytywne zobowiązanie polega na ustanowieniu w prawie krajowym 

3  Patrz np. M. Mozgawa (red.), Eutanazja, Warszawa 2015, M. Safjan (red.), Prawo wobec medycyny 
i biotechnologii. Zbiór orzeczeń z komentarzami, Warszawa 2011, M.A. Monge (red.), Etyka w medycynie, 
Warszawa 2012, J. Różyńska, W. Chańska (red.) Bioetyka, Warszawa 2013, B. Gert, Ch.M. Culver, K. Danner 
Clouser, Bioetyka, Gdańsk 2009, A. Breczko, Podmiotowość prawna człowieka w warunkach postępu biotech-
nologicznego, Białystok 2011.

4  Chart of signatures and ratifications of Treaty 005, Convention for the Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms, Status as of 31/03/2016, Karta podpisów I ratyfikacji dostępna w oficjalnym pub-
likatorze traktatów Rady Europy- European Treaty Series, http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/
conventions/treaty/005/signatures?p_auth=osVIEWBt, dostęp: 31.03.2016 r. 
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odpowiednich środków służących ochronie życia, negatywne oznacza 
zaś zakaz arbitralnego pozbawiania życia5. Konsekwencją takiego uję-
cia jest silny nacisk na tworzenie efektywnego mechanizmu ochrony, 
opartego na adekwatnych rozwiązaniach prawnych umożliwiających 
jak najdalej idącą prewencję oraz utworzenie w Europie strefy wolnej 
od kary śmierci6. Prawo do życia interpretowane jest jako najbardziej 
podstawowe prawo człowieka warunkujące możliwość korzystania 
z innych praw i wolności, które w braku poszanowania tegoż prawa 
byłyby czysto iluzoryczne7. 

W kontekście umierania w praktyce ETPCz pojawiło się pytanie 
o zakres prawa do życia, w szczególności, czy obejmuje ono również 
prawo do śmierci. W sprawie Pretty przeciwko Zjednoczonemu Kró-
lestwu 43-letnia skarżąca cierpiała na nieuleczalne zwiotczenie mięś-
ni. Wskutek postępu choroby doznała paraliżu od karku w dół i była 
karmiona przez rurkę, pozostawała jednak w pełni świadoma i mogła 
komunikować się z otoczeniem. Chciała popełnić samobójstwo, ale nie 
była w stanie tego zrobić. Zwróciła się zatem o pomoc do męża, ale 
chciała zagwarantować mu zwolnienie z odpowiedzialności karnej za 
pomoc w samobójstwie, zakazaną w brytyjskim prawie. Tego władze 
ani sądy w Zjednoczonym Królestwie nie chciały zrobić. W przytoczo-
nych okolicznościach Trybunał jasno stwierdził, że art. 2 konwencji nie 
gwarantuje „prawa do śmierci”. W uzasadnieniu sędziowie wskazali: 
„Art. 2 nie mógłby być – nie wypaczając swej językowej konstrukcji 
(without a distortion of language) - interpretowany jako przyznający 
diametralnie przeciwstawne prawo, a mianowicie prawo do śmierci. 
Nie może też kreować prawa do samostanowienia w znaczeniu przy-
znania jednostce tytułu do dokonania wyboru raczej śmierci niż życia. 
Trybunał stwierdza, że żadnego prawa do śmierci – czy to z rąk osoby 
trzeciej, czy z pomocą władzy publicznej – nie można wywodzić z art. 

5  D.J. Harris, M. O’Boyle, E.P. Bates, C.M. Buckley, Law of the European Convention on Human 
Rights, 2nd ed., Oxford 2009, s. 37-38. 

6  Ibidem, s. 67.
7  D. Korff, A guide to the implementation of Article 2 of the European Convention on Human Rights, 

Human rights handbooks, No. 8, Council of Europe 2006, s. 6, opracowanie dostępne pod adresem: http://
www.echr.coe.int/LibraryDocs/HR%20handbooks/handbook08_en.pdf, data dostępu: 29.03.2016 r. 
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2 EKPCz”8. Konkluzja Trybunału jest zatem jednoznaczna i wyklu-
cza interpretowanie prawa do życia jako również prawa do śmierci. 
Art. 2 zatem nie gwarantuje prawa do wspomaganego samobójstwa ani 
dobrowolnej eutanazji (voluntary euthanasia), ani też samobójstwa. 
Równocześnie jednak Trybunał nie wyklucza, że tego rodzaju prawa 
mogą być gwarantowane innymi przepisami konwencji, np. przez art. 
8 (prawo do prywatności), co będzie przedmiotem dalszych rozważań9.

Trybunał konsekwentnie zresztą uznaje i potwierdza szczegól-
ną rangę nakazu ochrony życia. Art. 2 stanowi jedno z najbardziej 
podstawowych postanowień konwencji i - wraz z art. 3 (zakaz tortur 
i niehumanitarnego traktowania) - uświęca jedną z fundamentalnych 
wartości społeczeństw demokratycznych tworzących Radę Europy10. 
W przywołanym wyroku Pretty przeciwko Zjednoczonemu Królestwu 
mowa nawet o „zasadzie świętości życia”, przy czym jest to element 
argumentacji rządu dotyczący konieczności ochrony prawa do życia 
w kontekście wspomaganego samobójstwa (wytłumaczenie, dlaczego 
prawo krajowe zakazuje wspomaganego samobójstwa jako sprzeczne-
go z tą zasadą). W jednym z przywołanych w tej sprawie wyroków 
krajowych zaś pada pogląd, że zasada świętości życia powinna ustąpić 
zasadzie samostanowienia, ale w kontekście podejmowania decyzji 
o przedłużaniu życia11. Wydaje się zatem, że chodzi tu raczej o prob-
lem zaprzestania uporczywej terapii wobec nieuchronności nadcho-
dzącej śmierci, nie zaś o możliwość dokonania wyboru między życiem 
a śmiercią. Tak czy inaczej prawo do życia uznaje się za konieczny 
punkt wyjścia dla korzystania ze wszystkich innych praw i wolności 
gwarantowanych przez konwencję12. Zaprzeczenie zatem prawu do 

8  Wyrok z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie Pretty przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skarga nr 
2346/02, pkt 39 i 40. Por. tłumaczenie [w:] T. Jasudowicz, J. Czepek, J. Kapelańska-Pręgowska, Międzynaro-
dowe standardy bioetyczne. Dokumenty i orzecznictwo, Warszawa 2014, s. 217-223. 

9  D. J. Harris i inni, op. cit., s. 39.
10  Wyrok ETPCz z dnia 27 września 1995 r. w sprawie McCann i inni przeciwko Zjednoczonemu 

Królestwu, skarga nr 18984/91, par. 147.
11  Lord Goff in Airedale NHS Trust v. Bland [1993] AC 789, at p. 864 [w]: sprawa Pretty, par. 17.
12  L. Garlicki, P. Hofmański, A. Wróbel, Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 

Wolności. Komentarz do artykułów 1–18. Tom I. Komentarz, Warszawa 2010, Komentarz do art. 2 Nb 2. Zob. 
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życia godziłoby w konstrukcję praw i wolności przyjętą w ETPCz i by-
łoby sprzeczne z logiką.

W kolejnych rozpatrywanych przez Trybunał sprawach związa-
nych z eutanazją czy wspomaganym samobójstwem, a także godnoś-
cią umierania strony nie powoływały się już na art. 2, a raczej na art. 
3 (zakaz tortur i niehumanitarnego traktowania) i 8 (prawo do pry-
watności). Jednakże sprawie Lambert i inni przeciwko Francji z 2015 
r.,13 najnowszej tego rodzaju, Trybunał został ponownie wywołany do 
rozważenia znaczenia prawa do życia. Rozważana kwestia dotyczyła 
zaprzestania uporczywej terapii przez wstrzymanie odżywiana i na-
wadniania chorego, który w rezultacie wypadku drogowego stał się 
tetraplegikiem14 i zgodnie z raportem przygotowanym dla francuskiej 
Rady Stanu przez ekspertów medycznych pozostawał w chronicznym 
stanie wegetatywnym. Podobnie jednak jak i w innych sprawach z za-
kresu biomedycyny i prawa biomedycznego Trybunał skoncentrował 
się na zbadaniu elementów formalnych, a nie merytorycznych. Nie 
wnikał zatem w słuszność akceptacji w prawie krajowym dla możliwo-
ści zaprzestania uporczywej terapii, tylko ocenił realizację pozytywne-
go obowiązku ochrony życia przez państwo, czyli poprawność i speł-
nienie przyjętych w prawie krajowym kryteriów dla oceny możliwości 
zaprzestania uporczywej terapii pacjenta w trwałym stanie wegetatyw-
nym: poważnego, nieodwracalne uszkodzenia mózgu oraz upływu pię-
ciu lat od momentu zdarzenia. Kryteria, o których mowa, przywołane 
w spawie Lambert, zostały przez Trybunał ustanowione już wcześniej 
w sprawie Glass przeciwko Zjednoczonemu Królestwu. Sąd stanął 
tam przed problemem zastosowania procedury DNR15 w stosunku do 
małoletniego pacjenta w terminalnej fazie życia i podania mu przez 
lekarzy diamorfiny w celu zmniejszenia cierpień, ale wbrew postawie 

też M. A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej: Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, 
wyd. 6, Warszawa 2013, s. 342-382.

13  Wyrok ETPcz z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie Lambert i inni p. Francji, skarga nr 46043/14, 
Zdanie odrębne sędziów Hajiyev, Šikuta, Tsotsoria, de GaetanoiGriҭco, par. 11.

14  Tetraplegia - paraliż wszystkich czterech kończyn spowodowany uszkodzeniem rdzenia kręgowego 
w odcinku szyjnym; porażenie czterokończynowe.

15  Procedura do not resuscitate – nie reanimować. 
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matki nalegającej na ratowanie dziecka. Inaczej niż przewidywali le-
karze, dziecko przeżyło. Odbywało się to w oparciu o przygotowany 
przez Radę Europy Przewodnik podejmowania decyzji odnoszących 
się do działań medycznych w sytuacji końca życia z maja 2014 r16. 
Wynika stąd, że ETPCz, badając wypełnienie przez państwo pozytyw-
nego obowiązku ochrony życia ludzkiego, bierze pod uwagę następu-
jące kryteria: w pierwszym rzędzie - istnienie i funkcjonowanie kra-
jowych regulacji prawnych zgodnych z wymogami art. 2 Konwencji 
i sprawdzenie, czy decyzja uwzględniała życzenia wcześniej wyrażone 
przez skarżącego i jego bliskich. Brak jest przy tym oznaczenia, o ja-
kie osoby konkretnie chodzi oraz jak znieść ryzyko sporu wewnątrz-
rodzinnego. Uwzględniane są także opinie personelu medycznego (tu 
nasuwa się wątpliwość, o kogo konkretnie chodzi) oraz zapewnienie 
możliwości zwrócenia się do sądów w razie wątpliwości, czy decyzja 
została podjęta w najlepiej rozumianym interesie pacjenta. W sprawie 
Lambert Trybunał doszedł do wniosku, że te warunki zostały spełnione 
i w związku z tym nie doszło do naruszenia art. 2.

Trybunał konsekwentnie posługuje się formułą, zgodnie z którą 
w braku wspólnego europejskiego konsensu w kwestiach bioetycznych 
(jak: początek ochrony życia ludzkiego, status embrionu i płodu, de-
cyzja o zakończeniu życia), pojawia się możliwość stosowania przez 
państwa – strony konwencji tzw. marginesu swobody oceny (doctrine 
of margin of appreciation)17. Na przykład w sprawie S.H. przeciwko 
Austrii, dotyczącej sztucznej prokreacji z wykorzystaniem elementu 
dawstwa komórki jajowej od osoby trzeciej, Trybunał odniósł się do 
zasad określania zakresu marginesu oceny przypominając, że należy 

16  Guide on the decision-making proces regarding medical treatement in end-of-life situations, Coun-
cil of Europe May 2014, document dostępny pod adresem: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearch-
Services/DisplayDCTMContent?documentId=090000168039e8c5, dostęp: 31.03.2016 r. 

17  Zob. wyrok ETPCz z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie Vo p. Francji, skarga nr 53924, par. 82 i 84, 
(brak konsensu w kwestii definiowania istoty ludzkiej oraz charakteru i statusu embrionu lub płodu), wyrok 
ETPCz z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie Evans p. Zjednoczonemu Królestwu, skarga nr 6339/05, par. 61 (brak 
konsensu w sferze regulacji leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego - IVF oraz w kwestii użycia em- 
brionów stworzonych w rezultacie takiego leczenia), wyrok ETPCz z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie Haas 
p. Szwajcarii, skarga nr 31322/07, par. 55 (brak konsensu w sprawie prawa jednostki do decydowania jak 
i kiedy zakończy swoje życie). 
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brać pod uwagę wiele czynników: „Gdy sprawa dotyczy szczególnie 
ważnego aspektu istnienia lub tożsamości jednostki, margines będzie 
ograniczony. Jeśli w danej kwestii nie ma konsensu pomiędzy pań-
stwami członkowskimi Rady Europy co do wagi interesu znajdującego 
się na szali lub co do najlepszych środków jego ochrony, zwłaszcza 
jeśli sprawa dotyczy delikatnych kwestii natury moralnej lub etycznej, 
wówczas margines będzie szerszy. Ponieważ władze państwowe mają 
stały i bezpośredni kontakt z kluczowymi siłami w ich państwie, są 
one w lepszej niż sędzia międzynarodowy pozycji do wydania opi-
nii w celu określenia ‘dokładnej treści wymogów moralności’ w kraju, 
ale także konieczności ograniczenia zamierzonego celu ich spełnienia 
[…]18. W sprawie Haas przeciwko Szwajcarii skarżący od dwudziestu 
lat chorował na chorobę dwubiegunową afektywną i zwrócił się do 
lekarzy o umożliwienie mu zakończenia życia przez przyjęcie przepi-
sanej mu substancji letalnej w postaci barbituranu sodu, czyli skorzy-
stanie z procedury wspomaganego samobójstwa dozwolonego przez 
szwajcarskie prawo. Specjaliści odmówili mu tej możliwości, uzasad-
niając to brakiem z jego strony kompetencji do podjęcia tego rodzaju 
poważnej i nieodwracalnej decyzji. Trybunał przypomniał, że: „Pań-
stwa członkowskie Rady Europy są dalekie od osiągnięcia konsensu 
co do prawa jednostki do decydowania, jak i kiedy zakończyć swoje 
życie”. Równocześnie jednak: „znacząca większość państw członkow-
skich wydaje się przykładać większą wagę do ochrony życia jednostek 
niż do ich prawa do jego zakończenia. Co za tym idzie, państwa mają 
w tej sferze znaczący margines swobody oceny”19. Natomiast w spra-
wie Lambert Trybunał przywołał wcześniejsze cytowane już poglą-
dy dotyczące konieczności zachowania marginesu swobody w spra-
wach bioetycznych, podkreślając, że również w kwestii zezwolenia 
na zaprzestanie sztucznego odżywiania podtrzymującego życie nie ma 
wśród państw Rady Europy konsensu, choć wydaje się, że większość 
krajów akceptuje tego typu procedurę (§147). Ostateczna konkluzja 

18  Wyrok ETPCz z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie S.H. i inni p. Austrii, skarga nr 57813, par. 94., 
tłum. T. Jasudowicz, J. Czepek, J. Kapelańska-Pręgowska, Międzynarodowe standardy bioetyczne..., s. 213-216. 

19  Wyrok ETPCz z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie Haas p. Szwajcarii, skarga nr 31322/07, par. 55. 
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ETPCz brzmi: „zarówno w sferze dotyczącej kwestii końca życia jak 
i jego początku, państwa muszą korzystać z marginesu swobody oceny 
nie tylko w sensie zezwolenia lub nie na przerwanie sztucznego odży-
wiania podtrzymującego życie, ale w odniesieniu do sposobów osiąg-
nięcia równowagi między ochroną prawa pacjenta do życia a ochroną 
jego prawa do poszanowania życia prywatnego oraz osobistej autono-
mii” (§ 148). Niemniej Trybunał zarezerwował sobie możliwość ogra-
niczania tego marginesu swobody poprzez wykonywanie kompetencji 
do oceny i kontroli wypełnienia przez państwo obowiązków wynikają-
cych z art. 2 (§ 148, zd. ostatnie). Wydaje się, że przez taką konstrukcję 
Trybunał zachował moc kontroli przestrzegania praw gwarantowanych 
w EKPCz, jednocześnie oddalając od siebie konieczność bezpośred-
niego rozstrzygnięcia o akceptacji lub jej braku dla limitowania prawa 
do życia przez wprowadzenie możliwości dokonania wyboru śmierci. 
Ta kompetencja, zdaniem Trybunału, leży w gestii organów krajowych. 

Przywołane poglądy skłaniają do przyjęcia konkluzji, że w kwe-
stiach o silnej konotacji etycznej i moralnej, w których trudno o uzy-
skanie jednolitego poglądu, Trybunał nie stawia się ani w roli mono-
polisty, ani eksperta, ani też sądu wyposażonego w kompetencje do 
jednoznacznego oceniania i wyznaczania co jest słuszne, a co nie. 
Ceduje raczej tego typu decyzje na krajowe organy ustawodawcze 
i sądy poszczególnych państw-stron EKPCz. Tego rodzaju podejście 
uwzględnia pluralizm poglądów oraz wolność pewnych aksjologicz-
nych wyborów. Równocześnie pozwala Trybunałowi na kontrolę zgod-
ności przyjmowanych rozwiązań z przyjętym w konwencji standardem 
ochrony. Wydaje się zatem, że w kontekście spraw obarczonych dy-
lematami o charakterze bioetycznym Trybunał celowo skupia się na 
formalnych aspektach ochrony praw i wolności jednostki, nie wnikając 
w ich zakres merytoryczny. Być może sytuacja ta powoduje poważny 
niedosyt wśród badaczy praktyki orzeczniczej ETPCz, a może też nie-
pewność co do zakresu praw i wolności dedykowanych człowiekowi, 
ale równocześnie pozwala na utrzymanie efektywności systemu stras-
burskiego czyniąc go praktycznym, a nie tylko teoretycznym i iluzo-
rycznym. Przyjęcie bowiem kategorycznych i rygorystycznych form 
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ochrony praw i wolności gwarantowanych w konwencji mogłoby skut-
kować rosnącą liczbą naruszeń albo też spadkiem siły autorytetu, ja-
kim cieszy się Trybunał. Przy uzasadnionym i racjonalnym utrzymaniu 
koncepcji marginesu oceny i przyznaniu w związku z tym znaczącej 
swobody państw w regulowaniu kwestii bioetycznych, Trybunał po-
trafi też dobitnie i jasno kształtować hierarchię praw i spójność syste-
mu ochrony. Świadczy o tym chociażby bezpośrednie nawiązanie do 
prawa do życia w sprawach, w których strony nie powoływały się na 
art. 2 konwencji. W przywoływanej już sprawie Haas Trybunał przy-
pomniał, że: „EKPCz musi być rozpatrywana jako całość […]. W re-
zultacie należy się odnieść […] do art. 2 EKPCz, który nakłada na wła-
dze obowiązek ochrony osób bezbronnych i najbardziej narażonych na 
naruszenia praw człowieka, nawet przed działaniami ich samych, jeśli 
mogą zagrozić ich życiu. W ocenie Trybunału przepis ten zobowiązuje 
krajowe organy do zapobiegania sytuacjom, gdy jednostka zamierza 
targnąć się na własne życie, jeżeli jej decyzja nie była podjęta swobod-
nie i z pełną świadomością skutków”20. Tak właśnie było w cytowanej 
sprawie, w której prawa do wspomaganego samobójstwa domagał się 
chory na poważne zaburzenia afektywne dwubiegunowe. Tego rodza-
ju schorzenie stanowiło podstawę odmówienia recepty ze względu na 
poważne wątpliwości co do jasności oceny sytuacji i jej konsekwencji 
przez skarżącego (brak kompetencji rzeczywistych).

Generalnie, jak wskazano już we wcześniejszych akapitach, Trybu-
nał Strasburski raczej konsekwentnie prezentuje pogląd o konieczno-
ści utrzymania pewnych wspólnych standardów i spójności systemu 
ochrony bez jednak zbyt daleko idącej ingerencji w swobodę stanowie-
nia i interpretacji prawa przez organy krajowe (co zresztą zgodne jest 
z zasadą subsydiarności). Okazuje się jednak, że w przypadku wraż-
liwych prawnie i etycznie problemów jednostkowo nie zawsze pre-
zentuje jednolite poglądy. W takich dyskusyjnych i trudnych sprawach 
znaczącą i powtarzalną czynnością stało się bowiem sporządzanie 
zdań odrębnych przez sędziów biorących udział w rozstrzygnięciu, ale 

20   Haas p. Szwajcarii, par. 54.
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nie zgadzających się z jego brzmieniem. I tak w odniesieniu do prawa 
do życia, np. w sprawie Vo przeciwko Francji, gdzie Trybunał wypo-
wiadał się m.in. o prawie do życia sześciomiesięcznego płodu, który 
na skutek tragicznej pomyłki ze względu na podobieństwo nazwisk 
dwóch różnych pacjentek i ich ograniczoną znajomość francuskiego 
został poddany aborcji, w wyroku uznano, że nie doszło do narusze-
nia art. 2, a w zdaniach odrębnych tego poglądu nie podzieliło trzech 
sędziów. Sędzia Rees stwierdził, że „nie może być żadnego margine-
su oceny w sprawie zastosowania artykułu 2”21. Natomiast sędziowie 
Mularoni oraz Strážnická uznali, że art. 2 miał zastosowanie w sprawie 
i został naruszony, ponieważ prawo do życia nie było przez pozwane 
państwo chronione22. W sprawie Lambert w zdaniach odrębnych sę-
dziowie sformułowali następującą opinię: „W 2010 r., aby zaznaczyć 
50 rocznicę swojego istnienia, Trybunał zgodził się nadać pamiątko-
wej księdze tytuł ‘Sumienie Europy’. Zakładając, na potrzeby dysku-
sji, że instytucja, niezależnie od jednostek ją tworzących, może mieć 
sumienie, musi ono nie tylko być w pełni świadome, ale również być 
wsparte wysokimi wartościami moralnymi i etycznymi. Wartości te za-
wsze muszą być wiodące, niezależnie od wszelkich miałkich sporów 
prawnych, do jakich może dochodzić w trakcie rozpatrywania spra-
wy. Nie wystarcza przyznanie, że sprawa ‘dotyczy skomplikowanych 
kwestii medycznych, prawnych i etycznych’; sama istota sumienia, ze 
względu na recta ratio, wymaga, aby kwestie moralne kształtowały 
i wiodły argumenty prawne we właściwym ostatecznym kierunku. Tak 
należy rozumieć sumienie. Z żalem stwierdzamy, że Trybunał przez 
ten wyrok zrzekł się wspomnianego tytułu”23.

21  Dissenting opinion of judge Ress in the case of Vo v. France, zdanie odrębne sędziego Rees 
w sprawie Vo p. Francji, par. 8. 

22  A. Wiśniewski, O aktywizmie sędziowskim Europejskiego Trybunału Praw Człowieka [w:] A. Wy-
rozumska (red.), Swoboda orzekania sądów międzynarodowych, Łódź 2014, s. 4., Dissenting opinion of judge 
Mularoni joined by judge Strážnická in the case Vo v. France (połączone zdanie odrębne sędziów Mularoni i 
Strážnickáin w sprawie Vo p. Francji, ostatnie zdanie opinii.

23  A. Nowicki, Opracowanie wyroku Lambert i inni przeciwko Francji, dostępne na stronie inter-
netowej Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/06/omowienie_
orzeczenia_lambert_i_inni_przeciwko_francji.pdf, data dostępu: 31.03 2016 r. 
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Ten ostatni pogląd szczególnie ostro pokazał trudności w jedno-
znacznej interpretacji zakresu prawa jednostki do samodecydowania. 
Zakwestionował wręcz autorytet Trybunału, co z jednej strony może 
rodzić niebezpieczeństwo zachwiania zaufania do mocy tego organu 
w podejmowaniu ostatecznie wiążących rozstrzygnięć, ale z drugiej - 
stanowić dowód na szacunek dla uczciwości, niezależności i niezawi-
słości sędziów Trybunału, wzmacniając jego znaczenie jako strażnika 
praw i wolności jednostki.

Warto również zauważyć, że w zdaniach odrębnych sędziowie nie 
zawsze ograniczają się do rozważań wyłącznie prawnych. Na przy-
kład w sprawie Glass sędzia Casadevall, odnosząc się do zastosowania 
przez lekarzy procedury DNR w kontekście nagłego polepszenia stanu 
zdrowia pacjenta wyraził pogląd, że: „w szczególnych okolicznościach 
tej sprawy instynkt matczyny miał większą wagę niż opinia medycz-
na”. Taka ocena jest oczywiście uprawniona, jednak wnosi do dyskusji 
poważny niepokój i niepewność. Ożywia bowiem dysputę nad osta-
tecznością i nieodwracalnością opinii lekarzy w sprawie stanu zdro-
wia danego pacjenta i prognoz dotyczących przeżycia, a nawet dłu-
gości pozostałego życia. Zważywszy, że poglądy lekarzy jako oparte 
na aktualnej wiedzy medycznej powinny być racjonalnie uzasadnione, 
dostarczenie przez życie dowodów na nietrafność niektórych tego ro-
dzaju opinii i odmienność oraz nieprzewidywalność indywidualnych 
reakcji organizmu danego pacjenta w danej chorobie czy etapie cho-
rowania, może uzasadniać pytanie o prawidłowość i trafność diagnozy 
medycznej. Otwarta pozostaje zatem kwestia sensu uogólniania proce-
dury orzekania o stanie zdrowia pacjenta i rokowaniach i na tej podsta-
wie podejmowania decyzji o zaprzestaniu odżywiania i nawadniania 
(czy szerzej - przerwaniu uporczywej terapii), możliwości zastosowa-
nia wspomaganego samobójstwa czy też eutanazji. Jednakże pójście 
w drugim kierunku, czyli braku jednoznacznych procedur medyczno-
-prawnych w sytuacjach granicznych, będzie prowadziło do chaosu, 
nieporządku, niepewności i braku poczucia bezpieczeństwa oraz za-
ufania do organizacji opieki zdrowotnej, co z systemowego punktu wi-
dzenia należy ocenić negatywnie. Wydaje się, że judykatura ETPCz 
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konsekwentnie i niezmiennie dąży do ustalenia jasnych, przejrzystych, 
precyzyjnych reguł korzystania z przynależnych jednostce praw i wol-
ności oraz wyjątków tworzonych zgodnie z przyjętymi w konwencji 
regułami derogacyjnymi i limitacyjnymi. 

Zakaz tortur i niehumanitarnego traktowania w kontekście 
umierania

Jak słusznie zauważają autorzy komentarza do EKPCz, treścią art. 
3 Konwencji („Nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu 
lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu”) jest wprowadzenie zaka-
zu poddawania człowieka traktowaniu sprzecznemu z naturą godności 
ludzkiej, w szczególności powodującego cierpienia fizyczne i (lub) psy-
chiczne24. W zderzeniu z kwestią godności umierania czy też godnego 
umierania, treść zakazu nieludzkiego traktowania nabiera szczególnego 
znaczenia. Nieludzkie oznacza bowiem „takie postępowanie, jakie nie 
powinno cechować człowieka, okrutne, niewyrozumiałe, bezlitosne”25. 
W sprawach podnoszonych przed ETPCz dotyczących prawa do godnej 
śmierci skarżący zwracali uwagę na swoje cierpienia związane z przy-
musem życia w okolicznościach, w jakich znaleźli się z powodu stanu 
swojego zdrowia bądź wieku. Brak możliwości skorzystania ze wspo-
maganego samobójstwa lub eutanazji odczytywali jako narażenie na 
cierpienie oraz wskazywali nieludzki aspekt ich sytuacji. Pytanie za-
tem o godność umierania wobec zakazu nieludzkiego (a zatem również 
niegodnego) traktowania nabiera sensu. Szczególnie, że np. w sprawie 
Pretty skarżąca wskazywała, iż fakt pozostawania w końcowym sta-
dium wyniszczającej i nieodwracalnej (nieuleczalnej) choroby powo-
dował skutek w postaci umierania w sposób niepokojący i niegodny, 
co kwalifikuje się jako poniżające traktowanie. Poniżenie oznacza zaś 

24  L. Garlicki, P. Hofmański, A. Wróbel, Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności. Komentarz do artykułów 1–18. Tom I. Komentarz, Warszawa 2010.

25  M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, t.2, Warszawa 1988, s. 338. Cyt. Za: R. Wieruszews-
ki, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (osobistych) i politycznych. Komentarz, Warszawa 2012, s. 181.
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„stan człowieka obrażonego, zhańbionego, upokorzonego”26. W spra-
wie tej Trybunał doszedł do wniosku, że: „Na podstawie art. 3 nie wy-
nika żadne zobowiązanie pozytywne idące w kierunku wymagania od 
rządu pozwanego czy to zobowiązania się do rezygnacji ze ścigania 
męża skarżącej, gdyby pomógł jej w samobójstwie, czy też zapew-
nienia prawnej sposobności dopuszczenia jakiejkolwiek innej formy 
wspomaganego samobójstwa27”. Mimo bowiem, że Trybunał uznał 
obawy skarżącej za uzasadnione i wyraził współczucie z tym związa-
ne, nie odnalazł w treści art. 3 zobowiązania państwa-strony do prowa-
dzenia działań służących kładzeniu kresu życiu. Ostatecznie, podobnie 
jak w przypadku prawa do życia, Trybunał stwierdził brak możliwości 
wywiedzenia z zakazu tortur i nieludzkiego traktowania zobowiązania 
państwa do zapewnienia możliwości skorzystania ze wspomaganego 
samobójstwa czy też eutanazji, nie wykluczając, że: „uniemożliwie-
nie jednostce dokonania wyboru w celu uniknięcia tego, co uważa ona 
za niegodny i niepokojący kres życia, może stanowić ingerencję w jej 
prawo do poszanowania życia prywatnego”. Trybunał nie wywiódł za-
tem z zakazu tortur i nieludzkiego traktowania obowiązku zapewnienia 
jednostce możliwości podjęcia i zrealizowania decyzji o zakończeniu 
życia, jeśli w ocenie danej osoby, ze względu na cierpienie fizyczne 
i/lub psychiczne, stało się ono nieludzkie i niegodne. Nie wyraził też 
jednoznacznej opinii w sprawie naruszenia prawa do prywatności, taką 
ewentualność jedynie sygnalizując.

Prawo do prywatności w kontekście autonomii pacjenta 
wybierającego śmierć

Zgodnie z poglądami ustalonymi w orzecznictwie ETPCz pojęcie 
prywatności ma szeroki zakres i nie jest możliwe jego wyczerpują-
ce zdefiniowanie (np. Costello-Roberts v. UK, Peck v UK, Niemietz 

26  S. Dubisz, Uniwersalny słownik języka polskiego, t.3, Warszawa 2003, s. 348 
27  Tłumaczenie T. Jasudowicz, J. Czepek, J .Kapelańska-Pręgowska, Międzynarodowe standardy 

bioetyczne. Dokumenty i orzecznictwo, Warszawa 2014, s. 217-223. R. Wieruszewski, Międzynarodowy Pakt 
Praw Obywatelskich (osobistych) i politycznych. Komentarz, Warszawa 2012, s. 181.
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v Germany). Z punktu widzenia dylematów bioetycznych najbardziej 
istotna jest chyba jednak uwaga Trybunału zawarta w wyroku w spra-
wie X i Y przeciwko Holandii, zgodnie z którą: „życie prywatne ozna-
cza również fizyczną i moralną integralność osoby”28. W okolicznoś-
ciach śmiertelnej choroby albo choroby w ogóle konstatacja ta nabiera 
szczególnego znaczenia. Jeżeli bowiem konwencja chroni prawo do 
prywatności, a prawo to obejmuje integralność fizyczną i moralną oso-
by, to otwartym staje się pytanie o możliwość podejmowania w zgo-
dzie z prawem decyzji o jakości własnego życia oraz kontynuowania 
go lub przerwania. W tym duchu Trybunał przyjął, że „Istotą EKPCz 
jest poszanowanie ludzkiej godności i ludzkiej wolności”, wyprowa-
dzając konkluzję: „nie negując w żaden sposób zasady świętości życia, 
Trybunał uważa, że to właśnie na podstawie art. 8 pojęcie jakości życia 
nabiera znaczenia”. Nie sposób nie zgodzić się z tym rozumowaniem, 
pamiętając jednakże o powszechnie przyjętej i akceptowanej hierarchii 
praw i wolności, na czele której stoi życie ludzkie i w tym duchu wy-
rażonej sugestii.

Daje się w wypowiedziach Trybunału zauważyć pewna ewolucja 
w podejściu do trudnej problematyki końca życia w połączeniu z jego 
jakością. W 2002 r. w sprawie Pretty przeciwko Zjednoczonemu Kró-
lestwu Trybunał przyznał co prawda: „W erze szybkiego rozwoju me-
dycyny i możliwości przedłużania życia wielu ludzi jest zainteresowa-
nych tym, by nie byli oni zmuszani do przeciągania życia w podeszłym 
wieku bądź w stanach zaawansowanej niesprawności fizycznej lub 
umysłowej, które kłócą się z silnie ugruntowanymi ideami dotyczą-
cymi samego siebie i osobistej tożsamości”29. W tej konkretnej spra-
wie Trybunał zgodził się, że prawo uniemożliwiło skarżącej dokona-
nie wyboru zakończenia życia, które, jej zdaniem, było pozbawione 
godności i poważnie niepokojące. Stąd przyjął, że: „Nie jest w stanie 
wykluczyć tego, że stanowi to ingerencję w jej prawo do poszano-
wania życia prywatnego”30, czego ostatecznie, zbadawszy warunki 

28  Wyrok z dnia 26 marca 1985 r, w sprawie X i Y przeciwko Holandii, skarga nr 8978/80, par. 22. 
29  Pretty przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, par. 65.
30  Ibidem, par. 67.
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ingerencji państwa w prawo do prywatności określone w ust. 2 art. 8. 
nie stwierdził. W sprawie Haas przeciwko Szwajcarii z 2011 r. Trybu-
nał już zdecydowanie mocniej i wyraźniej, w formule oznajmującej, 
a nie jak poprzednio wątpiąco-pytającej skonstatował, że wziąwszy 
pod uwagę bardzo szeroki zakres prawa do prywatności obejmujący 
fizyczną i psychiczną integralność osoby, „prawo jednostki do decy-
dowania o tym, jak i kiedy życie należy zakończyć (pod warunkiem, 
że jest się w stanie swobodnie podejmować decyzje i działać w celu 
ich realizacji), jest jednym z aspektów prawa do poszanowania ży-
cia prywatnego w rozumieniu art. 8 EKPCz31”. Jednomyślnie uznał 
jednak, że do naruszenia art. 8 nie doszło. W sprawie z 2012 r. Koch 
przeciwko Niemcom32 skarżącym był mąż pacjentki z kwadriplegią33, 
która nie uzyskała zgody na zastosowanie wspomaganego samobój-
stwa – zakazanego przez niemieckie prawo, ale dokonała tego aktu 
na terytorium Szwajcarii, gdzie jest ono dopuszczalne. Po jej śmierci 
pan Koch wystąpił do ETPCz jako ofiara naruszenia prawa do prywat-
ności w ten sposób, że sądy niemieckie odmówiły rozpatrzenia skar-
gi państwa Koch co do meritum. Trybunał był tutaj już zdecydowany 
i utwierdzony w poglądzie ustalonym w sprawie Haas i dokładnie go 
powtórzył (zob. par. 51 orzeczenia). Stwierdził ostatecznie naruszenie 
art. 8, ale jedynie w aspekcie odmowy przez sądy krajowe rozpatrzenia 
istoty sprawy. W sprawie z 2013 r. Gross przeciwko Szwajcarii starsza 
osoba – w wieku 77 lat – zwróciła się o możliwość zakończenia życia 
przy pomocy stowarzyszenia EXIT. Opierała swoją prośbę na argu-
mentacji, zgodnie z którą chciałaby położyć kres swojej egzystencji, 
która ze względu na wiek i narastającą wątłość, staje się dla niej cier-
pieniem fizycznym i psychicznym, a upoważnione do podjęcia tego 

31  Haas przeciwko Szwajcarii, par. 50 i 51.
32  Warto zwrócić uwagę, że wyjątkowo ETPCz zgodził się tę sprawę rozpatrzyć, mimo, że na pier-

wszy rzut oka skarżący nie był tzw. bezpośrednią ofiarą (direct victim) naruszenia. Ze względu jednak na bliską 
relację łączącą małżonków oraz chęć wypełniania woli żony przez męża do końca jej dni, Trybunał doszedł do 
wniosku, że pan Koch może wnieść skargę jako osoba bezpośrednio dotknięta odmową uzyskania w sposób 
legalny letalnej dawki leku przez panią Koch.

33  Kwadriplegia – paraliż wszystkich czterech kończyn spowodowany uszkodzeniem Centralnego 
Układu Nerwowego (CUN); porażenie czterokończynowe.
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rodzaju decyzji instytucje oraz sądy krajowe, do których skarżąca się 
odwoływała, odmówiły jej skorzystania z procedury wspomaganego 
samobójstwa uznając, że sama, choćby nawet świadoma wola zakoń-
czenia życia jako takiego, nieuzasadniona konkretną poważną chorobą 
typu terminalnego, nie stanowi wystarczającej przesłanki wdrożenia 
wnioskowanej procedury. Trybunał ponownie powtórzył ustalenia 
z wyroków w sprawach Haas i Koch, dodając jeszcze, że: „Życzenie 
skarżącej co do zapewnienia jej dawki barbituranu pozwalającej poło-
żyć kres życiu wchodzi w zakres jej prawa do poszanowania jej życia 
prywatnego na podstawie art. 8 EKPCz”34. Przy tym dokonując osta-
tecznej oceny doszedł do wniosku, że naruszenie art. 8 miało charakter 
proceduralny, ponieważ polegało na braku dostatecznych wytycznych 
zapewniających jasność co do zakresu prawa do uzyskania śmiertelnej 
dawki barbituranu. Tak więc w ostatecznych konkluzjach Trybunał nie 
stwierdzał naruszenia prawa do prywatności co do meritum, choć ba-
dał, czy do takowego doszło, ograniczając się jedynie do stwierdzenia 
naruszenia o charakterze proceduralnym i to tylko w sprawach Koch 
oraz Gross.

Zakaz dyskryminacji w kontekście decyzji  
o zakończeniu życia

W prezentowanych w niniejszym opracowaniu sprawach rozpatry-
wanych przez ETPCz tylko w jednej podniesiony został zarzut narusze-
nia art. 14 konwencji zakazującego dyskryminacji. Mianowicie Diane 
Pretty dowodziła w skardze przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, że 
jest traktowana inaczej niż osoby zdolne popełnić samobójstwo samo-
dzielnie, co jest równoznaczne z jej dyskryminacją jako osoby, która 
takiej możliwości nie ma ze względu na ograniczenia zdrowotne (cał-
kowity paraliż). Zarówno rząd jak i Trybunał były w swoich rozumo-
waniach zgodne, że do żadnego zróżnicowanego traktowania nie do-
szło, ponieważ żaden przepis prawa krajowego nie przyznaje prawa do 

34  Gross przeciwko Szwajcarii, par. 58-60.
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popełnienia samobójstwa. Trybunał wzmocnił dodatkowo swój pogląd 
argumentem: „W przekonaniu Trybunału jest obiektywne i racjonal-
ne uzasadnienie dla braku prawnego rozróżnienia między tymi, którzy 
są a tymi, którzy nie są fizycznie zdolni do popełnienia samobójstwa. 
Podobne istnieją przekonujące powody, aby nie czynić takiego roz-
różnienia na mocy art. 14. Wprowadzenie tego rodzaju rozgraniczenia 
mogłoby naruszać zasadę ochrony życia35.

