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Kontrolowany model gwarancji prawa do strajku
w służbie zdrowia

Prawo do strajku pracowników medycznych a przedmiot 
ochrony prawnej

Ochrona zdrowia jest areną, na której współcześnie najczęściej 
występują spory zbiorowe między partnerami społecznymi, osobami 
zatrudnionymi w służbie zdrowia oraz pracodawcami i podmiotami 
zatrudniającymi lekarzy, pielęgniarki, laborantów i innych pomoc-
niczych pracowników służby zdrowia. Dbałość ustawodawcy, regu-
lującego zasady i procedury organizacyjno-prawne rozwiązywania 
sporów zbiorowych, o zaspokojenie dwóch podstawowych dóbr czło-
wieka, jakimi są zdrowie i życie, przybrała formę prawną “niedopusz-
czalności zaprzestania pracy w wyniku akcji strajkowej na stanowi-
skach pracy, przy urządzeniach i instalacjach, na których zaniechanie 
świadczenia pracy zagraża życiu i zdrowiu ludzkiemu” (art. 19 
ust. 1 ustawy z 23.5.1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych1). 
Termin prawny – niedopuszczalność – użyty przez ustawodawcę, jest 
nieostry. Posiada powyżej stu znaczeń w słowniku synonimów języka 
polskiego. Są to między innymi następujące określenia: “karygod-
ność”, “naganność”, “niewłaściwość” zachowania pracownika i/lub 

1  Tekst jednolity, Dz.U. z 2015, poz. 295 ze zm.
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innej osoby zatrudnionego w służbie zdrowia, który dobrowolnie, wraz 
z innymi zatrudnionymi w ochronie zdrowia, wziął udział w strajku, 
a więc “powstrzymał się od wykonywania pracy w celu rozwiązania 
sporu dotyczącego swoich interesów zawodowych, ekonomicznych 
i socjalnych oraz praw i wolności związkowych. Obowiązkiem praw-
nika kwalifikującego zachowanie lekarza, pielęgniarki, laboranta oraz 
innych osób zatrudnionych w ochronie zdrowia jest zajęcie stanowiska 
na temat zgodności albo niezgodności z przepisami obowiązującego 
w Polsce zbiorowego prawa pracy, wymienionej ustawy o rozwiązy-
waniu sporów zbiorowych. Personel medyczny korzysta z uprawnień 
do zrzeszania się w związkach zawodowych, negocjowania i zawie-
rania układów zbiorowych pracy określających warunki umów o pracę, 
zatrudnienia i wynagrodzenia za pracę. Do lekarzy, pielęgniarek, labo-
rantów i innych pracowników służby zdrowia mają zastosowanie 
podstawowe standardy międzynarodowego (MOP) i europejskiego 
(Rada Europy) prawa pracy, gwarantujące swobodę korzystania przez 
zatrudnionych z fundamentalnego prawa pracowników i ich organi-
zacji do obrony interesów ekonomicznych. Prawo do strajku wypro-
wadzane z przepisów konwencji Nr 87 MOP uchwalonej 9.7.1948 r. 
dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych (art. 32 
oraz Karty Praw Społecznych z 18.10.1961 r. (art. 5 oraz 6 ust. 4)3 
“jest jednym z podstawowych środków, za pomocą którego pracow-
nicy i ich organizacje mogą działać na rzecz swoich interesów ekono-
micznych i społecznych oraz bronić ich”.4

Konstytucja RP gwarantuje związkom zawodowym oraz praco-
dawcom i ich organizacjom prawo rokowań, zawierania układów zbioro-
wych pracy i innych porozumień normatywnych regulujących warunki 
zatrudnienia i wynagrodzenia za pracę (art. 59 ust. 2). Związkom 
zawodowym Konstytucja RP gwarantuje także prawo organizowania 
strajków pracowniczych i innych form protestu (art. 59 ust. 3). Granice 

2  A. M. Świątkowski, Międzynarodowe prawo pracy, T. I wolumen 2, Międzynarodowe publiczne 
prawo pracy – standardy międzynarodowe, Warszawa 2008, s. 44 i n. 

3  Tenże, Karta praw społecznych Rady Europy, Warszawa 2006, s. 322 i n.
4  Wolność związkowa, Międzynarodowe Biuro Pracy, wyd. 5, Genewa 2013, s. 109. 
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korzystania z powyższego uprawnienia reguluje ustawa z 23.5.1991 
r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Prawo strajkowania przysłu-
guje nie tylko pracownikom, ale również osobom zatrudnionym na 
podstawie cywilnoprawnych umów o pracę.5 Należy zastanowić się, do 
czego Konstytucja RP upoważniła ustawodawcę, Sejm i Senat w ustawie 
z 23.5.1991 r.: do zakazu, ograniczenia czy warunkowego przyzwo-
lenia na czynienie użytku z naturalnej wolności strajkowania, przy-
sługującej każdemu zatrudnionemu. Poza zakresem zainteresowania 
autora tego opracowania leży przyczyna „niedopuszczalności” strajko-
wania. Zdrowie i życie człowieka stanowi bowiem niekwestionowane 
dobro indywidualne każdego obywatela oraz wartość wspólną całego 
społeczeństwa. Potwierdzenie kompetencji organu ustawodawczego do 
określenia zakresu przedmiotowego granic korzystania przez zatrud-
nionych z wolności strajkowania jest w polskim systemie zbiorowego 
prawa pracy nowością. Poprzednio obowiązująca ustawa z 8.10.1982 
r. o związkach zawodowych6 pozbawiała prawa do strajku pracow-
ników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia i opieki społecznej, 
w aptekach (art. 40 ust. 1). Kazuistycznie sformułowane zakazy prawa 
do strajku obejmujące większość dziedzin życia codziennego były 
uzasadnione – zdaniem komentatorów przytoczonego przepisu art. 40 
ust. 1-3 ustawy z 8.10.1982 r. o związkach zawodowych – enigma-
tycznym stwierdzeniem, iż zakaz strajku “jest podyktowany ważnymi 
przyczynami społeczno – politycznymi związanymi z koniecznością 
zapewnienia świadczeń i środków niezbędnych dla normalnej egzy-
stencji społeczeństwa”.7 Strajk z istoty rzeczy stwarza, bo musi, utrud-
nienia w normalnym funkcjonowaniu społeczeństwa lub przynajmniej 
jego części. Szanse strajkujących na osiągnięcie zamierzonego celu, dla 
osiągnięcia którego zdecydowali się zorganizować strajk i uczestniczyć 
w nim, są w dużym stopniu uzależnione od reakcji społecznej. Strajk 
sam w sobie jest dolegliwością nie tylko dla pracodawcy, przeciwko 

5  Orzeczenie TK z 2.6.2015 r., K 1/13, Dz. U. z 2015 r., poz. 791. Por. A.M. Świątkowski, Konstytu-
cyjna koncepcja pracownika, Monitor Prawa Pracy nr 1/2016, s. 8 i n. 

6  Dz. U. z 1982, Nr 32, poz. 216.
7  G. Bieniek, J. Brol, Z. Salwa, Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz, Warszawa 1988, s. 208 i n.
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któremu został zorganizowany, osób uczestniczących w strajku, ale 
również dla otoczenia. W przepisach prawnych regulujących zasady 
i procedury korzystania z wolności strajkowania nie może być zamiesz-
czone zastrzeżenie, ze strajk nie powinien ograniczać interesów osób 
trzecich. Każdy strajk bowiem niemal zawsze takie uprawnienia osób 
postronnych w jakiś sposób oraz w jakimś stopniu narusza. Z tej przy-
czyny w obowiązujących przepisach art. 19 ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy 
z 23.5.1991 r. posłużono się określeniami ogólnymi. Wymieniono 
podstawowe dobra prawne, które nie mogą być naruszone w następ-
stwie akcji strajkowej: zdrowie i życie ludzkie. 

Specyficzna sytuacja personelu medycznego w czasie akcji 
strajkowej

Wywody dotyczące zakazu strajku sformułowanego w art. 19 ust. 1 
ustawy z 23.5.1991 r. należy zilustrować przykładem dotyczącym 
konkretnego strajku merytorycznych pracowników szpitala – perso-
nelu medycznego: lekarzy, pielęgniarek, laborantów.8 Dla oceny 
sytuacji o zgodności lub niezgodności z prawem określonego strajku 
zorganizowanego w szpitalu ma znaczenie liczba osób strajkujących 
w każdej z wymienionych trzech grup merytorycznego personelu 
medycznego. Z pewnością powszechny udział w strajku wszystkich 
pracowników zaliczanych do personelu medycznego szpitala stano-
wiłby zagrożenie dla zdrowia lub życia pacjentów, albowiem w szpi-
talu nie byłoby ani jednego pracownika, który byłby w stanie podjąć 
i przeprowadzić niezbędne czynności fachowe, konieczne ze względów 
medycznych w przypadku zagrożenia zdrowia albo życia pacjentów. 
Powszechną praktyką stosowaną przez związki zawodowe organizu-
jące strajki personelu medycznego w szpitalach jest powstrzymanie 
się od wykonywania pracy członków personelu medycznego z wyjąt-
kiem tych, którzy pełnią “ostry dyżur” – pozostają w pogotowiu do 
podjęcia koniecznych czynności ratunkowych w nagłych i niespo-
dziewanych sytuacjach. “Ostry dyżur” jest powszechnie stosowaną 

8  M. Kurzynoga, Kwestia prawa do strajku lekarzy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 5/2012, s. 18 i n.
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techniką dbałości o zdrowie i życie pacjentów szpitala w dniach 
i w godzinach wolnych od pracy dla personelu medycznego. W tym 
czasie nie odbywają się wcześniej zaplanowane zabiegi medyczne. 
Szpital jest instytucją, która powinna gwarantować osobom chorym 
realizację obowiązku leczenia. W związku z powyższym na organi-
zatorze strajku spoczywa obowiązek podjęcia decyzji, ilu pracow-
ników należących do merytorycznego personelu medycznego musi 
być wyłączonych z planowanego strajku w każdej z trzech wymie-
nionych wyżej kategorii zawodowych (lekarze, pielęgniarki, labo-
ranci), aby bez narażenia się na zarzut wprowadzenia zagrożenia dla 
zdrowia i życia osób leczonych można było przeprowadzić zgodnie 
z prawem zamierzony strajk. Ocena tej sytuacji może ulegać zmianie. 
Organizator strajku musi wykazać się elastycznością, polegającą na 
wyłączaniu z kategorii strajkujących i włączaniu do tej grupy okre-
ślonej liczby pracowników merytorycznego personelu medycznego, 
niezbędnej do umożliwienia kierownictwu realizacji zarówno zapla-
nowanych, jak i nagłych czynności związanych z ochroną zdrowia 
i życia pacjentów. Najprawdopodobniej z tych przyczyn w ustawie 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty nie zamieszczono przepisów 
o prawie lekarzy do strajku. Zarówno ustawa (art. 30) jak uchwa-
lony w 1993 r. Kodeks Etyki Lekarskiej (tj. zbiór norm etycznych nie 
uznanych za przepisy obowiązującego prawa)9 nakazuje strajkują-
cemu lekarzowi udzielenie pacjentowi fachowej pomocy w sytuacji, 
kiedy niedopełnienie moralnego obowiązku mogłoby spowodować 
zagrożenie dla zdrowia lub życia. Każdy lekarz, zarówno strajku-
jący jak wykonujący pracę, ma moralny obowiązek dbać o dobro 
pacjenta pozostającego pod jego opieką. Lekarze, pielęgniarki, labo-
ranci medyczni, pozostający ze szpitalem w stosunku pracy lub 
zatrudnieni tam na innej podstawie aniżeli umowa o pracę, uczest-
niczący w legalnym strajku, są zobowiązani do przekazania praco-
dawcy wszystkich niezbędnych informacji o sytuacji pacjenta, po to 
aby podczas ich nieobecności w pracy z powodu strajku można było 

9  Postanowienie TK z 7.10.1992 r., U 1/92. 
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bez zbędnej zwłoki zapewnić ciągłość leczenia. Według prawa pracy 
udział pracownika w legalnym strajku stanowi usprawiedliwioną 
przyczynę nieobecności pracownika w pracy. Powyższe zapatrywanie 
specjalistów z dziedziny prawa pracy podzielają tylko niektórzy 
karniści10. Odmienne podejście do strajku personelu medycznego 
mają inni prawnicy zajmujący się prawem karnym. Według części 
z nich strajkujący lekarz może zostać zwolniony od odpowiedzial-
ności za pogorszenie stanu zdrowia, ciężki uszczerbek na zdrowiu, 
zgon pacjenta pozostającego pod jego opieką po stwierdzeniu, że 
kierownik szpitala miał realną możliwość zapewnienia właściwej 
opieki pacjentom11. Nie ma zatem jasności, czy udział personelu 
medycznego w strajku zorganizowanym zgodnie z prawem jest 
tylko traktowany jako przypadek korzystania z prawa gwarantują-
cego strajkującemu zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, czy 
również spełnia funkcję immunitetu chroniącego lekarza od odpo-
wiedzialności karnej.

Zakaz strajkowania ze względu na konieczność ochrony życia 
i zdrowia człowieka 

Praca personelu medycznego zatrudnionego w szpitalu jest uważana 
za “niezbędną usługę”, z jakich powinien móc skorzystać każdy chory 
człowiek. “Szpitalnictwo” bowiem zostało wymienione na pierwszym 
miejscu w katalogu niezbędnych usług, jakie powinny być zaspoko-
jone w czasie strajku12. Z powyższej konkluzji nie wynika jednak zakaz 
powszechnego strajkowania przez zatrudnionych w tego typu usłu-
gach. Komitet Wolności Związkowych MOP nie wymienił wprawdzie 
personelu medycznego jako zatrudnionych objętych zakazem strajko-
wania, orzekł jedynie, że nie ma podstaw pozbawienia prawa do strajku 
pracowników fizycznych i ogrodników zatrudnionych w szpitalach13. 

10  E. Zatyka, Lekarski obowiązek udzielenia pomocy, Warszawa 2011, s. 124.
11  A. Zoll, Obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej a prawo lekarza do strajku, Prawo i Medycyna nr 

1/2008 (30 Vol. 10), s. 11 i n.
12  Wolność związkowa…, op.cit., s. 119.
13  Ibidem, s. 120.
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Nie oznacza to jednak, że wypowiedział się za dopuszczalnością wpro-
wadzenia zakazu strajkowania pozostałych pracowników medycznych. 
Ochrona niezbędnych usług, świadczonych przez merytorycznych 
pracowników szpitali, odbywa się poprzez ustanowienie przez usta-
wodawcę obowiązku wykonywania niektórych czynności, niezbęd-
nych do utrzymania w należytym stanie szpitala objętego strajkiem. 
Jeżeli nakaz kontynuowania pracy w czasie strajku można utożsamiać 
z zakazem strajkowania, sformułowanie “niedopuszczalność zaprze-
stania pracy” użyte w art. 19 ust. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych, mogłoby być identyfikowane z zakazem strajkowania 
niektórych członków personelu medycznego szpitala. Beneficjen-
tami powyższego zakazu byliby pacjenci oraz pracodawcy, publiczni 
i prywatni, zatrudniający personel medyczny. Adresatami wymienionej 
wyżej normy prawnej są pracownicy i organizacje związkowe. Zakazy 
strajkowania dotyczą pracowników, mających prawo do pełnego 
korzystania z wolności strajkowania i jej gwarancji, przybierającej 
postać prawa do strajku oraz do organizowania strajków zagwaranto-
wanych przepisami ustawy z 23.5.1991 r.. Obejmują zarówno personel 
medyczny zatrudniony na podstawie mianowania w szpitalach prowa-
dzonych przez jednostki organizacyjne państwa wymienione w art. 19 
ust. 2 analizowanej ustawy, funkcjonariuszy publicznych – personel 
medyczny, pozbawionych prawa zrzeszania się w związkach zawodo-
wych, jak również pracowników korzystających z gwarancji prawnej 
zrzeszania się i prawa do strajku, którego to uprawnienia nie będą 
mogli wykorzystać z powodu ustanowienia w art. 19 ust. 2 omawianej 
ustawy zakazu organizowania strajków. 

Czy można uznać, że przepis art. 19 ust. 1 ustawy z 23.5.1991 r. jest 
adresowany również do pracodawcy? W razie uzyskania pozytywnej 
odpowiedzi na powyższe pytanie, czy można byłoby uznać, że praco-
dawca, którego zakład został objęty strajkiem, ma prawo, a nawet 
obowiązek wydania tym pracownikom medycznym, których uważa za 
niezbędnych do zrealizowania zasady ochrona zdrowia i życia ludz-
kiego, polecenia odstąpienia od strajku i podjęcia obowiązków zawodo-
wych? Brak obiektywnego organu państwowego, nie zaangażowanego 
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bezpośrednio w spór zbiorowy oraz drugi spór dotyczący interpretacji 
art. 19 ust. 1 analizowanej ustawy sprawia, że nie ma możliwości doko-
nania bezstronnej oceny charakteru prawnego zorganizowanej akcji 
strajkowej co do jej zgodności bądź niezgodności z prawem.

Powyższy, rozmaicie interpretowany przez strony sporu zbio-
rowego zakaz strajkowania nie ma – w zamierzeniu ustawodawcy 
– charakteru powszechnego. Nie dotyczy bowiem wszystkich 
pracowników medycznych zatrudnionych przez konkretnego praco-
dawcę – szpital. Nie ma charakteru podmiotowego, albowiem usta-
wodawca nie określa wyraźnie, jacy pracownicy medyczni są objęci 
zakazem strajkowania. W art. 19 ust. 1 prezentowanej ustawy usta-
nowione zostało przedmiotowe ograniczenie prawa do strajku. Zakaz 
strajku ma bowiem zastosowanie tylko do tych pracowników, którzy 
w czasie akcji strajkowej okażą się niezbędni dla funkcjonowania 
zakładu pracy – szpitala w tym sensie, że ich nieobecność z powodu 
udziału w strajku może zagrażać podstawowym wartościom chro-
nionym przez ustawodawcę: zdrowiu i życiu ludzkiemu. Zakaz sfor-
mułowany w tym przepisie jest więc specyficzny. Został ustanowiony 
w taki sposób, że obejmuje sytuację przed rozpoczęciem strajku, 
jego konkretyzacja jest jednak możliwa dopiero w trakcie. Organi-
zator ma więc obowiązek dokonania oceny prawdopodobieństwa 
zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, jakie może spowodować 
udział w strajku poszczególnych pracowników. Problem powstaje 
w razie rozbieżności ocen dokonanych przez pracodawcę i organiza-
tora strajku. Omawiana ustawa z 23.5.1991 r. nie zawiera norm praw-
nych, które mogłyby zostać wykorzystane przez zainteresowanych 
partnerów społecznych, organizatora strajku – związek zawodowy 
i pracodawcę do rozwiązania sporu o zgodność z prawem udziału 
w strajku poszczególnych pracowników medycznych. Dla jednych 
bowiem udział w strajku okaże się legalny, natomiast dla innych, 
nieobecność których może stworzyć zagrożenie dla chronionego 
prawnie dobra, będzie to strajk niezgodny z prawem. Jednostkowa 
ocena charakteru strajku może mieć decydujący wpływ na ocenę 
całego strajku. Naruszenie jednego przepisu ustawy z 23.5.1991 r. 
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decyduje o charakterze całej akcji strajkowej: legalna bądź nielegalna. 
Żaden organ wymiaru sprawiedliwości nie został upoważniony przez 
ustawodawcę do rozstrzygania tego rodzaju sporów. Interpretując 
przepisy ustawy z 23.5.1991 r. ustanawiającej pełny zakaz strajko-
wania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których 
pracy nie wolno przerwać ze względu na ochronę zdrowia i życia 
ludzkiego, można jedynie posłużyć się wskazówką przyjętą przez 
zasadę wykładni prawa in dubio pro libertate14. Powyższa zasada 
działa na korzyść strajkujących. Różnica stanowisk między strajku-
jącymi, organizatorami strajku a pracodawcą w podstawowej kwestii, 
czy udział konkretnych pracowników medycznych w strajku powo-
duje zagrożenie dla zdrowia i życia, uniemożliwia uznanie zwrotu 
zamieszczonego w art. 19 ust. 1 ustawy z 23.5.1991 r. “niedopusz-
czalne jest zaprzestanie pracy” za synonim zakazu uczestniczenia 
w strajku przez pracowników medycznych potraktowanych przez 
pracodawcę jako niezbędnych do świadczenia usług lekarskich, 
których zaniechanie stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia. 

Ograniczenia prawa do strajków w służbie zdrowia

Sytuację, której nie można rozwiązać w drodze interpretacji niedo-
puszczalności strajkowania jako zakazu organizowania strajków 
i uczestniczeniu w nich, można spróbować wyjaśnić uznając, że 
termin “niedopuszczalność” zaprzestania pracy, adresowany do praco-
dawców, jest synonimem słowa akcentującego niewłaściwość postę-
powania niektórych pracowników medycznych. Względy etyczne 
w przypadku personelu medycznego mają istotne znaczenie, aczkol-
wiek nie muszą być identyfikowane z oceną prawną. W takim kontek-
ście “niedopuszczalność” strajkowania można byłoby interpretować 
jako ograniczenie korzystania z gwarancji prawnej strajkowania, przy-
sługującej każdemu lekarzowi, pielęgniarce, laborantowi i innym 
pracownikom merytorycznym zatrudnionym w szpitalu, z wyjątkiem 

14  Wyrok Sądu Najwyższego z 7.2.2007 r., I PK 209/06; postanowienie Sądu Apelacyjnego 
w Katowicach z 14.3.2016 r., III APz 8/16.
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tych, którzy mogą okazać się niezbędni dla ochrony zdrowia i życia. 
Decyzję w tej sprawie powinny podjąć strony sporu zbiorowego: 
pracodawca i organizacja związkowa. “Niedopuszczalność” strajko-
wania, ograniczająca uprawnienia podmiotowe poszczególnych osób 
zatrudnionych w szpitalu, wymaga od partnerów społecznych, wystę-
pujących w sporze zbiorowym po przeciwnych stronach, dokonania 
uzgodnień, ilu i którzy w sensie odnoszącym się do specjalności zawo-
dowej pracownicy medyczni mogą okazać się niezbędni dla zapew-
nienia utrzymania usług na wymaganym poziomie.