W kontekście prawa do godnej śmierci rozumianej jako możliwość 
skorzystania z procedury wspomaganego samobójstwa, ewentualnie 
pomocy w samobójstwie, Trybunał nie znalazł zatem żadnej przesłan-
ki uznania odmienności sytuacji osób niezdolnych do samodzielnego 
odebrania sobie życia od sytuacji osób posiadających pełną kompe-
tencję faktyczną (fizyczną). Wszelkie różnicowanie wiązałoby się bo-
wiem z ryzykiem naruszenia prawa do życia. Tego rodzaju argumen-
tacja wpisuje się w systemowy obraz zasad ochrony praw i wolności 
człowieka wyznaczonych w konwencji i wyrokach wydanych na jej 
podstawie. Pierwszeństwo daje się bowiem prawu do życia jako re-
gule wyjściowej, na której opiera się cała konstrukcja ochrony praw 
człowieka w ramach Rady Europy. Nie należy jednak równocześnie 
zapominać, że fundamentem systemu praw człowieka jest godność. 
To ustalenie może powodować dwojakie konsekwencje w doktrynie. 
Dla zwolenników szacunku dla życia ludzkiego w każdej jego postaci, 
formie, etapie oczywistym będzie immanentny związek między posza-
nowaniem godności ludzkiej i życia ludzkiego. Dla admiratorów po-
stulatu prawa do godnej śmierci w znaczeniu możliwości zakończenia 
życia, gdy staje się ono przyczyną poważnych cierpień i skutków natury 
zarówno fizycznej jak i psychicznej, godność jako źródło pozostałych 
praw człowieka może być pojmowana również jako usprawiedliwie-
nie przedwczesnego zakończenia życia. Paradoksalnie zatem argument 
z godności człowieka może być wykorzystany zarówno przez zwolen-
ników jak i przeciwników eutanazji, wspomaganego samobójstwa czy 
zaprzestania uporczywej terapii.

35  Pretty p. Zjednoczonemu Królestwu, par. 89.
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Wnioski

Biorąc pod uwagę przedstawione sprawy, przyjęte w nich rozumo-
wanie oraz wywiedzione przez Trybunał wnioski, a także spostrzeżenia 
doktryny na temat znaczenia prawa do życia oraz interpretacji zakazu 
tortur i nieludzkiego traktowania, jak również prawa do prywatności, 
które dla kwestii prawa do godnej śmierci czy prawa do śmierci jako 
takiego są kluczowe, można wyprowadzić pewne konkluzje dotyczą-
ce stanowiska ETPCz wobec problemu realizacji zasady autonomii 
jednostki w podejmowaniu decyzji o zakończeniu swojego życia lub 
pomocy w zakończeniu życia osoby bliskiej, łącznie ze wskazaniem 
czasu i formy terminacji. Przede wszystkim, we wszystkich dotych-
czasowych rozstrzygnięciach tego rodzaju spraw Trybunał powtarzał 
formułę o braku europejskiego konsensu co do delikatnych bioetycz-
nych kwestii (jak początek i koniec życia ludzkiego, status embrionu 
i płodu ludzkiego), czego konsekwencją jest konieczność i możliwość 
stosowania doktryny marginesu swobody oceny przez organy krajowe. 
Taka koncepcja oznacza, że dopóki nie będzie porozumienia przynaj-
mniej większości państw Rady Europy (a na takie raczej się nie za-
nosi) w drażliwych etycznie kwestiach36, Trybunał będzie badał prze-
strzeganie praw i wolności (związanych z tego rodzaju zagadnieniami) 
gwarantowanych konwencją raczej w aspekcie formalnym, niż mate-
rialnym. Innymi słowy, Trybunał akceptuje różnicę poglądów państw 
w podejściu do dyskusyjnych wrażliwych moralnie problemów, kon-
centrując się na zapewnieniu proceduralnych elementów stanowiących 
gwarancję poszanowania ustanowionych w konwencji praw: istnie-
nia jasnych i wyraźnych kryteriów ustawowych korzystania z praw 
i wolności, funkcjonowania krajowych mechanizmów kontrolnych 
prawidłowości stosowania przyjętych procedur, wypełniania zarówno 
pozytywnego (w kontekście prawa do życia - nakaz jego ochrony) jak 

36  W sprawie dopuszczalności w prawie krajowym wspomaganego samobójstwa, Trybunał przygo- 
towując orzeczenie w kazusie Koch p. Niemcom, przeprowadził kwerendę. W rezultacie ustalił, że tego rodza-
ju procedura akceptowana jest tylko w kilku krajach: Estonii, Szwecji, Belgii, Luksemburgu, Holandii i Szwa-
jcarii, zaś 38 państw stron konwencji uznaje ją za zbrodnię (criminal offence).
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i negatywnego (w kontekście prawa do życia - zakaz arbitralnego po-
zbawiania jednostki życia) obowiązku ochrony praw. 

Trudno zatem zgodzić się z poglądem obecnym w komentarzach do 
wyroku w sprawie Lambert o dopuszczeniu zgody na eutanazję bier-
ną w postaci przerwania odżywiania i nawadniania pacjenta37. Wy-
daje się raczej, że Trybunał ocenił jedynie gwarancje przestrzegania 
odpowiedniej procedury ustanowionej we francuskiej ustawie Leonet-
ti, nie odnosząc się do istoty tej regulacji. Sam zresztą wypowiedział 
pogląd: „Podkreśla, iż problem podniesiony w rozpatrywanej sprawie 
nie dotyczy eutanazji, a raczej przerwania leczenia podtrzymujące-
go życie” (§ 141), co bliższe jest koncepcji zaprzestania uporczywej 
terapii (jeśli odżywianie traktujemy jako element leczenia) niż przy-
znania prawa do śmierci38. Dlatego też bardziej istotna wydaje się 
konstatacja Trybunału, zgodnie z którą konwencję należy odczytywać 
jako całość (§ 142). W ten sposób można wyprowadzić wnioskowanie 
oparte na systemowej interpretacji EKPCz. Polegałoby ono na tym, 
że uznając hierarchię wynikającą z układu i kolejności praw chronio-
nych konwencją, potwierdzoną też w cytowanym wyżej orzecznictwie 
oraz brak logiki w założeniu, że możliwa jest ochrona praw i wolności 
osoby nieistniejącej (nieżyjącej), w sytuacji ważenia dwóch lub kilku 
nawet konkurujących ze sobą uprawnień, pierwszeństwo należałoby 
przyznać prawu do życia39. Słusznie zatem wypowiadają się autorzy 
komentarza do EKPCz stwierdzając: „Z art. 2 nie można […] wypro-
wadzać prawa do eutanazji (wspomaganego samobójstwa), podobnie, 

37  Zob. np. ETPCz pozwala rządowi francuskiemu zagłodzić ofiarę wypadku samochodowego, Data 
publikacji: 2015-06-09 08:00, http://www.ordoiuris.pl/etpcz-pozwala-rzadowi-francuskiemu-zaglodzic-ofi-
are-wypadku-samochodowego,3615,i.html, data dostępu: 28 maja 2016 r.; Trybunał zgadza się na eutanazję 
bierną – Lambert i inni v. Francja, Opublikowano 08/06/2015 by Jakub Czepek, https://strasbourgcaselaw.
wordpress.com/2015/06/08/trybunal-zgadza-sie-na-eutanazje-bierna-lambert-i-inni-v-francja/, data dostępu: 
28 maja 2016 r. 

38  Należy zwrócić uwagę na problemy terminologiczne. Np. pojęcie eutanazji biernej i rezygnacja ze 
sztucznego odżywiania i nawadniania bywają często mylone i nakładają się na siebie. Zaprzestanie uporczywej 
terapii budzi wątpliwości, będąc utożsamiane z przyzwoleniem na śmierć, czyli też rodzaj eutanazji biernej. 
Postulowane byłoby więc uporządkowanie terminologii końca życia w oparciu o dowody naukowe i poglądy 
wynikające z aktualnej wiedzy medycznej.

39  Zob. też: M. Wąsek-Wiaderek, Prawo do godnej śmierci w orzecznictwie Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka [w:] M. Mozgawa (red.), Eutanazja, Warszawa 2015, s. 298.
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jak nie wyprowadza się z niego bezwzględnego zakazu eutanazji, do-
konywanej na życzenie osoby cierpiącej w terminalnym stadium życia. 
Kwestie te łączą się z autonomią (wolnością) człowieka i rozpatrywa-
ne są na tle art. 8 EKPCz (prawo do prywatności)40. Dalej w sposób 
spójny dowodzą: „Prawo do życia jest zorientowane na aspekt pozy-
tywny, tzn. na stworzenie gwarancji ochrony istniejącego życia. Nie 
można natomiast wyprowadzać z niego “negatywnej wolności”, tzn. 
prawa do decydowania o zakończeniu własnego życia, choć podobny 
zabieg interpretacyjny dopuszczalny jest wobec wielu innych postano-
wień konwencji”41. Przynajmniej dotychczas taką linię rozumowania 
prezentował ETPCz. Czy zatem doszło do istotnej zmiany, jak moż-
na czasem wyczytać w komentarzach do wyroku w sprawie Lambert, 
czy nawet w zdaniach odrębnych załączonych do samego wyroku, 
polegającej na przyzwoleniu w ramach Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka i równocześnie kontynentalnej tradycji prawnej oraz wspól-
nych wartości państw tego kręgu kulturowo-prawnego na śmierć jako 
realizację prawa do prywatności (a w szerszym rozumieniu - prawa 
do samostanowienia) i równocześnie brak naruszenia prawa do życia 
gwarantowanego w tymże traktacie? 

Próbując znaleźć odpowiedź na tak postawiony problem należy też 
odwołać się do refleksji doktryny. Z pewnością trafnym i interesują-
cym poglądem jest myśl wyrażona przez J. Różyńską i P. Łukowa: 
„Zmiana w kształcie stosunków lekarz-pacjent sprawiła, że interpreta-
cja tradycyjnej lekarskiej powinności działania na rzecz dobra chore-
go przestała być oczywista. Lekarz stracił prawo do tego, aby być jej 
wyłącznym lub najważniejszym ‘interpretatorem’. Decydujące słowo 
w tej kwestii uzyskał sam pacjent, a obowiązkiem lekarza stało się 
szanowanie jego opinii. Medycyna stała się tym samym forum spotkań 

40  L. Garlicki, P. Hofmański, A. Wróbel, Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności. Komentarz do artykułów 1–18. Tom I. Komentarz, Warszawa 2010, Komentarz do art. 2, Nb 9.

41  Ibidem. Podobnie M. Grzymkowska, „Prawo do śmierci” w świetle orzeczenia Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w sprawie Diane Pretty v. Wielka Brytania, Problemy Współczesnego Prawa 
Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, vol. I, A.D. MMIII, s. 93-109. 
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różnych koncepcji dobrego życia i dobrej śmierci”.42 Skoro medycy-
na, to również bioetyka, jako nauka wypowiadająca się na temat reguł 
moralnych w odniesieniu do medycyny, biologii i biotechnologii43. Py-
tanie, czy również prawo. Ze względu na potrzebę społeczną regulacji 
tego obszaru na pewno. Bez wątpienia też z konieczności udzielania 
odpowiedzi na dylemat prawa do (godnej) śmierci przez sądy krajo-
we i międzynarodowe trybunały praw człowieka. Odpowiedź jednak, 
w kontekście prawa, co do kwestii istnienia i ewentualnego zakresu 
prawa do śmierci powinna być udzielana pod kątem systemowego uję-
cia prawa. Gdy zatem spojrzeć na prawo praw człowieka ustanowione 
w ramach Rady Europy, w szczególności w przepisach EKPCz, jako 
na pewną całość, konieczne jest zwrócenie uwagi na postulat spójno-
ści i zupełności tego systemu. Stąd założywszy, zgodnie z koncepcją 
przyjętą i konsekwentnie kontynuowaną w orzecznictwie ETPCz, że 
najwyżej stojącym prawem w hierarchii praw i wolności człowieka 
jest prawo do życia warunkujące korzystanie z pozostałych praw, nie 
można w sposób arbitralny i nieuzasadniony czynić wyjątków w za-
sadzie szacunku dla życia ludzkiego. Z drugiej jednak strony należy 
mieć świadomość, że prawo to w koncepcji przyjętej przez twórców 
konwencji44 i rozwiniętej przez sędziów ETPCz uprawnionych do in-
terpretacji tego aktu prawnego nie ma charakteru absolutnego.

Bardzo użyteczną dla końcowych wniosków jest myśl zaczerpnięta 
z artykułu M. Machinka, który, próbując znaleźć porozumienie mię-
dzy lekarzem a pacjentem oraz zakresami ich autonomii, doszedł do 

42  J. Różyńska, P. Łuków, Narodziny i natura bioetyki [w:] J. Różyńska, W. Chańska (red.), Bioetyka, 
Warszawa 2013, s. 23.

43  Przykłady kilku podstawowych definicji bioetyki: „Bioetyka jest systematycznym studium 
postępowania ludzkiego w obszarze nauk o życiu i troski o zdrowie, które to postępowanie winno być oceniane 
w świetle wartości i zasad moralnych” [w:] W. Reich, Encyclopedia of Bioethics 1995, „Bioetyka to część 
filozofii moralnej, która rozważa godziwość lub niegodziwość interwencji w życie ludzkie, szczególnie tych, 
które są związane z praktyką i rozwojem nauk medycznych i biologicznych” [w:] Eglio Sgreccia, Personal-
ist Bioethics: Foundations and Applications 2012; „Bioetyka stanowi dział filozoficznej etyki szczegółowej, 
która ma ustalić oceny i normy (reguły) moralne ważne w dziedzinie działań (aktów) ludzkich, polegających 
na ingerencji w granicznych sytuacjach powstawania życia, jego trwania i śmierci”, [w:] T. Ślipko, Bioetyka – 
najważniejsze problemy 2012.

44  Charakterystyczny jest brak odniesień w pracach przygotowawczych do ETPCz do art. 2 definiu-
jącego prawo do życia, tym bardziej, że wszystkie pozostałe prawa i wolności objęte konwencją są przedmio-
tem dość szczegółowych i rozległych rozważań i komentarzy na etapie konstruowania tego traktatu.
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wniosku: „Obie strony zgadzają się raczej na to, że do kondycji czło-
wieka należy śmiertelność i że w wypadku, gdy śmierci nie można 
już przeszkodzić, nie trzeba przedłużać umierania. Salus aegroti [do-
bro pacjenta – przyp. aut.] będzie tu oznaczało łagodzenie objawów 
i pozwolenie na godną i nie sprowokowaną arbitralnie, ale następują-
cą w sposób nieunikniony śmierć45. Może ta refleksja, uwzględniają-
ca nieuchronność śmierci jako elementu wpisanego w ludzkie życie 
wyjaśnia, dlaczego możliwa jest godna śmierć człowieka w znaczeniu 
dopuszczalności przez prawo zaprzestania działań, które bardziej już 
umierającemu szkodzą niż pomagają, przedłużając jedynie jego cier-
pienie. Z tak przyjętego rozumowania, które wydaje się pozostawać 
w zgodzie z europejską refleksją moralną stawiającą życie oraz szacu-
nek dla człowieczeństwa (zakaz nieludzkiego traktowania) na najwyż-
szym szczeblu hierarchii praw człowieka, daje się zatem wyprowadzić 
konkluzja, że akceptowalne prawnie jest poszanowanie świadomej 
decyzji pacjenta o nieprzedłużaniu jego życia opartej na racjonalnych 
podstawach. Są to: zbliżanie się końca życia potwierdzone aktualną 
wiedzą i badaniami medycznymi, brak możliwości skutecznego od-
wrócenia procesu umierania oraz nasilanie się cierpienia fizycznego 
i mentalnego związanego z umieraniem. Stanowi to wyraz szacunku dla 
jego autonomii, a zatem też prywatności. W przypadku zaś śmierci na 
życzenie poza przytoczonymi wyżej uzasadnieniami, czyli z powodu 
zwykłego dyskomfortu psychicznego a nawet fizycznego oderwanego 
od rzeczywistych dolegliwości oraz z powodu samej tylko woli śmier-
ci jako takiej, o spójności europejskiego systemu ochrony praw czło-
wieka nie może być mowy. Nawet zatem, gdy państwa-strony konwen-
cji dopuszczają na poziomie krajowym wspomagane samobójstwo czy 
eutanazję, to muszą zapewnić ochronę proceduralnego aspektu prawa 
do życia, czyli wskazania w ustawodawstwie wewnętrznym jasnych 
i skonkretyzowanych przesłanek umożliwiających skorzystanie z tych 

45  M. Machinek, Autonomia pacjenta versus autonomia lekarza. Dylematy moralne w kontekście roszc-
zeń pacjenta w sytuacji zagrożenia życia, Materiały z Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Medycyna – nauką 
czy miejscem spełniania życzeń pacjenta”, Warszawa, 17-18 kwietnia 2008 r., Prawo i Medycyna – wersja elek-
troniczna, 14-05-2008, http://www.prawoimedycyna.pl/?str=artykul&id=111, dostęp 29 maja 2016 r.
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procedur oraz przewidzenia i zagwarantowania możliwości kontroli 
instytucjonalnej oraz sądowej dla prawidłowości procesu decyzyjnego 
i wykonawczego związanego z realizacją prawa do podjęcia decyzji 
o zakończeniu życia. Podniesione w dotychczasowych orzeczeniach 
kwestie, łącznie ze sprawą Lambert, Trybunał zawsze wnikliwie badał. 
Poważne wątpliwości budzi jednak status osób pozbawionych możli-
wości wyrażenia swojej woli samodzielnie (np. osoby nieprzytomne), 
gdyż jej rekonstrukcja na podstawie opinii członków rodziny czy in-
nych najbliższych osób, a nawet wpisów do odpowiednich rejestrów 
czy dokumentów potwierdzonych notarialnie, nie daje całkowitej pew-
ności co do faktycznych życzeń pacjenta. Stąd trafnie podniesiony 
przez T.E. Quilla i C. K. Cassella pogląd, że: „Moralnym wyzwaniom 
trzeba stawiać czoło wspólnie z pacjentem (podkreślenie aut.), nie zaś 
uchylać się od nich, zasłaniając fałszywymi podziałami lub niewzru-
szonymi regułami”46. Jedną z możliwości zapobieżenia tego rodzaju 
dylematom jest prawna regulacja tzw. testamentu życia czy decyzji pro 
futuro, która jednak również obarczona jest niedoskonałościami (np. 
zmiana poglądów), co jest przedmiotem żywej dyskusji doktrynalnej47. 

Ostatecznym wnioskiem z analizy orzecznictwa ETPCz dotyczące-
go prawa do godnej śmierci i jego znaczenia jest refleksja, że Trybunał 
konsekwentnie i niezmiennie nie czyni wyłomu w pojmowaniu prawa 
do życia i nie wprowadza w nim wyjątków, a już na pewno nie odwra-
ca jego istoty w kierunku wywodzenia prawa do śmierci z prawa do 
życia. Co więcej, stale podkreśla zarówno negatywny jak i pozytywny 
wymiar obowiązku respektowania prawa do życia. Równocześnie jed-
nak, w zderzeniu z rzeczywistością, podążając za sformułowaną przez 
siebie w jednym z orzeczeń w sprawie Loizidou48 dyrektywą, traktuje 

46  T.E. Quill, C.K. Cassell, Nonabandonment: A Central Obligation for Physicians, Annals of Internal 
Medicine 1995, vol. 122, nr 5, s. 373, cyt. za: W Chańska, Z. Żylicz, Etyczne aspekty opieki paliatywnej, [w:] 
J. Różyńska, W. Chańska (red.), Bioetyka, Warszawa 2013, s. 279. 

47  Zob. np. M. Śliwka, Testament życia oraz zaniechanie uporczywej terapii w projekcie ustawy bio-
etycznej (uwagi prawnoporównawcze) - PiM nr 2/2009, M. Śliwka, Wokół testamentu życia - podsumowanie 
debaty, Diametros nr 22/2009, M. Syska, Medyczne oświadczenia pro futuro na tle prawnoporównawczym, 
Warszawa 2013.

48  Wyrok ETPCz z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie Loizidou p. Turcji, sprawa nr 15318/89.
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konwencję jako żywy instrument, który wymaga interpretacji w świet-
le współczesnych warunków i w ten sposób zauważa, że współczesne 
bioetyka oraz prawo medyczne oparte na poszanowaniu autonomii pa-
cjenta wymuszają respekt dla prywatności człowieka, w zakres któ-
rej może, gdy znajduje podstawę w obowiązującym prawie (chodzi tu 
o ustawodawstwo krajowe), wchodzić prawo do decydowania o prze-
rwaniu życia, ale póki co tylko w uzasadnionych medycznie i dozwo-
lonych prawnie okolicznościach. Hołdując zatem zasadzie efektyw-
ności ochrony praw człowieka i dbając o to, aby konwencja nie była 
tylko „śpiącą pięknością, często przywoływaną, ale pozbawioną więk-
szej siły”, jak zarzucano jej to u początków funkcjonowania49, dopusz-
cza kompromis polegający na akceptacji dla różnic w poglądach róż-
nych społeczeństw przekładających się na odmienne regulacje prawne 
(problem podnoszonego już braku konsensu w drażliwych bioetycznie 
kwestiach wśród państw-stron traktatu) w postaci możliwości powoła-
nia się przez państwa na margines swobody oceny (doktryna margin of 
appreciation). Wybieg ten pozwala na egzekwowanie od państw prze-
strzegania praw i wolności jednostki, z równoczesnym umożliwieniem 
rzeczywistej ochrony, nieograniczanej koniecznością obchodzenia 
prawa czy też traktowania go tylko instrumentalnie, choć oczywiście 
może budzić wątpliwości jako, sama w sobie, próba oddalenia od Try-
bunału konieczności wypowiadania się merytorycznie we wrażliwych 
etycznie obszarach.

49  J. Frowein, wiceprzewodniczący Komisji Praw Człowieka, cyt. za: M.W. Janis, R.S. Kay, A.W. 
Bradley, European Human Rights Law. Texts and Materials, Oxford 2008, s. 74. 
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Projekt zmiany ustawy o planowaniu rodziny 
– rzecz pozornie tylko o aborcji. (1)

Wprowadzenie. Obowiązywanie praw reprodukcyjnych  
w polskim porządku prawnym. 

6 października 2016 roku Sejm odrzucił złożony przez fundację 
Ordo Iuris społeczny projekt ustawy o zmianie ustawy o planowa-
niu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności 
przerywania ciąży1 oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
karny2 [dalej: Projekt, Projekt Ordo Iuris]. Decyzję odrzucenia Pro-
jektu przez Sejm poprzedziły niespotykane w swej skali spontaniczne 
protesty przede wszystkim kobiet, ale także i mężczyzn. Kulminacja 
sprzeciwu miała miejsce 3 października 2016. Ten dzień szybko za-
częto określać jako Strajk Kobiet i Czarny Poniedziałek, ze wzglę-
du na czarny, żałobny strój, jaki wdziały na siebie kobiety i fakt, że 
wiele tego dnia wzięło urlop z pracy. Demonstrowano przeciwko 
Projektowi Ordo Iuris. Demonstrowano przeciw lekceważeniu ko-
biet, ich autonomii, zdrowia, życia, prawa do kontrolowania własnej 
płodności. Bezpośrednią motywacją do wystąpienia było zaplanowa-
ne na 6 października 2016 roku głosowanie w Sejmie nad Projektem 

1  Dz. U. z 1993 r. nr 17, poz. 78 ze zm.
2  Dz. U. nr 88, poz. 553 ze zm.
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Ordo Iuris oraz zapowiedź najwyższych władz partyjnych i państwo-
wych, że są za jego przyjęciem3. Strajk Kobiet poparło wiele osób, 
które wcześniej podpisały się pod społecznym projektem Ordo Iuris. 
Sądziły, że podpisują się pod zakazem zabijania dzieci. Nie miały świa- 
domości, że w praktyce nie chodzi o dzieci, ale o zagrożenie karą 
więzienia dla kobiet, które poroniły, o przymus rodzenia także w wy- 
niku ciąży z gwałtu, nieliczenie się ze zdaniem ciężarnej i jej partnera 
w przypadku ciężko uszkodzonego płodu oraz o narażenie kobiet na 
utratę zdrowia i życia wobec niemal całkowitego zakazu przerywa-
nia ciąży, akceptowanego jedynie w wypadkach bezpośredniego za-
grożenia nastąpienia śmierci kobiety. Projekt kryminalizował aborcję 
i poronienie; „spowodowanie śmierci dziecka poczętego” (ar. 2 ust 2 
Projektu). Przewidywał odpowiedzialność karną także dla ciężarnej4. 
Na fali krytyki i tuż przed głosowaniem przedstawicielka projektodaw-
ców z Ordo Iuris, dr Joanna Banasiuk (Wydział Prawa, Uniwersytet 
w Białymstoku) zaproponowała autopoprawkę. Wniosła o usunięcie 
z Projektu kryminalizacji kobiet. Potwierdziło to jedynie pierwotną in-
tencję wnioskodawców, by w stosunku do kobiet, które straciły ciążę, 
stosować prawo karne. 

W debacie, której zdecydowanie nie zapoczątkował, a jedynie na 
nowo podniósł Projekt Ordo Iuris, uwaga koncentruje się na kwestii 
aborcji5. O aborcji mówią zarówno posłowie w Sejmie, członkowie rzą-
du, przedstawiciele Ordo Iuris, przedstawiciele kościołów, jak media 
i organizacje społeczne. Tymczasem ustawa, której dotyczą propono-
wane zmiany, reguluje materię planowania rodziny, warunków ochro-
ny płodu i dopuszczalności przerwania ciąży [Ustawa z dnia 7 stycznia 

3  Głosowanie nr 12 na 27. posiedzeniu Sejmu dnia 06-10-2016 r. o godz. 11:09:49 http://sejm.gov.
pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=8&NrPosiedzenia=27&NrGlosowania=12; Pkt 27. 
porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, 
ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy - Kodeks karny. Głoso-
wanie nad przyjęciem wniosku komisji o odrzucenie projektu ustawy zawartego w druku nr 784

4  Projekt stanowił, że „kto powoduje śmierć dziecka poczętego”; „kto”, oznacza każdego, kogo można 
pociągnąć do odpowiedzialności karnej, a więc także ciężarną, także w sytuacji poronienia, zwłaszcza, że odpo-
wiedzialność karna przewidziana była zarówno za działania umyślne, jak i nieumyślne; art. 2 ust 2 Projektu 

5  Trudno też o zgodę na panujące nazewnictwo i uznanie, że argumenty koncentrują się wokół zwo-
lenników życia (do których słuszniej pasuje termin pro life, a nie pro choice), i przeciwników autonomii czło-
wieka (do których słuszniej pasuje termin anti-choice, a nie mylnie stosowany termin pro life)
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1993 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 17, poz. 78 ze zm); dalej: ustawa o planowa-
niu rodziny]. Pomijanie pierwszego, podstawowego członu ustawy, do-
tyczącego warunków realizacji praw reprodukcyjnych człowieka, błęd-
ne sprowadzanie ochrony płodu do kwestii aborcji i koncentrowanie się 
na trzecim aspekcie regulacji objętych tą ustawą i dotyczących aborcji, 
jest symptomatyczny. Aborcja i to, czy jest legalna, dostępna i przez to 
rzadka, czy też częsta, ale sprowadzona do podziemia, stanowi przejaw 
sposobu realizacji reprodukcyjnych praw człowieka. Jednak reproduk-
cyjne prawa człowieka nie ograniczają się do problemu aborcji. Tym 
bardziej nie jest stosowne koncentrowanie się tylko na wycinku zagad-
nienia praw reprodukcyjnych, jakim jest aborcja. 

Wymóg uznania, że ustawodawca jest racjonalny, nie pozwala na 
przyjęcie założenia, iż sam ustawodawca, skoncentrowany na kwestii 
aborcji, w niej wyłącznie dostrzega emanację praw reprodukcyjnych. 
Prawa reprodukcyjne uznane zostały za prawa człowieka po raz pierw-
szy w 1968 roku, podczas Międzynarodowej Konferencji Praw Czło-
wieka ONZ w Teheranie. Przyjęta w Polsce ustawa o planowaniu ro-
dziny odzwierciedla świadomość ustawodawcy o ich istnieniu i wyraża 
jednoznaczną wolę wypełniania praw reprodukcyjnych, uznanych za 
prawo człowieka. Ustawodawca jednoznacznie podkreślił, że „uzna-
je prawo każdego do odpowiedzialnego posiadania dzieci”. Nic więc 
nie upoważnia do stwierdzenia, że to sformułowanie, jak i wzięcie na 
siebie odpowiedzialności za zagwarantowanie dostępu do informacji, 
edukacji, poradnictwa i środków umożliwiających korzystanie z tego 
prawa, a dalej - z dostępu do powszechnych badań prenatalnych - ma 
w ustawie charakter zaledwie dekoracyjny. 

Rozwój - w sensie przyjęcia jednolitej terminologii - i ugruntowanie 
koncepcji, że zdrowie i prawa reprodukcyjne oraz seksualne to pod-
stawowe prawa człowieka, nastąpiły podczas światowych konferencji 
ONZ, które odbyły się już po 1993 roku. Niewiedza władzy w chwili 
uchwalenia ustawy o planowaniu rodziny co do zdarzeń, które nastą-
piły dopiero w przyszłości, jest w pełni zrozumiała. Nie zmienia to 
faktu, że uznanie praw reprodukcyjnych na Międzynarodowej Kon-
ferencji Praw Człowieka ONZ w Teheranie w 1968 roku znalazło 
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istotne odzwierciedlenie w ustawie o planowaniu rodziny z 1993 roku. 
W ustawie o planowaniu rodziny powtórzono obowiązek respekto-
wania przez władze prawa każdego do autonomicznego decydowania 
o posiadaniu dzieci6. Sprecyzowano i rozszerzono nawet zakres tego 
prawa o obowiązek władzy zagwarantowania środków umożliwiają-
cych korzystanie z niego. Tak więc, choć ustawodawca nie posłużył 
się expressis verbis terminem ‘praw reprodukcyjnych’, to oddał ich 
znaczenie w formie opisowej jako praw człowieka w sensie nadanym 
im w Teheranie w 1968 roku. Przyjęty w ustawie o planowaniu rodziny 
w 1993 roku tekst zawarty w preambule wymaga, aby władza „uznając 
prawo każdego do odpowiedzialnego decydowania o posiadaniu dzie-
ci” zapewniała dostęp do informacji, edukacji, poradnictwa i środków 
umożliwiających korzystanie z zagwarantowanych praw reprodukcyj-
nych. Ustawa przyjęta w 1993 roku nie upoważnia do zatrzymania się 
w rozwoju realizacji tego prawa na etapie, który obowiązywał w 1993 
roku. Nie daje też podstaw do ograniczania praw reprodukcyjnych. 

Ponad 180 rządów, w tym rząd Polski, przyjęło wspólne standardy 
i politykę w obszarze praw reprodukcyjnych podczas Międzynarodowej 
Konferencji w sprawie Ludności i Rozwoju (Kair 1994 r.). Następnie 
zostały one potwierdzone i rozwinięte podczas IV Światowej Konferen-
cji w sprawie Kobiet (Pekin 1995 r.) oraz podczas tzw. konferencji pod-
sumowujących (Kair+5, 1999; Pekin+5, 2000)7. Nie do utrzymania jest 
więc argument Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. 
Bioetycznych z 20.02.2014 r. (dotyczący Stanowiska Komitetu Bioetyki 
przy Prezydium PAN Nr 4/13 z 12.11.2013 w sprawie tzw. klauzuli su-
mienia), że prawa i zdrowie reprodukcyjne to pojęcia używane w pozba-
wionych mocy prawnej dokumentach organizacji międzynarodowych8. 

6  Final Act of the International Conference of Human Rights, Teheran, Iran 22 April – 13 May 1968; 
art.16, zd. 2 „Rodzice mają podstawowe prawo człowieka do swobodnego i odpowiedzialnego decydowania 
o liczbie dzieci i odstępach czasu między ich narodzinami oraz prawo do odpowiedniej informacji ii edukacji 
w tych kwestiach”. http://legal.un.org/avl/pdf/ha/fatchr/Final_Act_of_TehranConf.pdf [dostęp:13.05.2016]

7  W. Nowicka, A. Solik, Międzynarodowe Standardy zdrowia i praw reprodukcyjnych oraz seksual-
nych, a ich realizacja w Polsce, Warszawa 2003, s. 5-7.

8  Stanowisko Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych w spra-
wie klauzuli sumienia, Warszawa, 14 lutego 2014 r., „Prawo i Medycyna” http://www.prawoimedycyna.
pl/?str=artykul&id=1426 [dostęp:1.10.2016]
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Odkąd zawarte w międzynarodowych aktach normy, choćby w prokla-
macjach, zostały następnie wprowadzone do porządku prawnego w usta-
wach krajowych, wiążą i mają moc obowiązującą. Fakt, że w ustawie 
o planowaniu rodziny nie użyto sformułowania: „prawa reprodukcyjne” 
należy tłumaczyć tym, iż po raz pierwszy tego terminu użyto w Kair-
skim Programie Działania w 1994 r., a więc w rok po przyjęciu ustawy 
o planowaniu rodziny. W Kairze stwierdzono jednoznacznie, że „prawa 
reprodukcyjne obejmują określone prawa człowieka, które zostały już 
uznane w ustawodawstwach krajowych i międzynarodowych dokumen-
tach praw człowieka oraz w innych dokumentach Organizacji Narodów 
Zjednoczonych”9. Tak rozumiane prawo człowieka obejmuje prawo 
do podejmowania decyzji w sprawach reprodukcji w sposób wolny od 
dyskryminacji, przymusu i przemocy” (pkt. 7.2)10. Potwierdzeniem roz-
poznania przez władzę w Polsce praw reprodukcyjnych jest przyjęcie 
w 2015 roku nowoczesnych standardów opieki okołoporodowej. Po-
twierdzeniem ułomności woli władzy do ich respektowania są zaś trud-
ności w ich realizacji11. 

Problem nie ogranicza się więc, wbrew treściom, które wybrzmie-
wają medialnie, do aborcji. Również Projekt Ordo Iuris nie ograniczał 
swej treści do zmian w uregulowaniu dostępności aborcji. 

Ten tekst rozważa wybrane aspekty Projektu, które były najczęściej 
przemilczane także przez samych projektodawców i nie docierały do 
informacji publicznej12. 

9  United Nations, Report of the International Conference on Population And Development, Cairo, 
Egypt, 5-13 September 1994 (A/CONF.171/13); http://www.un.org/popin/icpd/conference/offeng/poa.html 
[dostęp: 1.10.2016]

10  J. Różyńska, Rozwój i ochrona praw reprodukcyjnych jako praw człowieka, w: Prawo wobec prob-
lemów społecznych. Księga Jubileuszowa Profesor Eleonory Zielińskiej, Warszawa 2016, s. 801-812.

11  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania 
medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu oko-
łoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, 
w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położni-
czych, (Dz.U. z 2015 r., poz. 2007)

12  Pierwotnie użyłam sformułowania, że nie wybrzmiały w debacie społecznej. Nie jestem przekona-
na, czy jest to sformułowanie uzasadnione. Debata (franc. débat od débattre, roztrząsać, z łac. bat(t)uere, ude-
rzać, rozbijać na kawałki) oznacza dyskusję o sformalizowanym kształcie, która dotyczy wyboru najlepszego 
rozwiązania omawianego problemu lub sprawy. Nawiązuje do deliberacji, także w sferze publicznej, o czym 
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W części pierwszej przeanalizowane są przyczyny i skutki zmia-
ny tytułu i preambuły ustawy o planowaniu rodziny. Przybliża ona 
również podstawowe zmiany, które są konsekwencją świadomego za-
kwestionowania praw reprodukcyjnych jako praw człowieka i użycia, 
w niezgodzie z zasadami poprawnej legislacji użycia prawa karnego 
jako podstawowego narzędzia do regulacji sfery zdrowia, edukacji 
i praw reprodukcyjnych. W części drugiej omawiam zaproponowaną 
w Projekcie Ordo Iuris definicję początku życia i definicję człowieka 
oraz w kontekście Projektu Ordo Iuris - miejsce prawa karnego w po-
rządku prawnym państwa. 

Kwestie te są warte omówienia ze względu na ich kapitalne znacze-
nie dla uznania i realizacji w Polsce reprodukcyjnych praw człowieka. 
Także i dlatego, że 14 września 2016 roku, na ręce Marszałka Sejmu 
wpłynął kolejny projekt zmian w ustawie o planowaniu rodziny. Jest 
niemal bliźniaczą wersją Projektu Ordo Iuris. Eliminuje kryminalną 
odpowiedzialność kobiet, za to stwarza zagrożenie kryminalizacją do-
stępu do antykoncepcji, doraźnej i zwykłej. Został wniesiony przez Za-
rząd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia (PFROŻ). Ten kolejny 
projekt zmierza również zmierza do wykluczenia z polskiego porząd-
ku praw reprodukcyjnych, do kryminalizacji sfery okołoporodowej, na 
dzień dzisiejszy regulowanej głównie przez przepisy z zakresu prawa 
medycznego. Usuwa odpowiedzialność kryminalną kobiet, które utra-
ciły ciążę. Wprowadza kryminalizację powszechną, także kobiet, za 
wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu, reklamowanie, zbywanie lub 
nieodpłatne udostępnianie co najmniej antykoncepcji doraźnej (art. 2 
ust 2 pkt 5 projekty PFROŻ). Jest to więc działanie w kierunku pozba-
wienia kobiet korzystania nie tylko z antykoncepcji doraźnej, ale i an-
tykoncepcji zwykłej. Temat jest więc aktualny i należy się spodziewać, 
będzie powracał13. 

dalej w tekście. Praktyki deliberacyjne w tym temacie w ostatnim okresie niekoniecznie są na poziomie, który 
pozwala mówić o debacie. 

13  Do Sejmu wpłynął także 4 sierpnia 2016 r., Projekt Inicjatywy Ustawodawczej Ratujmy kobie-
ty – ustawa o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie . Projekt został skierowany 9 września 2016 r. do 
I czytania na posiedzeniu Sejmu i, pomimo zapewnień władzy rządzącej, że żaden projekt społeczny nie zo-
stanie odrzucony bez pogłębionej nad nim pracy komisji sejmowych, odrzucony 23 września 2016 r., w czasie 



Prawo i Medycyna 2/2016 (63, vol. 18) 77

Projekt zmiany ustawy o planowaniu rodziny...

Podpisy zebrano pod projektem Ustawy Ordo Iuris, który dopro-
wadził do społecznego wrzenia i w efekcie odrzucenia Projektu. Nie 
wiadomo, czy gdyby składający podpisy mieli wiedzę o realnych za-
grożeniach, jakie projekt niesie, odmówiliby jego podpisania. W bły-
skotliwej rozprawie, zatytułowanej Infotopia, Cass R. Sustein, amery-
kański prawnik i wykładowca Harvard Law School, zdaje się wątpić 
w skuteczność promowanej, między innymi przez Jürgena Habermasa, 
deliberacyjności jako skutecznej metody gwarantującej podejmowanie 
racjonalnych wyborów i decyzji14. Habermas wskazuje na praktyki, 
które mają stworzyć grunt dla obiektywnych racji. Jego zdaniem dys-
kurs powinien być publiczny, szczery, inkluzyjny, gwarantujący wy-
ważone szanse prezentacji poglądów i opinii15. Autonomię bowiem, 
zdaniem Habermasa, równouprawnionych obywateli, można zapew-
nić tylko poprzez polityczno-obywatelską aktywność16. Nazywa to 
procesem emancypacyjnym i zakłada obywatelską odpowiedzialność 
za podejmowane wybory. Cass R. Sustein podnosi, że nie ma prostej 
zależności między istnieniem debaty a stosownością wyboru. Dając 
przykład dyskusji internetowych zwraca uwagę, iż nierzadko nie tylko 
nie korygują one mylnych sądów, lecz wręcz je wzmacniają. „Kiedy 
zbierają się osoby myślące podobnie, ich stronnicze poglądy często 
ulegają radykalizacji, a zamiast prawdy szerzy się fałsz”.17 Jednak Ha-
bermas mówiąc o deliberacji zwracał uwagę także na określoną dyscy-
plinę i procedury debaty. Tej ostatniej zabrakło w działaniach podję-
tych przez Ordo Iuris na rzecz zmiany ustawy o planowaniu rodziny. 
Zastąpiono ją pouczeniami z ambon kościelnych i partyjnych 

W systemie szanującym demokratyczne reguły państwa prawa 
między projektem a uchwaleniem ustawy jest czas na informację, 

I czytania na posiedzeniu Sejmu http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&nrkadenc
ji=8&nrposiedzenia=26&nrglosowania=17 [dostęp: 1.10.2016]

14  C.R. Sustein, Infotopia, tłum. K. Bartuzi, Warszawa 2009, s. 80. 
15  J. Habermas, Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokra-

tycznego państwa prawnego, tłum. A. Romaniuk, R. Marszałek, Warszawa 2005, s. 47-55. 
16   J. Habermas, Uwzględniając Innego, tłum. A. Romaniuk, J Kloc-Konkołowicz, Warszawa 2009, s. 260.
17  C. Sustein, Infotopia, op.cit., s. 66.
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ekspertyzy i rozmowę spełniającą kryteria debaty deliberacyjnej18. 
Dzieje się to w sytuacji, gdy osoby sprawujące władzę świadome są 
tego, że „w opinii społecznej funkcjonują negatywne przekonania 
o samym prawie, o instytucjach prawo stosujących i o ludziach wyko-
nujących prawnicze zawody. Te skrajnie negatywne oceny świadczą, 
iż społeczeństwo dostrzega daleko posunięty instrumentalizm w po-
sługiwaniu się prawem przez jego twórców, kontrolerów i podmioty 
go stosujące”19. Otwarta debata przeciwdziała anomii i jest dodatnio 
skorelowana ze wzrostem zaufania do władzy20. Odrzuceniu Projektu 
Ordo Iuris nie towarzyszyła w Sejmie merytoryczna rozmowa. Rozpo-
częła się ona za to na poważnie w na nowo pobudzonych rozmaitych 
kręgach społecznych. Ten tekst jest głosem w tej debacie.

Kalendarium Projektu Ordo Iuris

Projekt społeczny firmowany przez Ordo Iuris, został przekazany 4 
marca 2016 r. na ręce Marszałka Sejmu RP jako projekt obywatelski, 
dokument ma datę 2016 r21. (W przestrzeni internetowej znajdowały 
się i inne projekty22

)
. W czerwcu 2016 zebrano pod Projektem Ordo 

18  Tak przyjęta w demokratycznym państwie prawa praktyka niekoniecznie charakteryzuje współ-
czesne rodzime ustawodawstwo. Patrz Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce 
[(2015/3031(RSP)] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-
0123+0+DOC+XML+V0//PL [dostęp: 20.06.2016) 

19  M. Warchoł, Dobro wspólne, a dobro pokrzywdzonego w praktyce procesu karnego, w: Dobro 
wspólne. Teoria i praktyka, red. W. Arndt, F. Longchamps de Berier, K. Szczucki, Warszawa 2013, s. 295. 

20  A. Wawrzynowicz, W poszukiwaniu metafilozoficznych uwarunkowań koncepcji sfery publicznej 
Jürgena Habermasa, “Filo-Sofija” 2014 t. 24, nr 1, s. 165-174. 

21  Na potrzeby analizy uwzględniona została pierwotnie wersja zamieszczona pod internetowym 
adresem http://www.ordoiuris.pl/obywatelska-inicjatywa-ustawodawcza--rowna-ochrona-prawna-dla-dzieci-
-przed-i-po-urodzeniu,3758,i.html [dostęp 4.04.2016]; Wersje projektu ulegają zmianie. Początkowo pomi-
nięto w jego nazwie Kodeks karny i był wyposażony w krótkie uzasadnienie http://www.ordoiuris.pl/pliki/
dokumenty/ochrona_zycia_komitet_2016.pdf [dostęp 24.03.2016]. Projekt nosił nazwę Ustawa z dnia ….2016 
r. o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 
dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.  http://www.ordoiu-
ris.pl/pliki/dokumenty/ochrona_zycia_komitet_2016.pdf [dostęp 5.05.2016] Patrz załącznik do opinii praw-
nej. http://www.stopaborcji.pl/wp-content/uploads/2015/03/projekt_ustawy_oiu2015.pdf [dostęp.4.04.2016.]. 

22  Np. oprócz projektu Ordo Iuris w Internecie dostępny jest projekt tej samej inicjatywy, pre-
zentowanej jako Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji” na rzecz zmiany ustawy o pla-
nowaniu rodziny, z tym że ma dopisek, iż działa przez pełnomocnika Kaję Urszulę Godek. Zawie-
ra inną treść propozycji zmian ustawowych i zdecydowanie inne uzasadnienie, ale posługuje się tą 
samą nazwą Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. http://www.pawelbochnia.pl/wp-content/uploads/
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Iuris wymaganą ilość podpisów23. Dokument trafił do Sejmu 19 sierp-
nia 2016 i został oznaczony jako druk 784. Tego samego dnia został 
skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu, 23 wrześ-
nia 2016 r. - do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, a 5 paź-
dziernika 2016 Komisja już po Czarnym Strajku kobiet zawnioskowa-
ła o odrzuceniu projektu.

Ordo Iuris przedstawiło autorski projekt proponujący zmiany 
w ustawie o planowaniu rodziny. Zawarte w nim jednak propozycje 
zmian w kodeksie karnym są praktycznie kopią zmian zaproponowa-
nych w Projekcie zmian kodeksu karnego z 23 lipca 2013 r. (Tekst 
z 5 listopada 2013 r.). Nie są więc nowe. Wcześniej promowane były 
przez rząd. Sprzyjała im wcześniejsza opozycja, znajdująca się obec-
nie u władzy. W czasie, gdy urząd Ministra Sprawiedliwości spra-
wował Jarosław Gowin, działająca przy Ministrze Sprawiedliwości 
Komisja Kodyfikacyjna do spraw Reformy Prawa Karnego, na czele 
której stał profesor Piotr Hofmański, zaproponowała zmiany w kodek-
sie karnym analogiczne do tych, które znalazły się w Projekcie Ordo 
Iuris. Były one spójne z poglądami, jakie głosili członkowie tej Ko-
misji. Jej przedstawiciele koncentrowali się w debacie też głównie na 
kwestii aborcji. I tak na przykład A. Zoll uważał, że ciężarna kobieta 
nie ma prawa do ochrony zdrowia, gdyby wymagało to aborcji ani do 
samodzielnej decyzji w sytuacji ciąży z gwałtu, czy poważnego uszko-
dzenia zdrowotnego płodu24. W debacie na ten temat, choć wspomi-
nano o ustawie o planowaniu rodziny, nie pojawiła się refleksja nad 

STOP-ABORCJI_obywatelski-projekt-ustawy_zakaz-zabijania-dzieci-podejrzanych-o-choroby-genetyczne.
pdf [dostęp 5.04.2016].http://www.pawelbochnia.pl/wp-content/uploads/STOP-ABORCJI_obywatelski-pro-
jekt-ustawy_zakaz-zabijania-dzieci-podejrzanych-o-choroby-genetyczne.pdf [dostęp 5.04.2016]. Por. także E. 
Zielińska, Przegląd polskich regulacji prawnych w zakresie praw reprodukcyjnych, w: Prawa reprodukcyjne 
w Polsce. Skutki ustawy antyaborcyjnej. Raport. Wrzesień 2007, red. W. Nowicka, Warszawa 2007, s. 97–108; 
E. Zielińska, Przerywanie ciąży. Warunki w Polsce i na świecie, Warszawa 1990. 

23  Zgodnie z art. 118 ust. 2 Konstytucji RP z 1997 oraz stosownie do art. 2 Ustawy z dnia 24 czerwca 
1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz. U. z 1999 r. Nr 62 poz. 688 ze zm.), 
grupa polskich obywateli, licząca co najmniej 100 000 osób, mających prawo wybierania do Sejmu, może 
wystąpić z inicjatywą ustawodawczą przez złożenie podpisów pod projektem ustawy. 

24  K. Szczucki, Trzy przesłanki do śmierci. Wywiad z profesorem Andrzejem Zollem, Wirtualnemedia.
pl 6 listopada 2011 http://www.wirtualnemedia.pl/centrum-prasowe/grupy-dyskusyjne/pl.soc.dzieci/22749/
zoll-w-sprawie-aborcji-polecam [dostęp:15.03.2014]
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sprecyzowaniem działań w kierunku, który miałby służyć eliminacji 
ciąży z gwałtu poprzez wzrost działań skierowanych na wykorzenienie 
uprzedzeń, złych zwyczajów i tradycji oraz innych praktyk opartych na 
idei niższości kobiet i na stereotypowych modelach roli kobiet i męż-
czyzn25. Nie podjęto też wątku o potrzebie zapewnienia warunków dla 
pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i poszanowania autonomii 
osób niepełnosprawnych26. Poglądy więc, które znalazły swoje od-
zwierciedlenie w Projekcie Ordo Iuris, nie są odizolowane ani nowe, 
i są obecnie, wbrew obowiązującemu prawu promowane, nie tylko 
przez niektórych skądinąd wybitnych prawników, ale także na pozio-
mie władzy wykonawczej. 

Projektodawcy zbierali podpisy pod Projektem Ordo Iuris informu-
jąc: „zbieramy podpisy przeciwko aborcji” i zwracając się z apelem: 
„pomóż powstrzymać zabijanie dzieci. Podpisz się za życiem”.27

 
Nad-

użyli jednak zaufania składających podpisy przez dezinformację co do 
treści i zakresu zawartości Projektu28. Zakładam, że nie czynili tego 
nieświadomie. Praktycznie całkowita eliminacja prawa do aborcji nie 
jest ani jednoznaczna z opowiedzeniem się za życiem, ani nie oznacza 
ochrony dzieci przed śmiercią. Składający podpis pod projektem Ordo 
Iuris nie otrzymali więc rzetelnej informacji co do zakresu zapropo-
nowanych zmian. Zastosowano wobec nich perswazyjny chwyt ery-
styczny próbując wywołać wyobrażenie utożsamiające aborcję z za-
bijaniem dzieci. Nie można wykluczyć i tego, iż konsekwentne od lat 

25  Patrz Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy 
w rodzinie, Dz. U. z dnia 8 lica 2015, poz. 961. Konwencja weszła w życie 01.08.2015.

26  Patrz art.5-art.29 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, Dz. U. z 2012 roku, poz. 1169. 
Konwencja weszła w życie 25.10.2012. 

27  Dwukrotnie w okresie kwietnia i maja 2016 (na dworcu centralnym w Krakowie i na stacji Metra 
Śródmieście w Warszawie starałam się uzyskać od zbierających podpisy informacje o treści Ustawy. Nie znali 
jej. Nie potrafili podać żadnych jej szczegółów. Nie mieli też projektu przy sobie. W Krakowie, co nadaje 
całości klimat rodem z Mrożka, kilka kroków od zbierających podpisy o ustawie „przeciwko aborcji i opowie-
dzeniem się za dziećmi i życiem”, podpisy w podobnym duchu zbierali młodzi mężczyźni. Tym razem jed-
nak opowiedzenie się za życiem i spełnienie patriotycznego obowiązku oznaczało podpisanie się pod petycją 
przeciwko przyjmowaniu w Polsce uchodźców. Na moje pytanie, a co z dziećmi, usłyszałam, że rodzina jest 
najważniejsza, więc dzieci powinny być z rodzicami i nie można ich z nimi rozdzielać (sic!) 

28  Więzienie dla kobiety za poronienie, obowiązek heroicznego poświęcenia jej życia?, Ordo Iuris, 
data publikacji 3.04.2016 12:00 http://www.ordoiuris.pl/falszywe-informacje-o-projekcie-komitetu-stop-abor-
cji-,3767,i.html [dostęp 5.04.2016]. 
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posługiwanie się pojęciem „dziecka nienarodzonego” spowodowało 
przeświadczenie, iż połączone w jajowodzie komórki tworzące blasto-
cystę są tym samym, co noworodek29.

Kto kontroluje płodność człowieka, kontroluje jego życie. Podpisu-
jących się pod Projektem Ordo Iuris nie informowano, że stwarza on 
zaledwie iluzję prawa decydowania o życiu osobistym, utrudnia dostęp 
do badań prenatalnych i stosownej opieki lekarskiej. Wykreślając prze-
pisy o obowiązku zapewnienia badań prenatalnych, dostępu do wiedzy 
i środków umożliwiających świadome decyzje prokreacyjne, pod zna-
kiem zapytania stawia ochronę życia przewidzianą w zmianie nazwy 
ustawy o planowaniu rodziny. Skupiono się na zakazie aborcji, dozwo-
lonym jedynie w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia kobiety. 

Doświadczenia innych państw o zapisach podobnych jak proponowa-
ne przez Ordo Iuris, od współczesnego Salvadoru skazującego kobiety 
na wieloletnie więzienie za poronienie, przez Rumunię czasów Ceause-
scu po Irlandię, której przepisy dotyczące ochrony życia doprowadziły 
w wyniku odmowy aborcji do śmierci Savity Halappanava i w efekcie 
do zmiany prawa dowodzą, że instrumenty przewidziane w Projekcie 
nie służą osiągnięciu celów wymienionych w tytule i preambule pro-
jektu Ustawy30. Czarny Strajk ujawnił ponadto niemal powszechny, bez 

29  Patrz badania OBOPu pokazujące zmiany, jakie zachodzą w postawach Polek/Polaków odnośnie 
przerywania ciąży. Są one skorelowane pozytywnie ze zmianą zarówno prawa jak i słownictwa prawnego, ja-
kiego używa się na określenie procesu rozrodczego. Zastąpienie pojęć neutralnych (zarodek, płód), pojęciami 
nacechowanymi emocjonalnie „dziecko”, usunięcie i terminacja ciąży, pojęciami „zabójstwo”, „morderstwo 
dziecka nienarodzonego” mogą mieć wpływ na zmianę postaw. Biorę pod uwagę i to, że niektórzy stoją na 
stanowisku, iż zastosowane pojęcia lepiej oddają stan rzeczywisty. W artykule wyjaśniam powody, dla których 
uznaję to za niestosowne, choć z punktu widzenia poprawności legislacyjnej, która przyzwala na tworzenie 
bytów sztucznych – możliwe. Por. Wyniki sondaży opinii publicznej o prawnej dopuszczalności ciąży w latach 
1989-1996; praca zbiorowa, Raport nr 90, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa, czerwiec 1996, s. 16-32., Czy 
przerywanie ciąży powinno być dozwolone, czy nie Badania OBOP, Warszawa styczeń 1997, s. 3-7; 

30  I jest charakterystyczne, że gdy po raz kolejny dochodzi do śmierci kobiety, zwolennicy rozwiązań 
odmawiających kobiecie prawa do kontroli własnej płodności podnoszą, że winę za śmierć ponoszą nie prze-
pisy, lecz lekarze, którzy działali za późno. Nie biorą pod uwagę, że gdyby działali wcześniej, spotkaliby się 
z zarzutem naruszenia prawa. Patrz: B. Ophardt, Body Autonomy During Pregnancy: Where did It Go?, „Dis-
senting Voices” 2016, vol. 5 Spring 2016, s. 79-94.; D. Dalby, Religious Remark Confirmed in Irish Abortion 
Case, „The New York Times” April 11, 2013; http://www.nytimes.com/2013/04/11/world/europe/religious-
-remark-confirmed-in-irish-abortion-case.html?_r=1 [dostęp 12.03.2016]; El Salvador woman Maria Teresa 
Rivera released after four years in jail for ‚abortion’, Amnesty International says, „News” 21 May 2016, 
http://www.abc.net.au/news/2016-05-21/el-salvador-woman-maria-teresa-rivera-released-from-jail/7434604 
‘dostęp: 21.05.2016]; G. Kligman, Polityka obłudy, tłum. P. Art., Kraków 2010, s. 161-172.



82 Prawo i Medycyna 2/2016 (63, vol. 18)

Monika Płatek

względu na opcje światopoglądowe brak zgody, aby prawa reprodukcyj-
ne, płodność, ciąża czy komplikacje okołociążowe były domeną działań 
sądu karnego. Nie ma społecznej zgody, by poronieniu, zamiast wspar-
cia psychologicznego, towarzyszyła interwencja prokuratora31. 

Niedocenianą, niemal niedostrzeganą konsekwencją Projektu Ordo 
Iuris jest zaproponowana zmiana nazwy i preambuły w ustawie o pla-
nowaniu rodziny. Będzie o tym mowa dalej. Projekt Ordo Iuris, po-
dobnie jak Projekt PFROŻ, wprowadzają sztuczną definicję człowieka 
uznając, że człowiekiem jest już połączona w jajowodzie komórka mę-
ska i żeńska. Odrywają więc definicję człowieka i – konsekwentnie - 
dziecka poczętego od ciąży. Projekt Ordo Iuris bazuje na przekonaniu, 
iż kobiecie przysługuje słabsza ochrona prawna niż połączonej w jajo-
wodzie komórce męskiej i żeńskiej. Prawa przysługujące blastocyście 
uznaje za pierwotne. Niezgodnie z prawdą zapisano też, że poczęcie 
to chwila. Tymczasem poczęcie to proces. Trwa od kilku do kilkudzie-
sięciu godzin. Dopóki zygota nie dotrze do macicy i nie zagnieździ się 
w niej, przekształcając się w zarodek, dopóty nie ma szans na rozwi-
nięcie się płodu. Innymi słowy, „dziecko poczęte” to oksymoron, który 
istnieje tylko na papierze, ponieważ na etapie zygoty nie ma jeszcze 
mowy o poczęciu i ciąży. 

Zarodek może zagnieździć się poza macicą i rozwijać jako ciąża po-
zamaciczna. Zarodek może też zagnieździć się w macicy, lecz zamiast 
w płód - rozwinąć się np. w zaśniad groniasty, a następnie w agresyw-
nego raka kosmówczaka. Bez szybkiej i właściwej interwencji jedno 
i drugie sprowadzi na kobietę śmierć.

Ciąża pozamaciczna, zaśniad groniasty, rak kosmówczak - to w pro-
jekcie Ordo Iuris, podobnie jak w projekcie PFROŻ – człowiek, dziecko 
poczęte. Konsekwencją takiego posługiwania się językiem jest realne 
zagrożenie pozbawieniem dziewczynek i kobiet stosownej diagnostyki 

31  Istnienie ustawy nie jest jednoznaczne z jej stosowaniem. Sposób stosowania ustawy również nie 
jest koniecznie dyktowany samą jej treścią. To, jak i do kogo jest skierowana, zależy i od innych czynników; 
także od konkretnych interesów władzy, której zależy na demonstracji uwagi, jaką przykłada do konkretnego 
aspektu życia społecznego; bądź np. interesu policji i organów ścigania dyktowanych przyjętymi wskaźnikami 
ich skutecznego działania. Por. J. Jasiński, Rozmiary i dynamika przestępczości w Polsce, w: Zagadnienia 
nieprzystosowania społecznego i przestępczości w Polsce, red. J. Jasiński, Wrocław 1978, s. 11-59. 
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i zastosowania procedur medycznych ratujących ich zdrowie i ży-
cie. Sprawa Z przeciwko Polsce (Z. p-ko Polsce, ETPCz, skarga nr 
46123/08)32 dowodzi, że Projektodawcy są gotowi poświęcić zdrowie 
i życie dziewcząt i kobiet, by stworzyć wrażenie, że dbają o połączoną 
komórkę męską i żeńską nazwaną dzieckiem poczętym. 

Średnio co czwarta rozwinięta już ciąża, na różnym etapie, bywa 
naturalnie wydalana (tzw. poronienie samoistne), co w obu projektach 
jest potraktowane jako przestępstwo. W projekcie PFROŻ, odmiennie 
niż w projekcie Ordo Iuris, nie odpowie za to karnie kobieta, która 
poroniła. Można będzie pociągnąć do odpowiedzialności lekarza, pie-
lęgniarkę, położną, partnera pacjentki lub inne osoby, którym da się 
przypisać przyczynienie. Rozróżnienie, czy proces był naturalny, czy 
spowodowany przez człowieka, zależeć będzie nie od wiedzy medycz-
nej, a od klimatu politycznego. Projekt PFROŻ, podobnie jak wcześniej 
Ordo Iuris, stanowi także poważne zagrożenie dla medycyny prenatal-
nej oraz utrudnia zapewnienie odpowiedzialnej, godnej i respektującej 
prawa kobiety opieki w trakcie ciąży. Doświadczenie, m.in. ze sprawy 
Z p-ko Polsce, już rodzi obawy co do zagwarantowania pacjentce po-
szanowania jej autonomii i podmiotowości, ale oba Projekty gotują jej 
los jeszcze gorszy. 

Jeszcze dziś lekarze ratują zdrowie i życie płodów dokonując na 
nich skomplikowanych operacji w okresie prenatalnym. Jeszcze dziś 
Polska może się szczycić wybitnymi specjalistkami/specjalistami, któ-
rzy sprawiają, że zamiast śmierci lub życia w kalectwie dzieci mają 
szanse urodzić się zdrowe. Jeśli jednak ustawy rodem z Ordo Iuris 
i PFROŻ wejdą w życie, a pełni hipokryzji politycy/polityczki, którzy 
pod sztandarem „pro-life” występują przeciwko życiu i zdrowiu nadal 
będą dominować, może dojść do tego, że będziemy mieli na sumieniu 

32  Córce Z., Polce w wieku około 20 lat, uporczywie odmawiano wykonania badań diagnostycznych 
i niezbędnego leczenia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego podczas trwania ciąży. Choroba ta powoduje 
stan zapalny i rany w odbytnicy i okrężnicy; nie jest to choroba wywołana ciążą. Ignorując prawa człowieka 
i standardy medyczne, lekarze odmówili udzielenia córce Z. niezbędnej pomocy, ponieważ obawiali się, że 
może to zaszkodzić płodowi. W końcu, po ośmiu pobytach w szpitalu w ciągu pięciu miesięcy, w czasie któ-
rych lekarze skupiali się na ciąży córki skarżącej, a nie na zdrowiu kobiety, jej choroba doprowadziła do poro-
nienia i do śmierci kobiety, której można było zapobiec.  [http://www.federa.org.pl/dokumenty_pdf/centrum-
prasowe/rr_przeciwko_polsce.pdf; dostęp 16.10.2016]
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śmierć i kalectwo wielu płodów i dzieci. Ich zdrowie i życie bowiem 
zależy od sprawnej, nowoczesnej i dostępnej medycyny prenatalnej. 

Projekt Ordo Iuris, podobnie jak projekt PFROŻ, naraża lekarzy na 
ryzyko odpowiedzialności karnej li tylko za sprawowanie opieki nad 
kobietą zarówno przed, jak i w trakcie ciąży. (Skoro Projekt nadaje 
zygocie status dziecka poczętego, dopuszcza tym samym zarzut, że 
mimo braku ciąży lekarz odpowiada za wydalenie zygoty,). W projek-
cie PFROŻ poronienie też jest kryminalizowane, ale w odróżnieniu 
od Projektu Ordo Iuris, kobieta nie jest pociągana do odpowiedzial-
ności. Przewidziane tam kary świadczą jednak o tym, że projektodaw-
cy większą wagę przywiązują do zygoty w jajowodzie określanej jako 
„dziecko poczęte”, niż do życia kobiety 

Nowością w projekcie PFROŻ w stosunku do projektu Ordo Iuris 
jest kryminalizacja antykoncepcji doraźnej. Projekt PFROŻ wprowa-
dza przepis, który kryminalizuje wytwarzanie, wprowadzanie do ob-
rotu, reklamę, zbywanie lub nieodpłatne dostarczanie środków o dzia-
łaniu poronnym lub antynidacyjnym (art. 2, pkt 5 ). Środek poronny 
prowadzi do usunięcia zarodka we wczesnym okresie ciąży. Środek 
antynidacyjny to inaczej antykoncepcja doraźna, która uniemożliwia 
zagnieżdżenie się zygoty i powstanie ciąży. Projekt kryminalizuje po-
danie kobiecie antykoncepcji doraźnej. Antykoncepcja doraźna prze-
ciwdziała powstaniu ciąży. Kryminalizacja obejmuje podanie komuś 
antykoncepcji doraźnej bezpłatnie. Jeśli na przykład kobieta da kole-
żance posiadaną pigułkę antykoncepcji doraźnej – popełni przestęp-
stwo. Projekt PFROŻ nie zakazuje bezpośrednio stosowania hormo-
nalnych środków antykoncepcyjnych, które zapobiegają powstaniu 
zygoty czyli połączeniu się komórki męskiej i żeńskiej. Jednak fak-
tyczna dostępność środków antykoncepcyjnych jest zagrożona, biorąc 
pod uwagę szereg czynników: 

1. rozpowszechnianie zafałszowanej wiedzy biologicznej i me-
dycznej (antykoncepcja doraźna to środek wczesnoporonny – 
słowa Ministra Zdrowia w rządzie PiS, 2016 r.);

2. brak stosownej reakcji władz na wygłaszanie przez hierar-
chów Kościoła katolickiego przyzwolenia na głoszenie bzdur, 
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że w wyniku gwałtu nie można zajść w ciążę (wysoki urzędnik 
Kościoła katolickiego, Polska, 2016 r.);

• próbę likwidacji w projekcie uznania praw reprodukcyjnych i obo-
wiązku władzy do ich respektowania (projekty Ordo Iuris i PFROŻ) ;

• odmowę finansowania procedur leczenia niepłodności in vitro, 
a zamiast tego przekazywanie funduszy na naprotechnologię, 
która nie stanowi metody leczniczej, do tego jest kosztowna 
w sposób nieproporcjonalny do efektywności, a wręcz niecelo-
wa przy niektórych schorzeniach np. jajników; jednocześnie zaś 
dyskryminacyjna, bo oferowana tylko parom małżeńskim (o tej 
sui generis alokacji środków poinformował Minister Zdrowia 
w rządzie PiS, 2016 r.)33.

3. brak nowoczesnej edukacji seksualnej w szkołach przy jedno-
czesnym przyzwoleniu na wykorzystywanie do seksu dzieci po 
ukończeniu 15 roku życia; (rządy PO, rządy PiS)

4. oraz faktyczne utrudnienia w zakupie antykoncepcji i antykon-
cepcji doraźnej (aptekarze powołujący się na klauzulę sumienia; 
bez powoływania się na klauzulę niedostępność antykoncepcji 
w aptekach - Minister Zdrowia w rządzie PiS, 2015 r). Stwa-
rza to w klimat przyzwolenia dla lekceważenia zdrowia, życia 
i praw kobiet. 

Przepis projektu PFROŻ kryminalizując antykoncepcję uderza nie 
tyko w kobiety, odmawiając im kontroli nad płodnością, ale także w le-
karzy, farmaceutów i producentów środków antykoncepcji doraźnej. 
Projektowany przepis lekceważy też zarówno obowiązujące prawo 
polskie, jak i prawo unijne, które nakazuje władzom państw członkow-
skich zapewnienie dostępu do antykoncepcji doraźnej. 

Zarówno w Projekcie Ordo Iuris, jak w projekcie PFROŻ zanie-
dbana i mocno zideologizowana została edukacja. Projekt lekceważy 
zobowiązanie władzy do zagwarantowania ludziom wiedzy z zakre-
su biologii rozrodu wolnej od indoktrynacji. Praktyczna eliminacja 

33  Naprotechnologia objęta jest znakiem firmowym. Zaangażowanie władz w to, co określone zostało 
jako sposób leczenia bezpłodności, przypomina zaangażowanie funduszy publicznych w jedną wybraną markę 
wódki lub papierosów i zakaz finansowania innych.
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obowiązku zapewnienia edukacji seksualnej niezgodna jest z dorob-
kiem orzecznictwa ETPCz i treścią Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka (dalej EKPCz). W wyroku wydanym już w 1976 r., ETPCz 
podkreślił, że uczennice i uczniowie mają prawo do wiedzy z zakresu 
seksualności człowieka i jednocześnie do wolności od indoktrynacji, 
także religijnej. Wiedza zaś z zakresu seksualności człowieka nie naru-
sza praw rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z ich przekona-
niami moralnymi i religijnymi – wyrok z 7 grudnia 1976 r. w sprawie 
Kjeldsen, Busk, Madsen and Pedersen v. Denmark (5926/72)34.; 

Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet zaleca, aby 
państwa podejmowały działania w celu eliminowania przymusu w za-
kresie płodności i reprodukcji, a także zapobiegania zmuszaniu kobiet 
do korzystania z niepewnych procedur medycznych, takich jak niele-
galna aborcja, z powodu braku odpowiednich świadczeń związanych 
z kontrolą płodności. Odmowa dostępu do legalnych środków zapo-
biegania lub usuwania niechcianej ciąży jest traktowana jako przejaw 
przymusu. Polskie złe doświadczenia z realizacji obowiązującej usta-
wy o planowaniu rodziny, (patrz: PiS v Polsce, ETPCz, akapit 74), jak 
i odrzucony Projekt Ordo Iuris i wniesiony do Sejmu projekt PFROŻ 
świadczą o braku właściwego stosowania się do tego zalecenia. .

Zmiana w Projekcie Ordo Iuris tytułu i preambuły ustawy 
o planowaniu rodziny

Wbrew narracji narzuconej w przestrzeni publicznej Projekt nie 
ograniczał się do zakazu aborcji. Nazwa ustawy o planowaniu rodzi-
ny i jej preambuła są integralną częścią aktu regulującego materię praw 
i spraw, których dotyczą. Projekt Ordo Iuris eliminował obowiązują-
cą nazwę ustawy o planowaniu rodziny i usuwał treść obowiązującej 
preambuły. Zmieniał, zmieniając nazwę ustawy o planowaniu rodziny, 

34  Obowiązkowa edukacja seksualna pozostaje też w zgodzie z art. 2, I Protokołu do EKPCz Artykuł 2 
I Protokołu do EKPCz; Nikt nie może być pozbawiony prawa do nauki. Wykonując swoje funkcje w dziedzinie 
wychowania i nauczania, państwo uznaje prawo rodziców do zapewnienia wychowania i nauczania zgodnie 
z ich własnymi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi; Protokół nr 1 do EKPCz sporządzony został w Pa-
ryżu dnia 20 marca 1952 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 36, poz. 175).
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stan zobowiązań władzy co do respektowania reprodukcyjnych praw 
człowieka w ten sposób, że uchylał i uwalniał władzę od ich przestrze-
gania. Pozbawiał ludzi praw reprodukcyjnych. W miejsce „planowa-
nia rodziny, ochrony płodu ludzkiego i warunków przerywania ciąży” 
wprowadzał: „powszechną ochronę życia ludzkiego”35, „ochronę życia 
i zdrowia od poczęcia”36, która w efekcie przyjęła nazwę projektu usta-
wy „o powszechnej ochronie życia ludzkiego i wychowania do życia 
w rodzinie”37. Z Projektu usunięto zawarte w preambule ustawy o pla-
nowaniu rodziny zobowiązania państwa do zagwarantowania ludziom 
prawa do samodzielnego, dojrzałego planowania rodziny. Zobowią-
zanie podjęte przez władzę wiąże. Zwłaszcza, gdy dotyczy sfery praw 
człowieka. 

Art. 47 Konstytucji RP, który gwarantuje prawo do decydowania 
o swoim życiu osobistym i którego elementem są prawa reprodukcyj-
ne, znajduje się w rozdziale Konstytucji regulującym wolności, prawa 
i obowiązki człowieka i obywatela. Obywatelki nie mają obowiązku 
rodzić. Władza ma obowiązek zapewnić kobietom przebywającym na 
terenie Polski prawo do samodzielnego, wolnego od przymusu decy-
dowania o swojej płodności. Autonomiczne prawo do planowania ro-
dziny wynika też z zasady przyrodzonej godności (art. 30 Konstytucji 
RP), z zasady wolności art. 31 ust 1 Konstytucji RP). 

 Fakt, że prawo to można wyinterpretować z samej Konstytucji, 
w przypadku praw reprodukcyjnych nie wystarczy. Trybunał Kon-
stytucyjny (TK) wielokrotnie podkreślał, iż organy władzy publicz-
nej nie mają prawa, także w drodze ustawy zwykłej, zaniżać pozio-
mu ochrony praw obywatelskich, które wynikają wprost z Konstytucji 
RP38. W warunkach polskich niski kapitał prawny i kulturowy wymaga 

35  Projekt 2016.pdf 
36  2015.pdf
37  Sejmowy druk 784, 19 sierpnia 2016 r. 
38  Do czasu wejścia w życie Konstytucji RP z 1997 roku, kwestię tę analogicznie regulował art. 77 

ustawy konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospo-
litej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym, z 17 października 1992 r. (Dz. U. z 1992 r. nr 84, poz. 426). 
Gdy rzecz dotyczy ochrony praw obywatelskich, patrz np. wyrok TK z 7.06.1995, K17/93; wyrok TK z 4 
kwietnia 2001, K11/00.
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doprecyzowania w prawie zobowiązań władzy. Kolejne sprawy prze-
grywane w ETPCz przez Polskę (R.R v. Polsce, AS. Tysiąc, v. Polsce, 
P i S v. Polska), potwierdzają niedostateczne zinternalizowanie przez 
władzę kultury przestrzegania praw reprodukcyjnych. 

Zmiana nazwy ustawy o zmienia jej ratio legis. Ustawa o plano-
waniu rodziny dotyczy realizacji praw reprodukcyjnych, rozumianych 
jako prawo do ochrony zdrowia reprodukcyjnego oraz samostanowie-
nia w sprawach reprodukcji. Planowanie oznacza działalność świa-
domą, dojrzałą, samodzielną i integralną. Wymaga to wiedzy, samo-
świadomości, możliwości czynienia wyborów, gwarancji dostępu do 
antykoncepcji, opieki medycznej i gwarancji podmiotowości na każ-
dym etapie planowania i decydowania o swojej płodności. Oznacza 
respektowanie autonomii seksualnej człowieka. Autonomia, do której 
nawiązuje też Konwencja Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy 
wobec kobiet i przemocy w rodzinie39, oznacza współwystępowanie 
trzech elementów: wewnętrznej możliwości czynienia dojrzałych i ra-
cjonalnych decyzji; zewnętrznej wolności od nacisków i ograniczeń 
(także ideologicznych, politycznych) oraz fizycznej nietykalności oso-
by40. W przeciwieństwie do wolności seksualnej, która jest prawem do 
odmowy zbliżenia, autonomia seksualna oznacza świadomą zgodę na 
relację. Zgoda oznacza wiedzę, wolność od nacisków psychicznych 
i fizycznych. Zgodnie z ustawą o planowaniu rodziny ani prokreacja, 
ani rodzina nie są pomyślane jako pułapka, zniewolenie czy przymus. 
Na władzy spoczywa obowiązek eliminowania wewnętrznych niespój-
ności prawa tak, by respektować prawa reprodukcyjne41. Projekt Ordo 

39  Patrz: art. 36 Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i prze-
mocy domowej, która sporządzona w Stambule dnia 11 maja 2011 r. (Dz. U. z dnia 8 lipca 2015, poz. 961), 
dalej – CETS210; od 1 sierpnia 2015 jest obowiązującym w Polsce prawem. 

40  M. Płatek, Gwałt – przestępstwo w cieniu Temidy, w: Gaudem in litteris est, red. L. Gardocki, M. 
Królikowski, A Walczak-Żochowska, Warszawa 2005, s. 291. 

41  Inne przykłady niewywiązywania się władzy ze swoich zadań w wyniku łamania ustawy o plano-
waniu rodziny: A. Niżyńska, M. Płatek, Z. Przybysz, Zielona księga nierówności w prawie, red. naukowa M. 
Płatek, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2016 http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1180777305.pdf [do-
stęp 5.04.2016]; M. Dziewanowska, M. Płatek, Prawne i społeczne aspekty ochrony dzieci przed wykorzysta-
niem seksualnym, jako formy przejawu dyskryminacji dzieci ze względu na płeć, red. M. Płatek, Raporty Kon-
gresu Kobiet, Warszawa 2016, https://www.kongreskobiet.pl/Content/uploaded/files/CAiE%20i%20Media/
Raport-Dyskryminacja_kobiet-przemoc%20seksualna.pdf [dostęp 5.04.2016]; A. Sikora, M. Płatek, Nieletnie 
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Iuris nie tylko nie zapewniał realizacji praw reprodukcyjnych, znosił 
także roszczenie wobec władzy o ich przestrzeganie42 .

Zgodnie z art. 1 ust. 1 Projektu Ordo Iuris ustawa miała nosić na-
zwę: „o powszechnej ochronie życia ludzkiego i wychowania do życia 
w rodzinie” (w wersji obecnej w przestrzeni internetowej, pod którą 
zbierane były podpisy: „o ochronie życia i zdrowia ludzkiego od po-
częcia”). Była to zmiana zasadnicza. Usuwała autonomiczne, ideolo-
gicznie neutralne prawo do decydowania o sobie. Usuwała także obo-
wiązek władzy do zagwarantowania przestrzegania tego prawa43. 

Prawo w Polsce przyzwala na bezkarne współżycie już z piętna-
stoletnim dzieckiem (art. 200 k.k.), a więc na długo przed nabyciem 
przez nie pełnej zdolności do czynności prawnych. Dziewczynka 
w tym czasie może zajść w ciążę, ale nie może nabyć praw rodziciel-
skich ani wejść w związek formalny (art. 10 k.r.i.o wymaga zasadni-
czo dla zawarcia związku małżeńskiego ukończenia 18 lat, stwarzając 

macierzyństwo wychowanek ośrodków wychowawczych. Między resocjalizacją, a macierzyństwem – aspekty 
dyskryminacji ze względu na płeć; red. M. Płatek, Raporty Kongresu Kobiet, Warszawa 2016, http://www.
kongreskobiet.pl/Content/uploaded/files/CAiE i Media/Nieletnie macierzyństwo wychow_ ośr_ resocjal_-
-raport_A_Sikora.pdf [dostęp 5.04.2016]. 