W ustawie z 23.5.1991 r. sformułowane zostały dwa odrębne rodzaje 
ograniczeń wolności strajkowania. Jedno z nich ma charakter proce-
duralny. Pochodzi z zewnątrz. Zostało sformułowane przez ustawo-
dawcę, który dokładnie wyliczył obowiązki nałożone na organizatorów 
każdego strajku, dotyczące głosowania, quorum, powiadomienia praco-
dawcy o wszczęciu sporu zbiorowego, uprzedzenia o strajku, rokowań 
i mediacji oraz ewentualnie arbitrażu. Dla drugiego, dobrowolnego 
ograniczenia wolności strajkowania, źródłem może być porozumienie 
zawarte przez partnerów społecznych, w danym momencie zaangażo-
wanych w spór zbiorowy. Partnerzy społeczni mogą w układach zbio-
rowych pracy wprowadzić postanowienia zakazujące lub ogranicza-
jące wolności i zagwarantowane przepisami zbiorowego prawa pracy 
uprawnienia do strajkowania. Jest to tzw. klauzula “pokoju społecz-
nego”. Jej sens sprowadza się do złożenia przez władze związku zawo-
dowego, będącego stroną obowiązującego układu zbiorowego pracy, 
oświadczenia o powstrzymaniu się w okresie obowiązywania układu 
zbiorowego pracy od czynienia użytku z przysługujących upraw-
nień do organizowania akcji strajkowych oraz do powstrzymania 
reprezentowanych pracowników od uczestniczenia w takich akcjach 
zorganizowanych przez inną organizację związkową nie zobowią-
zaną do przestrzegania klauzuli “pokoju społecznego”.15 Skoro można 
zawrzeć porozumienie o przejściowym zawieszeniu prawa do organi-
zowania strajków, można – zgodnie z zasadą – a maiorem ad minus 

15  A.M. Świątkowski, Gwarancje prawne pokoju społecznego w stosunkach pracy, Warszawa 2013, s. 87 i n.
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uzgodnić przed lub w trakcie strajku, którzy pracownicy będą utrzy-
mywali w ruchu funkcje zakładu pracy w takim stopniu, aby zorgani-
zowana zgodnie z prawem akcja strajkowa nie stanowiła zagrożenia 
dla zdrowia i życia ludzi. 

Nie ma przeszkód prawnych, aby związki zawodowe ograni-
czyły w postanowieniach statutowych zagwarantowane przepi-
sami powszechnie obowiązującej ustawy z 23.5.1991 r. przysługu-
jące im uprawnienia i rozbudowały procedury strajkowe. Ustawa 
z 23.5.1991 r. zawiera wykaz maksymalnych ograniczeń i zakazów, 
jakie mogą obowiązywać na stanowiskach pracy i zatrudnionych na 
takich stanowiskach pracowników, zobowiązanych do wykonywania 
pracy w czasie legalnego strajku, w którym nie powinni uczestniczyć 
– ze względu na konieczność ochrony zdrowia i życia ludzi – wszyscy 
zatrudnieni. Zwiększone ograniczenia uprawnień strajkowych gwaran-
towanych powszechnie przepisami mogą polegać na wydłużeniu okresu 
wyprzedzenia w powiadomieniu pracodawcy o planowanej akcji straj-
kowej, zaostrzeniu wymagań koniecznych do podjęcia decyzji o zorga-
nizowaniu strajku (stuprocentowe quorum, czyli obowiązek uczest-
niczenia w głosowaniu wszystkich zatrudnionych w zakładzie pracy, 
który ma być objęty strajkiem, kwalifikowana większość, dwie trzecie 
lub trzy czwarte głosujących za zorganizowaniem strajku). Trzeba 
jednak zaznaczyć, że w dotychczasowej praktyce strajkowej w kraju 
nie napotkano przypadku polegającego na podjęciu uchwały o “samo-
ograniczeniu” organizacji związkowej w korzystaniu z przysługują-
cych związkom zawodowym uprawnień do organizowania strajków.

Strajk kontrolowany ex ante z możliwością dokonania przez 
partnerów społecznych selektywnej i dynamicznej kontroli ad hoc

Przypadek wyłączenia z prawa do strajku wskazanych przez part-
nerów społecznych pracowników medycznych mógłby zostać zakwa-
lifikowany do kategorii modelu strajku kontrolowanego przed rozpo-
częciem akcji strajkowej, stwarzającego partnerom społecznym 
możliwość dokonywania i korygowania dokonanych wyborów 
w części dotyczącej ilościowych i jakościowych ograniczeń uprawnień 
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strajkowania pracownikom medycznym niezbędnym do zagwaran-
towania ochrony zdrowia i życia ludzi. Z tej perspektywy ważne są 
stanowiska pracy, urządzenia i instalacje, które muszą funkcjonować 
bez przerwy, ponieważ wstrzymanie wykonywania takich prac może 
spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. W niektórych sytu-
acjach, uzależnionych od warunków zewnętrznych, na które człowiek 
nie ma wpływu, model ex-ante może być uzupełniony modelem ad-hoc, 
polegającym na selektywnej i dynamicznej kontroli zagrożeń dla życia 
i zdrowia ludności. Jako przykład można podać objęcie zakazem strajku 
pracowników zakładów oczyszczania miasta w czasie nadzwyczaj-
nych upałów. Brak reakcji odpowiednich władz wobec zamierzonych 
działań strajkowych planowanych przez pracowników zajmujących się 
czyszczeniem i porządkowaniem miasta oraz wywózką śmieci może 
prowadzić do wybuchu epidemii, zagrażającej zdrowiu i życiu miesz-
kańców. Wywóz śmieci może stać się usługą niezbędną, ze względu 
na zagrożenie dla zdrowia lub życia, jeżeli strajk w tym sektorze prze-
kroczy pewien okres lub pewien zasięg.16 

Konkluzje i postulaty

W pierwszej ustawie o związkach zawodowych z 8.10.1982 r. wpro-
wadzone zostały daleko idące ograniczenia i zakazy strajkowania na 
stanowiskach pracy oraz w zakładach pracy świadczących usługi dla 
społeczeństwa.17 Założenie o “niezbędności” usług nie korespondo-
wało z rozbudowanymi katalogami rodzajów prac, stanowisk pracy, 
na których nie można było gwarantować zatrudnionym pracow-
nikom swobody czynienia użytku z naturalnej, przysługującej każdej 
zatrudnionej osobie wolności strajkowania, a związkom zawodowym 
wolności organizowania strajków. Uchwalona 23.5.1991 r. ustawa 
o rozwiązywaniu sporów zbiorowych zagwarantowała partnerom 
społecznym prawo do: 1) zakładania i przystępowania pracowników 
i innych zatrudnionych do organizacji związkowych; 2) negocjowania 

16  Wolność..,op.cit., s. 121. 
17  A.M. Świątkowski, Kompetencje związków zawodowych w sporach zbiorowych pracy [w:] Kompe-

tencje związków zawodowych, PWN, Warszawa-Kraków, s. 329 i n.
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układów zbiorowych pracy; 3) prowadzenia sporów zbiorowych. 
Oceniając obowiązujące rozwiązania prawne dotyczące ograni-
czeń prawa do strajkowania z uwagi na potrzebę świadczenia pracy 
w okresie strajku na stanowiskach pracy, na których praca nie może 
zostać wstrzymana z uwagi na możliwość zagrożenia dwóch najważ-
niejszych dóbr dla człowieka, jakimi są zdrowie i życie, uważam, że 
wybór dokonany ponad ćwierć wieku temu był słuszny. Właściwa jest 
także metoda ochrony tych dóbr. Polega ona na ogólnym ograniczeniu 
prawa strajkowania na tych stanowiskach pracy, na których praca nie 
może być czasowo zaprzestana ze względu na możliwość stworzenia 
zagrożenia dla jednego albo drugiego wspólnego dobra, bądź obydwu 
jednocześnie prawnie chronionych, najważniejszych dla ludzi wartości. 
Ustawodawca ex ante zdefiniował podstawowe dobra objęte ochroną 
prawną sformułowaną w przepisach ustanawiających czasowe ograni-
czenia strajkowania. Uczynił to wskazując nie pracowników, którzy nie 
powinni korzystać z wolności strajkowania, ale stanowiska pracy, na 
których zatrudnieni pracownicy nie powinni uczestniczyć w legalnym 
strajku. Umożliwił organizatorom strajków oraz pracodawcom objętym 
akcją strajkową podejmowanie decyzji ad hoc, w zależności od sytu-
acji i stopnia zagrożenia strajkiem podstawowych dóbr, będących pod 
ochroną prawną. Model ochrony prawnej, z jednej strony podstawowej 
wolności pracownika i reprezentującej jego interesy organizacji związ-
kowej do podejmowania decyzji o zorganizowaniu i udziale w akcji 
strajkowej, z drugiej natomiast o powinności ochrony zdrowia i życia 
ludzkiego, jest unikatowy, łączy bowiem cechy charakterystyczne dla 
selektywnych i dynamicznych modeli ex ante oraz ad hoc, przyjętych 
jako akceptowane we wszystkich systemach zbiorowego prawa pracy 
wzorce procedowania przez władze państwowe, zmierzające do zagwa-
rantowania wyważonego kompromisu między tymi, którzy chcą straj-
kować, lecz dla ochrony dwóch ważnych wspólnych dóbr nie powinni 
przerywać pracy, mimo że mieliby prawo to uczynić. 

Przyjęty przez system zbiorowego prawa pracy model można były 
zrekonstruować w taki sposób, żeby każda ze stron sporu zbiorowego 
mogła odnieść korzyść z podjętej akcji zbiorowej bez szkody dla osób 
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bezpośrednio dotkniętych strajkiem – pacjentów szpitali oraz najszerzej 
pojętego społeczeństwa. Ma on bowiem trzy wady. Pierwsza polega na 
tym, że w ustawie z 23.5.1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych 
nie wskazano niezależnego organu rozstrzygającego spory między orga-
nizatorami strajku oraz pracownikami, którzy zamierzają wziąć udział 
w legalnym strajku, a pracodawcą i jego wyobrażeniem, na ilu stano-
wiskach pracy, niezbędnych do zagwarantowania ochrony zdrowia lub 
życia ludzkiego powinno być zarządzone ad hoc ograniczenie strajko-
wania. Rozbieżność stanowisk w tej sprawie między stronami sporu 
zbiorowego jest rozstrzygana dopiero wówczas, gdy wyspecjalizo-
wany w sprawach karnych, a nie pracowniczych organ wymiaru spra-
wiedliwości upoważniony do stosowania sankcji wobec osób narusza-
jących przepisy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, dojdzie 
do wniosku, że strajk stworzył zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, 
ponieważ bierze w nim udział zbyt duża grupa pracowników, z których 
część nie powinna przerywać pracy, albowiem kontynuując pracę 
gwarantują bezpieczeństwo dobrom objętym ochroną prawną.

Druga dotyczy braku instrumentów prawnych gwarantujących 
zachowanie równowagi stronom sporu zbiorowego. W przypadku 
rozbieżności zapatrywań między organizatorem strajku – związkiem 
zawodowym a pracodawcą, który jest zdania, że strajkujący pracow-
nicy są zatrudnieni na stanowiskach pracy, na których nie powinni 
strajkować ze względu na ochronę zdrowia i życia, pracodawca nie 
ma możliwości wywarcia presji na organizatora pracy oraz pracow-
ników, aby przerwali strajk. Wydaje się, że w takim przypadku na 
zmianę nastawienia strajkujących i organizatorów strajku mogłaby 
wpłynąć zapowiedź pracodawcy o ogłoszeniu lokautu defensyw-
nego. W polskim systemie rozwiązywania sporów zbiorowych lokaut 
jest instrumentem prawnym nie uregulowanym w przepisach zbio-
rowego prawa pracy18. Przyznanie pracodawcy prawa do zorganizo-
wania w pewnych sytuacjach lokautu, bez obawy narażania się na 

18  A.M. Świątkowski, Strajk i lokaut [w:) Prawo pracy. Refleksje i poszukiwania, Księga Jubileuszowa] 
Profesora Jerzego Wratnego, red. G. Uścińska, Warszawa 2013, s. 148 i n.; Tenże, Lokaut. Studium stosunków prze-
mysłowych (w:) Studia z Zakresy Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 31 i n.
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odpowiedzialność karną za naruszenie przepisów ustawy z 23.5.1991 
r., przyczyniłoby się do wyrównania zachwianej równowagi w zbioro-
wych stosunkach pracy. Ułatwiłoby również przedstawicielom stron 
sporu zbiorowego osiągnięcie porozumienia odnośnie tego, którzy 
pracownicy zatrudnieni na stanowiskach, urządzeniach, instalacjach 
objętych zakazem strajkowania, są niezbędni pracodawcy do zabezpie-
czenia zdrowia i życia ludzi i w związku z tym nie mogą uczestniczyć 
w akcji strajkowej. W art. 19 ust. 1 ustawy z 23.5.1991 r. ustawodawca 
stwierdził niedopuszczalność zaprzestania pracy w wyniku akcji straj-
kowej na niektórych, ogólnie określonych, stanowiskach pracy. Pozo-
stawił więc stronom sporu zbiorowego, występującym w zbiorowych 
stosunkach pracy w roli partnerów społecznych, rozwiązanie spraw 
odnoszących sie do uzgodnienia, ilu pracowników zatrudnionych 
przy pracach wrażliwych z punktu widzenia ochrony wymienionych 
w tym przepisie dóbr nie powinno uczestniczyć w konkretnym strajku. 
Zagwarantowanie w przepisach zbiorowego prawa pracy równej 
pozycji stronom poprzez przyznanie pracodawcy zagrożonego straj-
kiem możliwości zorganizowania defensywnego lokautu przyczyni-
łoby się do wyrównania zachwianej równowagi w ostatnim, nie poko-
jowym stadium rozwiązywania sporu, po zaprzestaniu mediacji lub 
arbitrażu. Świadomość pracowników o możliwości skorzystania przez 
pracodawcę dotkniętego strajkiem z przysługującego mu uprawnienia 
do ogłoszenia lokautu wobec strajkujących powinna skutkować podję-
ciem rokowań. Byłyby one ograniczone do wybranego zagadnienia 
regulowanego w art. 19 ust. 1 ustawy z 23.5.1991 r., mogłyby jednak 
przyczynić do realizacji nowoczesnej koncepcji partnerstwa społecz-
nego także w ostatniej fazie sporu zbiorowego19.

Ostatni, najważniejszy postulat, dotyczy wprowadzenia w usta-
wodawstwie regulującym prawa stron sporu zbiorowego prowa-
dzonego w sektorze usług niezbędnych dla ochrony zdrowia i życia 
koncepcji wirtualnego strajku i lokautu20. W odróżnieniu od strajku 

19  A.M. Świątkowski, Gwarancje …, s.54 i n; 226 i n. 
20  A. Nicita, M. Rizzoli, The case for the virtual strike, Spronger-Verlag, Port Econ.J Original Article 2009. 
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“rzeczywistego” partnerzy społeczni uczestniczący w strajku wirtu-
alnym nie podlegaliby ograniczeniom ustanowionym obecnie w art. 19 
ust. 1 ustawy z 23.5.1991 r.. Decyzja o zaprzestaniu przez personel 
medyczny strajku wiązałaby się w wyłącznie z utratą wynagrodzenia 
pracowników uczestniczących w strajku. Wynagrodzenie, które praco-
dawca miałby obowiązek wypłacić pracownikom, gdyby nie straj-
kowali, powinno być przekazywane na określony cel społeczny, na 
przykład wyposażenie szpitala. Pracodawca, podejmujący decyzję 
o ogłoszeniu wirtualnego lokautu, zmierzającego do wywarcia presji 
na strajkujących pracowników, miałby obowiązek przekazania uzyska-
nego dochodu na ten sam lub podobny cel społeczny, na który prze-
kazywane byłoby wynagrodzenie niewypłacone strajkującym pracow-
nikom. Przedstawiona koncepcja wirtualnego strajku i lokautu 
polepszałaby sytuację stron sporu zbiorowego: gwarantowałaby im 
nieograniczoną prawnie swobodę korzystania z wolności uregulowa-
nych przepisami zbiorowego prawa pracy. Największą korzyść osiąg-
nęliby beneficjenci, na których konta wpłynęłyby świadczenia mająt-
kowe, nie przysługujące partnerom społecznym, biorącym aktywny 
udział w ostatniej fazie sporu zbiorowego. 



Prawo i Medycyna 2/2017 (67, vol. 19) 21

Joanna Różyńska

Ryzyko i potencjalne korzyści badania biomedycznego
bez potencjału terapeutycznego z udziałem osób 
małoletnich 

Prowadzenie biomedycznych badań naukowych na osobach niezdol-
nych do samodzielnego wyrażenia świadomej i dobrowolnej zgody, 
w szczególności małoletnich, od lat jest przedmiotem sporów w litera-
turze z zakresu etyki i prawa badań naukowych. Kontrowersje wzbudza 
zwłaszcza dopuszczalność zapraszania takich osób do udziału w bada-
niach pozbawionych potencjału przysporzenia uczestnikom bezpo-
średnich korzyści zdrowotnych, czyli w tzw. badaniach „nieterapeu-
tycznych”, których jedynym celem jest rozwój uogólnialnej wiedzy 
naukowej mogącej przyczynić się do wypracowania bardziej bezpiecz-
nych i skutecznych metod diagnostycznych, terapeutycznych i profi-
laktycznych1. Uczestnicy badań „nieterapeutycznych” są bowiem 

1  Praca jest rezultatem realizacji projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum 
Nauki, nr grantu 2014/15/B/HS1/03829. Szerzej zob. np. L. M. Kopelman, What Conditions Justify Risky 
Nontherapeutic or “No Benefit” Pediatric Studies: A Sliding Scale Analysis, „The Journal of Law, Medicine 
& Ethics”, 2004, vol. 32, nr 4, s. 749-758; P. Litton, Non-Beneficial Pediatric Research and the Best Interest 
Standard: A Reconciliation, „Yale Journal of Health Policy, Law, and Ethics” 2008, vol. 8, s. 359-420; D. 
Wendler, A New Justification or Pediatric Research Without the Potential for Clinical Benefit, „The American 
Journal of Bioethics” 2012, vol. 12, nr 1, s. 23-31; L. M. Kopelman, On Justifying Pediatric Research Without 
the Prospect of Clinical Benefit, „The American Journal of Bioethics” 2012, vol. 12, nr 1, s. 32-34; M. Spriggs, 
Justifying Pediatric Research Not Expected to Benefit Child Subjects, „The American Journal of Bioethics” 
2012, vol. 12, nr 1, s. 42-44; P. Litton, A More Persuasive Justification for Pediatric Research, „The American 
Journal of Bioethics” 2012, vol. 12, nr 1, s. 44-46; S. Shah, Does Research with Children Violate the Best Inte-
rests Standard? An Empirical and Conceptual Analysis, „Northwestern Journal of Law & Social Policy” 2013, 
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narażani na ryzyko odniesienia różnego rodzaju szkód wyłącznie 
w imię nauki i dobra przyszłych pacjentów. Jeśli rekrutują się z popu-
lacji osób prawnie lub faktycznie niezdolnych do wyrażenia zgody, np. 
populacji pediatrycznej, nie mają możliwości samodzielnego podjęcia 
decyzji o udziale w takich przedsięwzięciach naukowych, a co za tym 
idzie, są narażeni na to, że zostaną wykorzystani, potraktowani instru-
mentalnie – wyłącznie jako środek do osiągnięcia celu potencjalnie 
wartościowego dla innych. 

Od całkowitego zakazu do dopuszczenia tytułem wyjątku

Pierwsze standardy międzynarodowe dotyczące etyki badań biome-
dycznych z udziałem człowieka opierały się na założeniu, że najlep-
szym sposobem ochrony interesów osób niezdolnych do samodziel-
nego wyrażenia zgody jest wykluczenie ich z udziału w jakichkolwiek 
badaniach naukowych. Takie rozwiązanie przyjęli twórcy tzw. Kodeksu 
Norymberskiego, czyli katalogu dziesięciu zasad prowadzenia ekspe-
rymentów medycznych na ludziach, będącego pierwotnie fragmentem 
uzasadnienia wyroku Amerykańskiego Trybunału Wojskowego orze-
kającego w Norymberdze w latach 1946-1947 przeciwko nazistow-
skim lekarzom i administratorom służby zdrowia odpowiedzialnym 
za prowadzenie zbrodniczych eksperymentów medycznych na więź-
niach obozów koncentracyjnych. Artykuł 1 Kodeksu stanowił, że 
„warunkiem koniecznym [prowadzenia eksperymentu medycznego na 
człowieku] jest dobrowolna zgoda osoby, która ma być mu poddana. 
Oznacza to, że osoba, która ma być włączona do eksperymentu, 
powinna być w świetle prawa zdolna do udzielenia zgody; powinna 
znajdować się w takiej sytuacji, w której będzie w stanie dokonać 
wolnego wyboru, bez ingerencji jakichkolwiek czynników mających 
charakter przymusu, oszustwa, podstępu, zastraszenia, nadużycia 
władzy lub innych zawoalowanych form presji albo przemocy; 

vol. 8, nr 2, s. 121-173; L. Broström, M. Johansson, Involving Children in Non-therapeutic Research: On the 
Development Argument, „Medicine, Health Care and Philosophy” 2014, vol. 17, nr 1, s. 53-60; J. Piasecki, M. 
Waligóra, V. Dranseika, Non-Beneficial Pediatric Research: Individual and Social Interests, „Medicine, Health 
Care and Philosophy” 2015, vol. 18, s. 103-112. 
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a ponadto powinna posiadać wiedzę i zrozumienie przedmiotowych 
kwestii w stopniu wystarczającym do podjęcia przez nią rozumnej 
i światłej decyzji...”2. Kodeks Norymberski nie przewidywał insty-
tucji zgody zastępczej, tj. możliwości włączenia do eksperymentu 
osoby niezdolnej do samodzielnego wyrażenia zgody, na podstawie 
zgody lub pozwolenia innego podmiotu, w szczególności jej przed-
stawiciela ustawowego. Takie rozwiązanie szybko jednak uznano za 
nadmiernie restrykcyjne3. Groziło bowiem istotnym spowolnieniem, 
a nawet zatrzymaniem rozwoju nowych, bardziej skutecznych metod 
diagnostycznych, terapeutycznych lub profilaktycznych w dziedzinach 
medycznych o fundamentalnym znaczeniu dla populacji pacjentów 
całkowicie lub częściowo niezdolnych do samodzielnego decydowania 
o sobie (np. pediatrii, neonatologii)4.