42  Projekt lekceważył zobowiązanie władzy do zagwarantowania ludziom wiedzy z zakresu biologii 
rozrodu wolnej od indoktrynacji. Praktyczna eliminacja obowiązku zapewnienia edukacji seksualnej niezgod-
na jest z dorobkiem orzecznictwa ETPCz i treścią Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (dalej EKPCz). 
W wyroku wydanym już w 1976 r., ETPCz podkreślił, że uczennice i uczniowie mają prawo do wiedzy z za-
kresu seksualności człowieka i jednocześnie do wolności od indoktrynacji, także religijnej. Wiedza zaś z zakre-
su seksualności człowieka nie narusza praw rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z ich przekonaniami 
moralnymi i religijnymi, Wyrok z 7 grudnia 1976 r. w sprawie Kjeldsen, Busk, Madsen and Pedersen v. Den-
mark (5926/72).; Obowiązkowa edukacja seksualna pozostaje też w zgodzie z art. 2, I Protokołu do EKPCz 
Artykuł 2 I Protokołu do EKPCz; Nikt nie może być pozbawiony prawa do nauki. Wykonując swoje funkcje 
w dziedzinie wychowania i nauczania, państwo uznaje prawo rodziców do zapewnienia wychowania i naucza-
nia zgodnie z ich własnymi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi. Protokół nr 1 do EKPCz sporządzony 
został w Paryżu dnia 20 marca 1952 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 36, poz. 175).

43  Projekt lekceważy nie tylko obecny stan prawny, ale i praktykę nieprzestrzegania obowiązującej 
ustawy o planowaniu rodziny ze szkodą dla zdrowia i życia płodów i kobiet ciężarnych. Od 1989 roku rozpo-
czął się groźny proces internalizacji przyzwolenia na lekceważenie i gorsze traktowanie życia i zdrowia kobiet 
właśnie dlatego, że są kobietami, co potwierdza brak respektowania praw reprodukcyjnych kobiet. Znajduje to 
wyraz w sprawach wnoszonych przez Polki/Polaków do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczą-
cych naruszenia obowiązujących w polskim prawie praw reprodukcyjnych (Tysiąc przeciwko Polsce, P. i S. 
przeciwko Polsce, R.R. przeciwko Polsce, Z. przeciwko Polsce). Wyroki ETPCz potwierdzają instrumentalne 
traktowanie życia i zdrowia ciężarnych kobiet i lekceważenie reprodukcyjnych i podmiotowych praw kobiet. 
Proponowane w projekcie zmiany grożą utrwaleniem wadliwego stanu. Patrz: zobowiązania rządu do wdroże-
nia deklaracji pekińskiej w zakresie uwłasnowolnienia kobiet przez przestrzeganie ich praw reprodukcyjnych 
jako praw człowieka (pkt 7 i 14 deklaracji); deklaracja przyjęta na IV Światowej Konferencji w sprawie Ko-
biet, Pekin 1995. 
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wyjątek dla dziecka płci żeńskiej, które ukończyło lat 16 i najczęściej 
jest w ciąży). Dziecko po ukończeniu lat 15 nie potrzebuje od rodzica 
zezwolenia na relacje seksualne, ale jednocześnie nie ma prawa, by 
samodzielnie zadbać o swoje zdrowie, także reprodukcyjne: ustawa 
o zawodzie lekarza i zawodzie dentysty44 w art. 32 stanowi, że lekarz 
może przeprowadzić badanie lub udzielić świadczeń tylko osobie peł-
noletniej, zdolnej do czynności prawnych. Dziecku musi towarzyszyć 
rodzic lub opiekun prawny. Już chociażby te rozbieżności wskazują na 
obszary lekceważenia godności rozumianej jako prawo do samosta-
nowienia, zachowania zdrowia i możliwości podejmowania odpowie-
dzialnych, integralnych decyzji. 

Projektodawcy mylili się także twierdząc, że przedmiot projektowa-
nej regulacji nie jest objęty prawem unijnym. Brak wyraźnych dyrek-
tyw w sprawie uregulowania w państwie członkowskim kwestii praw 
reprodukcyjnych nie jest jednoznaczny z brakiem istnienia w tym za-
kresie stosownych przepisów unijnych i obowiązku zgodności z nimi 
projektowanych przepisów. Projekt mijał się z przepisami podstawo-
wymi, na których oparty jest porządek unijny. Artykuł 1 Karty Praw 
Podstawowych wymaga, aby przepisy były wolne od naruszania ludz-
kiej godności – jest ona nienaruszalna, musi być szanowana i chronio-
na. Artykuł 3 ust. 1 wymaga, aby stanowione prawo i rozwijana na jego 
podstawie praktyka zapewniały każdemu poszanowanie integralności 
fizycznej i psychicznej. Emanacją poszanowania zaś godności ludzkiej 
jest prawo do samodzielnego kontrolowania własnej płodności. 

Preambuła w Projekcie Ordo Iuris nie wspominała nic o prawie do 
samodzielnego, odpowiedzialnego decydowania o posiadaniu potom-
stwa. Pomijała też spoczywający na władzy obowiązek stworzenia 
realnych warunków do korzystania z tego prawa. Projekt Ordo Iuris 
przyjmował fikcję nieistnienia praw reprodukcyjnych i zwalniał wła-
dzę z obowiązku ich przestrzegania45. Nieoficjalnie zauważano, że 

44  Dz. U. z 1997 r. Nr 28, poz. 152 ze zm.
45  Projekt Ordo Iuris eliminował obowiązek zapewnienia prawa do badań prenatalnych. Jednocześnie 

w sposób niezwykle enigmatyczny szkicował zasadę pomocy rodzinom z dziećmi dotkniętymi ciężkim upośle-
dzeniem lub pochodzących ze zgwałcenia. W Rumunii Ceausescu kobiety zmuszane były do rodzenia. Jednak 
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zmiana jest konieczna, bo ustawy o planowaniu rodziny „i tak nikt 
nie przestrzega”. Postawa taka, choć nieobca polskiemu Sejmowi, jest 
zdecydowanie perwersyjna46. Trudno bowiem odmówić racji TK, że 
ustawowa gwarancja respektowania praw przyznanych obywatelkom/
obywatelom wiąże władzę. Brak jego wypełniania czyni z prawa pu-
sta deklarację (TK z 7 czerwca 1994, K17/93). Niewywiązywanie się 
z obowiązku nie upoważnia do ustawowego odebrania prawa, już odej-
mowanego wadliwą praktyką. Analizując przyczyny takiego lekcewa-
żenia trudno nie dostrzec analogii towarzyszących praktykom opisa-
nym w wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz) 
w sprawie Opus przeciwko Turcji (nr 33411/02). ETPCz zauważył 
w tej sprawie, iż przemoc domowa, jakiej doznawały pokrzywdzone, 
miała charakter strukturalny i związana była z ich płcią. Bowiem nie 
brak prawa, a lekceważenie okazane pokrzywdzonym ze względu na 
ich płeć miało decydujące znaczenie w bezczynności władzy co do 
praktycznego wdrożenia obowiązujących przepisów. 

Przepisy o planowaniu rodziny potraktowane na serio mają szansę 
w sposób efektywny przyczynić się do spadku aborcji, do których do-
chodzi w wyniku niechcianych ciąż. Nie służyły temu zapisy Projektu 
Ordo Iuris. Proponując nową treść preambuły Projekt położył nacisk 
na zasadę godności człowieka niezależnie od etapu jego rozwoju. Jed-
nocześnie zaproponował definicję, iż człowiekiem i dzieckiem jest się 
od „chwili poczęcia, to jest połączenia się żeńskiej i męskiej komórki 
rozrodczej” (art.1ust 2 i 3 Projekt Ordo Iuris). Przyjął zatem fikcje 
prawną, że z człowiekiem mamy do czynienia zanim doszło do cią-
ży47. Tak skonstruowana fikcja prawna „chwili poczęcia człowieka” 

nawet tam po urodzeniu wodzowi czwórki dzieci kobieta „zyskiwała” prawo do decydowania o sobie; patrz G. 
Kligman, Polityka obłudy…op. cit, s. 57–64. 

46  Podobna sytuacja towarzyszyła kryminalizacji prowadzenia pojazdu kołowego pod wpływem al-
koholu (art. 178 a k.k.). Nie było intencją ustawodawcy skupianie się w tym przypadku na rowerzystach. 
Praktyka policyjna, której źródłem jest wadliwa ocena efektów pracy policji sprawiła, że trzeba było aż zmiany 
prawa i wyraźnego zaznaczenia, że przepisy te nie mają na celu wyłapywania rowerzystów po piwie na polnej 
drodze, lecz samochodów na szosie. 

47  Nie jest to przykład odosobniony, stąd należy baczyć na argumenty przywołujące godność czło-
wieka, zwłaszcza, gdy służą do ograniczania autonomii jednostki; patrz C. McCrudden, Human Dignity and 
Judicial Interpretation of Human Rights, „The Jouropean Journal of International Law” 2008, Vol. 19, nr 4, s. 
655-724. 



92 Prawo i Medycyna 2/2016 (63, vol. 18)

Monika Płatek

stoi w sprzeczności z wiedzą biologiczną. Poczęcie nie jest chwilą, jest 
procesem. Tymczasem fikcja ta rodziła w Projekcie Odro Iuris kon-
sekwencje na gruncie prawa karnego

:
 zaproponowała kryminalizację 

procesów rozrodczych i przeciwstawiła prawa reprodukcyjne prawu 
do samodzielnego oraz odpowiedzialnego decydowania o własnej 
płodności. Stąd w części drugiej opracowania warto rozważyć konse-
kwencje przyjęcia zaproponowanej przez Ordo Iuris i przejętej przez 
PFROŻ definicji człowieka oraz w tym kontekście miejsce prawa kar-
nego w porządku prawnym państwa.
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Nowoczesne protezowanie a naprawienie szkody
wynikłej z utraty kończyny. Uwagi na tle orzecznictwa

Artykuł dedykowany Profesor Eleonorze Zielińskiej
z okazji Jej jubileuszu

Sfinansowanie zakupu protezy jest jednym ze sposobów naprawie-
nia szkody na osobie. Mimo, iż przy utracie kończyny to oczywiste, 
należy rozstrzygnąć kwestię, jak posiadanie protezy przekłada się na 
zdolność do pracy zarobkowej, widoki powodzenia na przyszłość oraz 
na zadośćuczynienie za krzywdę. Protezy mogą być ultranowoczes-
ne i wysoce kosztowne, wyczynowe lub szczególnie estetyczne, ale 
i średniego sortu oraz funkcjonalności, a także siermiężne, w granicach 
3 000 zł refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia raz na trzy lata. 
Na tym tle powstaje pytanie, jaka proteza powinna zostać uznana za 
odpowiednią do potrzeb.

Pacjent, który przyszedł na świat z defektem wrodzonym, może 
liczyć tylko na zmieniane co trzy lata protezy refundowane. Różni-
ca między standardem oferowanym w ramach NFZ, a przedmiotami 
roszczeń odszkodowawczych podnoszonych przez ofiary wypad-
ków lub błędów medycznych jest jak między realiami „W piwnicz-
nej izbie” a „Alicją w Krainie Czarów”. Za granicą można zamówić 
sobie funkcjonalne i artystyczne protezowe cacko, które obnoszone 
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i eksponowane publicznie wywołuje absurdalne dyskusje: „co przystoi 
niepełnosprawnym”. U nas ofiary amputacji urazowych pod gruzami 
„hali katowickiej” czy w katastrofie kolejowej pod Szczekocinami 
chciałyby przede wszystkim powrotu do życia jak sprzed wypadku, 
a rodzaj protezy nie wpływa w żaden sposób na ich decyzje o ampu-
tacji, podyktowane przede wszystkim bezwględnym wskazaniem me-
dycznym. Są jednak pacjenci, u których konieczność ta nie zachodzi: 
z nogami o nierównej długości, wykoślawionymi, dotknięci przewle-
kłym zapaleniem kości udowej. Ci mogą albo do końca życia męczyć 
się z własną chromą kończyną, albo odważyć się na radykalną decyzję 
o amputacji i zdać na nogę sztuczną. Decyzja to tym bardziej drama-
tyczna, im gorsza perspektywa protezowania. Kluczowe znaczenie ma 
zatem dostęp do informacji, jakimi dysponują lekarze i rehabilitanci.

Elementami szkody niemajątkowej są w razie utraty kończyny: po-
zbawienie pewnych funkcji ciała, widoczne oszpecenie oraz niepełno-
sprawność ruchowa wykluczające z wielu sfer życia: sportu, turystyki, 
tańca, życia towarzyskiego, seksu. W sferze uczuciowej pojawia się 
żal za utraconym, osamotnienie, poczucie wykluczenia. W większości 
przypadków pacjenci odczuwają czysto fizyczny ból zwany fantomo-
wym, a skutkiem amputacji jest postępujący uszczerbek na zdrowiu: 
asymetria anatomiczna prowadzi do przeciążeń i zmian zwyrodnie-
niowych w układzie kostnym. Do tego należy dodać jeszcze zwykle 
codzienne kłopoty z pielęgnacją kikuta. Pełne uświadomienie sobie 
tego prowadzi do postawienia pytania, jakie braki powinna kompen-
sować proteza standardowa i odpowiednia oraz w jakim zakresie de-
cyzja pacjenta co do „niekoniecznej” amputacji rzutuje na obowiązki 
odszkodowawcze sprawcy szkody. W odniesieniu do amputacji ręki 
dodatkowym wymagającym uwzględnienia czynnikiem jest możliwa 
kwalifikacja do przeszczepu. Sądy kierują się przede wszystkim po-
trzebami uprawnionego, jednak na rozstrzygnięcia rzutuje też w nie-
unikniony sposób poziom życia w społeczeństwie. Można wyobrazić 
sobie oddalenie powództwa odszkodowawczego w części uznanej za 
żądanie zbyt wygórowane. 
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Zreferowana ustnie przez uczestnika pewnego szkolenia koncepcja 
orzekania według maksymalnej sumy zadośćuczynienia wynoszącej 
50 000 zł oraz zasądzania kosztów protezy „tylko w zakresie niezbęd-
nym do życia” skłoniła mnie do dokonania analizy krajowego orzecz-
nictwa pod kątem zakresu naprawienia szkody na osobie: przywró-
cenia funkcji organizmu, utraconego standardu i stylu życia, estetyki 
wyglądu i związanych z tym widoków powodzenia na przyszłość jak 
również nieprzecenialnych efektów psychoterapeutycznych: wyzbycia 
się wstydu oraz wydobycia z depresji. Celem opracowania jest udzie-
lenie odpowiedzi również na pytanie, do jakiego stopnia zasądzone od-
szkodowania zaspokajają szeroko rozumiane potrzeby rehabilitacyjne 
niepełnosprawnych poszkodowanych. Hipotetycznie wolno założyć 
pewne odmienności w potrzebach zależne od płci i wieku oraz aspira-
cji życiowych. 

Zadośćuczynienie za fizyczną niepełnosprawność

W razie utraty nogi podstawowe znaczenie ma odzyskanie w jak 
największym stopniu zdolności chodzenia, a główny wpływ na od-
powiednie protezowanie wywiera wielkość, kształt i stan pozostałe-
go kikuta. Brak podudzia przy zachowanym stawie kolanowym daje 
najlepsze szanse, natomiast na drugim końcu skali znajduje się brak 
całej nogi, zwłaszcza gdy konieczne okaże się wyłuszczenie kości bio-
drowej, nadzwyczajnie utrudniające zamocowanie protezy. Szczegóły 
uzasadnień ukazują rodzaje i rozmiar potrzeb zdrowotnych powstałych 
w wyniku amputacji kończyny, kompensowane odszkodowaniami. Za-
dośćuczynienia przyznawane są niejako obok, z założeniem, iż pomi-
mo najlepszych nawet protez kalectwo ma charakter nieodwracalny. 

1. Najwyższe zadośćuczynienie – 500 000 zł – otrzymał poszkodo-
wany – ofiara niesławnego zawalenia się tzw. hali katowickiej w 2006 
r. podczas wystawy gołębi.1 Wypadkowi uległ jako człowiek młody. 

1  Wyrok Sądu apelacyjnego w Katowicach z 20 grudnia 2012 r., I ACa 754/12, Portal Orzeczeń Są-
dów Powszechnych BIP, adres dostępu: http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/S$0105d$0020Apelacyjny$0020
w$0020Katowicach/151500000000503_I_ACa_000754_2012_Uz_2012-12-20_002
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Był szczęśliwym ojcem rodziny, miał lubianą pracę, niedawno kupił 
dom, który remontował; był towarzyski i pogodny. Obecnie jest kale-
ką wymagającym stałej opieki, nawet na wózku porusza się z trudem, 
bo powoduje to silny ból. Z uwagi, że amputacja nogi nastąpiła przez 
wyłuszczenie w stawie biodrowym, nie jest w stanie siedzieć, a zapew-
nienie mu odpowiedniej protezy będzie bardzo utrudnione i kosztow-
ne. Rana po amputacji (według stanu na datę orzekania) nadal nie jest 
zagojona, a przez wiele miesięcy dodatkowe uciążliwości wiązały się 
ze sztucznym odbytem. Sam proces leczenia był dramatyczny i połą-
czony z wielkim cierpieniem. Powikłania: zakażenie ogólne, niewy-
dolność krążenia i nerek powodowały dalsze zagrożenia i uciążliwe 
terapie. Pacjent otrzymał również odszkodowanie na pierwszy etap 
protezowania na podstawie zgłoszonego zamiaru zakupu protezy mo-
dularnej dla wyłuszczenia w stawie biodrowym za łączną cenę brutto 
(obejmującą protezę tymczasową i ostateczną) 151 055, zł.

2. Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym na motocyklu 
trzydziestojednoletni M.K. wymagał amputacji zmiażdżonego pod-
udzia. Wyrokiem z 14.X.2013 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi2 zasądził od 
ubezpieczyciela m.in. odszkodowanie za zakup protezy modularnej 
z wymiennym lejem w cenie 38 400 zł3 (zgodnie z żądaniem pozwu); 
zadośćuczynienie za krzywdę wynoszące 400 000 zł4; rentę z tytułu 
zwiększonych potrzeb 2 200 zł miesięcznie. Ustalił też odpowiedzial-
ność pozwanego za dalsze mogące powstać w przyszłości skutki wy-
padku oraz w zakresie każdorazowej uzasadnionej naprawy, wymiany 
części oraz kupna protezy amputowanej kończyny.5 

Powód jest żonaty i ma dwoje dzieci: dziewięcioletnią w chwili wy-
padku córkę i siedmiomiesięcznego syna. Przed wypadkiem był ak-
tywnym sportowcem w klubie piłki siatkowej, gra była dla niego pasją, 

2  Sygn. akt I ACa 326/13, Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych BIP, adres dostępu http://orzecze-
nia.ms.gov.pl/details/$N/152500000000503_I_ACa_000326_2013_Uz_2013-10-14_001

3  Od tej sumy zostały na użytek wyrokowania odliczone refundacja przez NFZ (1 500 zł) oraz dofi-
nansowanie przez PFRON (2. 250 zł).

4  Wyrokiem tylko 300 000 zł, bo ubezpieczyciel wypłacił już z tego tytułu dobrowolnie 100 000 zł.
5  Zadośćuczynienie i renta kompensowały także cierpienia oraz potrzeby wynikłe z doznanego 

w tym samym wypadku skomplikowanego złamania ręki. 
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odnosił sukcesy i był dobrze oceniany jako zawodnik. Po wypadku 
utracił możliwość uprawniania sportu. Przedtem był osobą zdrową, 
prowadził aktywny tryb życia, w pełni uczestniczył w życiu rodzinnym, 
w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w wychowaniu dzieci. Stres 
związany z wypadkiem, trwałe kalectwo i konieczność zmiany dotych-
czasowego życia były również przyczyną cierpień psychicznych. Przez 
cały czas utrzymują się dotkliwe bóle fantomowe amputowanej części 
nogi, które nasilają się w godzinach wieczornych i nocnych. Powód 
stale zażywa leki przeciwbólowe i będzie zmuszony nadal okresowo 
je zażywać. Już w trakcie pobytów w szpitalach okazało się, że te bóle 
odczuwa. Przyczyną nie są zmiany w danej części ciała, lecz „błędne 
przekazy” w systemie nerwowym. Z opinii biegłych wynika, że bóle 
fantomowe występują u 9 na 10 pacjentów po amputacjach. 

Blizny płaszczyznowe kikuta stanowią utrudnienie w życiu codzien-
nym przez stałą konieczność ich pielęgnacji maściami witaminowymi 
i leczniczymi w celu zapobiegania powstawaniu owrzodzeń uniemoż-
liwiających korzystanie z protezy ortopedycznej. Nie można było wy-
konać mioplastyki kikuta6 i uformować go tak, aby zastosować tzw. 
leje standardowe. Spowodowane to było pourazowym zmiażdżenio-
wym uszkodzeniem mięśni oraz pourazowym ubytkiem tkanek mięk-
kich. Pacjent wymagał przeszczepów skóry. Stąd kikut uformowany 
jest w kształcie stożka, są na nim liczne blizny, skóra cienka, zagro-
żona szybkim uszkodzeniem pod wpływem obciążenia, co powoduje 
konieczność częstszej niż zwykle wymiany leja. 

Obecnie powód porusza się samodzielnie za pomocą protezy oraz 
kuli łokciowej. Może wykonywać czynności samoobsługi, nie jest jed-
nak zdolny do żadnych prac związanych z obciążeniem lub przeciąże-
niem kikuta: dźwigania ciężarów, czynności wymagających długiego 
chodzenia, wykonywanych w pozycji klęczącej, ciężkich prac przy-
domowych jak noszenie węgla i obsługa pieca, cięższych prac przy 
sprzątaniu, zawieszania zasłon, podnoszenia dziecka na ręce, wcho-
dzenia po schodach, samodzielnych spacerów na większym dystansie. 

6  Odpowiednie optymalne połączenie mięśni z oszczędzeniem naczyń krwionośnych.
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Jak wynika z opinii biegłych, protezy w cenach objętych refunda-
cją są bardzo prostymi urządzeniami: pełnią funkcję podpórczą, 
lecz nie umożliwiają wypracowania pełnej funkcji chodu. Pacjent 
jest zwykle zmuszony do poruszania się za pomocą kul, ciągnąc za 
sobą kończynę z protezą. Stosowanie lejów silikonowych i protez mo-
dularnych7 staje się powszechną praktyką ze względu na lepsze efekty 
co do możliwości aktywności ruchowej. Tego typu protezy nie miesz-
czą się jednak w granicach refundacji. Powód ma protezę wzmocnioną 
włóknem węglowym, co zwiększa jej trwałość i zmniejsza ciężar. Jest 
to proteza dodatkowo stabilizująca staw kolanowy, co było koniecz-
ne z uwagi na stwierdzoną jego niestabilność. Powód nabył protezę 
modularną podudzia. Cena 38 400 zł nie jest wygórowana, ponieważ 
w ofercie rynkowej znajdują się protezy o wyższym standardzie i wyż-
szej cenie. Dotychczasowe trzykrotne wymiany leja i niezbędne przy-
szłe są standardowym postępowaniem w przypadku założenia sobie 
celu powrotu do pracy i możliwości wykonywania czynności życia co-
dziennego. Te mieszczące się w limicie cen NFZ nie doprowadziłyby 
do tak dobrej poprawy funkcjonalnej. 

Pacjent potrzebuje intensywnej rehabilitacji w celu utrzymania 
funkcjonalnej ruchomości w stawach i siły mięśniowej oraz intensyw-
nej terapii kikuta. Stwierdzone w badaniu niższe ustawienie talerza 
biodrowego lewego - wtórna niewielka skolioza lędźwiowa - wymaga 
kontroli i modyfikacji długości protezy w zakładzie ortopedycznym 
oraz stałej kontroli i leczenia. 

Powód wrócił do pracy w urzędzie. Pracuje nadal na dotychcza-
sowym stanowisku jako podinspektor. Jego krzywda i w znaczeniu 
obiektywnym, i w odniesieniu do sytuacji i sposobu życia, wielorakiej 

7  Proteza modularna kończyny dolnej jest konstrukcją zbudowaną z kilku (czasem jest to 5 a czasem 
8) dobranych w przemyślany sposób komponentów. System doboru opiera się na indywidualnych cechach 
przyszłego użytkownika. System modularny pozwala łączyć poszczególne elementy protezy i w określony 
sposób ustawiać je względem siebie. Dowolne elementy można wymieniać, dzięki czemu wymiana stopy 
lub leja protezowego nie wymaga wymiany całej protezy. Umożliwia też wymianę określonego komponentu 
i zastąpienia go innym o podobnej funkcji, ale innych parametrach. Stopy protezowe stosowane w protezach 
uda i protezach podudzia dobierane są według skali aktywności fizycznej, wagi i potrzeb użytkowników. Na 
podstawie http://www.ortocentrum.com.pl/protezy-konczyn-dolnych/co-nalezy-wiedziec-o-protezach/budo-
wa-protezy, 1.VIII.2016 godz. 00:36. 
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aktywności przed wypadkiem, jest bardzo duża. Obrażenia spowodo-
wały dożywotnie, trwałe kalectwo i taka sytuacja jest nieodwracalna. 
Już z samej istoty rzeczy i wobec wskazań opinii biegłych zasadne 
było ustalenie odpowiedzialności pozwanego w zakresie każdorazowej 
uzasadnionej naprawy, wymiany części oraz kupna protezy amputowa-
nej kończyny, co oznacza ustalenie odpowiedzialności pozwanego za 
ewentualne przyszłe szkody. .

3. M.J., operator koparki i zapalony sportowiec, stanu wolnego, 
stracił nogę jadąc motorowerem, w wyniku czołowego zderzenia z sa-
mochodem. Od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej sąd zasą-
dził8 odszkodowanie 128 400 zł na zakup protezy (zgodnie z żądaniem 
pozwu) oraz zadośćuczynienie w wysokości 215 000 zł (gdy ubezpie-
czyciel wypłacił już pozasądowo 105 000 zł). Przed wypadkiem M.J. 
pracował przy budowie autostrad jako operator ciężkich maszyn bu-
dowlanych. Praca była jego życiową pasją. W chwili orzekania jest 
całkowicie niezdolny do pracy. Przedtem prowadził aktywny tryb ży-
cia i uprawiał sport: grał w siatkówkę w lidze oraz w tenisa ziemne-
go. Ruch fizyczny sprawiał mu ogromną przyjemność. Zdarzało się, 
że razem z kolegami wynajmował salę, żeby pograć w siatkówkę. Był 
osobą towarzyską, miał mnóstwo znajomych. Chodził na dyskoteki, 
do kina, na spacery do parku, jeździł na wycieczki, częściej odwie-
dzał rodzinę i znajomych. Po wypadku nie był ani razu w parku i na 
dyskotece, a w kinie tylko raz. Brakuje mu „normalności” sprzed wy-
padku. Ubolewa, jak wygląda obecnie jego życie, zwłaszcza biorąc 
pod uwagę młody wiek. Wypadek na zawsze zmienił jego życie, prze-
kreślił dotychczasowe plany i marzenia. Niepełnosprawność przekła-
da się również na ograniczenia życia zawodowego: aktualnie podjęcie 
jakiegokolwiek zatrudnienia jest szczególnie utrudnione. Porusza się 
na wózku, kul używa by wejść na górną kondygnację domu i dotrzeć 
do łóżka. Potrzebuje odpowiedniej protezy, aby móc w miarę spraw-
nie funkcjonować. Ta, którą posiada, ma ograniczenia. M.J. chciałby 

8  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 19 lutego 2014 r., V ACa 
741/13, Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych BIP, http://orzeczenia.ms.gov.pl/
details/$N/151000000002503_V_ACa_000741_2013_Uz_2014-02-19_001
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wrócić do pracy zawodowej i wierzy, że proteza „z najwyższej półki” 
pozwoli mu znaleźć pracę przy budowie dróg i autostrad. Jego marze-
niem jest też to, żeby z obecną narzeczoną wziąć ślub, a do ślubu pójść 
bez kul i wózka

Zdaniem Sądu zebrany materiał dowodowy, w szczególności opi-
nia biegłego, stanowi podstawę do przyjęcia, że zakup nowoczesnej 
protezy, o jak najwyższych parametrach, da powodowi szansę na na-
miastkę „normalności” sprzed wypadku. Być może umożliwi powrót 
do wcześniej wykonywanej pracy, pozwoli na większe usamodzielnie-
nie się i niezależność od pomocy innych. Ponieważ proteza, którą chce 
kupić powód, jest wykonana z lekkich materiałów w stosunku do stan-
dardowych protez, daje też nadzieję, że jak najdalej odroczy moment, 
w którym powód zacznie mieć kłopoty z wykonywaniem codziennych 
czynności. Sąd uznał, że przy ustaleniu tych kosztów należy przyjąć 
koszt zakupu takiej protezy, która będzie odpowiednia do usunięcia 
w racjonalnych granicach skutków uszkodzenia ciała. W chwili 
obecnej powód jest młody i chodzenie o kulach, a tym bardziej o pro-
tezie, nie sprawia mu większych problemów. Nie jest to jednak chód 
prawidłowy i wiąże się z nadmiernym wysiłkiem całego organizmu. 
W miarę upływu czasu, w związku ze starzeniem się, kalectwo będzie 
coraz bardziej utrudniało pracę zarobkową, a później i wykonywanie 
czynności dnia codziennego. 

Młody wiek powoda oraz bardzo dobry stan kikuta sprawiają, że 
proteza wykonana według najnowszych technologii umożliwiałaby 
w miarę dobrą sprawność i wykonywanie czynności zarobkowych. Ta-
kie protezy robione są z materiałów, które umożliwiają płynny chód 
poprzez odpowiedni zakres ruchów. Te o podstawowym standardzie są 
zaś ciężkie, na ruch pozwalają tylko w ograniczonym zakresie, a cho-
dzenie w nich znacznie obciąża układ kostny. Jak można wnosić z opi-
nii biegłego, nowoczesna proteza zminimalizuje ryzyko wystąpienia 
zmian zwyrodnieniowych związanych z nieprawidłowym chodem. 
Proteza ostateczna powinna mieć jak najwyższy standard: umożli-
wić chodzenie nawet na dłuższe odległości oraz wykonywanie pracy 
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zarobkowej. Standard tej żądanej przez powoda jest bardzo wysoki 
i powinien spełnić jego oczekiwania. 

Fakt przyznania odszkodowania w żądanej przez powoda wyso-
kości z przeznaczeniem na zakup protezy o najwyższym standar-
dzie powinien mieć jednak zdaniem Sądu wpływ na ocenę wysoko-
ści należnego zadośćuczynienia. Jej zakup spowoduje zmniejszenie 
dyskomfortu fizycznego oraz psychicznego związanego z codziennym 
funkcjonowaniem. Tym samym jednak nastąpi zmniejszenie zakresu 
cierpień wraz z poprawą prognoz funkcjonowania na przyszłość. Oko-
liczność ta spowodowała obniżenie zadośćuczynienia o 100 000 zł. 

4. Powódka E.K., lat 55, straciła nogę na wysokości podudzia w re-
zultacie zderzenia dwóch samochodów w pobliżu przejścia dla pie-
szych, gdy stojąc na chodniku czekała na zmianę świateł. Wyrokiem 
sądu otrzymała zadośćuczynienie 180 000 zł9. Przed wypadkiem była 
osobą bardzo aktywną, uprawiała sport, przejażdżki rowerowe, jeź-
dziła samochodem. W wakacje wyjeżdżała za granicę m.in. do Grecji 
i Turcji, gdzie wypoczywała, kąpała się w morzu i opalała. Była także 
towarzyska, spotykała się ze znajomymi oraz brała udział w impre-
zach okolicznościowych jak Sylwester, Boże Narodzenie itp. Lubiła 
nosić kolorowe, kobiece stroje, sukienki i spódnice, buty na wysokim 
obcasie. Po wypadku zamknęła się w sobie, nie lubi wizyt towarzy-
skich. Nie nosi już spódnic ani sukienek, a jedynie szerokie spodnie 
zakrywające lewą nogę. Jej ubrania są szarobure, smutne. Musiała zre-
zygnować z noszenia butów na wysokim obcasie, które bardzo lubiła. 
Przechodząc koło wystaw sklepowych ogląda modne rzeczy i mówi, 
że już nigdy nie będzie mogła ładnie wyglądać. Nie może wykonywać 
ćwiczeń poprawiających kondycję, gdyż są dla niej bolesne, dlatego 
przybrała na wadze. Nie czuje się już w pełni kobietą, uważa że jest 
oszpecona na całe życie. Nie jest w stanie wykonywać większości 
czynności domowych. Ze szpitala wróciła na wózku inwalidzkim, 

9  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 21 stycznia 2015 r., I ACa 1500/14, Portal Orzeczeń 
Sądów Powszechnych BIP http://orzeczenia.ms.gov.pl/details/Wyrok$0020S$0105du$0020Apelacyjnego$00
20w$0020Krakowie$0020z$002021$0020stycznia$00202015$0020r.$002c$0020sygn.$0020$002c$0020/15
2000000000503_I_ACa_001500_2014_Uz_2015-01-21_001
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a po mieszkaniu porusza się obecnie z tzw. balkonikiem. Stan kikuta 
powoduje ogromne trudności w zaprotezowaniu i jak na razie nie ma 
możliwości założenia protezy stałej. Biegli stwierdzili, że szereg funk-
cji ruchowych, które były dla powódki oczywiste, w tym zwykłe cho-
dzenie dane prawie każdemu człowiekowi, samodzielne wychodzenie 
z domu, spędzanie wakacji, także za granicą, życie towarzyskie - nadal 
są nieosiągalne. Czeka ją intensywne leczenie dla dostosowania się do 
protezy, co może potrwać nawet do 24 miesięcy.

Jest to jedyna sprawa, w której strona poszkodowana podnosiła 
oprócz niepełnosprawności ruchowej krzywdę oszpecenia i estety-
ki wyglądu. Mimo to zasądzone zadośćuczynienie przedstawia się na-
der oszczędnie. Zagadnienie kosztów protezy stałej nie było rozstrzy-
gane, skoro nie ma jak dotychczas możliwości jej założenia. Pacjentka 
nosiła wcześniej trzy protezy i wszystkie sprawiały jej duży ból. Tego 
rodzaju cierpienia powinny znaleźć odbicie w wysokości zadośćuczy-
nienia - ale żądanie pozwu opiewało tylko na 190 000 zł. 

Inna kobieta, młoda studentka, otrzymała w ramach zadośćuczynie-
nia za utratę podudzia sumę 250 000 zł10 Nie budziło tam wątpliwości 
sądu, że jest to suma odpowiednia, mimo faktu, iż od dłuższego czasu 
poszkodowana korzystała z protezy kończyny, co w znacznej mierze 
przekłada się na usprawnienie i podejmowanie aktywności. Biegły or-
topeda wskazał, że jest ona w stanie egzystować samodzielnie, choć 
z racji doznanego urazu zmuszona do rezygnacji z czynności wymaga-
jących dłuższego stania czy dźwigania. 

Z kolei poszkodowana w starszym wieku (lat 66), czynna zawodo-
wo lekarz pediatra, otrzymała za powypadkową amputację nogi na wy-
sokości uda zadośćuczynienie 250 000 zł.11 Uzasadnienie zawiera przy 
tym dość szczególną konkluzję, stanowiącą jak należy się domyślać 
odniesienie do argumentów strony przeciwnej oraz sądu I instancji: 

10  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu s 27 marca 2013 r., I ACa 156/13, POSP BIP, http://orzecze-
nia.ms.gov.pl/content/Wyrok$0020S$0105du$0020Apelacyjnego$0020w$0020Poznaniu$0020$002027$002
0marca$00202013$0020r.$0020/153500000000503_I_ACa_000156_2013_Uz_2013-03-27_001

11  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 6 listopada 2013 r., I ACa 702/13, POSP BIP, http://
orzeczenia.ms.gov.pl/content/S$0105d$0020Apelacyjny$0020w$0020Katowicach/151500000000503
_I_ACa_000702_2013_Uz_2013-11-06_002
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„Powtórzyć jeszcze raz należy, iż postawa powódki nacechowana wal-
ką o samodzielny byt zasługuje tylko na podziw i nie może stanowić 
o obniżeniu należnego jej zadośćuczynienia.”12

Wysokość odszkodowania a rodzaj protezy

Analiza wyroków pozwala na w miarę optymistyczne wnioski, iż 
poszkodowani żądający środków na protezę konkretnego typu zazwy-
czaj otrzymują je w ramach odszkodowania, o ile wskazanie do uży-
wania potwierdzi opinia biegłych. 

Dwudziestodwuletni K.J. musiał mieć w wieku ośmiu lat nogę am-
putowaną w stawie kolanowym z wyłuszczeniem kolana, w wyniku po-
trącenia przez ciągnik. Obok 200 000 zł zadośćuczynienia za dorastanie 
w upokorzeniu kalectwem sąd13 zasądził na jego rzecz 150 000 zł z prze-
znaczeniem na zakup nowoczesnej protezy C-leg. W postępowaniu usta-
lono, że obecnie używana standardowa proteza nie jest wystarczająca. 
Na ów standard składały się: lej udowy z tworzywa sztucznego, kolano 
mechaniczne, stopa z masy sztywnej lekko gumowanej oraz podtrzy-
mujący pas biodrowy skórzany. Noszenie takiej protezy i jej mocowa-
nie powodowało bolesne otarcia i odparzenia kikuta i okolic brzucha 
oraz bioder, a także zwiększone obciążenie i dolegliwości drugiej nogi. 
Powód, osoba młoda, potrzebuje protezy zapewniającej jak największy 
komfort życia i wykonywanie pracy zawodowej bez bólu kikuta.

„Takie możliwości zapewniłaby proteza z silikonowym lejem udo-
wym i kolanem typu C-leg, tj. przegubem kolanowym sterowanym mi-
kroprocesorami w czasie rzeczywistym, zarówno w fazie wykroku, jak 
i w fazie podporu poprzez mięśnie obręczy biodrowej i mięśnie kikuta. 
Mikroprocesory nadzorują funkcje kolana protezy i sterują układem 
hydraulicznym protezy w oparciu o czujniki, które 50 razy na sekun-
dę sprawdzają, w jakiej fazie kroku proteza się znajduje. W przypad-
ku standardowej protezy wysokie jest ryzyko upadku i potknięcia się, 

12  s. 6 uzasadnienia.
13  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 31 stycznia 2013 r., I A Ca 796/12, POSP BIP http://

orzeczenia.ms.gov.pl/details/$N/150500000000503_I_ACa_000796_2012_Uz_2013-01-31_001. 
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natomiast proteza C-leg umożliwia płynne poruszanie się przy rów-
nych prędkościach i na różnej powierzchni, w związku z czym osoby 
z niej korzystające mogą się w swoim codziennym życiu normalnie po-
ruszać, nie koncentrując się przy stawianiu każdego kroku na sztucznej 
nodze, mogą stawiać zarówno małe kroki, jak i całkiem duże i szybkie. 
Protezę ładuje się nocą, podłączając do kontaktu, a wmontowana ba-
teria litowa wystarcza na ok. 30 godzin, przy czym system wielokrotnie 
ostrzega pacjenta o spadającym poziomie naładowania baterii. Osoby 
korzystające z protezy C-leg łatwiej integrują się z normalnym życiem 
rodzinnym i zawodowym. Koszt zakupu takiej protezy oscyluje w gra-
nicach 100 000 – 150 000 zł w zależności od tego, czy proteza ta ma 
służyć osobie w starszym wieku prowadzącej spokojny tryb życia, czy 
też młodemu, wysportowanemu człowiekowi. Posiadanie takiej protezy 
znacznie ułatwi uczestniczenie w życiu społecznym i zawodowym, do-
kończenie nauki w szkole zawodowej na kierunku technik administracji 
i zdobycie pracy zgodnie z tymi kwalifikacjami. Powód mógłby się czuć 
jak osoba „w pełni” zdrowa – bez dolegliwości bólowych ze strony ki-
kuta.14 Natomiast największy możliwy stopień odzwierciedlenia ruchu 
fizjologicznego, chodu oraz bezpieczeństwa w użytkowaniu w porów-
naniu z ludzką kończyną przy wykorzystaniu dostępnej obecnie techniki 
medycznej może zapewnić proteza firmy (...) z systemem elektronicz-
nym G.15, której koszt, uwzględniający czynniki indywidualne powoda, 
wynosi od 220 222,14 do 247 200,55 zł (...). Jest to proteza o jeszcze 
bardziej, niż proteza C-leg, zaawansowanej technologii wykonania. 
Stan funkcjonalny powoda, jego wykształcenie, upodobania i plany na 

14  Uzasadnienie s. 5.
15  Genium – M.B. Genium stanowiło przełom w protetyce w roku 2011. Technologia Genium umoż-

liwia intuicyjne, naturalne ruchy, takie jak: chodzenie do tyłu, naprzemienne chodzenie po schodach, zmianę 
prędkości i długości kroku. Z tych innowacji korzysta także model nowszy Genium X3. Efektem protezowania 
jest „zoptymalizowany, naturalny chód”. Ponadto przegubem kolanowym można łatwo sterować za pośredni-
ctwem aplikacji Cockpit na smartfon. Bioniczny system Genium pozwala biegać, chodzić po górach, uprawiać 
sport Za: http://www.ottobock.pl/protezy-konczyn/produkty-od-a-do-z/genium-x3-przegub-kolanowy/, dostęp 
1.VIII.2016 godz. 00:04. Niedawno polska prasa donosiła w tonie sensacji, że taka proteza została zapewniona 
weteranowi wojennemu, przy czym koszt przedstawiano jako „tajemnicę wojskową”.
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przyszłość powodują, że zaopatrzenie go w protezę C-leg jest wystar-
czające i zadowalające.16

Jedno z najnowszych osiągnięć medycyny protetycznej stanowi pro-
teza osseointegracyjna.17 Leczenie osseointegracyjne nie jest dostępne 
w Polsce, pacjent musi udać się do Szwecji i poddać stosownej ope-
racji. Zasądzone odszkodowanie pokrywa zatem, oprócz samej prote-
zy, również koszty pobytu w klinice i wykonania zabiegów, wyrażone 
w koronach szwedzkich. 

Odszkodowanie obliczone według takich właśnie kryteriów otrzy-
mał pacjent wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie.18 Koszt samej 
protezy wyniósł 350 000 koron szwedzkich,19 zaś łączna kwota od-
szkodowania z uwzględnieniem kosztów dwóch operacji – 1 090 000 
koron.20 Oprócz tego powód otrzymał od pozwanego szpitala 350 000 
zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdę polegającą na nieotrzymaniu 
bezzwłocznego i adekwatnego leczenia. Wobec pacjenta, który uległ 
wypadkowi komunikacyjnemu, zaniechano bowiem diagnostyki na-
czyniowej, a to spowodowało opóźnienie w podjęciu właściwego lecze-
nia i zakończyło się, przypuszczalnie w punkcie wyjścia niepotrzebną, 
amputacją całej nogi. Powód przekonał sąd, że w jego przypadku naj-
bardziej odpowiednia do potrzeb będzie proteza najdroższa z dostęp-
nych. Sąd Apelacyjny uznał również, że przyznane zadośćuczynienie 

16  Uzasadnienie s. 5.
17  Osseointegracja (lub osteointegracja) to strukturalne i czynnościowe połączenie między żywą 

kością a powierzchnią obciążonego wszczepu. Zastosowanie implantu kostnego ma na celu wyeliminowanie 
konieczności używania leja protezowego. Wykorzystuje się fakt, że tlen zawarty w tkance kostnej tworzy 
na powierzchni tytanowego wszczepu warstwę dwutlenku tytanu, na której może odkładać się nowa tkanka 
kostna służąca za mocowanie dla implantu. Jedną z najbardziej popularnych metod uzyskania aktywnej war-
stwy na powierzchni implantu, pozwalającej na osseointegrację, jest pokrycie go hydroksyapatytem - poro-
watą substancją ceramiczną, która ma właściwości osseokonduktywne: stymuluje na powierzchni implantu 
wzrost żywej tkanki kostnej. Za: http://www.inzynieria-biomedyczna.com.pl/inzynieria-biomedyczna/27-
-biomaterialy/137-osseointegracja-implant-protezowy.html, dostęp 2.X.2016, godz. 21:24. 

18  Wyrok sądu Apelacyjnego w Lublinie z 12 marca 2015 r., I ACa 811/14 (niepubl.).
19  1 korona = ok 50 gr
20  Jedna operacja kosztowała 290 000 koron, dwie protezy rehabilitacyjne: 20 000 (krótka) i 70 000 

(długa), operacja i rehabilitacja 70 000, wizyty kontrolne w okresach 1,5; 2, 3, 5, 7, 10 i 15 lat po drugiej ope-
racji (22 000 – 35 000 jedna). W kolejnych latach pacjenci przechodzą wymianę łączników i śrub mocujących 
łącznik; wymiana części następuje zazwyczaj co 5 lat; szacunkowy koszt wymiany wynosi 130 000 – 150 000 
(koron szw.), a całkowita wymiana protezy następuje co 4 lata. (Uzasadnienie – s. 45).
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nie może być uznane za wygórowane, bo wprawdzie leczenie osseo-
integracyjne poprawi jakość życia, jednak 

„nie zastąpi w pełni amputowanej nogi i nie przywróci sprawno-
ści fizycznej sprzed wypadku. Twierdzenia, że zastosowanie protezy 
osseointegracyjnej powinno skutkować obniżeniem zadośćuczynienia, 
pozbawione są najmniejszych podstaw. [podkr. MB] Zastosowanie 
protezy osseointegracyjnej wiąże się z dodatkowymi dolegliwościami 
w postaci zabiegów operacyjnych, rehabilitacji, wizytami kontrolny-
mi na przestrzeni kilkunastu lat, zmniejszy uciążliwe skutki stosowania 
protezy zakładanej na kikut, ale nie zniweluje wszystkich uciążliwych 
skutków, jakie wiążą się z amputacją nogi na wysokości uda. Młody 
wiek powoda przemawia za uznaniem, że wymiar krzywdy powoda jest 
większy, ponieważ powód do końca życia, przez wiele lat, będzie zmu-
szony znosić ograniczenia wynikające z amputacji nogi”.21

Jak nietrudno się domyślić, odmienne kryteria funkcjonalne rządzą 
dopasowywaniem protez ręki. Kluczowe znaczenie mają tutaj: czy am-
putowana ręka była dominującą, precyzja chwytu oraz uzyskanie od-
powiednika ludzkiego dotyku.22 

A.N., rolniczka i matka dwojga dzieci w wieku 17 i 19 lat, lewo-
ręczna, doznała urwania lewej ręki poniżej łokcia przez wciągnięcie 
w siewnik. Otrzymała odszkodowanie przy założeniu docelowym, że 
koszt odpowiedniej protezy wynosi 144.675 zł.23 Proteza, którą po-
siadała w chwili wyrokowania, kosztowała 32 000 zł, wymagała czę-
stych napraw i jedynie zakrywała ubytek dłoni. Powódka chciała zaś 
mieć protezę, która ułatwiłaby jej codzienne życie, pozwalała wyko-
nywać poszczególne czynności i była jednocześnie estetyczna, ale 

21  Uzasadnienie s. 49.
22  W 2013 r. naukowcy z Lozanny opracowali prototyp pięciopalczastej protezy dłoni obdarzonej 

czuciem. Proteza jest sprzęgnięta z układem nerwowym pacjenta (z nerwami pośrodkowym i łokciowym), 
dzięki czemu można nią sterować jak prawdziwą dłonią, bo pozwala na odbiór sygnałów ze wszystkich opu-
szek sztucznych palców. Pierwszą taką sztuczną rękę otrzymał dwudziestoletni mieszkaniec Rzymu – ofiara 
wypadku komunikacyjnego. Dziewięcioletni Josh Cathcart, urodzony bez ręki poniżej łokcia, jest natomiast 
pierwszym w Wlk. Brytanii niepełnosprawnym dzieckiem, u którego lekarze zastosowali bioniczną protezę 
sterowaną myślami. Zob. M. Bieńkowski, Epoka cyborgów, Wiedza i Życie nr 8/2016, s. 22-23.

23  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 11 czerwca 2015 r., I ACa 1821/14, POSP BIP, http://orzecze-
nia.ms.gov.pl/search/simple/Wyrok$0020S$0105du$0020Apelacyjnego$0020w$0020$0141odzi$0020z$002
011$0020czerwca$00202015$0020r.$0020$0020/I$0020ACa$00201821$002f14$002c$0020/$N/$N/1 
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na jej zakup nie mogła sobie pozwolić, bo koszt wynosił ok. 100.000 
zł. W centrum ortopedycznym poinformowano ją, że jakość protezy 
wpływa na zakres dolegliwości bólowych – lepsza proteza ograni-
czyłaby nasilenie bólu. Za adekwatne zadośćuczynienie do rozmia-
ru krzywdy Sąd uznał kwotę 120.000 zł24. Miał przy tym na uwadze, 
że powódka utraciła kończynę dominującą, a jednocześnie sprawność 
fizyczną, samodzielność (także w czynnościach samoobsługowych) 
oraz atrakcyjność, a przy tym nadal odczuwa bóle fantomowe, co 
ogółem wpływa negatywnie na jej stan psychiczny i pociąga za sobą 
konieczność poddawania się terapii psychologicznej i psychiatrycznej. 
Uzasadnienie przytacza koszty różnych protezy przedramienia. Spe-
cyfikacja uwzględnia również estetykę wykonania, które to kryterium 
Sąd zaakceptował. Wyszczególnienie cen jest o tyle ważne, że poka-
zuje rzeczywiste koszty odpowiedniego protezowania w porównaniu 
z sumami przyznawanymi w ramach NFZ.

Ceny protez kończyn górnych są zróżnicowane – w zależności od 
wykonujących je firm. Firma (...) oferuje protezę przedramienia za 
kwotę 5.600 zł. W cenie tej pacjent otrzymuje protezę roboczą z koń-
cówką roboczą w obrębie przedramienia. Proteza jest wykończona kos-
metycznie tworzywem w postaci imitacji skóry z możliwością dobrania 
koloru. Firma (...) ocenia koszt protezy kosmetycznej, w zależności od 
wykorzystanych materiałów, na 1.500 - 8.000 zł. Firma (...) ma w swo-
jej ofercie protezy kosmetyczne w cenie brutto 4.900 - 9.900 zł, protezy 
estetyczne za cenę 32.150 - 46.650 zł i protezy mechaniczne w cenie 
8.150 - 250.000 zł. Są to ceny orientacyjne, bowiem za każdym razem 
decydujące znaczenie ma indywidualnie dobrany do każdego pacjen-
ta zestaw materiałów, części i montażu. Firma (...) przygotowała dla 
powódki indywidualną ofertę zaopatrzenia protetycznego w bioniczną 
protezę kończyny górnej lewej. Nowoczesna, estetyczna proteza dło-
ni, z ruchomym nadgarstkiem, pozwalająca na wykonywanie różne-
go rodzaju gestów oraz podejmowanie czynności przy pomocy lewej 
kończyny, została wyceniona na 144.675 zł.

24  Którą zmniejszyl, podobnie jak odszkodowanie, o stopień przyczynienia 50% do kwoty 60.000 zł.
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Zgromadzony materiał dowodowy, w tym opinia biegłego z zakresu 
chirurgii i ortopedii, został uznany za wystarczający dla oceny żądań 
pozwu co do kosztu zakupu droższej protezy: biegły kategorycznie 
wypowiedział się o braku należytego „zaprotezowania” powódki, jako 
przyczynie występującego u niej poczucia drastycznego pogorszenia 
sprawności. Wobec problemów z używaniem poprzedniej protezy, któ-
ra wymagała częstych napraw, a przy tym pozwalała tylko na częś-
ciowe zakrycie ubytku dłoni, Sąd uznał potrzebę powódki posiada-
nia protezy rzeczywiście ułatwiającej jej codzienne funkcjonowanie, 
technologicznie doskonalszej i odpowiednio droższej, za uzasadnioną 
stopniem niesprawności. 

2. D.J. doznała w wypadku przy pracy zmiażdżenia prawej ręki, 
która została amputowana powyżej łokcia. W dniu wypadku miała 
43 lata, a wykształcenie zasadnicze zawodowe (kucharz). Uprawiała 
warzywa w ogródku przydomowym, a troje jej dorosłych dzieci nie 
wymaga opieki. W ocenie sądu przyczyniła się do powstania szko-
dy w 20%.25 W ramach odszkodowania domagała się sfinansowania 
protezy bioelektrycznej26, ale sąd uznał za adekwatną do jej potrzeb 
protezę elektromechaniczną – technologicznie mniej zaawansowaną27. 
Uzasadnił to zakresem życiowych potrzeb, w tym zawodowych, nie na 
tyle dużym, by utratę ręki rekompensować najdroższą i najlepszą na 
rynku protezą, która umożliwia „nawet” chwytanie i trzymanie kartki 
papieru. Jednocześnie przyznał, że posiadanie takiej lepszej protezy 
ułatwiłoby w sposób znaczący wykonywanie codziennych czynności 
- tu wymienił ubieranie się, zapinanie guzików, oburęczne trzymanie 
i przenoszenie przedmiotów - i w sposób zdecydowany podniosłoby 

25  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 6 lutego 2013 r., III APa 34/12, POSP BIP, http://orzecze-
nia.ms.gov.pl/search/simple/S$0105du$0020$0020Apelacyjny$0020w$0020Krakowie$0020z$00206$0020l
utego$00202013$0020r.$002c$0020/III$0020APa$002034$002f12/$N/$N/1

26  Protezy bioelektryczne poprzez odpowiednie czujniki sensoryczne wykorzystują powstające bio-
prądy podczas skurczu mięśni uruchamiając silniki protezy. Proteza bioelektryczna stwarza możliwość najlep-
szego zastąpienia amputowanej kończyny. Zakładanie protez bioelektrycznych w Polsce, ze względu na ich 
koszt, nie jest zjawiskiem powszechnym (z uzasadnienia).

27  Protezy elektromechaniczne po amputacji ramienia posiadają dwa silniki elektryczne (zasilane 
bateryjnie), uruchamiane przez odpowiednie ruchy obręczy barkowej. W tym systemie ruchy w stawie łok-
ciowym i ręce są niezależne. Proteza elektromechaniczna daje mniejszą niż bioelektryczna precyzję ruchów 
(źródło jw.).
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komfort życia, ale i tak nie wyeliminowałoby wszystkich skutków 
wypadku. Uznał wszakże, iż powódka nie wykazała, że zostałaby za-
kwalifikowana do zabiegu zaprotezowania protezą bioelektryczną, bo 
po amputacji, poza samodzielnym ćwiczeniem w domu, nie czyniła 
żadnych starań, aby utrzymać sprawność okaleczonej ręki, w szcze-
gólności przez ponad dwa lata od wypadku nie została zaopatrzona 
w proponowaną jej w ramach refundacji z NFZ protezę, choć jest to 
konieczne dla zmiany kształtu kikuta i przyzwyczajenia do noszenia 
protezy. „Podwyższenie komfortu życia nastąpi już po zastosowaniu 
protezy elektromechanicznej. Do zaopatrzenia w protezę bioelektrycz-
ną są kwalifikowani ludzie w wieku produkcyjnym, sprawni fizycznie 
i psychicznie”28. Sąd wytknął, że przyznane wcześniej odszkodowa-
nie powódka wydała nie na protezę i nie na rehabilitację, tylko na re-
mont domu, co jakoby świadczy, iż celem żądania odszkodowania nie 
jest chęć zakupu protezy bioelektrycznej, lecz uzyskanie środków fi-
nansowych na coś innego. Wcześniej przeznaczyła je na ulepszenie 
warunków bytowania pod kątem adaptacji do wymogów swojej nie-
pełnosprawności. Takie postępowanie świadczy zdaniem sądu, że jej 
zamiarem nie było jak najlepsze przystosowanie się do w miarę nor-
malnego życia, lecz przystosowanie warunków zewnętrznych do jej 
ograniczeń. Nic w tym jednak moim zdaniem dziwnego. Ów remont 
polegał na doprowadzeniu do domu bieżącej wody, wykonaniu central-
nego ogrzewania, zakupie termostatu, kuchenki elektronicznej i pralki 
automatycznej oraz wyposażenia toalety – słowem, nie na „ulepsze-
niu”, lecz na ucywilizowaniu warunków bytowych. Proteza psuje się, 
z czasem zużywa i odmawia posłuszeństwa, a nawet najlepsza nie po-
zwoli na w miarę sprawne funkcjonowanie, gdy trzeba rozpalać w pie-
cu, dźwigać wiadrami wodę ze studni, grzać ją w garnkach na mycie, 
zmywanie i pranie, a to ostatnie wykonywać w balii, zaś za potrzebą 
wychodzić do drewnianej sławojki. 

Sąd uznał również, że biorąc pod uwagę miarkowanie odszkodo-
wania o stopień przyczynienia się poszkodowanej do szkody, koszt 

28  Uzasadnienie s. 5.
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zakupu protezy bioelektrycznej przewyższałby możliwości finansowe 
powódki, co czyni jeszcze mniej prawdopodobnym, że zakup ten fak-
tycznie zostałby dokonany. Tyle, że odszkodowanie na protezę elektro-
mechaniczną przecież również było miarkowane. Cała argumentacja 
przedstawia się dla poszkodowanej jako krzywdząca: skoro ta nie za-
jęła się najpierw protezowaniem, tylko sanitariatami – nie zasługuje na 
lepszą protezę, bo nie wiadomo, czy rzeczywiście ją sobie kupi. Zabra-
kło natomiast odniesień do koniecznej jak się zdaje w takich okolicz-
nościach opinii biegłego ortopedy – jaka proteza byłaby odpowiednia 
biorąc pod uwagę stan kikuta, zaniechania rehabilitacyjne oraz uzasad-
nione potrzeby pacjentki. 

Amputacje ze wskazań względnych

Omówione wyżej przypadki dotyczyły amputacji medycznych, 
można powiedzieć, bezalternatywnych: po amputacjach urazowych, 
zmiażdżeniach, przy martwicy. Daje się jednak również odnotować 
sprawy, w których amputowanie chorej kończyny zostaje pacjentowi 
zaproponowane przy wskazaniach względnych.29 Nie trzeba tłuma-
czyć, jak trudne muszą to być decyzje, bo pacjentowi zależy przede 
wszystkim na uratowaniu ręki czy nogi, a zgodę na amputację odbie-
ra jako ostateczność. Katalog możliwych wskazań względnych będzie 
zatem zawierać okoliczności szczególne, gdy amputacja wydaje się 
mniejszym złem niż zachowanie chorej nogi. Wśród nich na pierwsze 
miejsce wysuwają się przewlekłe zapalenia kości spowodowane zaka-
żeniami bakteryjnymi, zwłaszcza osławionym gronkowcem złocistym. 
Objawy nawracają, towarzyszą im ogromne dolegliwości bólowe, tę-
pione bakterie uodparniają się na kolejne antybiotyki, a leczenie oka-
zuje się niebywale kłopotliwe, przy czym łagodzi tylko objawy, ale 

29  Pod pojęciem względnych wskazań medycznych rozumiem, w dużym skrócie, okoliczności, gdy pod-
jęcie określonej interwencji nie wykazuje wyraźnie większej użyteczności nad jego zaniechaniem. Skuteczność 
metody jest wprawdzie bezsporna, ale znacznie obciążona działaniami niepożądanymi: korzyści przeważają, ale 
nieznacznie lub nawet równoważą się ze stratami. Zob. szerzej M. Boratyńska, P. Konieczniak, Autonomia pa-
cjenta a wskazania medyczne, Studia Iuridica t. 49 (2008) i tam powołane piśmiennictwo, M. Boratyńska, Wolny 
wybór. Gwarancje i granice prawa pacjenta do samodecydowania, Warszawa 2012, s. 233-234. 
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nie usuwa definitynie przyczyny i w dodatku obarczone jest skutkiem 
ubocznym w postaci głuchoty.30 

W sprawie zakończonej wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowi-
cach31 pacjentka doznała zakażenia przy zabiegu wszczepienia en-
doprotezy stawu kolanowego. Wdało się przewlekłe zapalenie kości 
udowej, zastosowano płukanie przetoki,32 ale leczenie nie przynosi-
ło trwałych rezultatów. Kończyna uległa przy tym nieuniknionemu 
skróceniu.33 Amputację nogi i zastąpienie jej protezą rekomendowa-
ło kolejno dwóch lekarzy, lecz pacjentka odmówiła. Później jednak 
„Jej dolegliwości bólowe i cierpienia związane ze stanem po złamaniu 
okołoprotezowym kości udowej prawej i wielokrotnym leczeniu opera-
cyjnym powikłanym infekcją gronkowcem złocistym były tak ogromne, 
że pomimo istniejących przeciwskazań do leczenia operacyjnego po-
prosiła o wykonanie zabiegu amputacji nogi, gdyż nie mogła już żyć 
w takim stanie.”34 

Amputacja w takich okolicznościach traktowana jest jako nowa 
szkoda na osobie pozostająca w adekwatnym związku przyczynowym 
z zachowaniem pracowników szpitala35 i z konsekwencjami w postaci 
zasądzenia kosztów protezowania.

30  Jest to postępowanie uciążliwe (operacyjnie odsłania się kość, dłutuje wzdłuż niej rynienkę, a na-
stępnie przez kilka dni utrzymuje się otwartą ranę i przepłukuje kość roztworem antybiotyku), obarczone 
groźnymi powikłaniami (stosowane antybiotyki z grupy aminoglikozydów mogą uszkodzić nerki lub wywołać 
głuchotę), a przy tym wyłącznie objawowe i o krótkotrwałej skuteczności - ponieważ zakażeń bakteryjnych 
w tkance kostnej nie daje się likwidować całkowicie. (Te informacje pochodzą z uzasadnienia wyroku Okręgo-
wego Sądu Lekarskiego w Warszawie.) Pacjent może więc stanąć przed kłopotliwym wyborem: utrzymujący 
się stan zapalny z nawracającymi dolegliwościami albo głuchota. 

31  Wyrok z 7 listopada 2012 r., I ACa 505/12, POSP BIP http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/noga$0020
zaka$017cenie$0020amputacja$0020proteza/151500000000503_I_ACa_000505_2012_Uz_2012-11-07_001 

32  Por. przyp. 28.
33  Po zabiegach na kościach dotkniętych zapaleniem zawsze dochodzi do skrócenia kończyny - 

zaopiniował biegły.
34  Opis stanu faktycznego wg ustaleń Sądu Okręgowego, Uzasadnienie s. 8.
35  Zob. np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 20 listopada 2012 r. , VI ACa 427/12, http://

orzeczenia.ms.gov.pl/content/S$0105du$0020Apelacyjnego$0020w$0020Warszawie$0020z$002020$002
0listopada$00202012$0020r.$0020$002c$0020/154500000003003_VI_ACa_000427_2012_Uz_2012-11-
20_002, wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 25 marca 2014 r., II C 1630/11, http://orzeczenia.ms.gov.pl/
search/simple/wyrok$0020S$0105du$0020Okr$0119gowego$0020w$0020$0141odzi$0020z$002025$0020
marca$00202014$0020r.$002c$0020$0020/II$0020C$00201630$002f11/$N/$N/1, Portal Orzeczeń Sądów 
Powszechnych BIP
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Inny przykład względnego wskazania do amputacji może stanowić 
posiadanie jednej nogi krótszej. Zdarzają się wady wrodzone polega-
jące na niedorozwoju kości, które wprawdzie mogą być korygowane 
operacyjnie, ale wymaga to od pacjenta wiele wysiłku oraz znoszenia 
bólu.36 Operacji potrzeba przeważnie kilku, skutek nie zawsze jest za-
dowalający, a całe przedsięwzięcie – obarczone ryzykiem poważnych 
powikłań.37 Alternatywą jest bądź korzystanie z buta ortopedycznego, 
który oprócz tego, że szpetny i niewygodny, to nie zapobiega zmia-
nom zwyrodnieniowym w układzie kostnym – bądź amputacja i pro-
tezowanie. Przy różnicy do 3 cm wystarczające jest wyrównywanie 
wkładką lub butem ortopedycznym, natomiast powyżej 3 cm należy 
rozważyć wydłużenie operacyjne.38 Pytanie, ile centymetrów różnicy 
w długości dostarcza wskazania względnego do amputacji i czy wolno 
alternatywnie wymagać od pacjenta, by cierpiał ból i niedogodności 
związane z operacjami wydłużania.39 Skoro z funkcjonalnego punktu 
widzenia kończyna jest atrapą, a naprawa tego stanu – niezwykle do-
legliwa, absorbująca i ryzykowna – decyzja, jak zwykle przy wskaza-
niu względnym, powinna należeć do pacjenta i być respektowana tak-
że pod względem poniesienia przez osobę odpowiedzialną za szkodę 
kosztów protezy.

Wnioski z dotychczasowych rozważań

Przegląd orzecznictwa w sprawach protez kończyn pokazuje nastę-
pujące tendencje. Sprawy siłą rzeczy dotyczą osób, które mają od kogo 
żądać pokrycia kosztów protezowania: od ubezpieczyciela sprawcy 
wypadku komunikacyjnego, od ubezpieczyciela szpitala, od samego 

36  Zob. na temat wydłużania kości: Leczenie operacyjne nierówności kończyn dolnych, Górnośląskie 
Centrum Medyczne Szpital w Ochojcu, http://www.gcm.pl/index.php/baza_uslug-usluga-18-leczenie_opera-
cyjne_nierownosci_konczyn.html, A. Basandowska, Ryzykowne centymetry - czyli wydłużanie nóg aparatem 
Ilizarowa, http://wizaz.pl/forum/showthread.php?t=684304, dostęp 25.X.2016 g. 18.34 

37  Zob. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 25 marca 2014 r., II C 1630/11, POSP BIP.
38  Górna granica wydłużania operacyjnego wynosi 10 cm. (Źródła jak w przyp. 36). 
39  W chwili obecnej praktykowane jest wydłużanie obu nóg dla celów wyłącznie kosmetycznych, 

przed czym przestrzega A. Basandowska: Ryzykowne centymetry... Własnowolne poświęcenie dla dodania 
urody stanowi jednak osobną kwestię.
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szpitala, gdzie pacjent stracił kończynę w wyniku zaniedbań medycz-
nych, od sprawcy wypadku przy pracy bądź od jego ubezpieczyciela. 
Spory toczą się o pieniądze, których poszkodowani zazwyczaj dopiero 
potrzebują, żeby odpowiednio się zaprotezować. Na ogół otrzymują to, 
czego żądają, o ile żądają przekonująco, mając na poparcie opinie bie-
głych, że proteza danego typu jest dla nich wskazana i wykażą, na co 
im jest ona potrzebna: do pracy w gospodarstwie rolnym,40 do pływania 
żeby utrzymać sprawność,41 czy na to, by o własnych siłach pójść do 
ślubu. Dostają je w ramach odszkodowania, z uwzględnieniem faktu, że 
protezy muszą być co parę lat wymieniane wskutek zużycia, a oprócz 
protez potrzeba jeszcze wymiennych lejów, tuzinów specjalnych poń-
czoch na kikut, a także kosmetyków do pielęgnacji kikuta, na którym 
mogą tworzyć się odparzenia, a nawet odleżyny. Koszt protezy wynosi 
od kilkudziesięciu tysięcy złotych do około dwustu. Powodowie doma-
gają się zadośćuczynienia (rząd wielkości 200 – 300 tys. zł) za utraconą 
sprawność, niedostępność uprawniania sportu i oddawania się ulubio-
nym rozrywkom (taniec, siatkówka, wspinaczka górska; raz padło, że 
również seks – to był pacjent poszkodowany zawaleniem się hali ka-
towickiej, z bardzo poważnymi obrażeniami). Sąd zasądza, przy czym 
zdarzyło się obniżenie zadośćuczynienia o 100 000 zł z argumentacją, że 
skoro przyznano wysokie koszty dobrej protezy, to krzywda już nie aż 
taka wielka. Jest to jednak rozstrzygnięcie odosobnione: na ogół kosz-
ty protezy zaliczane są do kosztów leczenia i nie wpływają na kwotę 
zadośćuczynienia. Wskazuje się, że „intencją ustawodawcy, wyrażoną 
w przepisie art. 444 § 1 k.c., było objęcie granicami odszkodowania do-
chodzonego przez osobę, która doznała szkody w wyniku uszkodzenia 
ciała lub rozstroju zdrowia, wszelkich kosztów pozostających w ade-
kwatnym związku przyczynowym ze szkodą, a więc tych, które zostały 
poniesione w sposób niezbędny i celowy na działania zmierzające do 
poprawy stanu zdrowia. W judykaturze i piśmiennictwie wskazuje się, że 
poszkodowany może w szczególności domagać się kompensaty kosztów 

40  Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu z 24 lutego 2015 r., I C 309/12, POSP BIP.
41  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 4 kwietnia 2013 r., I ACa 1141/12, POSP BIP.
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leczenia (pobytu w szpitalu, konsultacji u wybitnych specjalistów, dodat-
kowej pomocy pielęgniarskiej, kosztów lekarstw itp.), specjalnego od-
żywiania się, ale także nabycia protez, uznawanych niekiedy za przejaw 
szeroko rozumianych kosztów leczenia”42 

Posiadanie lepszej protezy poprawia też widoki powodzenia na 
przyszłość - tu należy zgodzić się z rozumowaniem sądu – ale tylko 
dopóki proteza pasuje i zachowuje sprawność techniczną, a układ kost-
ny pacjenta pozostaje stabilny. Stan zaprotezowanego pacjenta cechuje 
się niestety dynamiką schyłkową: nie bez powodu refundację z NFZ 
przyznaje się co trzy lata. Nowa proteza oznacza nie tylko nowe wy-
datki: zanim pacjent ją założy, musi przez pewien czas zadowolić się 
starą, która już szwankuje. Odszkodowanie obejmuje również koszty 
serwisowania: w jednym z wyroków sąd odmówił pacjentowi protezy 
z kolanem elektronicznym, której coroczna konserwacja wymaga wy-
jazdu do Austrii i wydatkowania na samą usługę ok. 10 000 zł. „Kolano 
elektroniczne wymaga specjalnych warunków konserwacji przez osobę 
użytkującą. Jest wykonywana poza terenem Polski. Na czas przeglądu 
pacjent otrzymuje zamiennie staw kolanowy do protezy. (...) Dla powo-
da bardziej przyjazna byłaby proteza elektroniczna. Jednakże jeśli nie 
będą zachowane warunki obsługiwania kolana i konserwowania go 
w okresie nieużytkowania bardziej pewna w korzystaniu jest proteza 
z kolanem hydraulicznym.43 Fragment ten obrazuje kłopoty techniczne 
w razie awarii protezy. W tym czasie widoki powodzenia na przyszłość 
gwałtownie maleją, ponieważ póki sytuacja nie zostanie opanowana, 
pacjent jest wyłączony z dotychczasowego życia. Przemawia to za 
wyraźnym oddzieleniem sumy odszkodowania od wysokości zadość-
uczynienia: pierwsze nie powinno mieć wpływu na drugie.

Zadośćuczynienie uzasadnione jest po części współczuciem: że 
przed kaleką dawne możliwości są na zawsze zamknięte i przy założe-
niu, iż proteza jest zużywalna, żywej ręki czy nogi nigdy nie zastąpi, 

42  Wyrok SA w Łodzi z dnia 2 kwietnia 2014 r., I ACa 1306/13, Lex nr 1458935, wyrok SA w Łodzi 
z dnia 27 lutego 2013 r., I ACa 1199/12, Lex nr 1289504, wyrok SA we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2012 r., I ACa 
62/12, Lex nr 1211556), wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 11 czerwca 2015 r., I ACa 1821/14, POSP BIP.

43  Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 25 marca 2014 r., II C 1630/11, POSP BIP.
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więc dla otarcia łez zasądza się pieniądze. Uwzględniane są deklaracje 
poszkodowanych, jak w gruzach legły ich plany na przyszłość, jak już 
nie zatańczą, nie pobiegną, nie zagrają w siatkówkę, kobieta nie ubie-
rze się jak dawniej w kolorową, zwiewną spódnicę odsłaniającą łydki, 
tylko nosi długie spodnie zakrywające sztuczną nogę. Jeden pacjent 
– ofiara niewłaściwego leczenia – wygrał koszty leczenia i protezy os-
seointegracyjnej. To otwiera pewne możliwości dla innych. 

Ubezpieczyciele próbują oponować w takim mniej więcej duchu, 
że może z amputacją zbytnio się pospieszono, a warto było próbować 
oszczędzenia nogi, ale sąd nie przyznaje im racji przywołując też wy-
jaśnienia poszkodowanych, że zgoda na amputację była jedną z naj-
trudniejszych decyzji życiowych. Tym niemniej dla celów uzyskania 
odszkodowania trzeba jak widać wykazać, że amputacja była niezbęd-
na lub bardzo potrzebna: tam, na przykład gdzie stanowiła jedyny spo-
sób na pozbycie się z organizmu przewlekłego stanu zapalnego rujnu-
jącego zdrowie. 

Pytanie teraz, jaka pod względem technicznym proteza ma w pełni 
skompensować szkodę, skoro układem odniesienia jest utracona koń-
czyna. Punktem wyjścia powinien być dotychczasowy tryb życia, ale 
też z uwzględnieniem uzasadnionych aspiracji życiowych. Skoro więc 
pacjent trenował sport i osiągał wyniki, to dajmy mu na protezę do wy-
czynowego biegania, do wspinaczki wysokogórskiej, do pływania. Ła-
twiej będzie to ocenić z perspektywy strat dorosłego, trudniej – w od-
niesieniu do poszkodowanych dzieci, zwłaszcza małych.

W tego rodzaju sprawach słusznie mówi się o kryteriach funkcjo-
nalnych, natomiast nie uwzględnia się estetycznych - bo i żaden po-
szkodowany tego nie podnosił wprost, choć może powinien. Wolno 
przypuścić, że estetyka będzie mieć szczególne, dodatkowe znaczenie 
dla kobiet i dzieci, podczas gdy większość mężczyzn skoncentruje się 
na walorach funkcjonalnych.

Kosmetyka i estetyka a rezultaty psychoterapeutyczne
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W tej części możemy zatem operować jedynie hipotezami, są one jed-
nak warte uwagi w świetle znanych doniesień ze świata. Przyjrzyjmy się 
na początek potrzebom dzieci. Wspomniany wcześniej dziewięcioletni 
Josh Cathcart pozuje do zdjęcia z protezą przedramienia w ozdobny de-
seń, która nawet nie próbuje udawać żywej ręki – już prędzej rękę robo-
ta. Inne dziecko ma z kolei protezę wyobrażającą złoto-czerwoną ręka-
wicę Iron Mana. Skojarzenie z superbohaterami jest nieprzypadkowe: 
weteran wojenny Ryan Seary44 nosi protezę nogi á la Robocop. Kształt 
protezy podkreśla, jak należy się domyślać, dzielność właściciela. 

Pierwszą inspiracją dla projektantki Sophie de Oliveira Barata, zna-
nej obecnie z protez ozdobnych, było nieśmiałe pytanie dziewczyn-
ki imieniem Pollyanna, czy nie dałoby się jakoś urozmaicić projektu 
kolejnej protezy nogi.45 Na fotografii uśmiechnięta Pollyanna pozuje 
z protezą przypominającą nogę w białej wzorzystej pończosze, gdzie 
wzór tworzą zdjęcia jej przyjaciół i krewnych.46 Wcześniej, jak wyni-
ka z relacji projektantki, dziewczynka miała też nogę ze świnką Pepą 
oraz „nogę choinkową”. Tego rodzaju potrzeby u dziecka nie budzą 
zdziwienia. Pewien przenikliwy dwunastolatek podsumował ze zrozu-
mieniem: „- Jeżeli musi być sztuczna, to niech będzie przynajmniej 
ładna”. Efekt psychoterapeutyczny wydaje się łatwy do uchwycenia: 
dzieci mają coś ładnego, czego nie muszą się wstydzić, gadżet, którym 
mogą nawet się pochwalić i to w jakiś sposób rekompensuje im brak 
żywej nogi czy ręki: pozwala wyjść z cienia, nie kulić się pod spojrze-
niami innych. Dzięki temu ich osobowość ma szanse ukształtować się 
inaczej, niż u polskiego chłopca potrąconego przez ciągnik. „W dacie 
wypadku powód był uczniem szkoły podstawowej, kontynuował naukę 
w szpitalu. Bardzo przeżywał swoją sytuację, ciężko znosił zwłaszcza 

44  https://www.cnet.com/pictures/stunningly-surreal-artificial-limbs-pictures/6/
45  Pollyanna Hope straciła nogę mając dwa lata – w wypadku samochodowym, w którym zginęli 

również jej dziadkowie. Wymaga zmiany protezy co rok, ponieważ rośnie. Jej historię i fotografie można 
znaleźć na stronie internetowej z projektami Sophie de Oliveiry (www.thealternativelimbproject.com) oraz 
w popularnym artykule J. Derkaczew-Crawley, Obiekt pożądania, Wysokie Obcasy z 19.XII.2015. Zob. też 
http://elizabethslegacyofhope.org/story/elizabeth-pollyanna-hopes/

46  Z psychologicznego punktu widzenia przypomina to „oswajanie” gipsu na złamanej ręce przez 
podpisywanie się na nim przez szkolnych kolegów.
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ponowną naukę chodzenia (...) Powód ze względu na swoją ułomność 
nie był akceptowany przez rówieśników, wyśmiewano się z niego, nie 
wychodził na dyskoteki, na plażę. Także obecnie wstydzi się swojego 
kalectwa, przeważnie czas spędza w domu, prowadzi siedzący tryb ży-
cia, utył.”47 O podobnych doznaniach opowiedziała w wywiadzie pio-
senkarka i performerka łotewskiego pochodzenia znana jako Victoria 
Modesta,48 która doznała uszkodzenia lewego podudzia w rezultacie 
błędu lekarzy przyjmujących ją na świat. Jako sześciolatka miała nogę 
krótszą o 6 cm. Próby korekty najpierw gipsem, potem w drodze łącz-
nie piętnastu operacji nie przyniosły rezultatu. W rezultacie dwanaście 
lat dzieciństwa na Łotwie spędziła na przemian w szpitalach i w domu, 
nie zdobyła wykształcenia ani nie nawiązywała kontaktów z rówieś-
nikami. Swoją karierę na emigracji zawdzięcza niezwykłemu hartowi 
ducha i samozaparciu, które można tylko podziwiać,49 nawet jeżeli nie 
przemawia do nas przekaz artystyczny. Amputacja podudzia i zastą-
pienie go protezą osseointegracyjną wydatnie pomogły w osiągnięciu 
sukcesu. Zabieg odbył się nie od razu50 i jak wynika z relacji, był uza-
sadniony względnymi wskazaniami medycznymi: dla umożliwienia 
równego i swobodnego poruszania się oraz zapobieżenia dalszej de-
gradacji układu kostno-stawowego. Wprawdzie nie Victoria Modesta 
zapoczątkowała noszenie ozdobnych protez, ale jej protezy są chyba 
najbardziej rozpoznawalne51 i niezależnie od dostarczania osobistej sa-
tysfakcji estetycznej właścicielce mają to niebagatelne znaczenie dla 
ogółu, że pomagają w przełamaniu tabu niepełnosprawności. Dzien-
nikarka używająca ozdobnej protezy, Louise Bruton,52 ujmuje to na-
stępująco: „...elegancka noga (...) pozwala rozbrajać lęki ludzi. Przez 

47  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 31 stycznia 2013 r., sygn. I A Ca 796/12
48  Zapomnij wszystko, co wiesz o niepełnosprawności, z Victorią Modestą rozmawia Katarzyna Sur-

miak-Domańska, Gazeta Wyborcza Duży Format, 26 listopada 2015.
49  Victoria Modesta Moskalova uznała dochodzenie naprawienia szkody z 1987 r. na Łotwie za oczy-

wiście bezcelowe. Amputacji i zabiegom osseointegracyjnym poddała się na własny koszt, a środki zdobyła 
pracując jako modelka, umiejętnie maskując kalectwo przed obiektywem.