W 1964 r. Światowe Stowarzyszenie Lekarzy (World Medical Asso-
ciation, WMA) przyjęło Deklarację Helsińską, która do dziś (wielo-
krotnie nowelizowana) stanowi najważniejszy międzynarodowy stan-
dard etyki badań biomedycznych z udziałem człowieka5. Dokument 
ten dopuszczał możliwość prowadzenia badań na osobach niezdolnych 
do samodzielnego wyrażenia zgody, w tym na dzieciach, za zgodą 
ich przedstawicieli ustawowych. Jednakże zarówno wersja z 1964 r.  
(choć w tej kwestii postanowienia Deklaracji były dalekie od spójności6), 

2  The Nuremberg Code (w:) Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals, 
Washington, D.C., US Government Printing Office 1949, t. II, s. 181–182. Tłumaczenie na język polski 
dostępne jest w: J. Różyńska, M. Waligóra (red.), Badania naukowe z udziałem ludzi w biomedycynie. Stan-
dardy międzynarodowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 237-238.

3  Zob. np. J. F. Childress, Nuremberg’s Legacy: Some Ethical Reflections, „Perspectives in Biology 
and Medicine” 2000, vol. 43, nr 3, s. 350.

4  Szacuje się, że ponad połowa leków stosowanych w opiece pediatrycznej nigdy nie została prze-
badana na dzieciach. Zob. R. Roberts, W. Rodriquez, D. Murphy, T. Crescenzi, Pediatric Drug Labeling: 
Improving the Safety and Efficacy of Pediatric Therapies, JAMA 2003, nr 290, s. 905-911; P.H.Y Caldwell, 
S.B. Murphy, P.H. Butow, J.C. Craig, Clinical Trials in Children, „Lancet” 2004, nr 364, s. 803-811.

5  World Medical Association, Human Experimentation: Code of Ethics of the World Medical Associ-
ation, „British Medical Journal” 1964, vol. 2, s. 177.

6  W części III Deklaracji Helsińskiej z 1964 r. dotyczącej nieterapeutycznych badań klinicznych 
(nontherapeutic clinical research) znalazły się dwa następujące zapisy, które trudno uznać za wzajemnie 
niesprzeczne: „3a. Kliniczne badanie naukowe na jednostce ludzkiej (human being) nie może być przepro-
wadzone bez jej dobrowolnej zgody, wyrażonej przez nią po otrzymaniu pełnej informacji; jeśli jednostka nie 
ma zdolności prawnej do udzielenia zgody (is legally incompetent), należy uzyskać zgodę od jej przedstawi-
ciela ustawowego (legal guardian). 3b. Uczestnik klinicznego badania naukowego musi być w takiej kondycji 
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jak i kolejne edycje z roku 1975, 1983, 1989 i 19967, nie uznawały za 
etycznie dopuszczalne włączania takich osób do badań „nieterapeu-
tycznych”. Istotną zmianę w tym zakresie przyniosła rewizja Dekla-
racji przyjęta przez Walne Zgromadzenie WMA w 2000 roku8. 

Większość współczesnych regulacji etycznych i prawnych dotyczą-
cych badań biomedycznych dostrzega te problemy i stara się chronić 
jednostki niezdolne do wyrażenia zgody w sposób, który nie blokuje 
realizacji cennych badań z ich udziałem. Istnieje coraz powszech-
niejsza zgoda co do tego, że podmioty te powinny – tytułem wyjątku – 
móc brać udział w „nieterapeutycznych” badaniach biomedycznych, 
o ile badania te są zaprojektowane i prowadzone zgodnie z zasadami 
dotyczącymi realizacji wszelkich badań z udziałem ludzi, a ponadto 
spełniają określone dodatkowe warunki ochronne. Do najważniejszych 
z nich należą: 
1. wymóg konieczności przeprowadzenia danego badania z udziałem 

osób niezdolnych do wyrażenia zgody; 
2. wymóg, aby badanie miało potencjał dostarczenia korzyści dla 

populacji, której przedstawicielami są uczestnicy badania;
3. wymóg, aby ryzyko związane z udziałem w badaniu było minimalne;
4. wymóg uzyskania zgody od przedstawiciela ustawowego potencjalnego 

uczestnika badania niezdolnego do samodzielnego udzielenia zgody (lub 
od innego podmiotu uprawnionego do udzielania takiego zezwolenia);

5. wymóg uzyskania zgody/przyzwolenia (assent) na udział w badaniu 
od samego potencjalnego uczestnika, jeśli jest w stanie jej/go udzielić; 

6. wymóg poszanowania sprzeciwu (objection, dissent) potencjalnego 
uczestnika badania. 
Celem niniejszego artykułu jest krytyczna rekonstrukcja trzech 

pierwszych z wymienionych wyżej wymogów, tj. warunków 

umysłowej, psychicznej i prawnej, aby być w stanie w pełni korzystać ze swoich zdolności do podejmowania 
decyzji (as to be able to exercise fully his power of choice)”. 

7  Wybrane historyczne wersje Deklaracji znaleźć można w: R.V. Carlson, K.M. Boyd, D.J. Webb, 
The Revision of the Declaration of Helsinki: Past, Present and Future, „British Journal of Clinical Pharma-
cology” 2004, vol. 57, nr 6, s. 708-713.

8  Tłumaczenie na język polski Deklaracji z 2000 r. (z notami wyjaśniającymi z 2008 r.) dostępne jest 
w: J.Różyńska, M. Waligóra (red.), Badania naukowe z udziałem ludzi w biomedycynie…, s.239-244.
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dotyczących natury korzyści oraz poziomu dopuszczalnego ryzyka 
związanego z udziałem osób niezdolnych do wyrażenia zgody w bada-
niach bez potencjału terapeutycznego9. Ze względu na ograniczone 
ramy niniejszego opracowania przedmiotem dalszych analiz będą regu-
lacje dotyczące badań z udziałem osób małoletnich zawarte w nastę-
pujących dokumentach międzynarodowych: Deklaracji Helsińskiej 
Światowego Stowarzyszenia Lekarzy z 2013 r.10, określającej etyczne 
standardy prowadzenia badań biomedycznych z udziałem człowieka, 
w Konwencji Rady Europy o ochronie praw człowieka i godności istoty 
ludz kiej wobec zastosowań biologii i medycyny: Konwencji o pra wach 
człowieka i biomedycynie z 1997 roku (zwanej też Konwencją z Oviedo 
albo Europejską Konwencją Bioetyczną)11 oraz w Protokole Dodat-
kowym do tej Konwencji dotyczącym badań biomedycznych przyjętym 
w 2005 r.12. Te dwa ostatnie dokumenty są najważniejszymi aktami 
prawnymi o zasięgu regionalnym regulującymi prowadzenie badań 
biomedycznych z udziałem ludzi13. Przeanalizowane zostaną także 
regulacje unijne dotyczące standardów prowadzenia badań klinicz-
nych z udziałem osób małoletnich zawarte w Dyrektywie 2001/20/WE 

9  Szerzej o kontrowersjach wokół wymogu uzyskania zgody/przyzwolenia i wymogu poszanowania 
sprzeciwu potencjalnego małoletniego uczestnika badania, zob. np. S. Joffe, Rethink „Affirmative Agreement”, 
but Abandon „Assent”, „The American Journal of Bioethics” 2003, vol. 3, nr 4, s. 9-11; A.A. Kon, Assent in 
Pediatric Research, „Pediatrics” 2006, vol. 117, nr 5, s. 1806-1810; A. Sibley, M. Sheehan, A.J. Pollard, Assent 
is not Consent, „Journal of Medical Ethics” 2012, vol. 38, nr 1, s. 3; M. Waligóra, V. Dranseika, J. Piasecki, 
Child’s Assent in Research: Age Threshold or Personalisation?, „BMC Medical Ethics” 2014, vol. 15, nr 1, s. 
44 i nast.; M. Waligóra, J. Różyńska, J. Piasecki, Child’s Objection to Non-Beneficial Research: Capacity and 
Distress Based Models, „Medicine, Health Care and Philosophy” 2016, vol. 19, nr 1, s. 65-70.

10  World Medical Association (WMA), Declaration of Helsinki, Ethical Principles for Medical 
Research Involving Human Subjects, Helsinki, Finland 1964 – Fortaleza, Brazil 2013; http://www.wma.net/
en/30publications/10policies/b3/; tłum. na język polski dostępne jest na stronie: http://www.nil.org.pl/__data/
assets/pdf_file/0008/93248/Deklaracja-Helsinska-przyjeta-na-64-ZO-WMA_-pazdziernik-2013_pelny-tekst.pdf

11  Council of Europe, Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human 
Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine, 
Oviedo, 4.04.1997, ETS No.164; http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/164; 
tłum. na język polski dostępne jest w: J. Różyńska, M. Waligóra (red.), Badania naukowe z udziałem ludzi 
w biomedycynie…, s. 259-269.

12  Council of Europe, Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine, 
concerning Biomedical Research, Strasbourg, 25.01.2005 (CETS No. 195); http://www.coe.int/en/web/
conventions/full-list/-/conventions/treaty/195; tłum. na język polski dostępne jest w: J. Różyńska, M. Waligóra 
(red.), Badania naukowe z udziałem ludzi w biomedycynie…, s. 270-282. 

13  Warto przypomnieć, że Polska podpisała Konwencję o prawach człowieka i biomedycynie w dniu 7 maja 
1999 r., ale jeszcze jej nie ratyfikowała. Konwencja nie jest więc źródłem prawa powszechnie obowiązującego RP. 
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Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie 
zbliżania przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 
państw członkowskich, odnoszących się do wdrożenia zasady dobrej 
praktyki klinicznej w prowadzeniu badań klinicznych produktów lecz-
niczych, przeznaczonych do stosowania przez człowieka14, implemen-
towanej do polskiego prawa ustawą z dnia 6 września 2001 r. – prawo 
farmaceutyczne15, oraz w nowym Rozporządzeniu Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) nr 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 
badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz 
uchylenia dyrektywy 2001/20/WE16. 

Konieczność prowadzenia badań na osobach małoletnich 

Po pierwsze, prowadzenie badań biomedycznych bez potencjału 
terapeutycznego na osobach małoletnich jest dopuszczalne tylko 
wtedy, gdy niemożliwe jest uzyskanie równie wartościowych wyników 
naukowych w badaniach z udziałem osób zdolnych do samodzielnego 
wyrażenia zgody. Wymóg ten stanowi emanację ogólnej zasady, iż 
przedstawiciele populacji szczególnie narażonych na wykorzystanie 
i pokrzywdzenie (vulnerable populations) powinni być zapraszani 
do udziału w badaniach naukowych tylko wtedy, gdy ich udział jest 
konieczny – z naukowego i metodologicznego punktu widzenia – do 
osiągnięcia celów (korzyści) naukowych badania. 

Powyższy warunek zapisany jest we wszystkich analizowanych 
tu międzynarodowych standardach etycznych i prawnych dotyczą-
cych badań biomedycznych z udziałem człowieka. Wysłowiony 
jest wprost w pkt. 28 Deklaracji Helsińskiej, art. 17 ust. 1 pkt III 
Konwencji z Oviedo oraz art. 15 ust. 1 pkt II Protokołu Dodat-
kowego dotyczącego badań biomedycznych. Zawarty jest także 
w regulacjach unijnych dotyczących badań klinicznych. Wynika 

14  Dz. Urz. UE L 121 z 01.05.2001, str. 34-44, z późn. zm.
15  Dz. U. z 2016 r. poz. 2142 z późn. zm.
16  Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, s. 1-76. Rozporządzenie formalnie weszło w życie 6 czerwca 2014 

r. Będzie stosowane po upływie 6 miesięcy po dniu publikacji przez Komisję Europejską w Dz. Urz. UE zawia-
domienia dotyczącego funkcjonalności portalu UE oraz bazy danych UE. Obecnie publikacja zawiadomienia 
planowana jest na październik 2018 roku.



Prawo i Medycyna 2/2017 (67, vol. 19) 27

Ryzyko i potencjalne korzyści badania biomedycznego...

z Dyrektywy 2001/20/WE (art. 4 lit. e), która została transponowana 
do prawa polskiego ustawą – prawo farmaceutyczne (dalej: „u.p.f.”). 
Przepisy tej ustawy stanowią, że badanie kliniczne z udziałem 
małoletnich może być prowadzone pod warunkiem, że „przeprowa-
dzenie takiego badania klinicznego jest niezbędne dla potwierdzenia 
danych uzyskanych w badaniach klinicznych, których uczestnikami 
były osoby zdolne do wyrażenia świadomej zgody, lub w badaniach 
klinicznych prowadzonych innymi metodami naukowymi” (art. 37 
h ust. 1 pkt 4 u.p.f.) i gdy „badanie kliniczne bezpośrednio dotyczy 
choroby występującej u danego małoletniego lub jest możliwe do 
przeprowadzenia tylko z udziałem małoletnich” (art. 37 h ust. 1 
pkt 5 u.p.f.). Podkreślić należy, że to właśnie ostatni z cytowanych 
przepisów otwiera możliwość prowadzenia na małoletnich badań 
klinicznych, które nie mają potencjału dostarczenia uczestnikom 
bezpośrednich korzyści zdrowotnych. Badanie klinicznie – na co 
wskazuje spójnik „lub” użyty w Dyrektywie i w implementującej 
ją ustawie – może bowiem, ale nie musi dotyczyć choroby, na 
którą cierpi konkretny małoletni uczestnik. Podobne unormowanie 
zawarte jest w przepisie art. 32 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014, który stanowi, że 
warunkiem realizacji badania klinicznego z udziałem małoletnich 
jest w szczególności „konieczność przeprowadzenia badania klinicz-
nego z udziałem małoletnich w celu walidacji danych uzyskanych 
w badaniach klinicznych z udziałem osób zdolnych do wyrażenia 
świadomej zgody lub uzyskanych z wykorzystaniem innych metod 
badawczych” i przepis art. 32 ust. 1 lit. f, stwierdzający, że badanie 
musi dotyczyć bezpośrednio choroby występującej u danego mało-
letniego albo mieć taki charakter, że można je przeprowadzić tylko 
z udziałem małoletnich17. 

17  Por. też. art. 31 ust. 1 lit. e Rozporządzenia dotyczący warunków prowadzenia badań klinicznych 
z udziałem uczestników niezdolnych do wyrażenia zgody, który stanowi, że jednym z warunków dopuszczal-
ności prowadzenia takich badań jest „konieczność przeprowadzenia badania klinicznego z udziałem uczestników 
niezdolnych do wyrażenia zgody, a danych o porównywalnej ważności nie można uzyskać w badaniach klinicznych 
z udziałem osób zdolnych do wyrażenia świadomej zgody lub z wykorzystaniem innych metod badawczych”. 
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Korzyści dla reprezentowanej populacji pediatrycznej 

Drugim warunkiem dopuszczalności prowadzenia badania „niete-
rapeutycznego” na osobie małoletniej jest znaczenie potencjalnej 
korzyści badania dla populacji pediatrycznej, której przedstawicielem 
jest dany małoletni18. Badanie winno być nakierowane na rozwiązanie 
problemu naukowego lub klinicznego dotyczącego choroby – bądź 
szerzej – kondycji zdrowotnej charakterystycznej dla dzieci, które 
pod medycznie istotnymi względami (wiek, płeć, stan zdrowia, rodzaj 
choroby lub niepełnosprawności) są podobne do uczestnika badania. 

Warunek ten jest wyrażony wprost we wszystkich międzynaro-
dowych i europejskich dokumentach regulacyjnych, choć w nieco 
odmienny sposób. I tak, pkt 28 Deklaracji Helsińskiej stanowi, że 
prowadzenie badania na uczestnikach niezdolnych do wyrażenia 
zgody, w szczególności na osobach małoletnich, które nie wiąże się 
z prawdopodobieństwem przysporzenia im bezpośrednich korzyści, 
jest dopuszczane tylko wtedy, gdy „ma na celu poprawę zdrowia grupy 
reprezentowanej przez potencjalnego uczestnika”. Artykuł 17 ust. 
2 pkt I Konwencji z Oviedo i analogiczny art. 15 ust. 2 pkt I Proto-
kołu Dodatkowego dotyczącego badań biomedycznych stwierdzają, że 
takie badanie może być prowadzone, o ile „ma na celu przyczynienie 
się do ostatecznego osiągnięcia wyników będących w stanie zapewnić 
korzyść osobie zainteresowanej albo innym osobom należącym do tej 
samej kategorii wiekowej albo dotkniętym tą samą chorobą lub zaburze-
niami albo będącym w tym samym stanie, poprzez istotne podniesienie 
poziomu wiedzy naukowej na temat stanu, choroby lub zaburzenia, 
na które cierpi ta osoba”. Jak widać, zarówno Deklaracja Helsińska, 
jak i Konwencja z Oviedo oraz Protokół Dodatkowy wymagają, aby 
potencjalna korzyść badania „nieterapeutycznego” miała charakter 

18  Szerzej o etycznej wartości tego wymogu zob. np. L.M. Kopelman, Group Benefit and Protection 
of Pediatric Research Subjects: Grimes v. Kennedy Krieger and the Lead Abatement Study, „Accountability 
in Research” 2002, vol. 9, nr 3-4, s. 177-192; M. Johansson. L. Brostrom, Does Peer Benefit Justify Research 
on Incompetent Individuals? The Same-Population Condition in Codes of Research Ethics, „Medicine, Health 
Care and Philosophy” 2012, vol. 15, s. 287-294.
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(mniej lub bardziej odległej) korzyści zdrowotnej dla reprezentowanej 
przez małoletniego uczestnika populacji pediatrycznej. 

Mniej stanowcze i jednoznaczne w tym zakresie są regulacje unijne. 
Wspominany już art. 32 lit. e Dyrektywy 2001/20/WE, przeniesiony 
do ustawy – prawo farmaceutyczne stanowi, że jednym z warunków 
prowadzenia badania klinicznego z udziałem małoletnich uczestników 
jest to, że „grupa pacjentów potencjalnie odniesie bezpośrednie korzyści 
z badania klinicznego” (art. 37 h ust. 1 pkt 4 u.p.f.), a „badanie kliniczne 
bezpośrednio dotyczy choroby występującej u danego małoletniego lub 
jest możliwe do przeprowadzenia tylko z udziałem małoletnich” (art. 
37 h ust. 1 pkt 5 u.p.f.). Przepisy te nastręczają liczne wątpliwości inter-
pretacyjne. Po pierwsze, nie jest jasne, do kogo donosi się wyrażenie 
„grupa pacjentów”. Czy chodzi tu o grupę chorych małoletnich uczest-
ników badania, czy też o populację pacjentów pediatrycznych? Wydaje 
się, że właściwsza jest druga interpretacja. Dyrektywa dość konsekwen-
tnie odróżnia bowiem uczestnika badania od pacjenta. Jeśli jednak zało-
żymy, że chodzi o populację (przyszłych) pacjentów pediatrycznych, to 
pojawia się drugi problem. Z cytowanych przepisów wynika wszakże, 
iż badanie kliniczne z udziałem osób małoletnich nie musi bezpośrednio 
dotyczyć choroby występującej u uczestników. A skoro tak, to z prze-
pisów tych nie wynika, iż populacja pacjentów pediatrycznych, która ma 
odnieść w przyszłości bezpośrednią korzyść z badania, musi być popu-
lacją, z której wywodzą się uczestnicy badania. 

Wolne od tych trudności interpretacyjnych są przepisy Rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014. Co prawda 
art. 32 ust. 1 lit. e Rozporządzenia powtarza za Dyrektywą, iż jednym 
z warunków prowadzenia badania klinicznego z udziałem małoletniego 
jest to, iż „musi [ono] dotyczyć bezpośrednio choroby występującej 
u danego małoletniego albo mieć taki charakter, że można je przepro-
wadzić tylko z udziałem małoletnich”. Przepis ust. 1 lit. g tego artykułu 
dodaje jednak, iż badanie takie jest dopuszczalne również wtedy, gdy 
nie przyniesie zainteresowanemu małoletniemu bezpośredniej korzyści, 
ale istnieją podstawy naukowe, aby przypuszczać, że przyniesie ono 
„pewne korzyści populacji reprezentowanej przez zainteresowanego 
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małoletniego”. Warto zaznaczyć, że odmiennie niż omówione wyżej 
standardy międzynarodowe, cytowany przepis nie wskazuje wprost, że 
chodzi o korzyści populacyjne o charakterze zdrowotnym19. 

Minimalne ryzyko dla małoletniego uczestnika 

Trzecim instrumentem ochrony interesów małoletnich uczestników 
badań biomedycznych bez potencjału terapeutycznego, który będzie 
przeanalizowany w tym artykule, jest wymóg, aby ryzyko i uciążliwości 
związane z udziałem w takim badaniu były nie tylko proporcjonalne 
do jego korzyści, ale także aby nie przekraczały określonego minimal-
nego progu20. Warunek ten uznawany jest dziś za standard międzynaro-
dowy21, choć – jak zostanie pokazane niżej – dopiero od niedawna jest 
wprost wpisany do prawa unijnego. Co więcej, nie ustają dyskusje na 
temat adekwatnej definicji minimalnego ryzyka. Próg ten jest odmienne 
wyznaczany i definiowany w różnych dokumentach regulacyjnych22. 