50  Zabiegała o to przez pięć lat i kilkakrotnie spotkała się z odmową.
51  Wszystkie one zostały zaprojektowane przez Sophie de Oliveira Barata i jako takie mają własne 

nazwy. Najbardziej znana jest Crystal Leg. Zob. http://www.thealternativelimbproject.com/project/crystal-leg/ 
52  http://www.thealternativelimbproject.com/project/priscilla/
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dziesięć lat od amputacji widziałam, jak znajomi się męczą, próbując 
nie patrzeć na moją mizerną, zwyczajną protezę. Na Priscillę53 mogą 
się bez problemu gapić, podziwiać ją, komplementować. Priscilla jest 
sexy, wzbudza fascynację, a nie obrzydzenie”.54 Projektantka opowia-
da zaś o innej klientce: „Veronica wygląda ze swoją nogą Bloomsbury 
Droid55 trochę jak robot, ale przynajmniej jest sexy i po raz pierwszy 
od amputacji nosi spódnice.”56 Zestawienie tych wypowiedzi pokazuje, 
jak protezy wysokiej klasy estetycznej pomagają kobietom odzyskać 
pewność siebie i poczucie własnej wartości. Tego właśnie potrzebowa-
łaby opisywana wcześniej pogrążona w depresji pięćdziesięciopięcio-
latka, tęskniąca za butami na wysokim obcasie i powiewnymi strojami.

Pytanie tylko, czy i kto powinien owe potrzeby finansować.57 
Z punktu widzenia odpowiedzialności odszkodowawczej taką rekom-
pensatę da się zakwalifikować jako naprawienie szkody na osobie. 
Dyskusyjne jest jednak, czy dotyczy wymiaru majątkowego czy nie-
majątkowego i czy wobec tego koszty projektu protezy oraz artystycz-
nego wykonania powinny by być pokrywane w ramach odszkodowa-
nia czy zadośćuczynienia.

W jednym z uzasadnień znajduje się wywód, iż przy ustalaniu „od-
powiedniej sumy” tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną 
krzywdę na podstawie art. 445 §1 kc funkcja kompensacyjna musi być 
rozumiana szeroko, bowiem obejmuje zarówno cierpienia fizyczne, 
jak i sferę psychiczną poszkodowanego.58 „Przy ustalaniu rozmiaru 
cierpień powinny być uwzględniane zobiektywizowane kryteria oceny, 
odniesione jednak do indywidualnych okoliczności danego wypadku. 
Oceniając rozmiar doznanej krzywdy trzeba zatem wziąć pod rozwagę 

53  Nazwa modelu z pracowni Sophie de Oliveira Barata.
54  Cyt. za J. Derkaczew-Crawley, Obiekt pożądania, s. 30.
55  http://www.thealternativelimbproject.com/project/bloomsbury-droid/ Ten i inne projekty można 

obejrzeć na stronie https://pl.pinterest.com/pin/400398223097614881/
56  Cyt. za J. Derkaczew-Crawley, Obiekt..., s. 34.
57  Koszty protezy zaprojektowanej i wykonanej przez Sophie de Oliveira Barata wynoszą 3 000 – 8 

000 funtów. Projektanci krajowi na pewno jednak wkrótce się znajdą. Zetknęłam się też w sieci z inicjatywą: 
„zaprojektuj swoją protezę”.

58  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 6 listopada 2013 r., I ACa 702/13.
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całokształt okoliczności, w tym rodzaj doznanych przez poszkodowane-
go obrażeń i rozmiar związanych z nimi cierpień fizycznych i psychicz-
nych, ich nasilenie i czas trwania, nieodwracalność następstw wypad-
ku, kalectwo i jego stopień, oszpecenie, rodzaj wykonywanej pracy, 
szanse na przyszłość, wiek poszkodowanego, poczucie nieprzydatności 
społecznej, bezradność życiową, konieczność korzystania ze wsparcia 
bliskich oraz inne czynniki podobnej natury. Zadośćuczynienie powin-
no spełniać funkcję kompensacyjną,”59 a jego wysokość odpowiadająca 
doznanej krzywdzie - być odczuwalna dla poszkodowanego i przyno-
sić mu równowagę emocjonalną, naruszoną przez doznane cierpienia.60 
Jednocześnie judykatura wypracowała znaną już powszechnie zasadę, 
że wysokość odpowiedniej sumy powinna być „utrzymana w rozsąd-
nych granicach, odpowiadających aktualnym warunkom i przeciętnej 
stopie życiowej społeczeństwa”, tym niemniej w ostatnich latach moż-
na zaobserwować jej korektę w kierunku zasądzania na rzecz poszko-
dowanych zdecydowanie wyższych niż wcześniej kwot pieniężnych.61 
Przykładowo, w ocenie Sądu Okręgowego zadośćuczynienie w kwo-
cie 150 000 zł uwzględnia jego istotę, która polega na zapewnieniu po-
krzywdzonemu utratą nogi satysfakcji przez dostarczenie „określonej 
kwoty pieniężnej z przeznaczeniem na konsumpcję dóbr materialnych 
i duchowych”.62 

Rozumowanie to przemawia za włączeniem kosztów protezy ozdob-
nej do zadośćuczynienia: zaspokaja duchową potrzebę estetycznego 
wyglądu i przez to łagodzi krzywdę oszpecenia. Na temat psychotera-
peutycznych korzyści takiego rozwiązania będą musieli wypowiadać 
się powołani biegli, chociaż przytoczone opowieści Victorii Modesty 
czy zapoznanie z przypadkiem Pollyanny wydają się dostatecznie prze-
konujące. Sąd przy orzekaniu bada potrzeby indywidualne, więc trze-
ba będzie indywidalnie je określić z powołaniem na zapotrzebowanie 

59  Ibidem.
60  Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 września 2010 r., II CSK 94/10, LEX nr 672673 oraz 

przytoczone tam liczne orzecznictwo; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 2011 r. , I CK 145/10, LEX 
nr 794777). 

61  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 6 listopada 2013 r., I ACa 702/13.
62  Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 25 marca 2014 r., II C 1630/11.
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estetyczne poddające się względnie zobiektywizowanej ocenie: żeby 
dziecko mogło chodzić po szkole z podniesioną głową, a nie skulone 
przemykać pod ścianami. Żeby kobieta bez wstydu nosiła protezę nogi 
do kompletu z krótką sukienką i pantoflami na obcasie, a mężczyna 
nie krępował się wyjść na plażę w szortach i żeby wszyscy się z tym 
dobrze czuli. Żeby proteza – w ramach kompensowania braku żywej 
i ciepłej własnej kończyny - dodawała noszącej ją osobie atrakcyjności 
w towarzystwie, a zwłaszcza dla obecnych lub potencjalnych partne-
rów. W tym celu należy jednak - jak mówi Victoria Modesta – prze-
orać mentalność: przejść z myślenia o niepełnosprawności pielęgna-
cyjno-wykluczeniowego na myślenie, które można nazwać w skrócie 
restytucyjno-aktywizującym. Niektórzy poszkodowani sami do tego 
dążą ubiegając się o możliwie najlepsze protezy, które pozwolą im 
wrócić do życia zawodowego sprzed wypadku zamiast tkwić bezczyn-
nie w czterech ścianach i tylko pobierać świadczenia z ubezpieczenia 
społecznego. Aby jednak bez skrępowania pokazywać się wśród lu-
dzi, trzeba odpowiednio wyglądać; nie powinna zatem dziwić potrze-
ba protez ładnych – jak nie dziwi potrzeba ładnego ubrania. Prezeska 
fundacji o wiele mówiącej nazwie Limb Power, Kiera Roche,63 nosi 
protezę model Floral Porcelain Leg: jasnozieloną, malowaną w kolo-
rowe kwiaty, a na zdjęciu ubrała się w odsłaniającą sztuczną nogę do 
pół uda sukienkę baletnicy. Może chce być kojarzona z Coppelią, ale 
też pewnie po to, by nie straszyć kalectwem trzymanej na zdrowym 
kolanie małej córeczki. 

W tych okolicznościach osoby, które nie mają kogo pozwać, są 
i będą w sytuacji znacznie gorszej, bo sumy przyznawane z NFZ sta-
nowią kroplę w morzu rzeczywistych potrzeb. Dostępne za tę cenę 
protezy są nie tylko mało przydatne - ale również odstręczające gdy 
chodzi o wygląd. Chodzi się o kulach, ciągnąc nogę za sobą: w porów-
naniu z tym opisem drewniana noga Długiego Johna Silvera wydaje 
się wzorem funkcjonalności. Postępuje degradacja układu kostnego 
ze szczególnym uwzględnieniem kręgosłupa, następuje przeciążenie 

63  http://www.thealternativelimbproject.com/project/floral-porcelain-leg/
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łokci opierających się na kulach, wykrzywienie pasa barkowego z po-
wodu asymetrii rąk i in. To przypieczętowuje stereotyp biednego ka-
leki, któremu nic już nie wróci straconej ręki czy nogi, podczas gdy 
warto, w oparciu o nowe możliwości techniczne oraz estetyczne, ów 
stereotyp przełamywać. Forsować pogląd, że dzięki odpowiedniemu 
protezowaniu to nie koniec życia, możliwa jest rehabilitacja na pozio-
mie dużo bardziej atrakcyjnym nie tylko ze względu na technikę, ale 
i na efekty wizualne.
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Dopuszczalność udzielenia przepustki w czasie
detencji – nowe regulacje Kodeksu karnego 
wykonawczego

Nowelą do Kodeksu karnego z dnia 20 lutego 2015 r.1 zmieniono 
również niektóre przepisy Kodeksu karnego wykonawczego dotyczące 
wykonywania środków zabezpieczających. W regulacji wykonywania 
tzw. internacji psychiatrycznej wprowadzono istotne novum w posta-
ci możliwości udzielenia sprawcy osadzonemu w zakładzie psychia-
trycznym przepustki.

Dopuszczalność przepustkowania2 w czasie wykonywania tego 
środka zabezpieczającego była w poprzednim stanie prawnym w naj-
wyższym stopniu sporna, albowiem brakowało przepisów wprost 
regulujących tę instytucję. O możliwości bądź jej braku trzeba było 
wnioskować z innych przepisów, nieodnoszących się bezpośrednio do 
detencji. Znamienne stanowisko wyraził Sąd Najwyższy w postano-
wieniu z dnia 28 września 2006 r.3, w którym wskazał, że „Stosownie 
do § 10 ust. 4 tego rozporządzenia w zakładach dysponujących warun-
kami podstawowego zabezpieczenia stosuje się przepisy regulaminu 

1  Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2015 r., poz. 396.
2  W tekście używam zamiennie: przepustka, urlopowanie na określenie zezwolenia na czasowe prze-

bywanie poza szpitalem psychiatrycznym.
3  Sygn. I KZP 23/06, OSNKW 100/11/2006.
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organizacyjnego – porządkowego tego zakładu. Regulamin ten zaś 
może (…) uprawniać kierownika zakładu do podejmowania decyzji 
w przedmiocie udzielenia internowanym przepustek.” Jednakże w piś-
miennictwie wykazywano wadliwość prezentowanego stanowiska. 
Przede wszystkim podniesiono sprzeczność przepisu § 10 ust. 4 rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wyka-
zu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego prze-
znaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, 
trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków 
zabezpieczających4 z art. 37 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochro-
nie zdrowia psychicznego5, zgodnie z którym m.in. przepisów o moż-
liwości udzielenia czasowej przepustki na przebywanie poza szpitalem 
psychiatrycznym nie stosuje się do osób kierowanych przez właściwy 
organ państwowy na podstawie innych ustaw. Nadto wskazywano, iż 
w powołanym przepisie rozporządzenia Minister Zdrowia zastosował 
sprzeczną z art. 92 ust. 2 Konstytucji sui generis subdelegację poprzez 
przekazanie kierownikom zakładów psychiatrycznych uprawnień do 
ustalenia regulaminów oddziałów przeznaczonych do wykonywania 
środków zabezpieczających.6 Jednocześnie przekazanie uprawnień 
bez żadnych wytycznych mogło prowadzić do naruszenia zasady rów-
nego traktowania7, bowiem status osób znajdujących się w tej samej 
sytuacji prawnej (przebywających na detencji) byłby różnicowany bez 
żadnej relewantnej przyczyny. Trafnie wskazano, że pozycja prawna 
osób, wobec których orzeczono ten środek zabezpieczający, jest w za-
kresie przepustek gorsza, aniżeli osób skazanych, odbywających karę 
pozbawienia wolności, albowiem ci ostatni mogą korzystać z przerwy 
w wykonaniu kary z ważnych względów rodzinnych lub osobistych 

4  Dz. U. nr 179, poz. 1584 ze zm., obecnie tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 599.
5  Tekst jedn. Dz. U. z 2011, Nr 231, poz. 1375 ze zm.
6  J. Ciechorski, Niedopuszczalność udzielenia przepustki podczas internacji psychiatrycznej, Pań-

stwo i Prawo nr 6/2014, s. 68 – 76.
7  Wskazywano, iż w praktyce mogą zachodzić następujące sytuacje : 1) regulamin oddziału nie bę-

dzie przewidywać możliwości udzielenia przepustek, 2) będzie je przewidywał pod pewnymi warunkami albo 
3) udzielenie przepustki nie będzie uzależnione od spełnienia przez internowanego jakichkolwiek przesłanek. 
J. Ciechorski, op.cit. s. oraz M. Banaś – Grabek, Przerwa w wykonywaniu środka zabezpieczającego umiesz-
czenia w zakładzie psychiatrycznym, Prok i Pr. nr 5/2015, s. 63.
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(art. 153 § 2 k.k.w.).8 Stanowisko wykluczające dopuszczalność udzie-
lenia przepustki podczas wykonywania tego środka zabezpieczającego 
w poprzednim stanie prawnym było w piśmiennictwie prezentowane 
powszechnie9.

Zgłaszane zastrzeżenia co do zgodności wskazanego wyżej przepi-
su rozporządzenia Ministra Zdrowia z Konstytucją podzielił Rzecznik 
Praw Obywatelskich poprzez złożenie wniosku do Trybunału Konsty-
tucyjnego. W uzasadnieniu wskazał, że unormowanie to narusza wyra-
żony w art. 92 ust. 2 Konstytucji zakaz subdelegacji. Wyrokiem z dnia 
21 kwietnia 2015 r.10 Trybunał uznał zasadność stanowiska wniosko-
dawcy i orzekł o niezgodności § 10 ust. 1 rozporządzenia z art. 92 
ust. 2 Konstytucji. W uzasadnieniu Trybunał stwierdził, że zakaz sub-
delegacji wynika z wykonawczego charakteru rozporządzenia. Art. 
92 ust. 2 Konstytucji szczegółowo unormował zakaz przekazywania 
uprawnień prawodawczych: zgodnie z nim organ wyposażony w kom-
petencję do wydania rozporządzenia nie może przekazać w całości lub 
części uprawnień do uregulowania sprawy objętej delegacją ustawową 
innemu organowi. Pod rządami Konstytucji z 1997 r. zakaz przekazy-
wania kompetencji normotwórczych ma charakter zupełny i dotyczy 
nie tylko regulowania całości określonej sprawy, ale również każdego 
jej elementu. Trybunał podkreślił, że wiąże się on z przyjętą w ustawie 
zasadniczej koncepcją źródeł prawa powszechnie obowiązującego, za-
kładającą m.in. „przyznanie kompetencji w zakresie wydawania roz-
porządzeń wykonawczych jedynie organom państwa wyraźnie wymie-
nionych w Konstytucji.” Z tych też względów orzekł o niezgodności 
zaskarżonego przepisu z powołanym wzorcem kontroli konstytucyjnej.

8  M. Banaś – Grabek, op. cit. s. 61 – 62.
9  Np. D. Hajdukiewicz w odniesieniu do art. 14 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego stwierdza: 

„Przepis ten wymienia przesłanki, które muszą być spełnione, aby ordynator pozwolił na okresowe opuszczenie 
szpitala, jednak nie dotyczy to osób hospitalizowanych na mocy innych ustaw (kodeks karny, kodeks postę-
powania karnego, kodeks postępowania cywilnego), a więc przebywających na obserwacji lub internowanych 
w szpitalu.” D. Hajdukiewicz, Podstawy prawne opiniowania sądowo-psychiatrycznego w postępowaniu kar-
nym, w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach nieletnich, Warszawa 2007., s. 282. Natomiast J. Duda wska-
zuje: „Art. 14, 35 i 36 [ustawy o ochronie zdrowia psychicznego – J. C.] nie znajduje zastosowania do osób, 
które zostały skierowane do szpitala psychiatrycznego na podstawie innych ustaw niż ustawa o ochronie zdrowia 
psychicznego.” J. Duda, Komentarz do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Warszawa 2009, s. 174.

10  Sygn. U 8/14, OTK-A 2015/4/49.
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Przywołana na wstępie ustawa zmieniająca kodeksy karne dodała 
do Kodeksu karnego wykonawczego art. 204d, w którego przepisach 
została wprowadzona możliwość czasowego opuszczenia szpitala psy-
chiatrycznego przez sprawcę, wobec którego orzeczono ten środek za-
bezpieczający. Niestety w ostatnim wydaniu tomu 7 Systemu Prawa 
Karego – Środki Zabezpieczające, uwzględniającym wprowadzone 
zmiany, przepustce poświęcono tylko dwa zdania, które wyłącznie in-
formują o możliwości jej udzielania, ale bez bliższego omówienia11. 
Również brak jest innych wypowiedzi dotyczących przedmiotu niniej-
szych rozważań, poza (niewielkim) fragmentem najnowszego opraco-
wania D. Hajdukiewicz12. Należy zaznaczyć, że „zezwolenie na cza-
sowy pobyt poza zakładem” jest instytucją odmienną od przepustki 
przewidzianej w art. 14 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, czy 
przerwy w wykonaniu kary z art. 153 k.k.w.13 W omawianych przepi-
sach ustawodawca uwzględnił zastrzeżenia zgłaszane w doktrynie oraz 
wynikające z powołanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego odno-
szące się do tej instytucji środków zabezpieczających i określił prze-
słanki udzielenia zezwolenia na czasowy pobyt poza szpitalem, a tak-
że czas jego trwania, obowiązki ciążące na tym szpitalu, jak i skutki 
niedotrzymania przez sprawcę warunków udzielenia tego zwolnienia. 
Co do zasady pozytywnie trzeba odnieść się do wprowadzenia regula-
cji, która wprost przecina wątpliwości dotyczące udzielenia przepustki 
w pobycie osoby detencjonowanej w szpitalu.

11  K. Postulski stwierdza: „Sprawcy przebywającemu w zakładzie psychiatrycznym dysponującym 
warunkami podstawowego zabezpieczenia można udzielić zezwolenia na czasowy pobyt poza zakładem pod 
opieką członka rodziny lub osoby godnej zaufania na zasadach określonych w art. 204d KKW. Nie jest możli-
we, gdy chodzi o sprawców przebywających w zakładzie psychiatrycznym dysponującym warunkami maksy-
malnego i wzmocnionego zabezpieczenia.” - System Prawa Karnego, t. 7, Środki zabezpieczające, (red. Lech 
K. Paprzycki), wyd. 2, Warszawa 2015, s. 404.

12  D. Hajdukiewicz, Zagadnienia psychiatrii sądowej, cz. Podstawy prawne i medyczne, Warszawa 
2016, s. 145 – 151. Jednakże w wypowiedzi tej autorka przede wszystkim skupia się na wcześniej zgłasza-
nych przez psychiatrów postulatach dotyczących przepustek na detencji (w szczególności stanowisku Instytutu 
Psychiatrii i Neurologii w Warszawie) niż na znaczeniu wprowadzonych do Kodeksu karnego wykonawczego 
przepisów.

13  Przy zastrzeżeniu różnic pomiędzy tymi instytucjami nadal będę posługiwać się określeniem 
„przepustka”.
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Możliwość udzielenia czasowego zwolnienia ze szpitala psychia-
trycznego dotyczy wyłącznie sprawców umieszczonych w oddziałach 
o podstawowym zabezpieczeniu. Jak zauważa K. Postulski: „Do za-
mkniętego zakładu psychiatrycznego lub do zakładu leczenia odwyko-
wego dysponującego warunkami podstawowego zabezpieczenia kieru-
je się sprawcę, który nie kwalifikuje się do zakładu psychiatrycznego 
lub do zakładu leczenia odwykowego o wyższym stopniu zabezpie-
czenia. Zakłady tego rodzaju zapewniają stały nadzór nad sprawcami 
przebywającymi w tym zakładzie oraz posiadają drzwi i okna wyposa-
żone w urządzenia uniemożliwiające sprawcom samowolne opuszcze-
nie zakładu.”14 Ograniczenie to wprost wynika z odesłania do art. 200c 
k.k.w., który odnosi się do tego poziomu zabezpieczenia15. Jest ono 
oczywiste, jeżeli weźmie się pod uwagę kategorię oddziałów o wzmoc-
nionym i maksymalnym zabezpieczeniu. Odmienne stanowisko pre-
zentuje jednak M. Banaś – Grabek: odwołując się do względów hu-
manitarnych postuluje objęcie tą możliwością każdego internowanego 
niezależnie od poziomu zabezpieczenia oddziału, na którym sprawca 
przebywa. Jednocześnie jako ewentualne zabezpieczenie przed zacho-
waniami tych detencjonowanych powołana autorka proponuje zastrze-
żenie: „osoby tej kategorii mogą czasowo opuszczać miejsce interno-
wania, np. w asyście funkcjonariusza Policji, skoro w przypadku osób 
odbywających karę pozbawienia wolności przewidziano przepustkę 
pod konwojem funkcjonariusza Służby Więziennej.”16 

Obowiązujące przepisy nie wprowadzają kryteriów podmiotowych 
dotyczących skierowania sprawcy do określonego rodzaju zakładu 

14  K. Postulski (w:) System Prawa Karnego, t. 7, Środki zabezpieczające, (red. L. K. Paprzycki), War-
szawa 2012, s. 500.

15  Na marginesie jedynie wskazać należy, że określając sprawców kwalifikujących się do tego typu 
oddziałów ustawodawca posłużył się metodą negatywną: do tego oddziału kieruje się sprawców, którzy nie 
mogą być umieszczeni w oddziale o wzmocnionym albo maksymalnym stopniu zabezpieczenia. Por. wyżej 
cyowaną wypowiedź K. Postulskiego.

16  M. Banaś – Grabek, op.cit. s. 68. Jakkolwiek by oceniać zasadność podnoszonych przez autorkę 
argumentów, traktować je należy jako postulaty de lege ferenda. Doceniając wagę podnoszonych argumentów 
natury humanitarnej należy wskazać, iż internacja psychiatryczna pełni nie tylko funkcję leczniczą wobec 
sprawcy, ale również izolacyjną, zabezpieczającą społeczeństwo. Nadto trudno sobie wyobrazić, aby dyrektor 
szpitala żądał od Policji asysty dla internowanego bez podstawy ustawowej. W konsekwencji uważam, że do 
wspomnianego postulatu należy podchodzić z bardzo daleko posuniętą ostrożnością.
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psychiatrycznego,17 jednakże sąd orzekający o umieszczeniu sprawcy 
na internacji psychiatrycznej obowiązany jest wystąpić o opinię Ko-
misji Psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających, a jej treść 
w zasadzie przesądza o wyborze zakładu psychiatrycznego o danym 
stopniu zabezpieczenia.18 Jednakże kryteria podmiotowe można wy-
prowadzić z rozważanych przez Komisję danych dotyczących opinio-
wanego sprawcy. Przytaczany już K. Postulski trafnie podnosi, że Ko-
misja wskazując rodzaj zakładu powinna brać pod uwagę następujące 
informacje dotyczące sprawcy:

1. rodzaj czynu zabronionego, którego się dopuścił;
2. rodzaj, częstość i skutki zachowań agresywnych i ucieczkowych 

z przeszłości;
3. aktualny stan zdrowia psychicznego i fizycznego oraz choroby 

współistniejące;
4. uzależnienie od alkoholu lub innych substancji uzależniających;
5. związek pomiędzy zaburzeniami psychicznymi a zachowaniami 

niebezpiecznymi;
6. ogólną sprawność fizyczną;
7. szczególne wskazania do postępowania leczniczego, rehabilita-

cyjnego i resocjalizacyjnego;
8. przebieg i wyniki dotychczasowego leczenia, rehabilitacji 

i resocjalizacji.19

Przesłanki udzielenia przepustki zostały określone w art. 204d § 1 
k.k.w., przepis ten wymienia następujące okoliczności :

1. opiekę członka rodziny lub osoby godnej zaufania w czasie cza-
sowego przebywania poza szpitalem;

17  Ustawodawca przeprowadził rozróżnienie danego rodzaju zakładu nie ze względu na cechy spraw-
cy, a na warunki przewidziane dla danego rodzaju zakładu.

18  W piśmiennictwie co prawda podnosi się, że opinia Komisji Psychiatrycznej nie wiąże sądu, jak 
każda inna opinia i ocenia się ją jak każdy inny dowód z opinii. - K. Postulski, ibidem, s. 503. Jednakże dalej 
powołany autor słusznie stwierdza, że przy ocenie tej opinii „sąd nie musi ograniczać się wyłącznie do analizy 
logicznej poprawności wnioskowania komisji, lecz także powinien ocenić merytoryczną prawidłowość zasto-
sowanych w niej twierdzeń. Nie oznacza to, że sąd może odrzucić opinię i określić rodzaj zakładu na podstawie 
innych dowodów (…) W wypadku wątpliwości wynikającej z takiej oceny opinii sądowi pozostaje zwrócić się 
do komisji o ponowne przeanalizowanie sprawy z uwzględnieniem przedstawionych zarzutów, argumentów 
i wątpliwości.”

19  K. Postulski, ibidem.
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2. uzasadnienie udzielenia przepustki względami terapeutycznymi 
lub ważnymi względami rodzinnymi;

3. nieznaczność niebezpieczeństwa, zagrożenia, że sprawca prze-
bywający poza szpitalem zagrozi swojemu życiu lub zdrowiu, 
albo popełni czyn zabroniony.

Powyższe warunki udzielenia tego zezwolenia można podzielić na 
materialne i formalne, a te ostatnie zostały określone w art. 204d § 3 
k.k.w. Ustawa wymaga, aby zezwolenie to zostało:

1. udzielone przez kierownika szpitala;
2. po uzyskaniu opinii lekarza prowadzącego;
3. jest rzeczą oczywistą, że przesłanki materialne muszą zaistnieć 

przed udzieleniem przepustki, albowiem dopiero ich spełnienie 
aktualizuje dopuszczalność rozważania przez kierownika szpi-
tala psychiatrycznego podjęcia decyzji o udzieleniu zezwolenia.

Przed omówieniem poszczególnych wyżej wymienionych przesła-
nek rozważyć należy, kto może zainicjować postępowanie kończące się 
podjęciem decyzji przez kierownika szpitala psychiatrycznego. Przepi-
sy art. 204d k.k.w. nie udzielają odpowiedzi na tak postawione pytanie. 
Zatem przyjąć trzeba, że ograniczeń nie ma, w związku z tym inicjaty-
wą może wystąpić sprawca (osoba hospitalizowana), członek jej rodzi-
ny, osoba godna zaufania, czy też lekarz prowadzący leczenie osoby, 
która ma korzystać z zezwolenia. Ograniczenie to niewątpliwie wynika 
z istoty przesłanki względów terapeutycznych. Na potrzebę udziele-
nia przepustki może powołać się lekarz prowadzący, co wynika – jak 
o tym będzie mowa w dalszej części – z sui generis probacyjnego cha-
rakteru tego powodu. Natomiast w przypadku tzw. sytuacji życiowych 
będących podstawą do ubiegania się o przepustkę, czynności związane 
z udzieleniem zezwolenia będą mogły zainicjować wszystkie z wyżej 
wymienionych osób. Należy również wskazać, że ustawodawca nie 
wprowadził żadnego sformalizowanego trybu wszczynania czynności. 
Nie oznacza to jednak, że szpital psychiatryczny nie może przewidzieć 
określonej formy składania wniosków o udzielenie przepustki. Co wię-
cej, należałoby wprowadzenie takiego rozwiązania postulować, cho-
ciażby ze względów na mogące później wystąpić trudności dowodowe.
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Pierwsza z wyżej wymienionych przesłanek dotyczy zapewnienia 
opieki, (a także nadzoru) nad postępowaniem pacjenta po udzieleniu 
przepustki. Ustawodawca wymienił członka rodziny osoby detencjo-
nowanej, niestety nie zdefiniowano tego pojęcia. Zgodnie z zakazem 
dokonywania wykładni synonimicznej pojęcia tego nie można za-
wężać do definicji osoby najbliższej zawartej w art. 115 § 11 k.k.20

 

Z określeniem tym nie może być również utożsamiana definicja osoby 
bliskiej z art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta21. Z jednej bowiem strony powołane przepisy zawężają 
pojęcie członka rodziny poprzez dookreślenie stopnia pokrewieństwa 
i powinowactwa, z drugiej zaś poszerzają wskutek włączenia do tego 
kręgu osoby pozostającej we wspólnym pożyciu oraz osoby wskaza-
nej przez pacjenta. Nie ma też na gruncie przepisów o przepustkach 
wystarczających podstaw do interpretacji zawężającej. Przez członka 
rodziny należy zatem uznawać osobę powiązaną z pacjentem węzłem 
pokrewieństwa lub powinowactwa. Nie określono również, kogo nale-
ży uznawać za „osobę godną zaufania”22. Użycie przez ustawodawcę 
wyrażenia niedookreślonego nie jest niczym nadzwyczajnym i wystę-
puje też w szeregu przepisów ustaw karnych23. Brak wskazówek, kogo 

20  Zgodnie z tym przepisem przez członka rodziny należy rozumieć małżonka, wstępnego, zstępnego, 
rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia lub 
oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.

21  Tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 159 ze zm., zgodnie z którym osobą bliską jest małżonek, krewny 
lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostająca we wspólnym 
pożyciu lub osoba wskazana przez pacjenta.

22  Zastrzeżenia do tak ukształtowanego zakresu podmiotowego zgłosiła M. Banaś – Grabek słusznie 
podnosząc, że takie sformułowanie sugeruje, iż członek rodziny może nie być osobą godną zaufania. Traf-
niejsze według niej byłoby określenie „członek rodziny lub inna osoba godna zaufania”. M. Banaś – Grabek, 
op.cit., s. 68.

23  Np. art. 228 § 1 k.p.c. stanowiący o oddaniu przedmiotów pochodzących z przeszukania na prze-
chowanie osobie godnej zaufania, art. 231 § 1 k.p.k. stanowiący o oddaniu rzeczy zatrzymanej na przechowa-
nie osobie godnej zaufania, art. 272 k.p.k dotyczący przyjęcia poręczenia od osoby godnej zaufania, art. 342 § 
2 dotyczący oddania oskarżonego pod dozór osoby godnej zaufania w przypadku umorzenia postępowania, art. 
67 § 2 k.k. dający sądowi umarzającemu postępowanie możliwość oddania sprawcy pod dozór osoby godnej 
zaufania, art. 73 § 1 k.k. wprowadzający możliwość (a w sytuacji określonej w § 2 obowiązek) oddania pod 
dozór osoby godnej zaufania skazanego w okresie próby przy zawieszeniu wykonania kary, art. 74 § 3 k.k. do-
tyczący możliwości wnioskowania przez osobę godną zaufania, której oddano skazanego pod dozór w okresie 
próby o okresie i sposobie wykonania obowiązków w okresie próby, art. 38 § 1 k.k.w. dotyczący współdziała-
nia osoby godnej zaufania przy wykonywaniu kary, art. 39 § 1 k.k.w. o możliwości uczestnictwa osoby godnej 
zaufania w nadzorze nad wykonywaniem kary, art. 42 § 1 k.k.w. wprowadzający możliwość ustanowienia 
przez skazanego osoby godnej zaufania jako swojego przedstawiciela, art. 75 §1 k.k.w. dotyczący możliwości 
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można uznać za osobę godną zaufania – w moim przekonaniu – wynika 
z różnorodności sytuacji, w których występuje w przepisach ta katego-
ria osób; w konsekwencji musiałyby być one albo bardzo ogólne, albo 
bardzo kazuistyczne. Wydaje się, iż w przypadku przepustki w wyko-
nywaniu internacji należy przyjąć, że za taką osobę można uznać tę, 
która zapewni właściwe wykonywanie opieki nad detentem. Jednakże 
powierzając przepustkowanego takiej osobie nie ma całkowitej pew-
ności czy jest ona „godna zaufania”. Z uwagi na niedookreśloność 
sformułowania „osoby godnej zaufania” ustawodawca wprowadził pe-
wien luz decyzyjny dla kierownika szpitala psychiatrycznego w zakre-
sie kręgu tych osób. Podkreślić należy, powyższa swoboda rodzi ko-
nieczność odpowiedniego uzasadnienia odmowy udzielenia przepustki 
z powodu uznania danej osoby za niespełniającą tego warunku. Z dru-
giej zaś strony rodzi się pytanie, czy przy ewentualnym wyrządzeniu 
szkody przez internowanego szpital będzie ponosił odpowiedzialność 
za culpa in eligendo?24

W omawianych przepisach ustawodawca nie określił, na czym mia-
łoby polegać zapewnienie opieki. Wydaje się, że osoba ją zapewniają-
ca przede wszystkim powinna stosować się do zaleceń lekarskich, nad-
zorować przyjmowanie przez internowanego leków. Oczywiste jest, że 
opieka, zwłaszcza w przypadku członka rodziny, obejmuje utrzymanie 
podczas pobytu na przepustce. Natomiast wątpliwe jest, czy opieka ta 
zawiera w sobie nadzór nad detentem w zakresie przeciwdziałania po-
pełnieniu przez niego czynu zabronionego. Uważam, że możliwe w tej 
sferze jest jedynie działanie perswazyjne. Wydaje się, iż w przypadku 
wyrządzenia szkody przez osobę przepustkowaną w czasie jej trwa-
nia, w razie niemożliwości przypisania odpowiedzialności tej osobie 

uczestnictwa osoby godnej zaufania w komisji penitencjarnej, art. 141a § 1 k.k.w. dotyczący możliwości wy-
konywania konwoju osoby skazanej przez osobę godną zaufania podczas zezwolenia na opuszczenie zakładu 
karnego, art. 159 §1 k.k.w. dotyczący możliwości oddania pod dozór osobie godnej zaufania skazanego warun-
kowo zwolnionego.

24  Kwestią przekraczającą ramy tego artykułu jest odniesienie się do problematyki ponoszenia odpo-
wiedzialności przez szpital psychiatryczny za szkody wyrządzone przez internowanego podczas przebywania 
na przepustce z tego szpitala. Jednakże awizując jedynie ten problem stwierdzić należy, iż taka możliwość 
istnieje.
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zgodnie z art. 425 k.c., osoba, która podjęła się sprawowania opieki 
nad internowanym, będzie ponosiła odpowiedzialność odszkodowaw-
czą na podstawie art. 427 k.c.

Drugą przesłanką merytoryczną udzielenia przepustki jest zaistnie-
nie względów terapeutycznych lub ważnych względów rodzinnych. 
W literaturze przedmiotu od dawna postulowano wprowadzenie możli-
wości udzielenia przepustki terapeutycznej podczas wykonywania tego 
środka zabezpieczającego. Jak podnosiła D. Hajdukiewicz, możliwość 
urlopowania pacjenta powinna istnieć w przypadkach długotrwałej de-
tencji, kiedy należy zaadaptować osobę internowaną (której stan zdro-
wia no to pozwala) do warunków wolnościowych. Przy tym pozwalało 
to na ocenę, czy pozostawanie tej osoby poza szpitalem nie będzie sta-
nowiło zagrożenia dla zdrowia i życia innych osób. Autorka zwracała 
uwagę, iż urlopowanie osoby przebywającej w ramach detencji na od-
dziale o podstawowym stopniu zabezpieczenia ma charakter probacyj-
ny, albowiem umożliwia w końcowym okresie internowania ocenę za-
chowania tej osoby w warunkach wolnościowych.25 D. Hajdukiewicz 
oraz J. Heitzman w opinii sporządzonej dla Ministra Sprawiedliwości 
wskazywali, że urlopowanie osoby, u której „objawy psychotyczne 
ustąpiły, powrócił krytycyzm chorobowy, stan psychiczny jest stabil-
ny” pozwala na „1) przygotowanie tej osoby do powrotu do rodziny, 
dalszej społeczności środowiskowej, 2) odnalezienie się w niej chore-
mu, często po dłuższej nieobecności, 3) wreszcie sprawdzenie trwałości 
poprawy w zetknięciu ze światem wewnętrznym.”26 Jak już wcześniej 
podnosiłem uznając wagę podnoszonych argumentów za udzielaniem 
przepustek, nie mogę zgodzić się z autorami opinii, że możliwość ta 
istniała już przed nowelizacją z 2015 r.27 W ówczesnym stanie praw-
nym należało je traktować jako postulaty de lege ferenda. Jednakże 
powyższe poglądy mogą istotnie wpływać na rozumienie względów 

25  D. Hajdukiewicz, op.cit. s. 283.
26  D. Hajdukiewicz, J. Heitzman, Opinia w sprawie urlopowania ze szpitala psychiatrycznego osoby 

odbywającej w nim środek zabezpieczający, Medycyna Praktyczna – Psychiatria 6/2013, s. 58. Autorzy ci 
w cytowanej opinii również zaproponowali zasady udzielania przepustek na detencji.

27  Por. J. Ciechorski, O przepustkach na „detencji” ad vocem, Medycyna Praktyczna 6/2013, s. 43 
– 45.
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terapeutycznych jako przesłanki udzielenia przepustki. Reasumując, 
za względy terapeutyczne należy uznawać zarówno te ściśle probacyj-
ne, jak i przygotowujące pacjenta do powrotu do świata poza szpitalem 
psychiatrycznym, wskazywane przez autorów cytowanej opinii. Jed-
nocześnie powodem udzielenia przepustki mogą być „ważne względy 
rodzinne”. Na wstępie już należy wskazać, że nie można z użycia przez 
ustawodawcę kwalifikatora „ważne”, a contrario twierdzić, że wzglę-
dy terapeutyczne mogą być nieistotne, nieważne. Gradacja ta odnosi 
się wyłącznie do powodów rodzinnych urlopowania internowanego 
i jak się zdaje przyczyną jego zastosowania był zamiar prawodawcy 
uniknięcia udzielania przepustek z błahych przyczyn. Z uwagi na brak 
dookreślenia względów rodzinnych w art. 204d § 1 k.k.w. jest możliwe 
ostrożne odwołanie się do poglądów orzecznictwa dotyczących udzie-
lenia przepustki z tychże względów, przewidzianej w art. 141a lub 
przerwy w odbywaniu kary przewidzianej w art. 153 § 2 tego kodeksu. 
Przede wszystkim wskazuje się, iż powinny one mieć taki charakter, iż 
obecność skazanego w rodzinie może doprowadzić do ich eliminacji 
bądź złagodzenia28. Stanowisko to zostało zaakceptowane w doktry-
nie29. Wydaje się, iż w przypadku przerwy w internacji nie można do 
tej przesłanki podchodzić tak rygorystycznie. Niewątpliwie podstawą 
udzielenia przepustki będą mogły być nie tylko wypadki i trudne sytu-
acje rodzinne, ale też ślub bliskiego członka rodziny, urodziny dziecka 
itp. Jednakże zgodzić się należy z poglądem wyrażanym w judykatu-
rze, że przepustka musi być związana z określoną sytuacją rodzinną 
i w tym sensie ma charakter celowy30.

Ostatnią przesłanką przepustkowania osoby detencjonowanej jest 
nieznaczność niebezpieczeństwa, że sprawca przebywający poza szpi-
talem zagrozi swojemu życiu lub zdrowiu albo popełni czyn zabroniony. 

28  Postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 16 września 2014 r., sygn. II AKzw 1002/14, 
KZS 2014/9/47, z dnia 9 września 2014 r., sygn. II AKzw 1008/14, KZS 2014/10/55, z dnia 7 maja 2012 r., 
sygn. II AKzw 411/12, OSA 2013/5/7-10.

29  Por. K. Postulski, Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego z dnia 21 lipca 2015 r. II AKzw 
1178/15, LEX/el. 2015.

30  Por. powołane postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie, postanowienie Sądu Apelacyjnego 
w Lublinie z dnia 27 maja 2009 r., sygn. II AKzw 446/09, LEX nr 513138.
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Ma ona charakter wybitnie probabilistyczny, albowiem lekarze psy-
chiatrzy muszą z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć, czy poza 
szpitalem psychiatrycznym internowany będzie stwarzał zagrożenie 
dla siebie oraz dla innych. Jednakże stawianie takiej prognozy nie 
jest w psychiatrii sądowej niczym wyjątkowym; oceny takiej lekarze 
muszą dokonywać również np. wydając opinie detencyjne31 na pod-
stawie art. 203 § 1 k.k.w., gdzie również muszą się wypowiedzieć co 
do ewentualności zagrożenia stwarzanego przez osobę, wobec której 
stosuje się ten środek zabezpieczający. Z jednej strony powyższy wy-
móg jest oczywisty, nie można bowiem dopuszczać, aby osoba inter-
nowana, która nadal jest w wysokim stopniu niebezpieczna opuszcza-
ła miejsce internacji (bez odpowiedniego zabezpieczenia). Z drugiej 
zaś strony spełnienie go powinno mieć bezpośredni wpływ na opinię 
dotyczącą dalszego wykonywania środka zabezpieczającego. Jak się 
wydaje udzielenie przepustki powinno odnieść bezpośredni skutek we 
wnioskach opinii detencyjnej sporządzanej po powrocie internowane-
go, albowiem można zasadnie twierdzić, że wyrażona ocena dotycząca 
zagrożenia stwarzanego przez pacjenta (ściślej: nieznacznego stopnia 
zagrożenia) uzasadnia wniosek o uchylenie środka zabezpieczające-
go. Nie budzi wątpliwości twierdzenie, iż detencja jest pozbawieniem 
wolności, tym samym przesłanki umożliwiające jej zastosowanie mu-
szą być interpretowane ściśle, a nawet ścieśniająco. W konsekwencji 
przyjąć należy, iż odpadnięcie jednej z nich uniemożliwia utrzymy-
wanie internacji psychiatrycznej. Skoro zaś jedną z przesłanek orze-
czenia tego środka zabezpieczającego zgodnie z art. 93g § 1 k.k. jest 
prognoza wysokiego prawdopodobieństwa ponownego popełnienia 
przez sprawcę czynu zabronionego o wysokiej szkodliwości społecz-
nej w związku z chorobą psychiczną lub upośledzeniem umysłowym, 

31  Wskazać trzeba ocenę tzw. opinii detencyjnej przez Sąd Apelacyjny w Katowicach, dokonaną 
w postanowieniu z dnia 18 lipca 2001r., sygn. II AKz 506/01, OSA 2002/2/19: „Przepis art. 204 § 1 k.k.w. 
w zw. z art. 203 § 1 k.k.w. w sposób wyraźny różnicuje zawiadomienie o stanie zdrowia sprawcy umieszczo-
nego w zakładzie leczniczym i postępach w leczeniu, od opinii biegłych. Opinia biegłych wydana jest jedynie 
w razie potrzeby i na wyraźne żądanie sądu, nie zaś w każdym przypadku przedłużenia okresu detencji.” 
Odnotowując powyższe różnice, nadal będę posługiwał się nomenklaturą „opinia detencyjna” jako utrwaloną 
w praktyce.
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to uznanie przy udzielaniu przepustki, iż niebezpieczeństwo to „jest 
nieznaczne” powinno skutkować odpowiednią treścią opinii, o której 
mowa w art. 203 § 1 in principio k.k.w. Okoliczność terminowego 
powrotu detenta z przepustki w niepogorszonym stanie psychicznym, 
powinna być wzięta pod uwagę w opinii składanej w trybie w art. 203 
§ 1 in fine k.k.w. i uzasadniać twierdzenie o zmianie stanu zdrowia 
sprawcy skutkującej brakiem konieczności jego pozostawania w szpi-
talu psychiatrycznym w ramach tego środka zabezpieczającego. Jak 
trafnie wskazał Sąd Apelacyjny w Lublinie w postanowieniu z dnia 7 
lipca 2010 r.32, „Wyleczenie sprawcy nie jest warunkiem koniecznym 
do zwolnienia go z zakładu, o ile tylko postępy leczenia są tego typu, 
że usunięte jest prawdopodobieństwo ponownego popełnienia czynu 
zabronionego. Prawdopodobieństwo to musi być wysokie, tzn. grani-
czące z pewnością. Samo tylko przypuszczenie dopuszczalności moż-
liwości popełnienia czynu zabronionego, zatem taka sytuacja, w której 
możliwość tę uznaje się za niewykluczoną, nie jest wystarczające. Na-
tomiast zgodnie z art. 94 § 2 k.k. jeżeli dalsze pozostawanie interno-
wanego w zakładzie nie jest konieczne, sąd orzeka, a nie może orzec, 
zwolnienie sprawcy. W art. 203 k.k.w. ustanowiono obowiązek kon-
troli stanu zdrowia sprawcy umieszczonego w zakładzie zamkniętym 
nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Wykładnia celowościowa powyższego 
przepisu pozwala zatem na stwierdzenie, że nawet postępy w lecze-
niu i związana z nimi zmiana stanu zdrowia sprawcy zaobserwowana 
w półrocznym okresie pozwala na weryfikację decyzji w przedmiocie 
dalszego stosowania środka zabezpieczającego.” Powyższe stanowi 
argument za probacyjnym charakterem przepustki udzielanej przede 
wszystkim ze względów terapeutycznych, ale również i rodzinnych. 
Jednakże w drugim przypadku najistotniejsze wydają się przyczyny 
humanitarne urlopowania. Przy prognozowaniu dalszego postępowa-
nia osoby internowanej należy mieć wszakże na uwadze, że pobyt na 
przepustce ma charakter krótkotrwały, a nadto modelowo internowa-
ny pozostaje pod opieką członka rodziny lub osoby godnej zaufania. 

32  Sygn. II AKzw 535/10, LEX nr 628247.



Prawo i Medycyna 2/2016 (63, vol. 18) 135

Dopuszczalność udzielenia przepustki w czasie...

Natomiast w przypadku uchylenia tego środka zabezpieczającego na-
stępuje to w długiej (możliwe, że nieograniczonej perspektywie cza-
sowej), a nadto nie można być całkowicie pewnym sprawowania nad 
osobą zwolnioną opieki. Uwagi te przemawiają za tym, by wniosko-
wanie do sądu o uchylenie detencji zostało poprzedzone udzieleniem 
nie jednej, lecz kilku przepustek.

Przechodząc do omówienia wymogów formalnych udzielenia prze-
pustki należy przede wszystkim podkreślić, że jest ona udzielana przez 
kierownika szpitala psychiatrycznego. Wyłączna kompetencja kierow-
nika szpitala odróżnia tę przepustkę od przewidzianej w art. 14 usta-
wy o ochronie zdrowia psychicznego, która może być udzielona przez 
ordynatora/kierownika oddziału. Kierownik może udzielić (lub nie 
udzielić) zezwolenia po uzyskaniu opinii lekarza prowadzącego oso-
by internowanej. Opinia ta – ze swej istoty – nie wiąże kierownika 
w podejmowaniu decyzji o przepustce, jednakże musi ją uzyskać przed 
udzieleniem urlopowania. Negatywne stanowisko lekarza prowadzą-
cego nie wyłącza udzielenia przepustki, jednakże będzie niewątpliwie 
wpływać na ewentualną odpowiedzialność szpitala psychiatrycznego 
w przypadku wyrządzenia szkody przez osobę urlopowaną. Opinia 
powinna wskazywać na spełnienie wymogów materialnych udziele-
nia przepustki, o których mowa wyżej. Uważam, że taka zawartość 
merytoryczna opinii jest oczywista, albowiem kierownik szpitala nie 
wie, czy warunki udzielenia przepustki określone w omawianych prze-
pisach faktycznie zaistniały. Nadto kierownik szpitala nie musi być 
psychiatrą ani nawet lekarzem, a w konsekwencji nie będzie w sta-
nie prawidłowo ocenić stanu psychicznego osoby internowanej. Po-
wierzenie sporządzenia opinii lekarzowi prowadzącemu nie powinno 
budzić zastrzeżeń, albowiem ten lekarz powinien najlepiej znać stan 
zdrowia pacjenta i być w stanie możliwie najlepiej prognozować sto-
pień stwarzanego przez niego niebezpieczeństwa. Odmienne stanowi-
sko prezentuje D. Hajdukiewicz twierdząc, że ani kierownik szpitala, 
ani lekarz prowadzący nie są właściwymi osobami do udzielenia tego 
zezwolenia: pierwszemu może brakować właściwego wykształcenia, 
drugi zaś może być lekarzem stażystą (w trakcie specjalizacji), który 



136 Prawo i Medycyna 2/2016 (63, vol. 18)

Jan Ciechorski

dopiero uczy się psychiatrii. Prowadzi to powołaną autorkę do twier-
dzenia, iż właściwym do udzielenia tej przepustki powinien być or-
dynator/lekarz kierujący oddziałem33. Z kolei w przypadku względów 
natury terapeutycznej trudno przyjąć, aby inna osoba mogła lepiej wy-
jaśnić te przyczyny aniżeli lekarz, który terapię prowadzi. Uważam, że 
na podstawie niepełnej opinii, nie odnoszącej się do wszystkich wymo-
gów merytorycznych przewidzianych w art. 204d § 1 k.k.w. przepust-
ka nie powinna być udzielona, w takim bowiem przypadku kierownik 
szpitala nie jest w stanie ocenić zasadności i dopuszczalności wniosku 
o urlopowanie.

Jak wskazywałem wcześniej, trzecią przesłanką – w moim przeko-
naniu, choć niewymienioną wprost w przepisach – jest kumulatywne 
spełnienie wymogów merytorycznych. Wydaje się, że bliższe jej omó-
wienie nie jest konieczne. Jednakże zaznaczyć trzeba, iż niezaistnie-
nie jednego z nich lub jego dezaktualizacja uniemożliwia udzielenie 
przepustki.

Ustawa nie wymaga uzyskania na udzielenie przepustki zezwole-
nia sądu, jednakże nakłada na kierownika szpitala psychiatrycznego 
obowiązek powiadomienia sądu o jej udzieleniu. Na powyższe zwra-
ca trafnie uwagę D. Hajdukiewicz: „Paragraf 3 nakazuje również 
niezwłocznie informować sąd o urlopowaniu pacjenta. My jednak 
w swoich zaleceniach uznaliśmy, że należy wcześniej informować sąd 
o zamiarze urlopowania pacjenta, gdyż sąd może mieć powody, by nie 
wyrazić zgody na urlop.”34 Tym samym jest to wyłącznie obowiązek 
notyfikacyjny, bez uprawnień kontrolnych ze strony sądu. W przepi-

33  D. Hajdukiewicz, Zagadnienia psychiatrii sądowej, s. 150 – 151. Powyższe zastrzeżenia są co naj-
mniej przesadzone. Po pierwsze jeżeli kierownik szpitala nie jest lekarzem to na mocy art. 49 ust. 1 pkt 2 usta-
wy o działalności leczniczej, na jego zastępcę ds. medycznych przeprowadza się postępowanie konkursowe. 
Tym samym w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej (a w takiej formie prawnej funkcjo-
nują w znakomitej większości szpitale psychiatryczne) istnieje obowiązek zatrudnienia zastępcy kierownika 
ds. medycznych. Powszechną zaś praktyką jest powierzanie kompetencji dotyczących zakresu medycznego 
zarządzania szpitalem właśnie temu zastępcy, który posiada konieczną wiedzę lekarską. Po drugie - nie do 
pomyślenia jest, aby opinię w sprawie urlopowania detenta samodzielnie podejmował lekarz stażysta bez po-
rozumienia, konsultacji z ordynatorem lub choćby z lekarzem specjalistą psychiatrą.

34  D. Hajdukiewicz, Zagadnienia psychiatrii sądowej, s. 151. Powyższe stanowisko budzi jedno za-
strzeżenie: aby sąd mógł nie wyrazić zgody na urlopowanie, musiałby mieć do tego uprawnienia, a takich 
kompetencji przepisy Kodeksu karnego wykonawczego nie przewidują.
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sie nie wskazano również, jaką treść powinno mieć to zawiadomienie. 
Można przypuszczać, że jest to konsekwencją informacyjnego charak-
teru powiadomienia. Skutkiem braku unormowania jest dopuszczal-
ność dokonania zawiadomienia o bardzo szerokiej treści, jak i ubogiej, 
sprowadzającej się do wskazania, który internowany pacjent i w jakim 
okresie będzie korzystać z przepustki. Uważam, że postulowaną prak-
tyką powinno być możliwie najszersze informowanie sądu o warun-
kach urlopowania35. 

Zgodnie z art. 204d § 2 k.k.w. zezwolenia na opuszczenie szpitala 
udziela się na okres nieprzekraczający 3 dni, a w szczególnie uzasad-
nionych przypadkach - do 7 dni. Jak wprost wynika z użytych w tym 
przepisie zwrotów, terminy te zostały określone jako maksymalne. 
Czas trwania przepustki powinien uwzględniać przyczynę jej udzie-
lenia. Jest oczywiste, że zezwolenie na przebywanie poza szpitalem 
nie musi być udzielone na najdłuższy możliwy czas, jednakże powin-
no uwzględniać przyczyny. Wykroczenie ponad okres 3 dni wymaga 
szczególnie uzasadnionego powodu. Ustawodawca nie formułuje wy-
mogu, aby były to przyczyny nadzwyczajne, wystarczą szczególnie 
uzasadnione.

W całym postępowaniu dotyczącym udzielenia przepustki aktywna 
rola sądu została przewidziana wyłącznie w jednym przypadku: nie-
zwłocznego zarządzenia poszukiwania i zatrzymania internowanego 
przez Policję i doprowadzenia go do szpitala psychiatrycznego. Pod-
kreślić należy kategoryczne brzmienie tego przepisu: „sąd niezwłocz-
nie zarządza jego poszukiwanie i zatrzymanie przez Policję”. W kon-
sekwencji sąd uzyskawszy informację o przekroczeniu przez osobę 
internowaną czasu trwania przepustki ma obowiązek podjąć powyższe 
czynności. Uszło uwadze autorów nowelizacji, iż aby sąd podjął po-
wyższe działania, musi zostać powiadomiony o niepowróceniu przez 
detenta z końcem czasu przepustki. Wydaje się oczywiste, że tym obo-
wiązkiem informacyjnym powinien być obciążony kierownik szpitala 

35  Przede wszystkim w zawiadomieniu tym należałoby wskazać, z jakich względów udzielana jest 
przepustka, jej czas trwania i miejsce przebywania w czasie urlopowania.
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psychiatrycznego, który przepustki udzielił. Logiczną konsekwencją 
braku ustanowienia tego obowiązku jest niewskazanie terminu, w ja-
kim sąd musi być powiadomiony, aby mógł niezwłocznie zarządzić 
poszukiwania przepustkowanego sprawcy. Również proklamowana 
niezwłoczność zarządzenia poszukiwania i doprowadzenia musi się 
odnosić do określonego momentu w czasie. Nie sposób wymagać, 
aby odnosić ją do samego faktu niepowrócenia w zakreślonym czasie 
z przepustki, skoro sąd nawet nie miał o tym wiedzy. Tym samym sąd 
ma obowiązek zarządzić poszukiwania internowanego niezwłocznie 
po otrzymaniu informacji (zawiadomienia) o bezskutecznym upływie 
terminu, na który zezwolenie na opuszczenie szpitala zostało wydane. 
Niewątpliwą wadą wprowadzonej regulacji jest niezakreślenie kierow-
nikowi szpitala psychiatrycznego żadnego terminu do zawiadomienia 
sądu. Z uwagi na konieczność podjęcia przez sąd wyżej określonych 
czynności uważam, że powinno to nastąpić również bezzwłocznie36, co 
jednakże nie stanowi obowiązku ustawowego.

W przepisach art. 204d k.k.w. ustawodawca przewidział konse-
kwencje dla osoby przepustkowanej za niestawienie się w szpitalu 
psychiatrycznym z upływem okresu, na który było udzielone zwolnie-
nie. Zgodnie z § 5 tego artykułu osoba, która nie powróciła w terminie 
z urlopowania, może uzyskać następną przepustkę dopiero po upływie 
roku „od dnia powrotu sprawcy do zakładu”. Prima vista przepis ten 
jest w swej treści jednoznaczny i nie sprawia problemów interpreta-
cyjnych. Podnieść należy, że nie rozróżnia on ani przyczyn powrotu 
sprawcy po wyznaczonym czasie, ani okoliczności, czy powrócił on 
dobrowolnie czy został przymusowo doprowadzony. Lege non dis- 
tinguente tych sytuacji, a można mieć uzasadnione wątpliwości, czy 
zasadnie nie zostały one rozróżnione. Można twierdzić, że omawiany 

36  Problem pojawia się w przypadku opóźnienia w powrocie, które zostało zgłoszone kierownikowi 
szpitala przez osobę przepustkowaną lub sprawującą nad nią opiekę. Zachodzi bowiem pytanie, czy w takiej 
sytuacji kierownik szpitala jest obowiązany powiadomić sąd pomimo uprzedzenia? Z jednej strony można 
w tym zakresie prezentować rygorystyczne stanowisko bazujące na kategorycznym brzmieniu przepisu art. 
204d § 4 k.k.w., który nie różnicuje przyczyn niedochowania terminu powrotu ani nie przewiduje uprzedzenia 
o opóźnieniu w powrocie z przepustki. Z drugiej zaś strony zawiadamianie w tych okolicznościach sądu wy-
daje się nieracjonalne. Uważam, że sytuacja ta wymaga ingerencji ustawodawcy.
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przepis wprowadził zobiektywizowaną sui generis odpowiedzialność. 
Posługując się siatką pojęciową prawa cywilnego można stwierdzić, 
że wprowadzono odpowiedzialność za nienastąpienie skutku opartą na 
zasadzie ryzyka. Uważam, że nie bez znaczenia jest okoliczność pono-
szenia tej odpowiedzialności przez detencjonowanego nie tylko za za-
chowanie własne, ale i za postępowanie np. osoby sprawującej nad nią 
opiekę, a także za okoliczności niezależne. Ustawodawca przesądził, 
że w okresie roku od powrotu z przepustki po wyznaczonym czasie 
sprawcy nie będzie można zezwolić na ponowne opuszczenie szpita-
la psychiatrycznego i to niezależnie od stanu jego zdrowia, postępów 
leczenia, czy przyczyn mogących uzasadniać udzielenie przepustki 
ze względów rodzinnych. Nie mogę zaakceptować przypisania oso-
bie przepustkowanej takich konsekwencji niezależnie od subiektyw-
nej strony jego postępowania. W skrajnych przypadkach nawet powrót 
z niewielkim opóźnieniem bez konieczności doprowadzenia przez Po-
licję będzie musiał skutkować pozbawieniem możliwości skorzystania 
z czasowego zwolnienia ze szpitala psychiatrycznego37. Powyższa re-
gulacja ma w swej istocie charakter wręcz antyterapeutyczny.

W przypadku popełnienia przez osobę, której udzielono przepust-
ki, czynu zabronionego w czasie jej trwania lub zagrożenia własnemu 
życiu lub zdrowiu, traci ona możliwość uzyskania zwolnienia na cza-
sowe przebywanie poza szpitalem psychiatrycznym do końca trwania 
środka zabezpieczającego (art. 204d § 6 k.k.w.). Regulacja zawarta 
w omawianym przepisie może wzbudzać uzasadnione zastrzeżenia, 
albowiem utratę możliwości uzyskania ponownego zezwolenia powo-
duje popełnienie jakiegokolwiek czynu zabronionego niezależnie od 
jego szkodliwości społecznej. Stworzenie zagrożenia dla własnego 
życia lub zdrowia może być zarówno intencjonalne, jak i bez zamia-
ru (w potocznym tego słowa znaczeniu) szkodzenia sobie. Brzmienie 
przepisu pozwala wyprowadzić wniosek, że ustawodawca założył, iż 
pomimo spełnienia przez internowanego przesłanek określonych w § 

37  Podkreślić należy, że udzielenie takiego zezwolenia mimo zakazu przewidzianego w omawianym 
przepisie stanowi wypełnienie znamion czynu zabronionego opisanych w art. 231 k.k.
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1 przepustka nie będzie mu udzielona do końca trwania środka za-
bezpieczającego. W świetle tego przepisu irrelewantna jest ewentual-
na poprawa stanu zdrowia psychicznego, jak i niestwarzanie przez tę 
osobę nawet nieznacznego niebezpieczeństwa dla swojego życia lub 
zdrowia albo popełnienia czynu zabronionego. Tym samym eliminu-
je się możliwość sprawdzenia funkcjonowania detenta w warunkach 
pozaszpitalnych, co przecież było podstawowym argumentem zgłasza-
nym przez przedstawicieli psychiatrii za wprowadzeniem możliwości 
urlopowania. Zakaz ponownego udzielenia zwolnienia na przebywanie 
poza szpitalem nie przewiduje żadnych wyjątków, o czym świadczy 
imperatywny charakter zwrotu „nie udziela się ponownego zwolnienia 
na czasowy pobyt poza zakładem”. Niewątpliwie w przepisie tym zo-
stała uwzględniona konieczność zabezpieczenia społeczeństwa przed 
osobami, które tempore criminis były w stanie wyłączającym poczytal-
ność. Jednakże zachodzi pytanie, czy ustawodawca nie posunął się „za 
daleko”, bo w moim przekonaniu tak się stało. Takie rozwiązanie pro-
wadzi do absurdalnej sytuacji, kiedy to sprawca pomimo poprawy jego 
stanu zdrowia i przy pozytywnej opinii dotyczącej uchylenia środka 
zabezpieczającego – oczekując na stosowne postanowienie sądu – nie 
będzie mógł skorzystać z przepustki, chociażby w celu weryfikacji 
postawionej przez lekarzy prognozy, będzie zaś mógł być zwolniony 
z detencji. Wydaje się, że nie ma tutaj racjonalnych podstaw do całko-
witego wykluczenia możliwości udzielenia przepustki. 

Podsumowując omówioną nowelizację Kodeksu karnego wyko-
nawczego należy przede wszystkim wskazać, że pozytywne jest do-
strzeżenie przez ustawodawcę konieczności wprowadzenia unormo-
wań w tym zakresie. Jednakże pomimo pozytywnej oceny samego 
faktu uregulowania kwestii w przepisach kodeksowych zdecydowanie 
gorzej wypada ocena jakości przyjętych rozwiązań legislacyjnych. 
Przede wszystkim negatywnie należy zakwalifikować brak unormo-
wań dotyczących treści i terminu zawiadomienia sądu dokonywanego 
przez kierownika szpitala psychiatrycznego o udzieleniu przepustki, 
biernej roli sądu sprowadzającej się do zarządzenia poszukiwania i do-
prowadzenia sprawcy przez Policję, całkowitego braku unormowań 
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dotyczących obowiązku zawiadomienia sądu przez kierownika szpita-
la o niestawieniu się przez internowanego w wyznaczonym czasie – co 
jest oczywistą, konieczną przesłanką wydania przez sąd tego zarzą-
dzenia. Jednocześnie brak jest jakiegokolwiek zróżnicowania skutków 
opóźnienia się w powrocie do szpitala przez internowanego w zależ-
ności od przyczyn, jak i dobrowolności powrotu czy też jego przy-
musowego charakteru. Wreszcie sprzeciw budzi całkowite pozbawie-
nie detencjonowanego pacjenta możliwości uzyskania zezwolenia na 
czasowe przebywanie poza szpitalem w przypadku popełnienia przez 
niego czynu zabronionego lub zagrożenia swojemu życiu lub zdrowiu. 
Wydaje się, iż podniesione zastrzeżenia prowadzą do wniosku, iż ko-
nieczna jest w tym względzie radykalna ingerencja ustawodawcy.
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Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi
z dnia 2 października 2014 r., I ACa 625/14,
LEX 1544888

1. Pacjent wyrażając zgodę na zabieg bierze na siebie ryzyko zwy-
kłych powikłań pooperacyjnych, przy założeniu, że nie zostaną one 
spowodowane z winy, choćby najlżejszej, lekarza. Z tego, między 
innymi powodu, ocena, iż określona szkoda jest skutkiem niepowo-
dzenia medycznego, objętego wyłącznym ryzykiem pacjenta, wymaga 
niebudzących wątpliwości ustaleń odnośnie do przyczyn szkody, w ca-
łym łańcuchu zdarzeń, które ją spowodowały.

2. Każdy zabieg operacyjny wiąże się nierozerwalnie z ryzykiem 
mniejszych lub większych powikłań. W przypadku operacji powięk-
szenia piersi implantami silikonowymi powikłania mogą dotyczyć sa-
mego zabiegu chirurgicznego, implantu oraz procesu jego biologicznej 
integracji z otaczającymi tkankami1.

 
G L O S A

Sprawa dotyczy zabiegu operacyjnego z dziedziny chirurgii estetycz-
nej (plastycznej, kosmetycznej). Powódka zwróciła się do pozwanej 

1  Teza druga jest odautorska, wynika z uzasadnienia wyroku. 
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- chirurga plastyka o dokonanie zabiegów powiększenia piersi implan-
tami anatomicznymi. Została poinformowana o ryzyku zabiegów ope-
racyjnych i wybrała implanty. W dniu 20 października 2009 r. powódka 
podpisała oświadczenie o zgodzie na operację. Podpisując je potwier-
dziła, iż uzyskała wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie pytania oraz 
że zapoznała się ze szczegółowym opisem leczenia operacyjnego, jego 
celowością i oczekiwanym wynikiem oraz potencjalnymi zagrożenia-
mi mogącymi wystąpić w wyniku leczenia. 

Stan powódki przed zabiegiem operacyjnym był dobry, kwalifi-
kowała się do zabiegu, nie było żadnych przeciwwskazań. Powódka 
została poinformowana przez anestezjologa o przebiegu znieczulenia 
i jego konieczności. 

Zabieg operacyjny został przeprowadzony prawidłowo. Jednakże 
trzy tygodnie później podczas wizyty kontrolnej stwierdzono rozej-
ście się brzegów rany prawej piersi. Pozwana podjęła próbę leczenia 
z wyjęciem protezy, rewizją lewej protezy, wycięciem brzegów rany 
i powtórnym włożeniem implantu oraz założeniem szwu i opatrunku. 
W ciągu dwóch następnych miesięcy stwierdzono dwukrotnie ponow-
ne rozejście się brzegów rany, które pozwana zszywała. Ostatecznie 
pozwana protezy usunęła. 

Następnie pozwana wysłała je do producenta w celu zweryfikowa-
nia, czy implanty nie posiadają wady produkcyjnej. Przedstawiciel 
producenta poinformował pozwaną, iż implanty nie były wadliwe.

Ustalono, że nie ma możliwości odrzucenia przez ciało pacjentki ana-
tomicznego implantu piersiowego, gdyż implant jest ciałem obcym, a nie 
organem pobranym z innego organizmu. Implanty piersiowe zachowują 
się jak każde inne ciała obce - nie mają właściwości immunologicznych. 
W ciele, do którego są wszczepione, nie dochodzi do reakcji immunolo-
gicznej podobnej do tych spotykanych w transplantologii. Implant piersi 
jako ciało obce po prostu wygaja się w ciało, a reakcja organizmu, która 
temu procesowi towarzyszy, jest określana jako „reakcja wokół ciała ob-
cego” i polega na wytworzeniu wokół niego łącznotkankowej torebki. 
Skóra otacza go jak szczelne opakowanie i nie dopuszcza do żadnej re-
akcji z organizmem, do którego został wszczepiony. 
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Powódka, która ciężko przeżyła zaistniałą sytuację, przebywała na 
zwolnieniu lekarskim i urlopie, podjęła leczenie psychologiczne, a od 
pozwanej żądała 60.000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz 
10.470 zł tytułem odszkodowania (zwrotu poniesionych kosztów za-
biegów operacyjnych oraz implantów), 3.000 zł tytułem skapitalizo-
wanej renty na zwiększone potrzeby za okres od 28 października 2009 
do 8 marca 2010 r., obejmującej koszt leczenia i 8.000 zł tytułem przy-
szłych kosztów leczenia. 

Sąd Okręgowy nie dopatrzył się winy pozwanej i oddalił powódz-
two. Ustalił, że u powódki miało miejsce powikłanie występujące 
z częstotliwością 1-2 na 100 operowanych pacjentów i wyłącznie przy 
lokalizacji rany operacyjnej w bruździe podpiersiowej. Przyczyna wy-
stępowania tego zjawiska nie jest dokładnie poznana. Przyjmuje się, 
że może mieć ono związek z niedokładnym, warstwowym szyciem 
rany, niewystarczającym przygotowaniem „kieszeni” na implant, któ-
ry może wtedy wywierać zbyt duży nacisk na linię szwów. Dodatkowo 
także przyjmuje się, że krwiak, surowiczak i zakażenie mogą prowa-
dzić do rozejścia brzegów rany. Przyczyną może być zbyt luźne zszy-
cie rany operacyjnej, przygotowanie zbyt ciasnej kieszeni na implant. 
Ze względu na dość rzadkie występowanie powyższych komplikacji 
nie ma jednolitego postępowania leczniczego w przypadku rozejścia 
brzegów rany i odsłonięcia implantu.

U powódki doszło do rozejścia się jedynie rany po stronie prawej. 
Implant lewej piersi wygoił się bezproblemowo. Pierwotne rozejście 
się rany po stronie prawej było spowodowane samoistnym opróżnia-
niem się przez linię surowiczaka. Powstała w ten sposób przetoka 
spowodowała stopniowe rozejście się brzegów rany operacyjnej. Po-
dejmowane później próby ponownego zszycia rany nie powiodły się 
z powodu wtórnych zakażeń szczepami własnych bakterii oraz osła-
bieniem wytrzymałości tkanek w procesie gojenia. 

Zdaniem Sądu obecny kształt piersi powódki nie budzi zastrzeżeń 
natury estetycznej - są to naturalnie wyglądające obfite piersi dojrzałej 
kobiety. Niewielka asymetria kształtu i wielkości mieści się w grani-
cach fizjologicznych. Prawdopodobnie niewielka asymetria dolnego, 
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przyśrodkowego kwadrantu piersi prawej wynika z kilkukrotnych za-
biegów naprawczych podejmowanych przez pozwaną. Przez okres, 
który upłynął od zakończenia cyklu operacyjnego, doszło do samoist-
nego wygojenia loży po implantach (szczególnie kilkakrotnie opero-
wanej loży w prawej piersi) i początkowe zniekształcenie prawej piersi 
bezpośrednio po zabiegu stało się znacznie mniej widoczne.

Przeprowadzone przez pozwaną zabiegi nie spowodowały u po-
wódki uszczerbku na zdrowiu, a jedyną ich pozostałością są mało wi-
doczne blizny pooperacyjne, z których obecnością powódka liczyła się 
a priori, wyrażając zgodę na zabieg.

Sąd Apelacyjny uznał, że apelacja powódki nie zasługuje na 
uwzględnienie. Stwierdził, że nie doszło do naruszenia przez pozwaną 
obowiązku informacyjnego co do ryzyka i skutków zabiegu i że po-
wódka nie wykazała w sposób pewny, niebudzący wątpliwości i wy-
łączający jakiekolwiek inne wersje, że w związku przyczynowym 
z powstaniem powikłań było zawinione zachowanie lekarza. Ponadto 
powódka nie zdołała podważyć ustalenia, że z estetycznego punktu wi-
dzenia wygląd jej biustu nie wskazuje na oszpecenie. Poza tym orzekł: 
„Nie sposób kwestionować, że sam przebieg leczenia wiązał się z ne-
gatywnymi przeżyciami powódki, a ostatecznie efekty nie spełniły jej 
oczekiwań. Wobec braku możliwości przypisania pozwanej odpowie-
dzialności za skutki leczenia oddalić należało jednak również wnio-
sek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego psychologa. Uszczerbek 
zdrowia psychicznego, który powódka zamierzała w oparciu o ten do-
wód wykazać, mógł wprawdzie zostać uznany za następstwo prowa-
dzonego leczenia chirurgicznego, jednak w związku z tym leczeniem 
nie sposób było postawić pozwanej zarzutu winy”. 

2. Wyrok Sądu można uznać za prawidłowy, jako że w sprawie zo-
stały zachowane przesłanki dopuszczalności zabiegu, braku przeciw-
wskazań medycznych, zgody pacjentki i działań lekarza. Pacjentka 
musiała się liczyć z pewnym ryzykiem powikłań, a nie ustalono winy 
chirurga-plastyka. 

Problem zabiegów chirurgii estetycznej istnieje już od ponad wieku, 
zwłaszcza w orzecznictwie francuskim. W licznych wyrokach ustalone 
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zostały przesłanki dopuszczalności tych zabiegów, bardzo rygorystycz-
ne, gdyż są to zabiegi nielecznicze, dokonywane na zdrowym organie, 
mające na celu wyłącznie polepszenie wyglądu zewnętrznego, usunięcie 
tzw. „błędu piękności”. Odróżnić je należy od zabiegów estetycznych 
leczniczych, które zmierzają do poprawienia rażącej anomalii fizycznej 
(mogącej wpływać na stan zdrowia w sensie fizycznym lub psychicz-
nym) albo naprawienia skutków jakiegoś wypadku. Rozróżnienie to ma 
znaczenie dla określenia wielkości ryzyka zabiegu. Dla zabiegów lecz-
niczych margines dopuszczalnego ryzyka może być większy (tak, jak 
przy innych zabiegach leczniczych) niż dla zabiegów nieleczniczych. 

Przesłanki dopuszczalności zabiegów chirurgii estetycznej (nielecz-
niczych) są następujące:
• „objaśniona” (świadoma) zgoda pacjenta, który musi wiedzieć 

o całkowitym ryzyku, możliwym do przewidzenia, w tym także 
o ryzyku szczególnym, nawet rzadko występującym, o wszelkich 
możliwych komplikacjach i powikłaniach;

•  przeciętne ryzyko zabiegu tzn. takie, które nie grozi pacjentowi 
utratą życia lub ciężkimi następstwami dla jego zdrowia. Jeśli za-
chodzi ryzyko ponadprzeciętne, a nie było konieczności terapeu-
tycznej, to nawet „objaśniona” zgoda pacjenta nie może uchylić 
winy lekarza w podjęciu się zabiegu, gdyż ryzyko jest zbyt wiel-
kie w stosunku do zamierzonych korzyści. Działanie lekarza jest 
wówczas bezprawne i może on ponieść odpowiedzialność cywilną 
(a także karną) nawet wtedy, gdy jego postępowanie było zgodne 
z zasadami sztuki lekarskiej (lege artis);

• specjalne kwalifikacje lekarza, który zobowiązuje się do dołożenia 
szczególnej staranności przy zabiegu, przeprowadzenia wszelkich 
badań pomocniczych, opieki pooperacyjnej. Zwraca się uwagę, że 
chirurgia plastyczna wymaga szczególnej specjalizacji, wiedzy, 
doświadczenia, umiejętności i kwalifikacji, których zwykły chi-
rurg, nie mówiąc już o lekarzach innych specjalności, nie posiada2. 

2  Zob. M. Nesterowicz, Prawo medyczne, Toruń 2016, s. 222 i 259 i n.; tenże, Aspekty prawne chirur-
gii estetycznej, Nowe Prawo 1969, nr 4; M. Sośniak, Cywilna odpowiedzialność lekarza, Warszawa 1989, s. 33 
i n.; M. Boratyńska, Wolny wybór. Gwarancje i granice prawa pacjenta do samodecydowania, Warszawa 2012, 
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Formalne kwalifikacje nie wystarczają. Lekarz musi posiadać od-
powiednią wiedzę i umiejętności, w przeciwnym razie można mu 
postawić zarzut winy3.

3. W ostatnich latach do sądów polskich wpłynęło kilka innych 
spraw dotyczących poważnych szkód wyrządzonych przy zabiegach 
estetycznych poprawienia wyglądu piersi. W sprawie, w której zapadł 
wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 3 XII 2014 r. (I ACa 213/14, 
niepubl.) powódka mająca obustronny niedorozwój piersi poddała się 
zabiegowi plastyki piersi w Prywatnym Centrum Chirurgii Plastycznej. 
Na skutek nieprawidłowo wykonanego znieczulenia przed zabiegiem 
doszło do niedotlenienia ośrodkowego układu nerwowego i trwałego 
uszkodzenia tego układu. Pacjentka doznała trwałego kalectwa, pozo-
staje w stanie wegetatywnym, nie ma kontaktu z otoczeniem i jest bez 
szans na poprawę zdrowia, wymaga stałej pomocy osoby trzeciej. Sąd 
zasądził na jej rzecz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, rentę z ty-
tułu zwiększonych potrzeb oraz zwrot kosztów leczenia, opieki i re-
habilitacji4. Podobna sprawa, dotycząca operacji powiększenia piersi 
pacjentki ze Szwecji, która doznała na skutek zaniedbań w opiece po-
operacyjnej uszkodzenia mózgu i znajduje się w stanie wegetatywnym, 
toczy się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku5. 