Punkt 28 Deklaracji Helsińskiej stwierdza, że badanie „nieterapeu-
tyczne” na osobach niezdolnych do wyrażenia zgody, a zatem także 
osobach małoletnich, może wiązać się „tylko z minimalnym ryzykiem 
i minimalnymi obciążeniami”. Deklaracja nie zawiera jednak żadnych 
wskazówek, jak wyrażenie to rozumieć, pozostawiając jego wykładnię 

19  Por. też. art. 31 ust. 1 lit. e-g Rozporządzenia dotyczący warunków prowadzenia badań klinicznych 
z udziałem uczestników niezdolnych do wyrażenia zgody.

20  Poniższe analizy wykorzystują, ale także uzupełniają i rozwijają dyskusje, które przedstawiałam 
w: J. Różyńska, Standard minimalnego ryzyka, „Prawo i Medycyna” nr 2/2011 (43, vol.13), s. 5-22 oraz J. 
Różyńska, Regulacja ryzyka i potencjalnych korzyści badania biomedycznego z udziałem człowieka w standar-
dach międzynarodowych, „Prawo i Medycyna” 2/2016 (63 Vol. 18), s. 74-75. 

21  L.M. Kopelman, Minimal Risk as an International Ethical Standard in Research, „Journal of Medi-
cine and Philosophy” 2004, vol. 29, s. 351-378.

22  Szerzej o sporach dotyczących definicji „minimalnego ryzyka” zob. np. B. Freedman, A. Fuks, C. 
Weijer, In Loco Parentis. Minimal risk as an Ethical Threshold for Research upon Children, „The Hastings 
Center Report” 1993, vol. 23, s. 13-19; D.B. Resnik, Eliminating the Daily Life Risk Standard from the Defini-
tion of Minimal Risk, „Journal of Medical Ethics” 2005, vol. 32, s. 35-38; D. Wendler, Protecting Subjects Who 
Cannot Give Consent: Toward a Better Standard for ‘Minimal Risk’, „The Hastings Center Report” 2005, vol. 
35, nr 5, s. 40-42; D. Wendler, L. Glantz, A Standard for Assessing the Risks of Pediatric Research: Pro and 
Con, „Journal of Pediatrics” 2007, vol. 160 nr 6, s. 579-582; A.E. Westra et al. How Best to Define the Concept 
of Minimal Risk, „Journal of Pediatrics” 2011, vol. 159, nr 3, s. 496-500; A. Binik, C. Weijer, Why the Debate 
over Minimal Risk Needs to be Reconsidered, „Journal of Medicine and Philosophy” 2014, vol. 39, s. 387-405; 
A. Binik, On the Minimal Risk Threshold in Research with Children, „American Journal of Bioethics” 2014, 
vol. 14, nr 9, s. 3-12; A. Rid, Setting Risk Thresholds in Research: Lessons from the Debate About Minimal 
Risk, „Monash Bioethics Review” 2014 vol. 32, nr 1, s. 63-85. 
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w gestii poszczególnych badaczy, sponsorów a przede wszystkim 
komisji bioetycznych23. Także Konwencja z Oviedo wymaga, aby ryzyko 
i uciążliwości w badaniach bez potencjału terapeutycznego prowa-
dzonych na osobach niezdolnych do wyrażenia zgody, w tym mało-
letnich, nie przekraczały poziomu minimalnego (art. 17 ust. 2, pkt II), 
nie precyzując znaczenia tego terminu. Definicję minimalnego ryzyka 
i obciążenia wprowadzają przepisy Protokołu Dodatkowego dotyczą-
cego badań biomedycznych. Artykuł 17 ust.1 Protokołu stanowi, że 
„badanie biomedyczne stwarza minimalne ryzyko, jeżeli – biorąc pod 
uwagę naturę i skalę interwencji – można oczekiwać, że w najgorszym 
wypadku będzie ono miało nieznaczny i przejściowy negatywny wpływ 
na zdrowie osoby biorącej w nim udział”. Ustęp drugi tego artykułu 
stwierdza natomiast, że „badanie wiąże się z minimalnym obciążeniem, 
jeżeli należy oczekiwać, że niewygoda będzie co najwyżej przejściowa 
i nieznaczna dla osoby biorącej w nim udział”. Co więcej, przepis art. 
15 ust. 2 pkt II Protokołu stanowczo podkreśla, że wzgląd na dodatkowe 
potencjalne korzyści wypływające z badania „nieterapeutycznego” – 
czyli korzyści dla nauki i społeczeństwa oraz przyszłych pacjentów – 
nie może stanowić uzasadnienia dla podwyższania tego minimalnego 
dopuszczalnego poziomu ryzyka i wielkości obciążeń.

Definicję minimalnego ryzyka zawartą w Protokole Dodatkowym 
trudno uznać za poprawnie sformułowaną i jednoznaczną24. Po 
pierwsze, nie uwzględnia ona faktu, iż wielkość ryzyka jest zawsze 
funkcją dwóch zmiennych – wielkości prawdopodobieństwa zajścia 
jakiegoś zdarzenia i wagi tego zdarzenia, w tym przypadku natury 
i rozmiaru szkody, jaką może odnieść uczestnik badania. Po drugie, 
definicja ta zdaje się zakładać, że istnieją interwencje medyczne, które 
nie wiążą się choćby z najmniejszym prawdopodobieństwem wystą-
pienia poważniejszych negatywnych skutków niż „nieznaczny i przej-
ściowy negatywny wpływ na zdrowie osoby”. Po trzecie, interpretację 
powyższej definicji progu minimalnego ryzyka komplikują komentarze 

23  Krytycznie o tym rozwiązaniu zob. A.E. Westra, I de Beaufort, Improving the Helsinki Declaration’s 
Guidance on Research in Incompetent Subjects, „Journal of Medical Ethics” 2015, vol. 41, nr 3, s. 278-280.

24  Por. J. Różyńska, Standard minimalnego ryzyka…, s. 16-19.
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zawarte w Raporcie Wyjaśniającym do Protokołu Dodatkowego25. Lite-
ralna wykładnia przepisów Protokołu sugeruje, iż dokument ten usta-
nawia jeden uniwersalny próg minimalnego ryzyka, tj. próg mający 
zastosowanie do wszystkich uczestników badań, bez względu na ich 
indywidualną historię czy stan zdrowia. Raport Wyjaśniający wymienia 
jednak następujące przykłady interwencji badawczych, które – zdaniem 
jego autorów – wiążą się tylko z minimalnym ryzykiem i uciążliwoś-
ciami: „bezinwazyjne pobranie płynów ustrojowych, np. pobranie 
próbek śliny, moczu lub wymazu z policzka; pobranie dodatkowych 
próbek tkanek w trakcie medycznie uzasadnionego pobierania takich 
tkanek, np. podczas operacji; pobranie próbek krwi z żył obwodowych 
oraz próbek krwi kapilarnej; niewielkie rozszerzenie nieinwazyjnych 
procedur diagnostycznych z użyciem sprzętu technicznego, takich jak 
badania ultrasonograficzne, EKG spoczynkowe, wykonanie jednego 
dodatkowego zdjęcia rentgenowskiego, jednej tomografii kompute-
rowej lub jednego badania z użyciem rezonansu magnetycznego bez 
kontrastu” (pkt 100). Autorzy Raportu podkreślają ponadto, że oceny, 
czy dana procedura badawcza nie przekracza progu minimalnego ryzyka 
(lub minimalnego obciążenia) zawsze należy dokonywać z uwzględ-
nieniem sytuacji konkretnego uczestnika oraz aktualnego stanu wiedzy 
i praktyki medycznej, w szczególności dostępności mniej ryzykownych 
metod badawczych. I dodają, że dla niektórych osób nawet pobranie 
jednej próbki krwi może być interwencją wiążącą się z ryzykiem 
wyższym niż minimalne (pkt 96). Jak słusznie zauważa się w litera-
turze, takie komentarze sugerują, że próg dopuszczalnego minimal-
nego ryzyka jest zmienny i zależy od sytuacji zdrowotnej małoletnich 
uczestników badania. Dla przykładu, jeśli uczestnikami danego badania 
„nieterapeutycznego” są osoby chore, które w celach terapeutycznych 
poddawane są diagnostyce obrazowej bądź inwazyjnym procedurom 
chirurgicznym, interpretacja ta pozwala uznać za minimalnie ryzy-
kowne poddanie ich wyłącznie w celach naukowych dodatkowym 

25  Dostęp: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?docume
ntId=09000016800d3810
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nieinwazyjnym procedurom diagnostycznym albo też pobranie od nich 
– w trakcie takich medycznie uzasadnionych zabiegów – dodatkowych 
próbek tkanek dla celów badawczych. Procedury te nie będą jednak 
mogły być uznanie za minimalnie ryzykowne w przypadku zdro-
wych uczestników badań „nieterapeutycznych”, nie poddawanych tego 
rodzaju procedurom diagnostyczno-terapeutycznym. Taka względna 
(relatywna) interpretacja standardu minimalnego ryzyka rodzi zastrze-
żenia etyczne. Pozwala bowiem na narażanie niektórych osób mało-
letnich na większe niebezpieczeństwo tylko dlatego, że (w celu osiąg-
nięcia konkretnych benefitów terapeutycznych) są one już poddawane 
bardziej ryzykownym procedurom medycznym. To zaś godzi w zasadę 
sprawiedliwości. Sprzeciwia się także ochronnej naturze standardu 
minimalnego ryzyka. Dlatego też większość bioetyków postuluje jej 
odrzucenie i przyjęcie interpretacji obiektywnej26.

Jeszcze bardziej problematyczna jest regulacja standardu minimal-
nego ryzyka zawarta w unormowaniach unijnych dotyczących zasad 
przeprowadzania badań klinicznych. Po pierwsze, Dyrektywa 2001/20/
WE, a także idące w jej ślady przepisy ustawy – prawo farmaceutyczne, 
w ogóle nie ustanawiają takiego nieprzekraczalnego progu ryzyka. Za 
art. 4 lit. g Dyrektywy, art. 37 h ust. 1 pkt 6 u.p.f. stwierdza jedynie, 
że w przypadku wszelkich badań klinicznych na osobach małoletnich, 
a zatem także badań bez potencjału terapeutycznego, należy zadbać 
o to, aby „zminimalizować ból, lęk i wszelkie inne możliwe do prze-
widzenia ryzyko związane z chorobą i wiekiem pacjenta”. Przepis ten 
wymaga zatem jedynie, aby ryzyko było zminimalizowane, co nie jest 
tożsame z ryzykiem minimalnym. Dyrektywa dopuszcza co prawda 
możliwość wprowadzenia przez państwo członkowskie progu ryzyka, 
ale nie określa, na jakim poziomie ma być on wyznaczony. Zgodnie 
z jej zapisami zarówno granice dopuszczalnego ryzyka, jak i nara-
żenia małoletniego pacjenta na niekorzystne czynniki powinny być 

26  Tak np. L.M. Kopelman, Minimal Risk as an International Ethical Standard in Research, s. 362-363; 
366-367; D. Wendler, Protecting Subjects Who Cannot Give Consent…, s. 38; D. Resnik, Eliminating the Daily Life 
Risk Standard from the Definition of Minimal Risk…, s. 38-40; A.E. Westra et al. How Best to Define the Concept of 
Minimal Risk…, s. 496-497; A. Binik, On the Minimal Risk Threshold in Research with Children…, s. 3-6. 
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szczegółowo zdefiniowane i stale monitorowane. Lapidarną regulację 
w tym zakresie zawierają przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie prowadzenia badań klinicznych 
z udziałem dzieci27, zwłaszcza § 23.

Ten brak spójności między zapisami Dyrektywy a pozostałymi stan-
dardami międzynarodowymi i europejskimi był przedmiotem krytyki. 
Został on częściowo zniwelowany przez Grupę Ekspertów powoływaną 
do opracowania wytycznych dotyczących implementacji Dyrektywy (Ad 
Hoc Group for the development of implementing guidelines for directive 
2001/20/EC relating to good clinical practice in the conduct of clinical 
trials on medicinal products for human uses). W 2008 r. grupa ta opub-
likowała dokument zatytułowany Etyczne rozważania dotyczące badań 
klinicznych produktów leczniczych prowadzonych w populacji pedia-
trycznej (Ethical considerations for clinical trials om medicinal prod-
ucts conducted with the paediatric population). Co prawda dokument 
ten nie określał progu maksymalnego dopuszczalnego ryzyka, na jakie 
można narazić małoletniego uczestnika badania klinicznego bez poten-
cjału terapeutycznego, zawierał jednak wskazówki, w jaki sposób należy 
interpretować kategorię „minimalnego ryzyka”. W pkt. 11.1 wyróż-
niono trzy progi ryzyka: minimalne ryzyko, „które może być rozumiane 
jako prawdopodobieństwo szkody lub dyskomfortu nie większe niż to, 
jakie występuje w codziennym życiu lub w trakcie przeprowadzania 
rutynowych badań lub testów fizycznych bądź psychologicznych”; 
ryzyko niewiele większe od minimalnego (minor increase over minimal 
risk) oraz ryzyko wyższe niż niewiele większe od minimalnego ryzyka 
(greater than minor increase over minimal risk). Dodatkowo w załącz-
niku 4 do tego dokumentu przedstawiono listę przykładowych procedur 
medycznych, które – jeśli są wykonywane jednokrotnie lub rzadko 
i zgodnie z najwyższymi standardami profesjonalnymi – co do zasady 
wiążą się z jednym z wyróżnionych poziomów ryzyka. Za procedury 
minimalnego ryzyka uznano: sporządzanie historii pacjenta, pomiary 
auksologiczne, badanie w skali Tannera, testy behawioralne, testy 

27   Dz.U. nr 104, poz. 1108. 
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psychologiczne, ocenę jakości życia, pobranie krwi z żył kapilarnych 
albo poprzez nakłucie pięty lub palca (heel prick, finger prick), zastrzyki 
podskórne, pobranie próbek moczu do woreczka, pobranie próbek śliny, 
włosów albo tkanek usuniętych z ciała w ramach medycznie uzasad-
nionej procedury terapeutycznej, znieczulenie miejscowe, badanie 
kału, analizę składu masy ciała, przezskórne monitorowanie wysycania 
krwi tlenem (pulsoksymetria), badanie ciśnienia krwi, elektroencefa-
lografię, elektrokardiografię, badanie wzroku i słuchu, oftalmoskopię, 
tympanometrię, testy na funkcjonowanie płuc, test doustnego obcią-
żenia glukozą, badanie ultrasonograficzne, RTG klatki piersiowej lub 
kończyny, badanie stabilnych izotopów. Warto zauważyć, że definicja 
zaproponowana przez grupę unijnych ekspertów nawiązuje wprost do 
porównawczego sposobu wyznaczania progu minimalnego ryzyka, jaki 
przyjęty został w federalnych regulacjach amerykańskich dotyczących 
badań biomedycznych (tzw. „Common Rule”)28 oraz w Wytycznych 
etycznych dotyczących badań biomedycz nych z udziałem ludzi opra-
cowanych przez Radę Międzynarodowych Organizacji Nauk Medycz-
nych (Council for International Organizations of Medical Sciences, 
CIOMS) w 2002 r.29, ostatnio zastąpionych przez nowe Międzynaro-
dowe wytyczne etyczne dotyczące badań związanych ze zdrowiem 
z udziałem ludzi z 2016 r.30 Porównawczy sposób definiowania mini-
malnego ryzyka od lat jest przedmiotem dyskusji, w szczególności ze 
względu na kontrowersje dotyczące jego wykładni. Tak jak w przy-
padku definicji zawartej w Protokole Dodatkowym do Konwencji 
z Oviedo, również na gruncie porównawczego ujęcia (a właściwie 
przede wszystkim tu) powstaje pytanie, czy próg minimalnego ryzyka 
ma być interpretowany obiektywnie (tzn. jako jeden dla wszystkich 
małoletnich uczestników badań i odwołujący się do ryzyka dnia codzien-
nego lub ryzyka rutynowych testów zdrowotnych, jakim poddawane są 
zdrowe dzieci żyjące w „normalnym” środowisku społecznym), czy też 
dopuszczalna jest jego względna (relatywna) interpretacja różnicująca 

28  49 CFR Part 11. 
29  Dostęp: http://www.cioms.ch/publications/guidelines/guidelines_nov_2002_blurb.htm
30  Dostęp: http://cioms.ch/ethical-guidelines-2016/WEB-CIOMS-EthicalGuidelines.pdf
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poziom dopuszczalnego ryzyka w zależności od sytuacji życiowej lub 
kondycji zdrowotnej małoletnich uczestników31. Choć, jak już wspo-
minano, zdecydowana większość komentatorów opowiada się za 
wykładnią obiektywną, głosy te nie znalazły odzwierciedlenia w prze-
pisach nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 536/2014, które – przypomnijmy – uchyla Dyrektywę 2001/20/WE. 
Artykuł 32 ust. 1 lit. g (II) Rozporządzenia stanowi bowiem, że badanie 
kliniczne bez potencjału dostarczenia małoletnim uczestnikom bezpo-
średnich korzyści jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy wiąże się 
„z minimalnym ryzykiem i minimalnym obciążeniem dla zainteresowa-
nego małoletniego w porównaniu do standardowego sposobu leczenia 
choroby, na którą cierpi dany małoletni”32. Jak słusznie zauważa A. 
Westra33, ostatnia część niniejszego przepisu wskazuje, iż prawodawca 
unijny opowiada się za przyjęciem względnej koncepcji minimalnego 
ryzyka. Taka koncepcja – jak już zasygnalizowano – jest jednak trudna 
do zaakceptowania. Oznacza bowiem na przykład, że jeśli standardowy 
sposób leczenia małoletniego uczestnika badania obejmuje biopsję 
mięśnia sercowego albo inwazyjną i rozległą procedurę operacyjną, 
ryzyka i obciążenia związane z tymi zabiegami mogą być traktowane 
w odniesieniu do tego małoletniego jako wiążące się z minimalnym 
ryzykiem. Takie myślenie stoi zaś w jawnej sprzeczności z ochronną 
funkcją standardu minimalnego ryzyka, wymogami sprawiedliwości, 
a także potocznym rozumieniem słowa „minimalny” i opracowywa-
nymi przez ekspertów listami przykładowych procedur, które uznawane 
są za procedury minimalnego ryzyka. Wydaje się zatem, że przepis art. 
32 ust. 1 lit. g (II) Rozporządzenia wymagać będzie zasadniczej obiek-
tywizującej reinterpretacji34. 

31  Szerzej zob. literatura wskazana w przypisie 22 oraz J. Różyńska, Standard minimalnego ryzyka…, s. 19-21.
32  Por. też. art. 31 ust. 1 lit. g (II) Rozporządzenia dotyczący warunków prowadzenia badań klinicz-

nych z udziałem uczestników niezdolnych do wyrażenia zgody.
33  A.E. Westra, Ambiguous Articles in New EU Regulation May Lead to Exploitation of Vulnerable 

Research Subjects, „Journal of Medical Ethics” 2016 ,vol. 42, nr 3, s. 189-191; zob. też E. Gennet, A. Altavilla, 
Paediatric Research under the New EU Regulation on Clinical Trials: Old Issues New Challenges, „European 
Journal of Health Law” 2016, vol. 23 s. 328-335.

34  Zob. np. A.E. Westra, Ambiguous Articles in New EU Regulation…, s. 190-191.
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Podsumowanie 

Prowadzenie „nieterapeutycznych” badań biomedycznych 
z udziałem osób niezdolnych do wyrażenia zgody, w szczegól-
ności małoletnich, od dziesięcioleci wzbudza kontrowersje etyczne 
i prawne. Praktyka ta opiera się bowiem na nieusuwalnym konflikcie 
między dobrem indywidualnego uczestnika takich badań a interesem 
nauki i społeczeństwa. Przez lata dominowało przekonanie, że osoby 
niezdolne do samodzielnego wyrażenia zgody nie powinny uczestni-
czyć w badaniach, które nie są w stanie dostarczyć im bezpośrednich 
korzyści terapeutycznych. Pogląd ten uznaje się dziś za etycznie nieuza-
sadniony i szkodliwy z praktycznego punktu widzenia. Współczesne 
regulacje międzynarodowe i europejskie dopuszczają więc realizację 
badań biomedycznych bez potencjału terapeutycznego na osobach 
niezdolnych do wyrażenia zgody, przy zachowaniu dodatkowych 
szczególnych wymogów ochronnych. W Polsce standard ten dotyczy 
badań klinicznych, których regulacja podlega prawu wtórnemu UE. 
Nie dotyczy natomiast innych eksperymentów medycznych z udziałem 
ludzi, których prowadzenie regulują przepisy rozdziału 4 ustawy z dnia 
5 grudnia 1995 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty35. Zgodnie 
z nimi osoby małoletnie nie mogą brać udziału w eksperymentach 
pozbawionych potencjału terapeutycznego, czyli „czystych” ekspery-
mentach badawczych. Artykuł 25 ust. 3 tej ustawy stanowi bowiem, że 
„udział małoletniego w eksperymencie badawczym jest dopuszczalny, 
jeżeli spodziewane korzyści mają bezpośrednie znaczenie dla zdrowia 
małoletniego, a ryzyko jest niewielkie i nie pozostaje w dysproporcji 
do możliwych pozytywnych rezultatów. Eksperyment badawczy 
z udziałem małoletniego nie jest dopuszczalny, gdy istnieje możli-
wość przeprowadzenia takiego eksperymentu o porównywalnej efek-
tywności z udziałem osoby posiadającej pełną zdolność do czynności 
prawnych”. Unormowanie to odbiega od przedstawionych standardów 
międzynarodowych i wymaga zmiany. 

35   Dz.U. z 2016 r. poz. 125. 
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Pojęcie danych o kodzie genetycznym człowieka 
jako danych osobowych

Wstęp

W prawie polskim1 regulacja prywatności genetycznej człowieka 
bywa oceniana jako szczątkowa2. Brak jest przepisów dotyczących 
zarówno samego prowadzenia badań w dziedzinie genetyki, jak 
i zakresu ich zastosowania3. Pomimo tego nie można jednoznacznie 
uznać, by przy braku swoistych unormowań istniała w tym zakresie 
całkowita próżnia prawna. Znajdą bowiem tu zastosowanie ogólne 
przepisy prawa polskiego w dziedzinie interwencji medycznych, 
w tym o charakterze eksperymentalnym4.

Jednym z obszarów, gdzie ustawodawca zawarł regulację bezpo-
średnio odnoszącą się do problematyki badań genetycznych, są prze-
pisy dotyczące ochrony danych osobowych. Art 27 ust 1 ustawy 

1  W artykule pomijam kwestie prawa międzynarodowego w tym zakresie, jak i nadchodzącą reformę 
prawa ochrony danych osobowych UE. Art. 9 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, który wskazuje 
na katalog danych objętych szczególnymi zasadami przetwarzania, dopuszcza wprowadzenie rozwiązań krajo-
wych w zakresie zakresu danych objętych szczególną ochroną. Aktualnie nie można wskazać, jakie rozwią-
zanie przyjmie w tym zakresie polski ustawodawca. 

2  D. Krekora-Zając, Zgoda na badania genetyczne przeprowadzone w celu zaprzeczenia ojcostwa, 
Państwo i Prawo nr 2/2011 s.73 

3  M. Safjan, Wyzwania dla Państwa Prawa, Warszawa 2007 s. 184
4  Ibidem.
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o ochronie danych osobowych5, wymieniając dane objęte szczególną 
ochroną, wskazuje na dane o kodzie genetycznym umieszczając je 
pomiędzy danymi o stanie zdrowia oraz danymi o nałogach. Prawo 
polskie opowiada się zatem za modelem ochrony takiej informacji 
opartym na prawie do kontroli danych6. Ustawa ta nie zawiera legalnej 
definicji pojęcia danych o kodzie genetycznym, definicji takiej nie 
można także odnaleźć w innych aktach prawnych. W odniesieniu do 
wskazanego pojęcia brak było także reguł interpretacyjnych na etapie 
tworzenia prawa. Przyczyny wprowadzenia tego właśnie pojęcia nie 
zostały wymienione w pracach przygotowawczych nad projektem 
ustawy ani w wersji poselskiej7, ani też w rządowej8. Obie te propozycje 
zaliczały jedynie dane o kodzie genetycznym do danych wymagają-
cych szczególnej ochrony jako dotyczące sfery należącej bezpośrednio 
do prywatności bądź intymności osoby fizycznej. W związku z niewy-
odrębnieniem w u.o.d.o. definicji spotkać się można z poglądem, że 
pojęcie kodu genetycznego w ogóle nie posiada definicji legalnej 
i należy je interpretować z odniesieniem do języka powszechnego9. 
W tej sytuacji jednak analiza pojęcia wykorzystanego przez ustawo-
dawcę budzi trudności, jako że próba interpretacji z odwołaniem się 
do rozumienia terminu wypracowanego przez dorobek nauk biolo-
gicznych prowadzi do rażącej niezgodności z założeniem racjonal-
ności aksjologicznej ustawodawcy. W piśmiennictwie naukowym 
pojęcie kodu genetycznego definiowane jest bowiem jako pewien 
szczególny stosunek sekwencji zasad, znajdujących się w cząsteczce 
informacyjnego DNA – czyli tzw. kodonów, które określają następnie 

5  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm., 
dalej u.o.d.o.

6  Odrębnym modelem dla takiej ochrony jest np. ten oparty na konstrukcji prawa własności, za 
J. Kapelańska–Pręgowska, Prawne i biologiczne aspekty testów genetycznych, Warszawa 2011 s. 133 

7  Projekt poselski ustawy o ochronie danych osobowych klubu parlamentarnego Unii Wolności, 
Druk Sejmowy nr 1890 z 23 sierpnia 1996 r. za: http://orka.sejm.gov.pl 

8  Projekt rządowy ustawy o ochronie danych osobowych, Druk Sejmowy nr 1928 z dnia 3 paździer-
nika 1996 r. za: http://orka.sejm.gov.pl 

9  D. Krekora–Zając, Prawo do materiału genetycznego człowieka, Warszawa 2014, s. 309.
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sekwencję aminokwasów w danym białku10. Stosunek ten wykształcił 
się na bardzo wczesnym etapie ewolucji i aktualnie jest wspólny dla 
niemal wszystkich żywych organizmów11. Cały kod genetyczny czło-
wieka został poznany w latach 60-tych ubiegłego wieku. Kod gene-
tyczny w znaczeniu używanym w genetyce jako sposób kodowania, 
wynikający z samego faktu przynależności gatunkowej człowieka, nie 
może stanowić danej osobowej w myśl definicji art. 6 ust. 1 u.o.d.o.12, 
zgodnie z którą danymi takimi są wszelkie informacje dotyczące 
zidentyfikowanej bądź możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. 
Nie można także odnieść tego pojęcia w rozumieniu ustawowym do 
struktury białkowej organizmu, czyli tego, jakie elementy zostały 
zakodowane. Ze względu na rolę białek jako podstawowego budulca 
organizmu, takie rozumienie pojęcia danych o kodzie genetycznym 
sprawiałoby, że każdą daną dotyczącą struktury organizmu związaną 
z DNA, jak np. kolor oczu, należałoby uznać za daną wrażliwą13. Nie 
ulega wątpliwości, że konkluzja taka winna być uznana absurdalną, co 
stanowi z zasady wystarczającą rację do jej odrzucenia14. Pogląd taki 
jednoznacznie prezentowany jest w orzecznictwie administracyjnym15.

10  Są to różne sekwencje zasad adeniny, tyminy, guaminy i cytozyny, podzielone na trójelemenetowe 
kodony. Np trzy adeniny leżące jedna za drugą (AAA) podlegają transkrypcji w mRNA jako trzy Uracyle 
(UUU). Ten kodon mRNA koduje aminokwas fenyloalaninę (za: R. Plomin, J.C De Fries, G.E McClearn, P. 
McGuffin, Genetyka zachowania, PWN Warszawa 2001, s. 61). Układ kolejnych tak zakodowanych amino-
kwasów określa następnie strukturę i rodzaj białka.

11  Dzielony jest on pomiędzy jądrowcami, archeowcami i bakteriami, a zatem wykształcił się w jedno-
litej formie jeszcze przed rozdzieleniem się tych trzech domen. Niewielkie różnice w kodzie genetycznym 
np. u niektórych orzęsków, mykoplazm czy w mitochondriach najprawdopodobniej pojawiły się na stosun-
kowo późnym etapie ewolucji (za: P.G. Higgs, T.K. Atwood, Bioinformatyka i ewolucja molekularna, PWN, 
Warszawa 2008, s. 32) Przez długi czas uważano, że kod genetyczny jest wspólny dla wszystkich organizmów 
żywych; dopiero w roku 1979 odkryto istnienie innego kodu. Aktualnie rozróżnia się 25 jego odmian (za A. 
Elzanowski J. Ostell The Genetic Codes, na stronie National Center for Biotechnology Information (NCBI) 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov 

12  D. Krekora Zając, Moja informacja genetyczna czy nasza? Ujawnienie informacji genetycznej na 
portalach społecznościowych, Studia Iuridica 2013.58.127 Cały układ kodu genetycznego dla komórek ludz-
kich zazwyczaj jest wyrażany w formie pojedynczej tabeli. 

13  Na możliwość takiej interpretacji wskazuje A. Krajewska A. Informacja genetyczna a zakres auto-
nomii jednostki w europejskiej przestrzeni prawnej, Wrocław 2008 s. 53. 

14  W. Jakimowicz, Wykładnia w prawie administracyjnym, Kraków 2006 dostępne w systemie LEX. 
15  Patrz np Wyrok NSA z dnia 22 listopada 2001 r., sygn. II SA 1458/01, LEX 81822, Wyrok NSA 

z dnia 12 grudnia 1989 r., sygn. III SA 1118/89, LEX 23044; wyrok NSA z dnia 24 listopada 1999 r., sygn. 
I SA/Kr 1189/99, LEX 43968, za: ibid
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W związku z tymi nieścisłościami w doktrynie ocenia się krytycznie 
wpisanie do katalogu danych wrażliwych pojęcia „danych o kodzie 
genetycznym”. Z jednej strony spotkać się można z poglądem, iż usta-
wodawca polski wyodrębniając dodatkowo kategorie danych, inne niż 
dane o stanie zdrowia – w postaci danych o kodzie genetycznym oraz 
danych o nałogach, poszedł za daleko16, jednocześnie zaś inni autorzy 
podnoszą, że przepis ten w żaden sposób nie chroni materiału gene-
tycznego17. Spotkać się można także z poglądem, że wyszczególnienie 
w ustawie dość niefortunnego określenia „kod genetyczny” nie może 
powodować tak daleko idących konsekwencji jak uznanie przepisu za 
nieważny i ustawa o ochronie danych osobowych chroni również infor-
mację genetyczną każdego człowieka18. Za przyjęciem tego ostatniego 
stanowiska wydaje się przemawiać analiza wykorzystania pojęcia 
kodu genetycznego, które w mojej ocenie posiada w języku prawni-
czym znaczenie odmienne od tego przyjętego w naukach biologicz-
nych, a odpowiadające potocznemu rozumieniu terminu i obejmujące 
swoją treścią szeroki zakres informacji genetycznej jednostki.

Analiza treści pojęcia kodu genetycznego

Częściową pomocą w dekodowaniu zakresu znaczeniowego pojęcia 
kodu genetycznego mogą służyć przepisy odwołujące się do katalogu 
danych z art. 27 u.o.d.o. Spośród nich szczególne znaczenie dla analizy 
treści tego pojęcia wydaje się mieć ustawa o Policji19. Posługuje się ona 
pojęciem kodu genetycznego w art 20 2 b ust. 1), który zezwala policji 
na zbieranie danych wskazanych w art. 27 u.o.d.o. w związku z toczą-
cymi się postępowaniami; zastrzega jednak, iż w zakresie, w którym 
policja może zbierać dane dotyczące kodu genetycznego, obejmuje to 

16  E. Kulesza, Ochrona danych o stanie zdrowia w świetle ustawodawstwa europejskiego i polskiej 
ustawy o ochronie danych osobowych Prawo i Medycyna Nr 1/2000 s. 106

17  D. Krekora-Zając Prawo do..., s. 309
18  D. Krekora-Zajac, Moja informacja genetyczna czy nasza? Ujawnienie informacji genetycznej na 

portalach społecznościowych Studia Iuridica 2014/58 s. 131 
19  Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r o Policji (Dz.U. z 2015 r poz 335). Spośród pozostałych aktów 

prawnych odwołujących się do katalogu art. 27 u.o.d.o., ustawa o statystyce publicznej w art 8, ustawa o stra-
żach gminnych w art. 10 a oraz ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli w art. 29 powtarzają katalog danych wraż-
liwych wymienionych w art. 27 u.o.d.o. nie zawierając przepisów w większym stopniu je precyzujących.
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wyłącznie dane o niekodującej części DNA. W ustawie o Policji usta-
wodawca bezpośrednio odwołuje się zatem do art 27 u.o.d.o, wska-
zując na jedność zastosowanych pojęć. Odnosząc się zatem do treści 
ustawy o policji możemy zatem przyjąć, że pojęcie kodu genetycz-
nego obejmuje informacje wynikające z DNA człowieka, zawierające 
się zarówno w jego kodującej, jak i niekodującej części. Takie rozu-
mienie tego terminu wydaje się jednoznacznie wskazywać na odmien-
ność pojęcia ustawowego od biologicznego, jako że o danych o kodzie 
genetycznym jako metodzie kodowania aminokwasów możemy mówić 
tylko w odniesieniu do części kodującej DNA.

Dalszych przesłanek wskazujących na znaczenie pojęcia kodu 
genetycznego w języku prawnym dostarcza analiza jego wykorzy-
stania w orzecznictwie. Pierwszy raz posłużył się nim Sąd Najwyższy 
w wyroku z dnia 16 lutego 1994 r.20, gdzie odniósł się do badania 
DNA jako środka dowodowego. W rozstrzygnięciu Sąd wskazywał, 
iż w sprawie doszło kilkakrotnie do badania „kodu genetycznego 
DNA”, które w trakcie postępowania dowodowego zostało wyko-
nane w celu wykluczenia ojcostwa. Treść pojęcia sprecyzowana 
została poprzez odwołanie się w uzasadnieniu faktycznym wyroku do 
„analizy sekwencji kwasu dezoksyrybonukleinowego DNA” wyko-
nanej w celu ustalenia tego, jakie elementy polimorficzne mogły zostać 
odziedziczone przez dziecko, którego ojcostwo było przedmiotem 
sprawy. W orzeczeniach wydawanych w kolejnych latach w sprawach 
I CKU 27/96, I CKN 412/97 oraz III CKN 1025/9921 Sąd Najwyższy 
konsekwentnie posługiwał się terminem badania kodu genetycznego 
w tym właśnie znaczeniu. Do dalszego sprecyzowania pojęcia doszło 
w uzasadnieniu wyroku w sprawie I CRN 91/9622, gdzie SN zrównał 
pojęcie „badania kodu genetycznego” z „badaniem polimorfizmu 

20  Wyrok SN z dnia 16 lutego 1994 r., sygn. II CRN 176/93, OSNC nr 10/1994 poz.197
21  Wyrok SN z dnia 27 listopada 2011 r., sygn. I CKU 27/96, LEX nr 50561; Wyrok SN z dnia14 

stycznia 1998 r., sygn. I CKN 412/97, LEX nr 78429; Postanowienie SN z dnia 10 stycznia 2000 r., sygn, III 
CKN 1025/99, LEX nr 51628

22  Wyrok SN z dnia 30 lipca 1996 r., sygn. I CRN 91/96, LEX nr 171262
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DNA”, alternatywnie używając obydwu tych pojęć jako opisujących 
dokonane w toku postępowania dowodowego czynności.

Podobne, wymienne wykorzystanie pojęć „badania kodu genetycz-
nego” oraz „badania polimorfizmu DNA” znaleźć można w kolejnych 
orzeczeniach, wydanych w sprawach III CKN 1091/98 oraz II CKN 
900/9723. Po 2000 roku spadła liczba wydawanych orzeczeń posługu-
jących się tym pojęciem, natomiast nadal wykorzystywane było ono 
w tym samym znaczeniu. W wyroku w sprawie V CSK 432/0724 Sąd 
Najwyższy wskazał na szczególne znaczenie dowodu z badania kodu 
genetycznego i związaną z nim konieczność stosowania do pobierania 
próbek takiego materiału per analogiam instytucji zgody osoby na 
pobranie krwi z art. 306 k.p.c. W podobny sposób, co Sąd Najwyższy, 
pojęcie badania kodu genetycznego wykorzystywały także inne 
sądy. W sprawie I OSK 2501/1225 NSA wskazał, że w postępowaniu 
dowodowym doszło do porównania kodu genetycznego w celu usta-
lenia pokrewieństwa. Jako przykład podobnego orzecznictwa sądów 
niższego szczebla przywołać można Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, 
który w wyroku sprawie X Ca 70/1326 alternatywnie odwoływał się do 
badania kodu genetycznego i badania DNA.

Analizując, do jakiej informacji odnoszone było pojęcie kodu gene-
tycznego, wskazać należy, że w drugiej połowie lat 90-tych, gdy pojęcie 
to pojawiło się w orzecznictwie, w celu ustalenia pokrewieństwa wyko-
rzystywane były trzy podstawowe formy analizy DNA, tj. analiza DNA 
nazywana tzw. badaniem genetycznego odcisku palca RFLP27, metoda 
łańcuchowej reakcji polimerazy PCR28 oraz metoda sekwencjonowania 

23  Wyrok SN z dnia 3 marca 1999 r., sygn. akt III CKN 1091/98, LEX nr 1213449; Wyrok SN z dnia 
29 września 1998 r., sygn. II CKN 900/97, LEX nr 1214921

24  Wyrok SN z dnia 22 lutego 2008 r., sygn. V CSK 432/07, OSNC-ZD 2008/4/119
25  Wyrok NSA z dnia 29 listopada 2013 r., sygn. I OSK 2501/12, LEX nr 1616172
26  Wyrok SO w Bydgoszczy z dnia 3 października 2013 r., sygn. X Ca 70/13, LEX nr 1719608
27  Restriction fragment length polimorfism. Metoda ta polega na wykorzystaniu tzw enzymów restryk-

cyjnych do pocięcia DNA na fragmenty, a następnie, po ich uporządkowaniu uwidocznienie fragmentów 
w sposób umożliwiający ich porównanie z poddanym analogicznemu procesowi DNA innej osoby. Za: W. 
Stojanowska, Dowód z badań DNA a inne dowody w procesie o ustalenie ojcostwa, Warszawa 2000 s. 68-70

28  Polymerase chain reaction. Metoda ta polega na namnożeniu DNA do takiej ilości, iż przy użyciu 
innych urządzeń jest możliwym porównanie jego struktury z innym analogicznie namnożonym DNA bez 
konieczności analizy samych elementów strukturalnych. Za: W. Stojanowska, Dowód z badań DNA... s. 70-73
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DNA29. Z tych trzech metod dwie pierwsze nie dostarczały jednoznacznie 
informacji dotyczącej struktury genetycznej jednostki. Metoda badania 
poprzez sekwencjonowanie dostarczała natomiast informacji o ułożeniu 
kolejnych zasad – czyli o konstrukcji samego łańcucha DNA30. Brak 
rozróżnienia w orzeczeniach pomiędzy danymi uzyskanymi w wyniku 
tych badań wydaje się świadczyć o tym, że pojęcie badania kodu gene-
tycznego oznaczać miało każde badanie struktury DNA, niezależnie od 
charakteru uzyskanej informacji i zakresu badań – w tym także badanie 
porównawcze, bez analizy jego struktury.

Dalsze elementy wskazujące na zakres treściowy pojęcia kodu gene-
tycznego w rozumieniu nadanym mu w porządku prawnym odnaleźć 
można w serii rozstrzygnięć wojewódzkich sądów administracyjnych31, 
które uznały, że „struktura kodu genetycznego” jest daną fizjologiczną, 
określającą cechy fizyczne jednostki, obok między innymi grupy krwi, 
wzoru siatkówki oka i wyglądu zewnętrznego. Jednocześnie sądy wska-
zywały, że jest to informacja należąca do kategorii takich, które mogą 
być przypisane konkretnej osobie fizycznej. Zatem „struktura kodu gene-
tycznego” w rozumieniu przyjętym przez sądy może być daną osobową 
w myśl definicji art. 6 u.o.d.o. jako mogąca stanowić informację doty-
czącą konkretnej osoby fizycznej w przeciwieństwie do kodu genetycz-
nego w rozumieniu nauk biologicznych. Odnosząc się natomiast do 
umieszczenia kodu genetycznego w wyżej wymienionych rozstrzygnię-
ciach w katalogu danych o cechach fizycznych wskazać należy, że wobec 
umieszczenia ich obok np. danych o grupie krwi – które efektywnie 
określają między innymi związki chemiczne składające się na antygeny, 
wydaje się że termin cech fizycznych odniesiono do wszystkich takich 

29  Metoda ta polega na zbadaniu samej budowy fragmentu DNA przy użyciu sond molekularnych, 
które umożliwiają analizę położenia kolejnych zasad (tj adeniny, tyminy, guaniny i cytozyny) Za: W. Stoja-
nowska, Dowód z badań DNA... s. 73-76

30  W. Stojanowska, Dowód z badań DNA ... s. 76
31  Wyrok WSA w Krakowie z dnia 5 marca 2014 r., sygn. II SA/Kr 188/14, LEX nr 1443514; Wyrok 

WSA w Krakowie z dnia 20 marca 2014 r., sygn. II SA/Kr 127/14, LEX nr 1520003; Wyrok WSA w Warszawie 
z dnia 9 kwietnia 2013 r., sygn. II SA/Wa 211/13, LEX nr 1317030; Wyrok WSA w Krakowie z dnia 9 września 
2014 r., sygn. II SA/Kr 935/14, LEX nr 1513411; Wyrok WSA w Krakowie z dnia 8 stycznia 2015 r., sygn. II 
SA/Kr 1537/14, LEX nr 1643939; Wyrok WSA w Krakowie z dnia 1 kwietnia 2014 r., sygn. II SA/Kr 189/14, 
LEX nr 1525718; Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 7 września 2015 r. sygn. IV SA/Gl 57/15, LEX nr 1785657; 
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 14 maja 2014 r., sygn. II SA/Kr 126/14, LEX nr 1531378
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elementów, które są elementem fizycznej i chemicznej struktury orga-
nizmu. Należy zatem uznać, że pojęcie kodu genetycznego w znaczeniu 
wykorzystanym w przywołanych powyżej orzeczeniach odnosiło się 
do wszystkich danych dotyczących struktury związku chemicznego, 
którym jest kwas deoksyrybonukleinowy – a więc do wszelkich danych 
dotyczących DNA człowieka, niezależnie od formy badań i zakresu 
pozyskanych informacji.

Interpretacja pojęcia danych dotyczących kodu genetycznego, jako 
obejmujących wszystkie elementy DNA człowieka, jest znacząca ze 
względu na spór co do zakresu danych genetycznych, które winny być 
chronione. Dane genetyczne interpretować można wąsko, jako infor-
macje o wariantach (mutacjach) genów lub chromosomów mających 
związek z chorobami dziedzicznymi, bądź szeroko, jako obejmujące 
całość genomu32. Spór ten dotyczy zwłaszcza statusu tzw. niekodują-
cego DNA33, wskazanego w przywołanym powyżej Art 20 2b ust. 1) 
ustawy o Policji. Ze względu na to, że stanowi ono około 98% łańcucha 
DNA człowieka34, to właśnie jego dotyczą w większości badania poli-
morfizmu w postępowaniu dowodowym dla ustalenia tożsamości, do 
których odnoszono w orzecznictwie pojęcie badania kodu genetycz-
nego. W zakresie DNA niekodującego podnosi się, iż nie powinno się do 
niego odnosić pojęcia danych o stanie zdrowia35 ze względu na brak jego 
bezpośredniego wpływu na strukturę białkową i tym samym budowę 
organizmu. Jednocześnie jednak nie można uznać, by nie pełniło ono 
żadnej funkcji w organizmie. We wrześniu 2012 r. ENCODE36 podało 
do wiadomości, że w związku z prowadzonymi badaniami nad katalo-
gowaniem sekwencji DNA przypisano ponad 80% ludzkiego genomu 
funkcje fizjologiczne – a więc zarówno odcinkom kodującym, jak 

32  J. Kapelańska–Pręgowska, op. cit. s. 133
33  Tej części DNA, której sekwencje nie definiują struktury białkowej organizmu w sposób taki jak ma 

to miejsce w zakresie sekwencji kodującej. Stąd nazywane jest ono czasami „śmieciowym” DNA
34  N. Comfort, We are the 98%, Nature 520, s 615-616
35  Za: A. Krajewska, op. cit, s. 52
36  The Encyclopedia of DNA Elements, projekt badawczy zapoczątkowany przez US National Human 

Genome Research Institute w roku 2003 dla badania funkcji genomu
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i niekodującym37. Błędna transkrypcja obydwu tych rodzajów DNA 
często zachodzi w przypadku komórek nowotworowych; podnosi się 
w związku z tym, iż rozróżnienie pomiędzy odcinkami DNA kodują-
cego i niekodującego może niekoniecznie być ścisłe – w związku z czym 
w ostatnich latach pojawiło się pojęcie DNA multifunkcyjnego38.