4. Na marginesie warto wskazać, że największe szkody wywołują 
w ostatnich latach wadliwe implanty piersi. Na problem ten zwrócono 
szczególną uwagę w 2011 r., gdy okazało się, że francuska firma Poly 
Implant Prothèse wyprodukowała i sprzedała w 65 krajach świata tok-
syczne, pękające implanty, zawierające silikon przemysłowy zamiast 
medycznego. Wadliwe implanty wszczepiono ponad 300.000 kobiet. 

s. 197 i n.; G. Mémeteau, Cours de droit médical, Bordeaux 2006, s. 375 i n.; T. Vansveevelt, La responsabilité 
civile du médecin et de l´hopital, Bruksela 1996, s. 56, 81 i n., 319; Ph. le Tourneau, Droit de la responsabilité 
et des contrats, Paryż 2008, s. 577 i n. 

3  Zob. wyrok SN z 10 II 2010 r. V CSK 287/09, PiM nr 3-4/2013,, z glosą M. Nesterowicza; wyrok 
SA w Katowicach z 14 II 2013 r., I ACa 970/12, LEX nr 1289424.

4  Zob. A. Zadworny, 10 minut umierania pod chustką, Gazeta Wyborcza z 14 VI 2016 r.; rozstrzyga-
jąc kasację, Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 maja 2016 r. (II CSK 517/15) uchylił wyrok Sądu Apelacyj-
nego do ponownego rozpoznania.

5  Zob. G. Szaro, Sąd nad feralną operacją powiększenia piersi w gdańskim szpitalu. Szwedka 
w śpiączce od 4 lat, Gazeta Wyborcza z 20 VIII 2014 r. 
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Ministerstwa Zdrowia wielu krajów (np. RFN, Francji, Czech, Wene-
zueli) zalecają kobietom prewencyjne usunięcie tych implantów. Par-
lament Europejski chce zaostrzenia przepisów wobec producentów, 
a do sądów wpływają pozwy odszkodowawcze wobec klinik chirur-
gicznych i producentów6. W jednej z takich spraw został wydany wy-
rok Sądu Najwyższego Hiszpanii z 9 XII 2011 r. (RJ 2010, 1468)7.

Powódki wystąpiły z powództwem odszkodowawczym przeciwko 
spółce AEL Inc. - angielskiemu producentowi wadliwych implantów 
piersi o nazwie „Trilucent”, które zostały im wszczepione oraz prze-
ciwko dystrybutorowi implantów w Hiszpanii (Collagen Aesthetic Ibe-
rica S.A.). 

Implanty te zostały dopuszczone do obrotu w Hiszpanii w 1994 r. 
jako produkty spełniające wszelkie standardy bezpieczeństwa w Unii 
Europejskiej. Jednakże w 1999 r. angielska Medical Devices Agency 
zażądała od producenta dostarczenia raportu badań toksykologicz-
nych, dotyczących bezpieczeństwa w długim terminie, uwzględniając 
zwłaszcza oliwę sojową, którą implanty były wypełnione. Ponieważ 
producent nie był w stanie przedłożyć raportu, zgodnie z nakazem 
Agencji zakończył produkcję i sprzedaż tych implantów. Agencja - 
z powodu braku klinicznych dowodów co do potencjalnego ryzyka 
implantów - radziła pacjentkom ich wymianę na inne, zapewniające 
wyższy stopień bezpieczeństwa.

To samo uczyniło hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia i Spraw Kon-
sumenckich, a wymiana odbywała się na koszt producenta.

Po wymianie niektóre pacjentki, jak w danej sprawie, zażądały od 
producenta i dystrybutora zadośćuczynienia za szkodę wynikającą z fi-
zycznych, psychologicznych i moralnych cierpień będących następ-
stwem zabiegu chirurgicznego, któremu musiały się poddać.

Sądy niższej instancji oddaliły powództwo, uznając, że powódki nie 
przeprowadziły dowodu wadliwości implantów; że w chwili wszcze-
pienia implantów wzięły na siebie ryzyko wymiany; że ryzyko było 

6  Zob. liczne teksty serwisu Wyborcza. pl-http:// wyborcza.pl.
7  European Tort Law 2011, s. 644 z komentarzem A. Ruda. 
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tylko potencjalne; że decyzja organu władzy publicznej miała jedynie 
charakter ostrożnościowy, prewencyjny i nie można wyciągnąć z niej 
żadnych podstaw do odpowiedzialności producenta.

Odmienne było stanowisko Sądu Najwyższego, według którego de-
cyzja władzy publicznej nie chroni producenta od odpowiedzialności 
za wadliwy produkt, jeśli nie stwarza on bezpieczeństwa, jakiego oso-
ba ma prawo oczekiwać. Brak weryfikacji toksyczności lub niebez-
pieczeństwa produktu stanowi o jego wadzie. Szkodą jest natomiast 
wcześniejsze usunięcie implantu, gdy poszkodowane mogły oczeki-
wać, że będzie on służył przez dłuższy czas. Nawet jeśli poszkodo-
wane oparły się na decyzji przyjętej przez władze publiczne, to taka 
decyzja jest w obiektywnym sensie przypisywalna producentom i im-
porterom produktu, gdyż stanowi środek administracyjny proporcjo-
nalny do niebezpieczeństwa stworzonego przez produkt. Produkt jest 
wadliwy nie tylko wtedy, gdy jest toksyczny albo niebezpieczny, lecz 
także wówczas, gdy jest wprowadzony do obrotu bez weryfikacji, że 
nie jest ani toksyczny, ani niebezpieczny. Dlatego związek przyczyno-
wy pomiędzy wadliwością produktu a szkodą doznaną przez powódki 
może być wystarczająco ustalony.

Biorąc pod uwagę wielkość krzywdy doznanej przez poszkodowa-
ne, Sąd Najwyższy przyznał zadośćuczynienie za szkodę niemajątko-
wą (non-pecuniary damage) od producenta na rzecz jednej powódki 
w kwocie 18.000 euro, drugiej - 21.000 euro, i dwóch pozostałych - po 
24.000 euro.

Implanty piersi (silikonowe, hydrożelowe, wypełnione solą fizjolo-
giczną lub inne), stosowane przez miliony kobiet powodują od lat z po-
wodu ich wadliwości procesy sądowe w wielu krajach. Wada może być 
produkcyjna, konstrukcyjna lub instrukcyjna. W wyniku tego następuje 
pęknięcie „koperty”, wyciek płynu, który dostaje się do układu krwio-
nośnego i limfatycznego, zwiększone ryzyko zachorowania na cho-
roby nowotworowe, inne skutki niepożądane. Producenci implantów 
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mają obowiązek przeprowadzenia odpowiednich testów klinicznych 
oraz obowiązek informacji wobec lekarzy i pacjentek8. 

Dlatego Sąd Najwyższy Hiszpanii miał prawo twierdzić, że nie-
przedstawienie (niedokonanie) przez producenta testów klinicznych 
na brak toksyczności lub niebezpieczeństwa produktu stanowi o jego 
wadzie, mimo że implanty były już od kilkunastu lat dopuszczone do 
obrotu i nie spowodowały żadnych szkód. Stopień bezpieczeństwa im-
plantów powinien być tym większy, że w ponad 80% (według różnych 
statystyk) stosowane są w celach estetycznych dla poprawienia biustu, 
bez żadnych celów leczniczych. 

8  Zob. E. Bagińska, Odpowiedzialność cywilna za niekorzystne skutki silikonowych implantów piersi 
w systemie prawnym USA, Prawo i Medycyna nr 11/2002,, s. 45 i n. 
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Glosa do wyroku Sądu Najwyższego
z dnia 16 kwietnia 2015r.,
sygn. I CSK 825/141

W art. 1 ustawy z 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburze-
niami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub 
wolności seksualnej innych osób podano legalną definicję tej kate-
gorii osób. Przesłanki medyczne tej ustawowej definicji sformuło-
wano w art. 1 ust. 2. Zgodnie z tym przepisem ustawę stosuje się do 
osób, u których w trakcie wykonywania kary pozbawienia wolno-
ści <występowały zaburzenia w postaci upośledzenia umysłowego, 
zaburzenia osobowości lub zaburzenia preferencji seksualnych>. 
Wyszczególnienie tych postaci zaburzeń jest wyczerpujące, a tym 
samym trzeba uznać, że pomija chorobę psychiczną. Pominięcie to 
nie jest przypadkowe, skoro w uzasadnieniu projektu podkreślo-
no, iż specyficzne zaburzenia, o których mowa w art. 1 ust. 2, nie 
stanowią choroby psychicznej.”

Glosowane orzeczenie2 zapadło w następującym stanie faktycz-
nym. Wnioskodawca – dyrektor Zakładu Karnego - wniósł o uzna-
nie K.S., uczestnika postępowania, za osobę stwarzającą zagrożenie 

1  LEX nr 1677120.
2  Ustawa ta będzie przedmiotem rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny wskutek wniosków Pre-

zydenta RP oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, a także pytań prawnych zadanych przez Sąd Apelacyjny we 
Wrocławiu i Sąd Okręgowy w Lublinie, zarejestrowanych pod wspólną sygnaturą K 6/14. 
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w rozumieniu ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu 
wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagroże-
nie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób3 i orzeczenie 
o umieszczeniu go w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom 
Dyssocjalnym oraz odpowiednie zabezpieczenie obydwu wniosków. 
Sąd Okręgowy po ustaleniu, że uczestnik jest sprawcą m.in. zgwał-
cenia i usiłowania zabójstwa, skazanym na wieloletnie pozbawienie 
wolności, które ze względu na stan zdrowia psychicznego odbywał 
w systemie terapeutycznym, uwzględnił wnioski. Zespół biegłych roz-
poznał u uczestnika schizofrenię paranoidalną. Dokumentacja z od-
bywania kary podaje, iż jest on osobą konfliktową i trudną. W opinii 
biegłych istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że ponownie popełni 
on przestępstwo z użyciem przemocy lub groźby jej użycia przeciwko 
życiu, zdrowiu lub wolności seksualnej. W konsekwencji Sąd pierw-
szej instancji przyjął, że jest on osobą stwarzającą zagrożenie w rozu-
mieniu art. 1 powołanej ustawy i na podstawie jej art. 14 ust. 3 orzekł 
o umieszczeniu K.S. w wymienionym wyżej Krajowym Ośrodku.

Wskutek apelacji uczestnika Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżone 
postanowienie i oddalił wniosek. W uzasadnieniu wskazano, że skoro 
ustawodawca w art. 1 ust. 2 powołanej ustawy wymienił jedynie za-
burzenia psychiczne, zaburzenia osobowości i zaburzenia preferencji 
seksualnych, a pominął chorobę psychiczną, to brak jest podstaw praw-
nych do uznania K.S. za osobę stwarzającą zagrożenie w rozumieniu 
art. 1 ust. 2 u.p.o.z., co skutkowało również niemożnością wydania 
postanowienia o umieszczeniu go w Krajowym Ośrodku. Zdaniem 
Sądu drugiej instancji uczestnik powinien być i słusznie jest poddany 
przymusowemu leczeniu psychiatrycznemu na podstawie art. 23 usta-
wy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego4, co po-
woduje, że spełnione są wobec niego cele izolacyjno – terapeutyczne.

W skardze kasacyjnej prokurator zarzucił naruszenie art. 1 u.p.o.z. przez 
błędną wykładnię wskutek przyjęcia, że ustawa ta nie ma zastosowania do 

3  Dz. U. z 2014 r. poz. 24, zwana dalej również ustawą izolacyjną.
4  Tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 ze zm. 
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osób chorych psychicznie, a także naruszenie art. 227, art. 278 § 1 i art. 
382 k.p.c. poprzez niepowołanie innego zespołu biegłych.

Sąd Najwyższy rozpoznając kasację stwierdził, że nie budzi wątpli-
wości ocena schizofrenii paranoidalnej jako zaburzenia psychicznego, 
co wprost wynika z Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD – 10. 
Powyższe potwierdza art. 3 pkt 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicz-
nego, zgodnie z którym ilekroć w tej ustawie wymienia się osobę z za-
burzeniami psychicznymi, rozumie się przez to również m.in. osobę 
chorą psychicznie – z zaburzeniami psychotycznymi. Sąd odwołał się 
również do przesłanek ubezwłasnowolnienia. Jednakże jego zdaniem 
nie można powyższych twierdzeń przenosić na płaszczyznę unormo-
wań zawartych w u.p.o.z., albowiem jest to ustawa szczególna, odno-
sząca się do szczególnej kategorii osób – „stwarzających zagrożenie”. 
Nadto w jej art. 1 sformułowano definicję legalną tych osób, a w ust. 
2 tego artykułu wprowadzono medyczne przesłanki, według których 
przepisy ustawy mają zastosowanie do tych osadzonych, u których 
w czasie wykonywania kary pozbawienia wolności „występowały za-
burzenia w postaci upośledzenia umysłowego, zaburzenia osobowo-
ści lub zaburzenia preferencji seksualnych”. Tym samym prawodawca 
wyłączył z zakresu definicji chorobę psychiczną. Pośrednio potwier-
dza to uzasadnienie projektu ustawy, które wprost stwierdza, że wy-
żej wymienione zaburzenia nie stanowią choroby psychicznej. Sąd 
Najwyższy zdecydowanie nie zgodził się ze stanowiskiem skarżącego 
prokuratora, które sprowadza się do uzupełnienia definicji ustawowej 
o osoby chore psychicznie z powołaniem się na cele ustawy, albowiem 
byłaby to niedopuszczalna wykładnia rozszerzająca przepisów, co 
z uwagi na zakres ich stosowania (ograniczenie wolności osób) jest 
nie do zaakceptowania. Prowadziłoby to do wkraczania bez podstawy 
ustawowej w wolności chronione konstytucyjnie i na mocy konwencji 
międzynarodowych 5. Odwołując się do orzecznictwa Trybunału Kon-
stytucyjnego oraz własnego, Sąd Najwyższy podkreślił, iż przepisy 

5  Art. 31 ust. 1 i 3 w zw. z art. 41 ust. 1 Konstytucji oraz art. 5 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw 
Człowieka i Podstawowych Wolności.
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o charakterze represyjnym muszą być wykładane w sposób ścisły. Tym 
samym uregulowanie art. 1 ust. 2 u.p.o.z. powinno być interpretowane 
przy zastosowaniu metody gramatycznej, co prowadzi do wniosku, iż 
choroba psychiczna nie stanowi samodzielnej przesłanki uznania danej 
osoby za osobę stwarzającą zagrożenie.

Odnosząc się do zarzutów przepisów postępowania, w glosowanym 
wyroku uznano, że rozpoznanie choroby psychicznej dokonane przez 
biegłych psychiatrów nie było kwestionowane, a inne zastrzeżenia do 
ich opinii w świetle powyższego stanowiska, dotyczącego znaczenia 
choroby psychicznej dla uznania określonej osoby za „stwarzającą za-
grożenie”, są bez znaczenia.

Wyrok powyższy zasługuje na omówienie chociażby z powodu, iż 
stanowi do tej pory jedyne orzeczenie Sądu Najwyższego dotyczące 
zakresu podmiotowego ustawy o sposobie postępowania wobec osób 
z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdro-
wia lub wolności seksualnej innych osób.6

Już na wstępie glosowane orzeczenie należy ocenić bardzo pozy-
tywnie. Przede wszystkim Sąd uwzględnił nie tylko językową meto-
dę wykładni, ale również wykładnię systemową oraz odwołał się do 
aksjologii systemu prawnego. Za prawidłowe trzeba uznać odrzuce-
nie definicji osoby z zaburzeniami psychicznymi zawartej w art. 3 pkt 
1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego jako mającej znaczenie 
dookreślające zakres podmiotowy ustawy izolacyjnej. Po pierwsze, 
określenie osoby z zaburzeniami psychicznymi zostało sformułowane 
na potrzeby konkretnej ustawy i tym samym nie może być ono roz-
szerzane na cały system prawny nie będący „genetycznie” związany 
z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego7. Podkreślenia wymaga 
okoliczność, iż nawet na gruncie ustawy o ochronie zdrowia psychicz-
nego zakres pojęciowy osoby z zaburzeniami psychicznymi rozumiany 

6  Zaznaczyć należy, iż przedmiotem niniejszej glosy nie jest ocena rozwiązań wprowadzonych 
w ustawie izolacyjnej pod względem ich zgodności z Konstytucją, a jedynie wskazanie na konieczność konse-
kwentnego rozróżniania zakresu podmiotowego tej ustawy i zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

7  Oczywiście należy tę definicję stosować przy wykładni przepisów wydanych na podstawie ustawy 
o ochronie zdrowia psychicznego.
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jest niejednolicie8. Po drugie, u.p.o.z. zawiera własną definicję osoby 
stwarzającej zagrożenie, zgodnie z którą jest nią m.in. osoba, u której 
w trakcie postępowania wykonawczego występowały zaburzenia psy-
chiczne w postaci upośledzenia umysłowego, zaburzenia osobowości 
lub zaburzenia preferencji seksualnych. Co prawda w omawianej usta-
wie posłużono się wyrażeniem „zaburzenie psychiczne”, jednakże na-
dano mu specyficzne znaczenie. Z jednej strony - węższe od jego treści 
zawartej w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, z drugiej zaś 
– pod pewnymi względami szersze. Jak trafnie przyjął Sąd Najwyż-
szy w glosowanym wyroku, omawiana ustawa – w przeciwieństwie do 
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego – nie uznała wprost za zabu-
rzenie psychiczne choroby psychotycznej (zaburzeń psychotycznych). 
A nadto prawodawca słusznie zrezygnował z określenia dopełniają-
cego, jakim posłużono się w ustawie o ochronie zdrowia psychicz-
nego9, które pozostawiało otwartym pojęcie zaburzeń psychicznych. 
Dookreślenie go w ustawie „izolacyjnej” jest całkowicie uzasadnione 
charakterem przepisów tej ustawy oraz ich celem. Mają one bowiem 
w zamierzeniu przede wszystkim odseparowanie danej osoby od społe-
czeństwa, a w konsekwencji - zapobieżenie czynnościom niebezpiecz-
nym, w szczególności popełnieniu czynów zabronionych skierowanych 
przeciwko wolności seksualnej. Natomiast celem ustawy o ochronie 
zdrowia psychicznego jest leczenie i pomoc osobom z zaburzeniami 

8  Można tu wymienić postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2008 r., sygn. I CSK 
131/08, LEX nr 510989, w którym wskazano, że „Gdyby osobą, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z 1994 r. 
o ochronie zdrowia psychicznego, dalej u.o.z.p., miała być osoba z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu 
art. 3 pkt 1 u.o.z.p., pozbawione znaczenia byłoby rozróżnienie przyjęcia do szpitala psychiatrycznego w sy-
tuacjach określonych w art. 23 (chodzi tam o osobę chorą psychicznie) i w art. 24 u.o.z.p.”. Z kolei w posta-
nowieniu z dnia 21 marca 2012 r., sygn. IV CSK 373/11, LEX nr 1169841 Sąd Najwyższy stwierdził: „Osobą 
z zaburzeniami psychicznymi jest zarówno osoba, o której mowa w art. 23 ustawy z 1994 r. o ochronie zdrowia 
psychicznego, jak i w art. 24 tej ustawy z tym, że w tym drugim wypadku charakter tych zaburzeń, wobec wąt-
pliwości, czy mogą być kwalifikowane jako choroba psychiczna, ma ulec wyjaśnieniu w czasie pobytu w szpi-
talu.” Nie wchodząc w głębszą ocenę tych stanowisk stwierdzić należy, że bardziej przekonujący jest pogląd 
wyrażony w ostatnim z cytowanych, albowiem nie ma wystarczających podstaw do twierdzenia, że ustawo-
dawca posłużył się odmiennym znaczeniem tego zwrotu w art. 24 ust. 1 niż nadany mu w art. 3 pkt 1 u.o.z.p. 
Podnieść trzeba, że taka wykładnia jako antynomiczna podważałaby zasadę racjonalności ustawodawcy.

9  Osoby „wykazującej 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 lub opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym (art. 3 pkt 1 lit. c.)
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psychicznymi. Co prawda, jak słusznie podnosi się w piśmiennictwie, 
w przypadku przymusowej hospitalizacji w szpitalu psychiatrycznym 
spełniane są również cele zabezpieczenia społeczeństwa przed osobami 
z zaburzeniami psychicznymi, co znajduje potwierdzenie w przesłan-
kach behawioralnych przyjęcia bez zgody (art. 23 ust. 1 i art. 24 ust. 1 
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego)10. Z drugiej zaś strony defi-
nicja zawarta w ustawie „izolacyjnej” z 2013 r. rozszerza zakres pod-
miotowy jej zastosowania poprzez włączenie do niego również osób 
z zaburzeniami osobowości lub zaburzeniami preferencji seksualnych. 
Wszystko to przesądza, iż ustawa ta ustala swój zakres podmiotowy 
autonomicznie. Zawarta tam definicja ma budowę klasycznej definicji 
zakresowej pełnej i tym samym rozszerzanie jej kręgu podmiotowego 
o elementy w niej nieprzewidziane jest niedopuszczalne.

Słusznie Sąd Najwyższy odwołał się do unormowań konstytucyj-
nych, które wyznaczają – należy podkreślić – minimalne standardy 
ochrony praw i wolności człowieka i obywatela. Wolność oraz auto-
nomia jednostki są chronione konstytucyjnie, a jej ograniczenia muszą 
spełniać wymogi stawiane w art. 31 ust. 3 Konstytucji. Ograniczenia 
wprowadzone w ustawie „izolacyjnej” niewątpliwie wyczerpują prze-
słankę ochrony wolności i praw innych osób, można również wska-
zywać na konieczność ochrony porządku publicznego, moralności, 
a także zdrowia. Jednakże dopuszczone w ustawie ograniczenia wol-
ności konstytucyjnych nie mogą być rozszerzane poprzez wykładnię. 
Wprowadzone w przepisach przesłanki ograniczające wolności oby-
watelskie trzeba traktować jako wyjątki od zasady i zgodnie regułą 
exeptiones non sunt extendendae nie można ich interpretować rozsze-
rzająco, zwłaszcza, gdy dotyczą one tak rudymentarnych kwestii, jak 
wolność jednostki. Niedopuszczalność zastosowania siatki pojęciowej 
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego wynika również z podsta-
wowych założeń tych dwóch regulacji, które są odmienne. W usta-
wie o ochronie zdrowia psychicznego jako podstawowe założenie 

10  J. Ciechorski, Odpowiedzialność odszkodowawcza szpitala psychiatrycznego za działania władcze, 
PiM nr 2/2015, s. 165–166, T. Pawłowski, A. Kiejna, J. Rymaszewska, Hospitalizacja bez zgody jako źródło 
odczuwania przymusu, Psychiatria Polska nr 1/2005, s. 152.
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przyjmuje się dobrowolność leczenia psychiatrycznego, a odstępstwa 
są poddane rygorystycznym wymogom. Przykładem rozbieżności mię-
dzy tymi unormowaniami może być przymus bezpośredni, który zo-
stał odmiennie uregulowany w ustawie z 2013 r.: szersze są przesłanki 
jego zastosowania, środki, których mogą użyć pracownicy Krajowego 
Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, a przede wszyst-
kim przymus ten może być zastosowany prewencyjnie, co jest abso-
lutnie niedopuszczalne w oparciu o przepisy ustawy o ochronie zdro-
wia psychicznego. Nie powinno budzić wątpliwości, iż ustawodawca 
może w różnych aktach prawnych nadawać tak samo brzmiącym wy-
rażeniom różne znaczenie (choć wydaje się to niewłaściwe w świetle 
zasady poprawnej legislacji). Powyższa możliwość nakłada na inter-
pretatora przepisów, w których zawarte są zwroty homonimiczne, obo-
wiązek szczególnej staranności przy dokonywaniu wykładni. Słusznie 
Sąd Najwyższy posłużył się rozróżnieniem przesłanek przyjętym na 
bazie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego na medyczne i beha-
wioralne11, dyferencjacja ta nie jest bowiem genetycznie wygenerowa-
na przez tę ustawę, a stanowi kategorię merytoryczną, ogólną i może 
mieć zastosowanie na gruncie innych aktów prawnych. 

Podsumowując powyższe uwagi, bardzo pozytywnie należy ocenić 
stanowisko Sądu Najwyższego prezentowane w glosowanym wyroku. 
Jednocześnie trudno przecenić wagę tego orzeczenia, które ma zasad-
nicze znaczenie dla ochrony podstawowych praw i wolności obywa-
telskich dotyczących również osób stwarzających zagrożenie w rozu-
mieniu przepisów ustawy „izolacyjnej” z 2013 r. Ponadto ważne jest 
dokonane przez Sąd Najwyższy przypomnienie o obowiązku przepro-
wadzania ścisłej wykładni regulacji ingerujących w podstawowe pra-
wa i wolności gwarantowane normami konstytucyjnymi, a w szczegól-
ności uznania za niedopuszczalne przeprowadzania w tych sytuacjach 
ich interpretacji rozszerzającej.

11  Od początku obowiązywania tej ustawy na takie rozróżnienie wskazywali S. Dąbrowski, K. Kubi-
cki, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Przegląd ważniejszych zagadnień, Warszawa 1995, s. 34–38, J. 
Ciechorski, Odpowiedzialność odszkodowawcza szpitala psychiatrycznego za działania władcze na podstawie 
art. 417 k.c., PiM nr 2/2015, s. 169–171.
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Sprawozdanie z konferencji
Wybrane aspekty praw człowieka a bioetyka

Dnia 10 czerwca 2016 r. w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich 
odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane aspekty 
praw człowieka a bioetyka. Konferencje rozpoczęło przemówienie 
Rzecznika Praw Obywatelskich, który wskazał, że bioetyka jest wciąż 
nierozumiana powszechnie, a jedynie przez środowisko naukowe. Na-
stępnie swoje doświadczenie dotyczące bioetyki przedstawił prof. dr 
hab. Zbigniew Szawarski, Przewodniczący Komitetu Bioetyki Pol-
skiej Akademii Nauk, który zwrócił uwagę na najważniejsze problemy 
współczesnej bioetyki tj: brak udziału polskich uczonych w dużych 
projektach badawczych, brak precyzyjnej definicji zabiegu, zbyt małą 
liczbę komisji bioetycznych, które mogłyby dokonywać screeningu 
wszystkich projektów naukowych, co stanowi warunek sine qua non 
dla uzyskiwania finansowania ze środków wspólnotowych. Stwierdził 
też, że według statystyk 30 % pacjentów nie ufa lekarzom, a wynika to 
z braku polityki naukowej Państwa. Prof. Szawarski wskazał, że przy-
czyną takiego stanu rzeczy jest brak regulacji prawnej prowadzenia ba-
dań naukowych na człowieku i ludzkich próbkach biologicznych oraz 
nierozstrzygnięcie statusu prawnego ludzkich próbek biologicznych. 
Następnie w imieniu Rzecznika Praw Pacjenta głos zabrał Grzegorz 
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Błażewicz, a część otwierającą konferencję zakończyło przemówienie 
dr hab. Romana Sławety z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego. Oznajmił on, że w ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego głównymi zagadnieniami problemowymi są: prawa uczest-
ników badań, prawa dawców próbek biologicznych oraz przetwarza-
nie i przechowywanie danych osobowych przez biobanki. Przekazał 
również informacje, że wieloletnie wyniki prac nad prawną regulacją 
biobanków, badań naukowych i testów genetycznych zostały przeka-
zane do Ministerstwo Zdrowia, które rozpoczyna pracę nad przygoto-
waniem stosownych aktów prawnych. 

Pierwszy panel dotyczył zgody pacjenta na zabieg i moderowany 
był przez radcę prawnego Rzecznika Praw Obywatelskich Mirosława 
Wróblewskiego, który wskazał na najważniejsze problemy bioetycz-
ne. Pierwszy referat wygłosił prof. dr hab. n. med. Romuald Krajew-
ski z Komitetu Bioetyki Polskiej Akademii Nauk oraz Naczelnej Izby 
Lekarskiej pt Zgoda na leczenie a relacja pacjent-lekarz. Prelegent 
podniósł, że relację tę pogarsza formalizowanie zgody pacjenta. Jako 
inne niedostatki na płaszczyźnie odbierania owej zgody wymienił ni-
ską wartość informacyjną stosowanych formularzy, dysproporcję wie-
dzy między stronami, biomedykalizację udzielanych informacji oraz 
psychologiczną presję otoczenia na pacjenta prowadzącą do stanu, 
że pacjenci czują się zobowiązani do wyrażenia zgody. Porównał to 
do sytuacji w krajach, gdzie instytucja zgody jest bardzo rozwinięta: 
w Wielkiej Brytanii i USA. Zdaniem prelegenta nasz personel medycz-
ny wciąż mało wie o możliwościach wyboru postępowania. Polscy pa-
cjenci zaś wciąż oczekują chronienia ich przed złymi wiadomościami. 
Należy również pamiętać, że zgoda zakłada autonomię nie tylko pa-
cjentów, ale i personelu medycznego. Obecnie istniejący model zgody 
stanowi odpowiedź nad nadużycia dokonywane wcześniej, przed wej-
ściem z życie ustawy lekarskiej w obecnym kształcie, ale nie poprawia 
zaufania między pacjentem a lekarzem. Konstrukcja zgody nie powin-
na deformować relacji pacjent – lekarz, a jedynie je dopełniać. 

Drugim prelegentem był prof. dr hab. Paweł Łuków z Komitetu 
Bioetyki PAN, który wygłosił referat pt. Miejsce świadomej zgody na 
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postępowanie medyczne w kulturze społeczeństwa demokratycznego. 
Na wstępie zwrócił uwagę, że świadoma zgoda nie jest tym samym, 
co formularz świadomej zgody. Stanowi ona element kultury praw-
nej, społecznej i politycznej. Społeczne zmiany po II wojnie świato-
wej związane z rozwojem praw człowieka i demokracja były podstawą 
do stworzenia także instytucji świadomej zgody. Rozwój świadomej 
zgody wynikał również z niezwykłego rozwoju medycyny i pojawia-
jących się różnic między lekarzem a pacjentami (w zakresie ich wie-
dzy, pochodzenia, wykształcenia). Zgoda powinna być dostosowana 
do wartości, jakich dotyczy. Mówca podnosił, że dotyczy to również 
informacji poprzedzających zgodę oraz sposobu ich przekazywania. 
Wskazał, iż prawa człowieka i ideały demokracji powinny podstawą 
wszystkich świadczeń medycznych, a z badań wynika, że pacjent le-
piej poinformowany rzadziej pozywa lekarzy. 

Trzecim prelegentem był dr Tomasz Sroka z Katedry Prawa Karne-
go Uniwersytetu Jagiellońskiego, który przedstawił referat pt. Obowią-
zek informacyjny lekarza względem pacjenta w zakresie finansowania 
świadczenia zdrowotnego jako warunek uzyskania świadomej zgody 
na zabieg. Przedstawił on problem dotyczący zakresu obowiązku in-
formacyjnego obejmującego kwestie inne niż medyczne. Uznał, że 
w powszechnym systemie publicznej służby zdrowia lekarz ma obo-
wiązek poinformować pacjenta o wszystkich kosztach związanych 
z proponowanym leczeniem, dostępnym zarówno w kraju jak i za gra-
nicą, gdyż przyczynia się to do dostępu do pełnej wiedzy w zakresie 
świadczeń medycznych. Praktyka jednak wskazuje, że taka informacja 
ograniczona jest jedynie do świadczeń gwarantowanych, co prelegent 
ocenił negatywnie. Wskazał on również, że tak szeroka informacja jest 
w praktyce niemożliwa, zatem powinno się wypracować kryteria usta-
lające, kiedy i w jakim zakresie obowiązek o kosztach świadczeń po-
winien być realizowany. 

Czwarta prelegentka, Zuzanna Warso, z Helsińskiej Fundacji Praw 
Człowieka przedstawiła swój referat pt Badana naukowe w czasach 
Big Data. Omówiła w nim konflikt między ochroną badań naukowych 
a ochroną danych osobowych. Problem ten dotyczy zwłaszcza sytuacji, 
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kiedy mechanizm świadomej zgody na zabieg medyczny może być jed-
nocześnie uznany za domniemaną zgodę na udział w badaniu nauko-
wym na pobranych próbkach biologicznych. Zgodnie z motywami Roz-
porządzenia UE o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych 
dla celów naukowych powinno być uznane za zgodne z prawem. Roz-
porządzenie określa zasady ochrony tych danych, które mogą być ogra-
niczone w zakresie Big Data. Podczas dyskusji zgłaszano praktyczne 
problemy dla funkcjonowania biobanków, związane ze zgodą na zabieg 
oraz wynikające z Rozporządzenia UE w sprawie danych osobowych. 

Drugi panel, dotyczący badań klinicznych i moderowany przez 
Annę Białek z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, rozpoczęło wy-
stąpienie dr Teresy Brodniewicz ze Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej 
Praktyki Badań Klinicznych w Polsce i MTZ Clinical Research pt. 
Badania kliniczne-dzisiaj. Przedstawiła ona historię badań klinicznych 
wywodząc je jeszcze ze Starego Testamentu. Przedstawiła ona badania 
nad liczbą badań klinicznych z 2014 r , z których wynikało, że 1/3 
wszystkich badań prowadzonych w Europie była prowadzona w Wiel-
kiej Brytanii. W podsumowaniu prelegentka stwierdziła, że w Polsce 
przeprowadza się ich wciąż zbyt mało, a potrzebne jest do tego dobre 
prawo oraz etyka badacza. 

Drugi referat pt. Instrumenty ochrony praw i interesów małoletnich 
uczestników badań klinicznych wygłosiła dr Joanna Różyńska z Ko-
mitetu Bioetyki PAN i Zakładu Etyki Uniwersytetu Warszawskiego. 
Pokazała ona, że początkowo dzieci było traktowane jako dobry pod-
miot badawczy. Już w XIX w. dzieci były wykorzystywane dla celów 
badawczych i zakażane różnymi chorobami. Wskazała, że dziś dzieci 
są uznawane za grupę szczególną, która powinna być chroniona przed 
ryzykiem związanym z badaniami nie wiążącymi się z korzyścią tera-
peutyczną. Istnieje powszechna zgoda na istotną potrzebę prowadze-
nia badań na dzieciach z uwagi na konieczność rozwoju neonatologii, 
pediatrii i farmacji. Wykazała, że regulacja polska jest bardziej rygo-
rystyczna niż standardy europejskie. Standardami międzynarodowymi 
w tym zakresie są zaś: naukowa konieczność, korzyści dla jednostki, 
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próg minimalnego ryzyka, zgoda opiekuna oraz brak sprzeciwu ze 
strony małoletniego. 

Kolejny referat pt. Badania kliniczne, bioetyka i prawo - per-
spektywa pacjenta wygłosił Stanisław Maćkowiak, Prezes Federa-
cji Pacjentów Polskich. Wskazał na brak pewności co do statusu 
komisji etycznych po rozpoczęciu stosowania Rozporządzenia UE 
w sprawie badań klinicznych. 

Ostatni referat w panelu pt. System ochrony praw i interesów uczest-
ników badań klinicznych wygłosił dr hab. n. med. Marek Czarkowski 
z WUM i Naczelnej Izby Lekarskiej. Wymienił w nim podstawowe 
zasady etyki badań naukowych, jakimi są: zasada prymatu istoty ludz-
kiej, zasada szacunku dla osoby, zasada dobroczynienia i nieszkodze-
nia oraz zasada sprawiedliwości. 

Trzeci i ostatni panel dotyczył testów genetycznych, a moderowa-
ny był przez prof. dr. hab. n. med. Lucjusza Jakubowskiego z Zakładu 
Genetyki Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki i Polskiego Towa-
rzystwa Genetyki Człowieka, który na wstępie przedstawił losy nigdy 
nie uchwalonych projektów ustawowych co do testów genetycznych 
w Polsce. Pierwszy referat pt Czy genetyka to dziedzina bezpiecz-
na? wygłosił prof. dr hab. n. med. Michał Witt z Instytutu Genetyki 
Człowieka PAN w Poznaniu. Ukazał on, że dane genetyczne mogą 
być pozyskiwane z różnych źródeł jak krew, wymazy ze śluzówek, 
włosy, czy bielizna (tzw. testy zdrady). Wskazał na szczególny cha-
rakter danych genetycznych i związane z tym obowiązki lekarskie. 
Podkreślił, że cały genom można zsekwencjonować, a koszty takiego 
sekwencjonowania bardzo się zmniejszyły. Omówił wiele zagrożeń 
związanych z wykorzystaniem danych genetycznych, wobec których 
polskie prawo jest bezradne. 

Drugi referat pt. Aspekty etyczne przesiewowych badań molekular-
nych dziedzicznych predyspozycji do nowotworów wygłosił prof. dr 
hab. n. med. Janusz Limon z Komitetu Bioetyki PAN i Katedry i za-
kładu Biologii i Genetyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Wskazał na praktyczne zagrożenia związane z brakiem poradnictwa 
genetycznego i złego przekazywania wyników badań genetycznych. 



Prawo i Medycyna 2/2016 (63, vol. 18) 163

Sprawozdanie z konferencji...

Uznał, że podstawowym zagrożeniem w tym zakresie jest brak regu-
lacji prawnej. 

Trzeci referat pt. Regulacja testów genetycznych a konstytucyjny 
standard ochrony praw jednostki został wygłoszony przez Katarzynę 
Łakomiec z WPIA UW. Prelegentka wyraziła pogląd, że podstawą dla 
autonomii pacjenta wyrażoną w konstytucji jest jego świadoma zgoda. 
Zdaniem prelegentki ochrona danych genetycznych związana powinna 
być z kontekstami ich przetwarzania. 

Ostatnią prelegentką była dr Julia Kapelańska-Pręgowska z Katedry 
Praw Człowieka WPIA UMK w Toruniu. Postulowała, by w przyszłej 
regulacji prawnej testy genetyczne były regulowane odrębną ustawą lub 
też łącznie z biobankami, ale nie razem z innymi zagadnieniami biome-
dycznymi. Większość krajów w Europie ma regulacje testów genetycz-
nych, a polski ustawodawca sprawia wrażenie jakby genetyki się bał. 
W opinii prelegentki główne problemy prawne to dyskryminacja gene-
tyczna, kradzież ,,DNA”, testy wykonywane nieprofesjonalnie, kwestie 
związane ze zgodą na badania oraz przekazywanie przez lekarza infor-
macji genetycznej osobom spokrewnionym z pacjentem. 

Interdyscyplinarność konferencji sprawiła, że niewątpliwie było to 
bardzo interesujące wydarzenie, z drugiej zaś ukazało istotne problemy 
związane z posługiwaniem się różną terminologią przez przedstawicie-
li różnych nauk. Z tego też powodu tezy wygłaszane przez prelegen-
tów wywoływały ożywioną dyskusję i wiele kontrowersji. Wspólnym 
postulatem uczestników konferencji była konieczność podjęcia przez 
ustawodawcę prac nad regulacją prawną zarówno w zakresie bioban-
kowania jak i wykonywania testów genetycznych. Organizatorzy pla-
nują również wydanie po konferencyjnej publikacji, której celem ma 
być m.in. przedstawienie wniosków de lege ferenda i wniosków de 
lege lata polskiego ustawodawcy.