Jak wskazano wydaje się, że pojęcie danych o kodzie genetycznym 
z art. 27 u.o.d.o. dotyczy informacji uzyskanych w wyniku badania 
odcinków sekwencji DNA, niezależnie od ich roli i funkcji. Wobec 
stosowania w prawie polskim jednolitej kategorii danych genetycz-
nych nie ulega wątpliwości, że przepisy dotyczące ochrony danych 
wrażliwych stosować należy także do informacji o odcinkach nieko-
dujących. Wprowadzenie przez ustawodawcę pojęcia kodu genetycz-
nego, odrębnego od danych o stanie zdrowia, zapewnia niezależność 
poziomu ochrony informacji genetycznej, jak i sytuacji podmiotów 
przetwarzających te dane od aktualnego, gwałtownie zmieniającego 
się stanu wiedzy w przedmiocie roli DNA39. Odmienne uregulowanie 
faktycznie sprawiałoby, iż sam status danych przetwarzanych mógłby 
zmienić się już po ich zebraniu, w sytuacji, gdy pozyskano by wiedzę 
o funkcji danego genu, która czyniłaby zeń daną o stanie zdrowia.

Uznanie pojęcia kodu genetycznego z art 27 ust. 1 u.o.d.o. za obej-
mujące wszelkie dane genetyczne osoby zapewnia także ochronę 
innych informacji niż te o stanie zdrowia, które uzyskać można 
w związku z badaniem DNA osoby. W tym zakresie, w twierdzeniu 
wielokrotnie przywoływanym w doktrynie, uzasadniającym wyodręb-
nienie kategorii danych o kodzie genetycznym40, A. Mendes wskazał, 
iż w u.o.d.o. uznano kategorię danych o kodzie genetycznym za wyma-
gającą szczególnej ochrony, „ponieważ informacja genetyczna ujawnia 

37  The ENCODE Project Consortium An integrated encyclopedia of DNA elements in the human 
genome”. Nature 489 s. 57–74 

38  A.R. Karapetyna, C. Buiting,R.A. Kuiper, M.W. Coolen, Regulatory Roles 
for Long ncRNA and mRNA, Cancers 2013; 5(2) 462-90 https://www.encodeproject.org/
publications/452c9639-60a1-4439-8f52-4a63a39bb42a/

39  Na temat szybkości takich zmian, np: D. Field, N. Davies, Biocode: The New Age of Genomics, 
Oxford Univ. Press 2015; N. Carey, Junk DNA: A Journey Through the Dark Matter of Genome, Icon 2015

40  E. Kulesza, op. cit s. 106, A. Krajewska op. cit s. 53, D. Krekora-Zając, Prawo do materiału... s. 309
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nie tylko stan zdrowia, ale także inne dane, np. skłonność określonej 
osoby do zachowań przestępczych”41. Podobnie dane takie mogą 
zawierać informację o predyspozycjach zdrowotnych42, czy preferen-
cjach zawodowych43.

Stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych do próbek 
materiału genetycznego

Obok ustalenia przedmiotowego zakresu ochrony związanego 
z pojęciem kodu genetycznego wykorzystanym w art. 27 u.o.d.o. 
koniecznym staje się także udzielenie odpowiedzi na pytanie, w którym 
momencie w stosunku do informacji genetycznej zaczyna się stosować  
przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Znaczenie ma to 
szczególnie w przypadku wyizolowanej próbki materiału biologicz-
nego, której badanie (czy to przez analizę samego DNA, czy budowy 
protein) jest jedną z podstawowych metod uzyskania informacji gene-
tycznej dotyczącej jednostki.

W przypadku badań prowadzonych na pobranym materiale biolo-
gicznym niejednoznacznym jest charakter takiej próbki. Jak zostało 
wskazane przez Grupę Roboczą art. 29, próbki takie mogą bowiem 
stanowić źródło danych, o ile jest możliwym powiązanie ich z okre-
śloną osobą44. W związku z tym przy regulacji danych genetycznych 
należy niewątpliwie rozważyć status takich próbek45.

W tym obszarze badań z jednej strony pojawiają się postu-
laty, by zakresem stosowania norm o ochronie danych osobowych 
objąć kwestie oddawania, pobierania, konserwowania i dystrybucji 

41  A. Mendes, Ustawa o ochronie danych osobowych, Komentarz, Warszawa 1999, s. 82
42  M. Safjan, Wyzwania..., s. 171
43  Istnieje umiarkowany poziom powiązania zainteresowań zawodowych z cechami dziedzicznymi – 

dziedziczny charakter posiada około 35% zainteresowań zawodowych. Za: D.G. Betsworth Genetic and envi-
romental influences on vocational interestd assesed using adoptive and biological families and twins reared 
apart and together, Journal of Vocational Behaviour 44 s. 263-278

44  Art. 29 Working Party Working Document on Genetic Data przyjęty 17 marca 2004 roku, 12178/03/
EN WP 91 s. 5

45  Ibidem.
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materiału genetycznego46. Jako uzasadnienie tego stanowiska wska-
zuje się nierozerwalne związanie próbki biologicznej jako nośnika 
informacji z zawartą w niej informacją genetyczną. Zwolennicy tej 
koncepcji wskazują, iż próbki materiału genetycznego nie można 
porównać z innymi nośnikami informacji, jako że materiał genetyczny 
jest nierozerwalnie związany z zawartą w nim informacją, a infor-
mację genetyczną zawierać będzie zawsze47. Oponenci takiego stano-
wiska podnoszą, iż nie można uznać próbek materiału genetycznego za 
dane osobowe ze względu na poziom skomplikowania procesu odczytu 
tych danych. Odczyt ów jest procedurą wieloetapową, wymagającą 
zarówno odpowiedniego sprzętu, jak i zaangażowania osób o specja-
listycznej wiedzy. W związku z tym o powstaniu danej genetycznej 
w rozumieniu u.o.d.o można mówić dopiero po odczytaniu sekwencji 
DNA – a więc po przeprowadzeniu i uzyskaniu wyników badań48.

Przy analizie sytuacji prawnej takiego materiału z punktu widzenia 
polskiego reżimu ochrony danych osobowych zasadnym wydaje się 
odniesienie w pierwszej kolejności do przywołanej już definicji danych 
osobowych z art. 6 ust. 1 u.o.d.o. Określone są one jako wszelkie infor-
macje dotyczące zidentyfikowanej bądź możliwej do zidentyfikowania 
osoby fizycznej. Dla określenia zatem, co jest daną osobową, kluczo-
wymi są trzy kryteria – musi być to:

• informacja
• dotycząca osoby fizycznej
• zidentyfikowanej bądź możliwej do zidentyfikowania49.
W przypadku próbki materiału biologicznego nie ulega wątpliwości, 

że informacje zapisane w DNA komórkowym dotyczą osoby fizycznej, 
od której próbka została pobrana, zatem spełniona jest przesłanka druga. 
Kwestia zaś, czy jest to osoba możliwa do zidentyfikowania, zależy od 
elementów niezależnych od samej próbki materiału: od dodatkowych 

46  Tak J. Kapelańska-Pręgowska, op. cit... s. 140. Stanowisko takie można znaleźć w kilku krajach 
europejskich – próbki materiału uznaje za równoznaczne z danymi między innymi ustawodawstwo Danii. 

47  Za: ibidem, s. 65
48  Ibidem s. 66.
49  J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, Kraków 2015, s. 308
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informacji określających daną osobę, z którymi będzie ona funkcjo-
nalnie powiązana w danym zbiorze. W związku z powyższym dla usta-
lenia, czy próbka materiału genetycznego może być daną osobową, 
kluczowe będzie ustalenie relacji między próbką a pojęciem informacji.

Pojęcie informacji użyte w art. 7 u.o.d.o. nie posiada definicji legalnej. 
Porównując różne definicje i odnosząc się w pierwszej kolejności do 
rozumienia potocznego, wskazać można że słownik PWN wskazuje, iż 
za informację należy uznać wiadomość o czymś lub zakomunikowanie 
czegoś50. W doktrynie został natomiast sformułowany postulat, by pojęcie 
informacji zdefiniować jako przenoszalne dobro niematerialne, zmniej-
szające niepewność51. Podobną definicję znaleźć można w orzecznictwie 
NSA, który wskazał, że dane osobowe są faktycznie pewnym zespołem 
wiadomości – komunikatów o konkretnym człowieku52. Rozwijając tę 
definicję, J. Barta określa informację w rozumieniu u.o.d.o. jako pewien 
komunikat wyrażony i zapisany w jakikolwiek sposób53. Po przeanalizo-
waniu tych definicji wydaje się, że materiał genetyczny spełnia warunki 
bycia uznanym za informację w świetle przytoczonych definicji, nawet 
jeżeli jest zapisany w próbce materiału.

Pogląd odmawiający próbkom materiału genetycznego statusu 
danych osobowych wskazuje, jak przywołałem powyżej, przede 
wszystkim na trudności związane z odczytem danych zapisanych 
w próbce – a zatem na brak możliwości odbioru takiej informacji przez 
osobę nie dysponującą specjalistycznym sprzętem i wiedzą54. Zatem 
opowiadając się za takim poglądem należałoby przyjąć, iż aby uznać, 
że mamy do czynienia z informacją w rozumieniu u.o.d.o., wypełniona 
musi być także dodatkowa przesłanka subiektywna, tj możliwość 
powstania pewnego przedstawienia w świadomości danej jednostki 

50  Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/
51  G. Szpor, Pojecie informacji a zakres danych osobowych (w) Ochrona danych osobowych w Polsce 

z perspektywy dziesięciolecia, red, P. Fajgielski, Lublin 2008, s. 8 Definicja ta jest właściwie tożsama z tą 
przedstawioną w pkt 2123204 Normy ISO-IEC 2382-1L 2015 która określa informację jako wiedzę zmniejsza-
jącą lub usuwającą niepewność co do zaistnienia określonego zdarzenia z pewnej grupy możliwych zdarzeń

52  Postanowienie NSA z dnia 18 listopada 2009 r., sygn. I OSK 667/09, LEX nr 563294 
53  J. Barta, op. cit s 308
54  A. Krajewska, op. cit s. 66
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w wyniku zakomunikowania jej informacji55. W żadnej z przytoczo-
nych uprzednio definicji nie został zawarty taki subiektywny element 
odbioru wiadomości przez adresata komunikatu.

Za objęciem ochroną prawną samej próbki materiału genetycznego 
wydaje się przemawiać także to, że odczytanie danych osobowych nie 
jest niezbędne dla ich przetwarzania. Definiując w art. 7 ust. 2) pojęcie 
przetwarzania danych ustawodawca wskazuje, że obejmuje ono dzia-
łania takie jak przechowywanie, udostępnianie i usuwanie danych. 
Wykonanie na danych żadnego z tych działań nie wymaga, by admini-
strator danych odczytał bądź był w stanie należycie zrozumieć i zinter-
pretować ich treść. Jednocześnie już samo uprawnienie jednostki do 
kontroli obiegu informacji jej dotyczących, a więc tego, kto nimi 
dysponuje i komu je udostępnia, jest jednym z elementów prawa do 
prywatności56, którego aspektem z kolei jest prawo do ochrony danych 
osobowych57. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego dotyczące 
prawa do ochrony życia prywatnego wskazuje między innymi, że 
prawo do prywatności obejmuje prawo do sprawowania kontroli nad 
informacjami, jeżeli tylko znajdują się w posiadaniu innej osoby58. 
Prawo to rozciąga się zatem także na dane, których administrator nie 
może należycie odczytać bądź zinterpretować, jeżeli tylko jest w stanie 
nimi dysponować. Podobnie wypowiedział się w sprawie Europejski 
Trybunał Praw Człowieka, który przyjął w swoim orzecznictwie, że 
samo już przechowywanie danych osobowych stanowi naruszenie 
prawa do ochrony życia prywatnego59.

Zasadnym wydaje się także wskazanie, iż jedyny wyjątek umożli-
wiający przyjęcie, że dane spełniające wymogi z art. 6 ust 1 u.o.d.o. nie 
są danymi osobowymi, wpisany został w art 6 ust. 3 u.o.d.o. Wyłącza 

55  Ibidem s. 66
56  A. Mednis, Ochrona prawna danych osobowych a zagrożenia prywatności, [w] Ochrona danych 

osobowych, red. M. Wyrzykowski, Warszawa 1999, s. 167
57  M. Safjan, Granice autonomii informacyjnej [w] ibid. s. 10
58  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lutego 2002 r., U 3/01, OTK ZU nr 1/2002, poz. 3.
59  W sprawie Leander v. Sweden Trybunał wskazał że „przechowywanie informacji […] stanowiło 

naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego [...]”; Leander v. Sweden, skarga 9248/81, wyrok ETPCz 
z dnia 26 marca 1987 roku § 48, podobnie w sprawie S. and Marper v. United Kingdom, skarga 30562/04 oraz 
30566/04, wyrok ETPCz z dnia 4 grudnia 2008 roku § 67.
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on uznanie za dane osobowe takich informacji, w przypadku których 
określenie tożsamości osoby, których one dotyczą, wymaga nadmier-
nych kosztów, czasu lub zakresu działań. W takiej sytuacji to, czy osoba 
jest identyfikowalna, ustala się poprzez badanie zestawu środków, 
którymi dany podmiot dysponuje w celu ustalenia tożsamości osoby60. 
Brak jest podstaw do stosowania takiego wyłączenia per analogiam 
do odczytania informacji. W tym zakresie wskazać należy także na 
rozstrzygnięcie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie 
Breyer v. Bundesrepublik Deutschland wydane w dniu 19 paździer-
nika 2016 roku. Trybunał wskazał w nim na zasadę, zgodnie z którą 
o danych osobowych możemy mówić wówczas, gdy podmiot przetwa-
rzający dane dysponuje środkami [...] umożliwiającymi mu zidenty-
fikowanie osoby, której dane dotyczą, dzięki dodatkowym informa-
cjom61. Ponownie zwrócić uwagę należy na okoliczność, iż ograniczenie 
pojęcia danych osobowych ze względu na środki, którymi podmiot 
przetwarzający dysponuje, dotyczy w dokonanej w orzeczeniu analizie 
jedynie identyfikacji osoby. Brak jest takiego ograniczenia w stosunku 
do środków umożliwiających odczytanie danych. Wydaje się, że stano-
wisko takie jest szczególnie zasadne w przypadku danych wrażliwych, 
dla których w art. 27 u.so.d.o. ustawodawca wprowadził generalny 
zakaz ich przetwarzania, poza wymienionymi w ustawie wyjątkami. 
Możliwość przetwarzania danych, których odczytanie wymagałoby 
nadmiernych nakładów, stanowiłoby faktycznie dodatkowy wyjątek od 
takiego generalnego zakazu. Sytuacje, w których następuje złamanie 
zakazu przetwarzania danych wrażliwych, mają charakter wyjątkowy 
i nie mogą być interpretowane rozszerzająco62. 

Zakres stosowania przepisów u.o.d.o. do działań na materiale 
genetycznym

Odnosząc się do możliwego zakresu zastosowania przepisów doty-
czących ochrony danych osobowych do próbek materiału genetycznego 

60  M. Jagielski, Prawo do ochrony danych osobowych. Standardy europejskie, Warszawa 2010 s.44.
61  Breyer v. Bundesrepublik Deutschland, wyrok ETS z dnia 19 października 2016 r., sygn. C-582/14 § 49
62  J. Barta, op. cit s. 537
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wskazać należy, że zgodnie z treścią art. 5 u.o.d.o. nie stosuje się jej 
przepisów w sytuacji, gdy przepisy odrębnych ustaw co do przetwa-
rzania danych przewidują dalej idącą ich ochronę. Analizując znaczenie 
tego unormowania dla stosowania przepisów o ochronie danych osobo-
wych do próbek materiału genetycznego, nie można się zgodzić ze 
stanowiskiem prezentowanym przez A. Krajewską, która podnosi, że 
ze względu na wyodrębnienie oddzielnej od danych o stanie zdrowia 
kategorii danych o kodzie genetycznym nie można do nich stosować 
przepisów dotyczących ochrony danych medycznych63. Wobec braku 
sformułowania definicji legalnych w u.o.d.o., w zakresie kodu gene-
tycznego nie musi mieć ona zastosowania do innych ustaw, jeżeli bezpo-
średnio do niej nie odsyłają64. Jednocześnie nie budzi wątpliwości, że 
kategorie danych wrażliwych wymienione w treści art. 27 ust. 1 u.o.d.o. 
nie mają charakteru rozłącznego i mogą na siebie zachodzić65. Przykła-
dowo uznać należy, że dane dotyczące nałogów w pewnych wypadkach 
mogą być równocześnie danymi o stanie zdrowia66.

Za taką interpretacją wydaje się przemawiać także treść wyłączeń 
wskazanych w art. 27 ust. 2 pkt 7) u.o.d.o., który stanowi, że dozwo-
lone jest przetwarzanie prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia 
i świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów. Ustawa nie 
posługuje się tutaj odwołaniem do którejkolwiek z kategorii wymie-
nionych w ust. 1, a zatem uznać należy, że wyłączenie to nie dotyczy 
jedynie kategorii danych o stanie zdrowia, lecz może być odniesione 
do danych należących do któregokolwiek elementu katalogu, o ile 
spełniona jest przesłanka celu67. W takiej sytuacji do wszystkich prze-
twarzanych na tej podstawie danych zastosowanie znajdą na przy-
kład przepisy dotyczące dokumentacji medycznej68, tworzące, obok 

63  A .Krajewska, op cit, s. 54
64  D. Krekora-Zając, Prawo do materiału …. s. 311
65  M. Jackowski, Ochrona danych medycznych, Warszawa 2011 s. 28 
66  D. Krekora-Zając, Prawo do materiału …. s. 311
67  Tak np. R. Kubiak, który wskazuje że zarówno dane dotyczące zdrowia, nałogów jak i kodu gene-

tycznego są przedmiotem tzw tajemnicy medycznej – R. Kubiak, Dane osobowe a tajemnica medyczna (w) 
Powierzanie przetwarzania osobowych danych medycznych i inne problemy współczesnego prawa medycz-
nego, (red) M. Królikowska-Olczak, Łódź 2013 s. 63-64.

68  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu 
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, Dz.U. nr 252/2010, poz. 1697
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ustawy o ochronie danych osobowych, oddzielny reżim ochrony praw 
jednostki w przypadku określonych czynności.

Takiego swoistego reżimu zabezpieczającego interesy jednostki 
brak jest natomiast w przypadku przetwarzania danych przez labo-
ratoria oferujące sprawdzanie ojcostwa przy pomocy zestawów do 
samodzielnego pobierania materiału genetycznego69 czy podmioty 
korzystające z danych zbieranych przez mikroprocesory gromadzące 
informacje genetyczną jednostki70. W przypadku podmiotów związane 
będą one przede wszystkim regulacjami dotyczącymi ochrony danych 
osobowych. Analogicznie przepisy o ochronie danych osobowych 
będą się stosowały np. do biobanków, które oferują usługi w zakresie 
udostępniania informacji genetycznej przez swoje strony internetowe71. 
Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych należy stosować do 
wszystkich takich biobanków, które są wyłączone z regulacji ustawy 
o pobieraniu, przeszczepianiu i przechowywaniu komórek, tkanek 
i narządów72 w myśl art. 25 tejże ustawy, tj tych, które nie służą groma-
dzeniu komórek i tkanek do przeszczepu73. W tym zakresie przepisy 
dotyczące ochrony danych osobowych regulowałyby także obrót prób-
kami materiału genetycznego w zakresie, w którym sporne jest, czy 
można mówić o uprawnieniach prawnorzeczowych74 i postuluje się 
wyłączenie materiału genetycznego z obrotu ze względów etycznych75.

69  Na częstotliwość korzystania z usług takich podmiotów zarówno przez osoby prywatne jak 
i w pewnych sytuacjach przez sądy wskazuje E. Holewińska-Łapińska, Kwestionowanie uznania dziecka 
i uznania ojcostwa w orzecznictwie sądów powszechnych w 2011 r. [w:] Studia i analizy Sądu Najwyższego, 
red. K. Ślęzak Tom VII LEX 2014.

70  A. Krajewska, op. cit. s. 35
71  B. Wieczorek Przetwarzanie danych genetycznych przy użyciu usług typu cloud computing, Prawo 

i Medycyna 2011, dostępne na http://www.prawoimedycyna.pl/index.php?str=artykul&id=1044. Szerzej na 
ten temat J. Pawlikowski, Biobankowanie ludzkiego materiału biologicznego dla celów naukowych – aspekty 
organizacyjne, etyczne, prawne i społeczne. Lublin 2013

72  Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek 
i narządów, (Dz.U. z 2015 r poz. 793 ze zm)

73  J. Pawlikowski, Biobankowanie ... s. 55
74  Za uznaniem komórek za rzeczy opowiada się min M. Bednarek, Mienie. Komentarz do art 44-55 

Kodeksu Cywilnego, Kraków 1997 s. 82-83; odmiennie Ł. Żelechowski, Kodeks Cywilny Komentarz, red. K. 
Osajda, Warszwa 2013 s. 531

75  Za uznaniem komórek za res extra commercium opowiada się m.in. E Skowrońska-Bocian, Kodeks 
cywilny Komentarz red. K. Pietrzykowski t. 1 art. 45 k.c., Warszawa 2015 s. 221, podobnie S. Rudnicki, 
Komentarz do kodeksu cywilnego ks. 1, Warszawa 2009, s. 199
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Zakończenie

Od kilku lat spotyka się pogląd, że możemy mówić o procesie tzw. 
informatyzacji ciała – jego ujęcia jako bytu złożonego przede wszystkim 
z informacji; trend taki widać zarówno w sferze socjologiczno-filo-
zoficznej76 jak i w sposobie ujmowania ciała przez nauki powiązane 
z badaniami genetycznymi77. Zwłaszcza genom bywa interpretowany 
jako zestaw danych78. W tej sytuacji podnosi się, że rozróżnienie między 
ciałem a informacją nie powinno być uważane za oczywiste i powstająca 
w ten sposób „ontologia informatyzowanych ciał” jest pewnym wyzwa-
niem tak dla moralnego jak i prawnego słownictwa79. 

Postęp nauki w obszarze badań genetycznych niewątpliwie tworzy 
pytania i wyzwania w zakresie danych osobowych w związku ze 
znaczeniem i wpływem testów genetycznych i przetwarzania danych 
genetycznych na sytuację jednostek80. Wobec takiego właśnie procesu, 
w oczywisty sposób przetwarzanie danych genetycznych ma poważny 
wpływ na prawo do prywatności jednostki. Na istnienie takiego inte-
resu także w odniesieniu do próbek materiału jednoznacznie wskazał 
Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie S. and Marper v. 
United Kingdom, który uznał same próbki materiału biologicznego czy 
zapis daktyloskopijny za wymagające ochrony w podobnym zakresie 
jak same dane z badania DNA81, jako prawa wynikające z interpretacji 
art. 8 Europejskiej Konwencji o ochronie danych osobowych. O ile 
takie orzeczenie nie tworzy żadnego precedensu, to zwraca ono uwagę 
na interes jednostki w uregulowaniu kwestii przetwarzania danych 

76  Patrz: I. van der Ploeg, Genetics, Biometrics and the Informatization of Body the Body Annali dell 
Superioore di Sanita43 (2007) p. 47

77  M. Ridley: The Autobiography of species in 23 Chapters (Fourth Estate, 1999) p. 8
78  Nnp. M. Ridley, op cit. p.8. Idea genomu jako książki właściwie nie jest nawet metaforą. To po 

prostu prawda. (Za L. Bygrave, Biobank Regulation via the Back Door of Data Protection Law, Law, Innova-
tion and Technology (2010) 2(1) s. 6)

79  Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 28 lipca 2009 r., sygn. akt II AKz 296/09, LEX
80  Article 29 Working PartyWorking Document on Genetic Data Adopted on 17 March 2004 , 

12178/03/EN WP 91 p. 2
81  S. and Marper v. United Kingdom, skarga 30562/04 oraz 30566/04, wyrok ETPCz z dnia 4 grudnia 2008 r.
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genetycznych i tworzy pewną presję na stosowanie przepisów doty-
czących prywatności do działań na takim materiale82.

Ujmując w katalogu danych osobowych objętych szczególnymi zasa-
dami ochrony pojęcie „danych o kodzie genetycznym” polski ustawo-
dawca podjął próbę zabezpieczenia interesów jednostki w tym zakresie 
za pośrednictwem reżimu ochrony danych osobowych. W świetle prze-
prowadzonej powyżej analizy wydaje się że istnieją podstawy dla inter-
pretacji przepisu jako obejmującego reżimem u.o.d.o. wszelkiego rodzaju 
operacje dokonywane zarówno na materiale już pobranym jak i próbek, 
o ile dotyczą zidentyfikowanych bądź identyfikowalnych osób fizycznych. 

Pomimo istnienia podstaw dla takiej interpretacji pojęcia danych 
o kodzie genetycznym, wątpliwości co do jego treści właściwie unie-
możliwiają jego stosowanie. Wydaje się zasadnym przywołanie poglądu 
A. Kaufmanna, który wskazał że prawo istnieje w życiu społecznym 
jedynie przez jego odczytanie i faktycznie nie ma prawa przed jego 
interpretacją83. W obecnym stanie prawnym, jak długo istnieje niejas-
ność co do treści przepisu, nie wydaje się by mógł on spełniać taką 
funkcję regulacyjną. Jednocześnie przepisy dotyczące ochrony danych 
osobowych wymagają pewnego dopracowania, jeżeli mają skutecznie 
regulować kwestie związane z materiałem biologicznym84 – choćby 
ze względu na niedostosowanie podstawowych pojęć tego reżimu do 
obszaru regulacji. W tym zakresie wydaje się, że słuszne rozwiązanie 
przyjął np. ustawodawca włoski, który w ustawie o ochronie danych 
osobowych85 zawarł dodatkowe rozwiązania, uwzględniające specy-
fikę danych genetycznych.

82  L.A. Bygrave, Biobank Regulation via the Back Door of Data Protection Law, Law, Innovation and 
Technology (2010) 2(1) s. 20-21

83  A. Kaufmann Problemgeschichte der Rechtsphilosophie, [w]: A.Kaufmann, W .Hassemer 
Einfuhrung in Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart, Heidelberg 1985 s. 122, podaję za: 
W. Jakimowicz, op. cit

84  L. Bygrave op.cit. s. 10
85  Codice in materia di protezione dei dati personali, Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
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Zabieg Kristellera w świetle przepisów prawa karnego

Quidquid agis, prudenter agas et respice finem

Czy określone zachowanie może być równocześnie zakazane, 
a zatem rodzić odpowiedzialność karną i aprobowane, czyli takiej 
odpowiedzialności nie powodować?

Sięgnijmy po dwa orzeczenia sądów karnych, które zapadły 
w ostatnim czasie. Sąd Okręgowy w Krośnie, w wyroku z dnia 2 
września 2016 r.1 uznał lekarza-położnika za winnego popełnienia 
przestępstwa z art. 160 § 3 k.k. w zw. z art. 160 § 2 k.k.2, albowiem 
zastosował on w trakcie porodu tzw. zabieg Kristellera, „który to 
zabieg według zasad nowoczesnego położnictwa uznany został za 
niebezpieczny dla życia i zdrowia noworodka i rodzącej”. Natomiast 
Sąd Rejonowy w Olecku, w wyroku z dnia 7 lipca 2014 r.3 uniewinnił 
lekarza-położnika od zarzutu popełnienia przestępstwa z art. 160 § 3 
w zw. z art. 160 § 2 poprzez zastosowanie tzw. zabiegu Kristellera. Sąd 
ten przychylił się do opinii powołanych w sprawie biegłych, którzy 

1  Sygn. akt II Ka 249/16, Portal orzeczeń sądów powszechnych (określany dalej skrótem: POSP) 
http://orzeczenia.ms.gov.pl/search/advanced – dostęp: 13 marca 2017 r..

2  Art. 160 k.k.: „§ 1 Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo 
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2 Jeżeli na sprawcy ciąży 
obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5. § 3 Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

3  Sygn. akt II K 651/13, dostęp: POSP.
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podali, iż „w sytuacjach skrajnego zagrożenia płodu wykonanie takiego 
ucisku należy uznać za postępowanie ratujące życie”.

Czym jest zatem tzw. zabieg Kristellera i jakie miejsce w strukturze 
przestępstwa zajmują odnoszące się do niego zasady medyczne?

Wskazane postępowanie opracowane zostało w 1867 r. przez niemie-
ckiego lekarza (ginekologa-położnika) Samuela Kristellera (1820-
1900)4 i jest określane zamiennie jako rękoczyn (Kristeller-Handgriff), 
manewr (Kristeller-Manöver), metoda (Methode), technika (Technik), 
zabieg, a niekiedy także jako wyciskanie płodu. W Polsce do niedawna 
jedynym kompletnym źródłem wiedzy o wskazanym rękoczynie był 
artykuł Edmunda Waszyńskiego5, w którym autor, bazując na jednej 
z prac S. Kristellera, postawił sobie za cel przybliżenie oryginalnej 
wersji jego zabiegu.

Opisany przez S. Kristllera manewr polega na pocieraniu, a następnie 
uciskaniu dna macicy przez 5-8 sekund, synchronicznie z jej skur-
czami, z przerwą od 0.5 do 3 minut (po której należy zmienić miejsce 
nacisku), w celu ułatwienia postępu i porodu głowy płodu6. Ponadto: 
„przy ujściu macicy znacznie bardziej rozwartym i podatnym, uciski 
na dno macicy są bardziej dopuszczalne i bardziej skuteczne. Uciski 
powtarza się do 10-20-40 razy. W cięższych przypadkach po 10-15 
uciskach wykonuje się dłuższą przerwę trwającą 10-15 minut. (…) Gdy 
jednak 20-30 ucisków okazuje się bezskuteczne, to w tym przypadku 
metoda ta przypuszczalnie nie ma zastosowania”7. Intencją zabiegu 
jest wzmocnienie osłabionej tłoczni brzusznej, po to by wspomóc 

4  Charakterystyka zabiegu opisana została w dwóch artykułach: S. Kristeller, Neues Entbindungsver-
fahren unter Anwendung von äußeren Handgriffen, Berline klinische Wochenschrift 1867; 2: s. 56-59; tenże, 
Die Expressio foetus. Neues Entbindungsverfahren unter Anwendung äußeren Handgriffen, Monatsschrift für 
Geburtskunde und Frauenkrankheiten 1867; 29: s. 337-387 – podajemy za: I. Schulz-Lobmeyr, H. Zeisler, N. 
Pateisky, P. Husslein, E. A. Joura, Die Kristeller-Technik: Eine prospektive Untersuchung, Geburtshilfe und 
Frauenheilkunde nr 11/1999, s. 558.

5  E. Waszyński, Zabieg Kristellera – «Expressio fetus» – jego geneza i współczesne zastosowanie, 
Ginekologia Polska nr 4/2008, s. 297-300.

6  E. Waszyński, Zabieg…, s. 299; zob. także Ministry of Science and Innovation – Clinical Prac-
tice Guidelines in The Spanish National Healthcare System, Clinical Practice Guideline on Care in 
Normal Childbirth, Vitoria-Gasteiz 2011, s. 275 – dostęp 13 marca 2017r. – http://www.guiasalud.es/GPC/
GPC_472_Parto_Normal_Osteba_compl_en.pdf. 

7  Cyt. E. Waszyński, Zabieg…, s. 299.
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wydalenie płodu8. Jako wskazania do wykonania zabiegu S. Kristeller 
podaje: „podłużne ułożenie płodu i możliwość «uchwycenia» macicy, 
dostateczne przygotowanie części miękkich i «korzystne przestrzenne 
warunki między miednicą a płodem»” oraz możliwość wydostania 
się płodu przez kanał rodny, zaś jako przeciwwskazania: „stan zbyt 
dużego napięcia powłoki brzusznej, jej stany zapalne (skóry, mięśni, 
otrzewnej, macicy, przydatków) (…), schorzenia «podbrzusza»”9. 
Wśród zagrożeń związanych z wykonaniem rękoczynu jego autor 
sygnalizuje możliwość oddzielenia się łożyska, dodając równocześnie, 
że nigdy nie zaobserwował takiego powikłania10. 

Nie ma wątpliwości, że procedura właściwego przeprowadzenia 
określonego zabiegu medycznego, a także wskazania i przeciwwska-
zania do jego zastosowania mieszczą się – wedle karnistycznej siatki 
pojęciowej – w tzw. regułach ostrożności11. Do instytucji tej wprost 
nawiązuje przepis art. 9 § 2 k.k., określający przesłanki odpowiedzial-
ności za czyn zabroniony popełniony nieumyślnie. Nie można zaprze-
czyć przy tym, że zasadniczo odpowiedzialność karna lekarzy za tzw. 
błędy medyczne ogranicza się do czynów zabronionych, dla których 
ustawodawca przewidział typizację nieumyślną. Konstatacja ta zwalnia 
nas od odniesienia się do sporu prowadzonego w polskiej nauce prawa 
karnego – jakie jest miejsce i znaczenie reguł ostrożności w struk-
turze przestępstwa12. W pewnym zakresie do wątku tego odniesiemy 
się jednak w końcowej części niniejszych rozważań. W piśmiennictwie 
dość zgodnie akceptuje się tezę, iż naruszenie wspomnianych reguł jest 
warunkiem sine qua non odpowiedzialności za przestępstwo popełnione 

8  Zob. E. Waszyński, Zabieg…, s. 299 i n. 
9  Cyt. E. Waszyński, Zabieg…, s. 300.
10  Zob. E. Waszyński, Zabieg…, s. 300.
11  Szerzej o relacji pojęcia „reguły ostrożności” z analogicznymi pojęciami występującymi w usta-

wach medycznych zob. T. Dukiet–Nagórska, Reguły ostrożnego postępowania (standardy postępowania) 
w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, „Prawo i Medycyna” 3/2004 (16 Vol. 6), s. 7-11.

12  Zob. np. M. Królikowski, w: Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do artykułów 1-31, 
red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2015, s. 268-269. Zdaniem J. Majewskiego, reguły ostroż-
ności nie tyle definiują nieumyślności, co współwyznaczają jej kontekst – J. Majewski, Nieumyślność a brak 
umyślności, w: Nieumyślność. Pokłosie VIII Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, red. J. Majewski, 
Toruń 2012, s. 41-44. Zob. także: Zapis dyskusji. VIII Kolokwium Bielańskie, Warszawa 18 maja 2011 r., w: 
Nieumyślność. Pokłosie…, s. 87-125.
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nieumyślnie. Dobrym uzupełnieniem do tego zapatrywania jest wypo-
wiedź Alicji Grześkowiak, iż podstawą nieumyślności jest zawsze jakiś 
błąd, który jednak nie jest treścią owej nieumyślności. Jest to błąd, 
którego można było uniknąć, zachowując odpowiednią ostrożność13.

Celem wypracowanych w różnych obszarach życia reguł ostroż-
ności jest wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka powstania nieko-
rzystnych zmian dla dób prawnych, przy równoczesnym umożli-
wieniu ich funkcjonowania w obrocie społecznym. Reguły te zatem 
są (powinny być) efektem pewnego kompromisu, wypadkową, 
bilansem zysków i strat podejmowania działań przez człowieka poten-
cjalnie niebezpiecznych dla określonych dóbr, które to jednak dzia-
łania są niezbędne dla rozwoju tegoż człowieka i ludzkości14 oraz mają 
charakter prakseologiczny15. 

W polskim piśmiennictwie panuje zgodny pogląd, że katalog reguł 
ostrożności nie ma wyłącznie charakteru normatywnego. Źródłem 
tychże reguł są więc nie tylko ustawy i inne akty prawne, ale też wszelkie 
dokumenty pisemne (instrukcje, podręczniki, algorytmy postępo-
wania), a także niezwerbalizowane zasady postępowania. Oczywiście 
kwestia ta może stać się przyczynkiem do dyskusji co do przestrzegania 
zasady określoności i realizacji funkcji gwarancyjnej prawa karnego, 
jednak w świetle analizowanego problemu musi zostać ona pominięta. 
Z perspektywy bowiem ewentualnej odpowiedzialności karnej lekarza 
w związku z zastosowaniem zabiegu Kristellera jako zasadniczy 
problem jawi się samo istnienie określonej reguły ostrożności.

Mając na uwadze, iż wskazana metoda została opisana 150 lat temu, 
można postawić pytanie, jak ocenia go współczesna, polska literatura 
ginekologiczno-położnicza. Z nieukrywanym zdumieniem odnotowa-
liśmy brak communis opinio doctorum w wyrażaniu zapatrywań na temat 
rękoczynu Kristellera. Spośród licznych podręczników akademickich 

13  A. Grześkowiak, w: Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2017, s. 108. 
14  Zob. A. Bartczak–Oplustil, Reguły ostrożności jako znamię typu czynu zabronionego, praca 

doktorska niepublikowana, podajemy za: M. Królikowski, w: Kodeks…, s. 269. Zob. też M. Boratyńska, P. 
Konieczniak, Prawa pacjenta, Warszawa 2001, s. 149 oraz K. Buchała, Bezprawność przestępstw nieumyśl-
nych oraz wyłączające ją dozwolone ryzyko, Warszawa 1971, s. 122.

15  M. Boratyńska, P. Konieczniak, Prawa…, s. 152.
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wiele z nich w ogóle o nim nie wspomina16, zaś w innych informacje 
na jego temat są nadzwyczaj oszczędne17. Niekiedy tylko wskazuje się, 
iż rękoczyn ten jest: „niedopuszczalny”18 lub „szczególnie brutalny, 
(…) nie powinien być w ogóle stosowany!”19. Na podobne spostrze-
żenia natrafić można w piśmiennictwie austriackim, gdzie o manewrze 
Kristellera albo nie ma żadnej wzmianki, albo też jest on uważany za 
przestarzały, tudzież przeznaczony do wykonywania wyłącznie przez 
doświadczonych położników20. Czasami i w oficjalnych (zagranicz-
nych) wytycznych zdarzają się wypowiedzi stwierdzające, iż zabieg 
ten nie jest rekomendowany, z uwagi na jego wysoką kontrowersyj-
ność oraz brak dowodów wskazujących na pożyteczność jego zastoso-
wania w drugim okresie porodu21.

Jeszcze większa dysproporcja ujawnia się co do oceny samego 
zabiegu w opiniach biegłych lekarzy, które odnaleźć można w wielu 
fragmentach uzasadnień orzeczeń sądowych. I tak podaje się, że manewr 
Kristellera klasyfikowany jest jako błąd medyczny (błąd w sztuce lekar-
skiej) i opisywany następująco: „zarzucona metoda (…) nieobecna 
w nowoczesnym położnictwie”22, „kontrowersyjny zabieg”23, „archa-
iczny” i „niepraktykowany (…), został w nowoczesnym położni-
ctwie uznany za niebezpieczny (…) niedopuszczalny wg współczesnej 
wiedzy”24, „zaniechany w położnictwie i uznany za niebezpieczny dla 

16  Np. Położnictwo i ginekologia, red. G.H. Bręborowicz, Warszawa 2015, t. I; S.G. Gabbe, J.R. 
Niebyl, J.L. Simpson, M.B. Landon, H.L. Galan, E.R.M. Jauniaux, D.A. Driscoll, Położnictwo. Ciąża prawid-
łowa i powikłania, Wrocław 2014.

17  Zabieg jest wymieniany jako jeden z dwóch (obok chwytu Ritgena) jako przyspieszający wyrzy-
nanie się główki – W. Pschyrembel, J. W. Dudenhausen, Położnictwo praktyczne z operacjami położniczymi, 
Warszawa 1990, s. 229; podobnie choć zdecydowanie bardziej lakonicznie w późniejszym wydaniu – W. Pschy-
rembel, J. W. Dudenhausen, M. Obladen, Położnictwo praktyczne i operacje położnicze, Warszawa 2010, s. 268.

18  Tak A. Cekański, M. Łosik, Wykłady z położnictwa. Podręcznik dla studentów położnictwa,  
Bielsko-Biała 2011, s. 218.

19  Tak M. Troszyński, Położnictwo. Ćwiczenia, Warszawa 2016, s. 128; identycznie w poprzednim 
wydaniu – tenże, Położnictwo. Ćwiczenia, Warszawa 2009, s. 145.

20  Tak I. Schulz-Lobmeyr, H. Zeisler, N. Pateisky, P. Husslein, E. A. Joura, Die Kristeller…, s. 558.
21  Ministry of Science and Innovation – Clinical Practice Guidelines in The Spanish National Health-

care System, Clinical Practice…, s. 147 i n. 
22  Zob. wyrok SO w Katowicach z 17 grudnia 2003 r., bez sygnatury, LEX 157491; analogicznie 

wyrok SN z 10 lutego 2010 r., sygn. akt V CSK 287/09, LEX 786561.
23  Zob. wyrok SN z 11 marca 2010 r., sygn. akt V CSK 410/09, LEX 678021.
24  Zob. Wyrok SO w Krośnie z 2 września 2016 r., sygn. akt II Ka 249/16, jw.
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płodu (…) powszechnie zarzucony i uważany za niebezpieczny (…) 
szkodliwy”25. Z drugiej jednak strony odnaleźć można konstatacje 
diametralnie odmienne: „«zabieg Kristellera nie jest rekomendowany, 
ponieważ jest dużym ryzykiem zarówno dla matki, jak i dla dziecka» – 
(…), «wykonanie zabiegu Kristellera w wypadku rozpoznania dystocji 
barkowej jest błędem, ponieważ nasila mechanizm patofizjologiczny 
tej choroby»”26, „Manewr ten nie jest zabroniony, lecz z uwagi na 
możliwość powstania obrażeń u dziecka – np. w postaci uszkodzenia 
OUN, złamania kości, otarcia, a także u rodzącej, nie jest zalecany do 
stosowania”27 „w sytuacjach skrajnego zagrożenia płodu wykonanie 
takiego ucisku uznać należy za postępowanie ratujące życie”28.

W ostatnich latach nawet w mediach daje się zaobserwować zwięk-
szoną liczbę doniesień poświęconych samemu manewrowi Kristel-
lera oraz komplikacjom, jakie wynikają z jego zastosowania. W rela-
cjach pacjentek, które identyfikują wykonaną na sobie procedurę 
z rzeczonym manewrem, akcentowana jest niczym nieuzasadniona 
brutalność ze strony personelu medycznego29.

25  Zob. wyrok SO Warszawa-Praga w Warszawie z 22 grudnia 2014 r., sygn. akt III C 1315/10, dostęp: POSP.
26  Zob. wyrok SN z 26 listopada 2013 r., sygn. akt III KK 245/13, LEX 1402634. Podobnie wypowie-

dział się biegły, będący nie tylko profesorem nauk medycznych, ale także byłym kierownikiem kliniki położ-
niczej jednego z niemieckich szpitali uniwersyteckich, w wyroku Wyższego Sądu Krajowego dla Düsseldorfu 
z 30 stycznia 2003 r., sygn. akt 8 U 49/02 (dostęp: 13 marca 2017 r.: https://openjur.de/u/98459.html), stwier-
dzając, iż wykonanie manewru Kristellera po prawidłowym rozpoznaniu dystocji barkowej było absolutnie 
przeciwwskazane (absolut kontraindiziert). Ten sam Sąd w wyroku z 25 listopada 1999 r., sygn. akt 8 U 126/98 
(teza wyroku podana za K.O. Bergmann, C. Wever, Die Arzthaftung. Ein Leitfaden für Ärzte und Juristen, 
Berlin-Heidelberg 2014, s. 38) zaakcentował, że jeżeli w trakcie porodu dojdzie do nagłego odkrycia dystocji 
barkowej, to nie jest wskazane (angebracht) przyspieszenie przebiegu porodu poprzez zastosowanie zabiegu 
Kristellera. Jednakże wśród judykatów tegoż Sądu, znajdują się i takie (wyrok z 31 stycznia 2000 r., sygn. akt 
8 U 81/99 – teza wyroku podana za H.P. Ries, K.H. Schnieder, B. Papendorf, R. Gorßbölting, Arztrecht. Praxis-
handbuch für Mediziner, Berlin-Heidelberg 2012, s. 215), gdzie wskazuje się, iż chwyt Kirstellera jest gene-
ralnie dopuszczalny (grundsätzlich zulässig) i uznany za właściwy (sachgerecht), jeśli po urodzeniu główki 
dziecka ma stanowić wsparcie dla wytoczenia jego barków. Dodano jednak także, że rozpoznanie dystocji 
barkowej zamyka drogę do zastosowania rzeczonego manewru.

27  Zob. wyrok SA w Rzeszowie z 11 lutego 2010 r., sygn. akt I ACa 426/09, LEX 1642074. 
28  Zob. wyrok SR w Olecku z 7 lipca 2014 r., sygn. akt II K 651/13, jw. Podobną ocenę sformułował 

ordynator oddziału położniczego, na którym dyżurował lekarz, który zastosował rzeczony manewr. Stwierdził 
on, iż „zabieg Kristellera jest to doskonały zabieg uznany na całym świecie, ratujący zdrowie i życie dzieciom, 
jeśli jest wykonany fachowo”.

29  Zob. np. P. Wójtowicz, Wyciskany poród – niebezpieczny, ale wciąż legalny i powszechny, dostęp: 24 
marca 2017 r. – http://kobieta.onet.pl/dziecko/ciaza-i-porod/porod/wyciskany-porod-niebezpieczny-ale-wciaz-
-legalny-i-powszechny/q98d5jy; R. Kim, M. Święchowicz, W bólu będziesz rodzić, Newsweek nr 10/2017; 
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W 2016 r. podjęto pewną próbę uporządkowania odnotowanych 
rozbieżności w Stanowisku Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzy-
stwa Ginekologicznego w sprawie rękoczynu Kristellera30, zgodnie 
z którym: „rękoczyn Kristellera we współczesnym położnictwie nie 
jest zalecany, ale też nie jest zabroniony i w uzasadnionych warun-
kach może być dopuszczalny w wykonaniu doświadczonych położ-
ników. Jego prawidłowe zastosowanie może pozwolić na uniknięcie 
zbędnych operacji położniczych, które tak jak każdy zabieg, wiążą 
się z występowaniem powikłań. (…) Osoba, która podejmuje się 
jego wykonania, musi posiadać odpowiednie doświadczenie położ-
nicze i mieć pełną świadomość konsekwencji, jakie mogą się z nimi 
wiązać”. Jako warunki do przeprowadzenia zabiegu wskazuje się: 
„1) pełne rozwarcie ujścia zewnętrznego szyjki macicy; 2) stan po 
pęknięciu pęcherza płodowego; 3) główka ustalona co najmniej 
w płaszczyźnie wchodu; 4) eutroficzny płód; 5) nieobecne czynniki 
ryzyka dystocji barkowej; 6) prawidłowa budowa miednicy mniej-
szej i kanału rodnego”31. W tym miejscu pojawić się musi pytanie, 
jaka jest relacja pomiędzy wskazanymi źródłami określonych zasad 
(standardów) postępowania. Czy zasadą bezwzględnie obowiązującą 
jest zasada umieszczona w najnowszym podręczniku do ginekologii 
i położnictwa, czy też może stanowisko PTG?32

Karnoprawne odniesienie do zakreślonego powyżej stanu medy-
cyny wymaga poczynienia jeszcze kilku uwag natury prawnej.

Reguły ostrożności wyznaczane są m.in. przez kwalifikacje 
podmiotu (obok stanu technicznego narzędzia używanego do danej 
czynności oraz odpowiedniego sposobu przeprowadzenia czynności). 
Jak wskazuje Andrzej Zoll, okoliczności składające się na niezbędną 
kwalifikację podmiotu podejmującego określoną czynność mogą mieć 

K. Lurka, Wyciskane dzieci. Lekarze stosują na porodówkach groźny chwyt Kristellera, Gazeta Wyborcza z 2 
stycznia 2017; A. Kosiek, Nie wyciskajcie dzieci z brzucha, Gazeta Wyborcza z 29 kwietnia 2015. 

30  Opublikowanym w czasopiśmie Ginekologia i Perinatologia Praktyczna nr 2/2016, s. 79-82. 
O znaczeniu w medycynie różnego rodzaju rekomendacji zob. szerzej: M. Boratyńska, P. Konieczniak, 
Prawa…, s. 166-168.

31  Cyt. Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego…, s. 81.
32  Por. postulat wyrażony przez T. Dukiet–Nagórską – taż, Reguły ostrożnego…, s. 14 i 16.
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dwojaką naturę: 1) okoliczności warunkującej uzyskanie formal-
nego uprawnienia do podejmowania się określonych czynności, 2) 
okoliczności warunkującej zdolność podmiotu do wykonywania danej 
czynności33. Oznacza to, że wiedza pozyskana w toku studiów oraz 
doświadczenie nabywane w trakcie późniejszej specjalizacji pozwa-
lają lekarzowi-położnikowi na kierowanie się optymalnymi regułami 
ostrożności, które mają wyeliminować lub zminimalizować zagrożenia 
dla rodzącego się dziecka i jego matki. Jak bowiem już kilkadziesiąt 
lat temu zauważył Kazimierz Buchała, zasady ostrożności wiążą się 
ściśle z dziedziną niebezpiecznych zawodów i czynności, które muszą 
być akceptowane w ramach współczesnej cywilizacji jako społecznie 
niezbędne, mimo że prowadzą do ujemnych następstw34.

Reguły ostrożności mają charakter obiektywny – są niezależne od 
subiektywnego nastawienia sprawcy35, co zdaniem Łukasza Pohla 
oznacza poniekąd, iż spełnienie warunku naruszenia tych reguł nie 
jest uzależnione od tego, czy sprawca w momencie popełnienia czynu 
zabronionego zdawał sobie sprawę z ich naruszenia36.

Co istotne, chodzi zawsze o konkretną regułę ostrożności. Zdaniem 
Andrzeja Marka i Jerzego Lachowskiego są możliwe sytuacje, gdy 
wskazanie konkretnej reguły będzie niemożliwe, mimo wystąpienia 
szkody niezamierzonej. Autorzy podają jako przykład odsunięcie 
koledze w trakcie siadania krzesła dla żartu, konstatując, iż nie ma 
reguły pozwalającej na ostrożne usunięcie krzesła w trakcie siadania37. 
Egzemplifikacja ta jest o tyle niefortunna, że naruszoną w takim przy-
padku regułą ostrożności jest zakaz odsuwania krzesła, gdy ktoś na 
nim siada. Na trudność zwerbalizowania konkretnej reguły wska-
zuje też polska judykatura. W jednym z orzeczeń Sądu Apelacyjnego 

33  A. Zoll, Brak wymaganych kwalifikacji działającego podmiotu jako przesłanka odpowiedzialności 
za przestępstwo nieumyślne, SP nr 1-2/1988, s. 247-248 i 261. 

34  K. Buchała, Bezprawność przestępstw…, s. 121-122.
35  A. Marek, J. Lachowski, Struktura nieumyślności w kodeksie karnym z 1997 r., w: Nieumyślność. 

Pokłosie…, s. 20.
36  Ł. Pohl, Niezachowanie wymaganej ostrożności – znamię typu czynu zabronionego czy odrębny 

element w strukturze przestępstwa?, w: Nieumyślność. Pokłosie…, s. 83.
37  A. Marek, J. Lachowski, Struktura nieumyślności…, s. 20. 
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w Warszawie przeczytać można, że „W rozpoznawanej sprawie, jak 
i sprawach, gdzie skutek w postaci śmierci w podobnych warunkach 
następuje, trudno jest zdefiniować reguły ostrożności, do których 
odwołuje się przepis art. 9 § 2 k.k. Należy zatem rozumieć je jako 
zachowania społecznie akceptowane”38. Wydaje się jednak, że taka 
konstatacja może odnosić się co najwyżej do realiów życia codzien-
nego. Specjalizacja i profesjonalizacja wybranych aspektów życia 
– medycyny, komunikacji, przemysłu – nie może opierać się już na 
niedookreślonych, „akceptowanych” zachowaniach społecznych. Do 
kwestii tej nawiązuje również wypowiedź Michała Królikowskiego, 
który wskazuje, że zachodzi wiele konfiguracji, w których warunki 
działania podmiotu kierującego się wymogami ostrożnego postępo-
wania są znacznie bardziej niejednoznaczne. Autor wskazuje 5 sytuacji, 
w których de facto nie jest możliwe odwołanie się tylko do przedmio-
towych reguł postępowania z dobrem. Z jedną z nich będziemy mieli 
do czynienia, gdy istnieje wiele reguł ostrożności znajdujących zasto-
sowanie w konkretnych okolicznościach, formułujących sprzeczne 
wskazówki postępowania39. Należy jednak podkreślić, że jest to sytu-
acja jakościowo inna od tej, gdy w obiegu funkcjonują (odnośnie do 
każdej sytuacji – tu poród) dwie sprzeczne reguły (stosować i nie 
stosować zabiegu Kristellera). Aktualna więc pozostaje – jako jedna 
z przesłanek dla ustalenia naruszenia zasad ostrożności wymaga-
nych w danych okolicznościach, warunkująca przypisanie sprawcy 
nieumyślnie popełnionego czynu zabronionego – przesłanka potwier-
dzenia dostępności reguł ostrożności ex ante dla sprawcy40. 

W piśmiennictwie poddaje się pod rozwagę, czy okoliczności, 
w których wymagane jest zachowanie reguł ostrożności, mają 
charakter konkretny (in concreto – w chwili czynu), czy obiektywny 
(przeciętny)41. W naszej ocenie pytanie to zostało postawione wadliwie. 
W konkretnej sytuacji realizuje się „przeciętny” scenariusz, nawet jeśli 

38  Wyrok SA w Warszawie z 11 lutego 2015 r., sygn. akt II AKa 447/14, LEX nr 1651988.
39  M. Królikowski, w: Kodeks…, s. 270.
40  M. Królikowski, w: Kodeks…, s. 271.
41  Zob. szerzej: A. Marek, J. Lachowski, Struktura nieumyślności…, s. 21.
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ma on przebieg uznany za patologiczny. Zatem zanik bólów partych 
w czasie II okresu porodu jest sytuacją obiektywną, ostatecznie wielo-
krotnie pojawiającą się w praktyce, która wymaga zastosowania reguł 
wypracowanych przez medycynę. 

Na kanwie omawianych zagadnień istotna okazać się może jedna 
z podmiotowych przesłanek nieumyślności – możliwość przewidy-
wania popełnienia czynu zabronionego i kryteria jej oceny. Chodzi więc 
o błędną, zarzucalną, nieusprawiedliwioną diagnozę konsekwencji 
zastosowania określonego zabiegu. Możliwość ta ma charakter psycho-
logiczny i normatywny (w niej samej tkwi zarzucalność zachowania 
sprawcy)42. Konkurencyjne kryteria tej oceny są dwa: 1) model wzor-
cowego obywatela43, 2) indywidualne cechy sprawcy, okoliczności, 
w których się znalazł, wiedza, poziom intelektualny, zawód sprawcy44. 
Zdaniem A. Zolla: „możliwość przewidzenia popełnienia czynu zabro-
nionego, o której mowa w art. 9 § 2, nie odnosi się do indywidualnych 
możliwości sprawcy wynikających z jego osobowości, wykształcenia, 
stanu zdrowia itp., lecz jest wyznaczana według możliwości mode-
lowego obywatela o właściwych do wykonywania danej czynności 
kwalifikacjach i sumiennie traktującego swoje obowiązki oraz dyspo-
nującego nadzwyczajnymi informacjami posiadanymi ewentualnie 
przez sprawcę”45. Również i na tej płaszczyźnie ustalania odpowie-
dzialności (tzn. możliwości przewidywania) pojawia się zagadnienie 
kwalifikacji podmiotu. W doktrynie podkreśla się bowiem, że stwier-
dzenie możliwości przewidywania uwarunkowane jest jednocześnie 
ustaleniem tego, czy sprawca mógł posiąść odpowiednią wiedzę, 
doświadczenie, które ustrzegłoby go przed popełnieniem czynu zabro-
nionego46. Chodzi więc o zawiniony (zarzucalny) deficyt informacji. 

42  A. Marek, J. Lachowski, Struktura nieumyślności…, s. 28. 
43  A właściwie „dobrego lekarza” – zob. np. W. Kulesza, Odpowiedzialność karna lekarza, w: Odpo-

wiedzialność prawna lekarza, W. Wanatowska, W. Kulesza, Warszawa 1988, s. 30. Zob. także A. Liszewska, 
Odpowiedzialność karna za błąd w sztuce lekarskiej, Kraków 1998, s. 108 – 110; M. Rodzynkiewicz, Modelo-
wanie pojęć w prawie karnym, Kraków 1998, s. 87 oraz 122 i n. 

44  A. Marek, J. Lachowski, Struktura nieumyślności…, s. 30. 
45  Cyt. A. Zoll, w: Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1-52, red. W. Wróbel, A. 

Zoll, Warszawa 2016, s. 166. 
46  K. Buchała, Glosa do wyroku z 6 lutego 1976 r., OSPiKA nr 1/1977, poz. 8, s. 21.
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Co prawda z takim poglądem nie zgadzają się A. Marek i J. Lachowski 
uznając, że byłaby to forma zawinienia na przedpolu czynu, a ustawa 
w tym przypadku nie przewiduje wyjątku od zasady koincydencji winy 
i czynu,47 jednakże diagnoza ta nie wydaje się słuszna. 

Reasumując tę część podkreślić należy za Ł. Pohlem, że zachowanie 
zgodne z regułami ostrożności jako nieobjęte zakresem normowania 
nigdy nie może być uznane za zachowanie, którym normę sankcjono-
waną naruszono i w konsekwencji nigdy nie może być ono uznane za 
zachowanie, którym jego podmiot wypełnił znamiona czynu zabronio-
nego. Nie może być ono za takie uznane, choćby nawet jawiło się jako 
mieszczące się w opisie typu czynu zabronionego48.

W świetle powyższych rozważań nie może budzić wątpliwości, 
że obecny kształt wiedzy medycznej w zakresie zasadności stoso-
wania zabiegu Kristellera w żadnej mierze nie pozwala przypisać 
lekarzowi-położnikowi odpowiedzialności za czyn popełniony 
nieumyślnie, polegający na narażeniu człowieka na bezpośrednie 
niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu, na skutek zastosowania manewru Kristellera. Zasygnalizo-
wane wcześniej rozbieżności w literaturze medycznej, przy równo-
czesnym stanowisku PTG aprobującym ten zabieg, pozwalają na sfor-
mułowanie kategorycznej tezy, że zastosowanie zabiegu Kristellera 
samo w sobie nie stanowi naruszenia zasad ostrożności wymaga-
nych w danych okolicznościach, albowiem zasady te ostatecznie 
dzisiaj nie są w sposób jednoznaczny sprecyzowane49. Oczywi-
ście „dane okoliczności” to specyficzny przebieg porodu, w którym 
urodzenie dziecka bez interwencji lekarza jest niemożliwe, a na 
zastosowanie cesarskiego cięcia nie ma warunków. Dlatego tak 
istotne jest, aby podręczniki do położnictwa i ginekologii precy-
zyjnie wskazywały mechanizm rozpoznawanego tu zabiegu, sposób 
jego przeprowadzenia, a także wskazania i przeciwwskazania do 

47  A. Marek, J. Lachowski, Struktura nieumyślności…, s. 32.
48  Ł. Pohl, Niezachowanie wymaganej…, s. 82-83. 
49  I bynajmniej nie chodzi tu ani o postęp medycyny i proces zmiany zasad (reguł) ostrożności ani 

o zmianę społecznej oceny ryzyka, o czym trafnie piszą: M. Boratyńska, P. Konieczniak, Prawa…, s. 156-157.
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jego wykonania. Komplet takich informacji lekarz-położnik winien 
posiadać zanim podejmie się opieki nad kobietą rodzącą. Niedostar-
czenie takowych informacji lekarzowi w sposób przyjęty w modelu 
kształcenia (podręczniki oraz praktyka) powoduje, że nie można 
przypisać mu odpowiedzialności za czyn z art. 160 § 3 k.k. w zw. 
z art. 160 § 2 k.k. Podobny brak odpowiedzialności karnej powi-
nien zachodzić, gdy lekarz nie zastosuje zabiegu Kristellera, 
mimo, iż zachodziły wszelkie ku temu przesłanki. Dopiero rzetelnie 
i kompletnie przedstawiona wiedza medyczna w toku studiów 
w tym zakresie pozwolić może na ocenę zastosowania zabiegu 
Kristellera w nieodpowiednich sytuacjach (wbrew wskazaniom) 
lub w nieodpowiedni sposób (wbrew opracowanej metodzie). 
Taką prawnokarną ocenę potwierdza treść art. 4 ustawy o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty50, zgodnie z którym lekarz ma obowiązek 
wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy 
medycznej51, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, 
rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawo-
dowej oraz z należytą starannością. Chaotyczny i niespójny stan 
wiedzy medycznej sprawia, że iluzoryczny zdaje się być również 
inny obowiązek przewidziany w przywołanej ustawie. W myśl art. 
18 ust. 1 lekarz ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego, 
w szczególności w różnych formach kształcenia podyplomowego52. 
Nie można rzecz jasna wykluczyć, że postęp medycyny sprawi, iż 
ostatecznie rękoczyn Kristellera zostanie całkowicie zarzucony czy 
nawet zakazany, ale wtedy taka informacja powinna się pojawić 
we wszystkich stosownych podręcznikach (mając na względzie 
wieloletnią i powszechną praktykę oraz dość stanowcze stanowisko 
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego). 

50  Tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 464. 
51  Zob. szerzej E. Zielińska, w: Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, red. E. 

Zielińska, Warszawa 2014, s. 76 i n.
52  A także: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów 

dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, Dz.U. z 2004, nr 231, poz. 
2326 z późn. zm.
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Oczywiście pojawić może się pytanie o (nadmierną) jurydyzację 
reguł postępowania w medycynie53. Być może jednak jest i tak, że im 
wyższy stopień profesjonalizmu danej dziedziny życia, tym wyższy 
musi być stopień jurydyzacji dla pełnej realizacji funkcji gwarancyjnej54. 
Zwłaszcza w przypadkach spornych (do których należy zabieg Kristel-
lera) jest to proces konieczny oraz niewątpliwie wysoce pożądany. 

Przypuszczać jednak można, na co wskazują przytoczone przez nas 
wyroki, że judykatura nie podziela tak jednoznacznie sformułowanej 
tezy o braku możliwości przypisania odpowiedzialności karnej leka-
rzowi-położnikowi ze względu na brak realizacji znamion typu czynu 
zabronionego w przypadku zastosowania zabiegu Kristellera. Rozważyć 
zatem należy, czy rozbieżności w literaturze i praktyce medycznej nie 
uprawniają do sięgnięcia po inną instytucję prawa karnego uniemoż-
liwiającą przypisanie w takich sytuacjach odpowiedzialności karnej. 
Konstrukcją tą jest błąd, który może przybrać postać nieświadomości 
(sprawca nie wie, że w określonej sytuacji nie wolno mu wykonać 
rękoczynu Kristellera; jego nieświadomość dotyczy w ogóle istnienia 
reguły postępowania z dobrem prawnym w konkretnym przypadku) 
albo urojenia (sprawca mylnie sądzi, że wolno mu zastosować manewr 
Kristellera, gdyż opiera swoje działanie np. na wybranym podręczniku, 
podczas gdy rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego 
są inne). Nie jest jednak przy tym jasne, jak zamarkowane postaci 
błędu przekładają się na płaszczyznę normatywną kształtowaną dyspo-
zycjami Kodeksu karnego. Co do tego, z jakim błędem (w prawno-
karnym rozumieniu) będziemy mieli tu do czynienia, będzie zależało 
od tego, gdzie w strukturze przestępstwa zlokalizujemy wspomniane 
na początku reguły ostrożności. 

Przy akceptacji założenia, że owe reguły stanowią element przed-
miotowy nieumyślnego typu czynu zabronionego55, uprawnione staje 

53  Zob. P. Konieczniak, Nieformalne źródła prawa na przykładzie Kodeksu Etyki Lekarskiej, referat 
wygłoszony na konferencji Źródła prawa. Teoria i praktyka, Warszawa, 4 marca 2016 r. – dostęp 13 marca 
2017r. – https://www.youtube.com/watch?v=Qi0CtoBNyPs. 

54  Zob. nieco odmiennie: T. Dukiet–Nagórska, Reguły ostrożnego…, s. 9.
55  Tak np. A. Zoll, w: Kodeks…, s. 161. Zob. również R. Dębski, Pozaustawowe znamiona przestęp-

stwa. O ustawowym charakterze norm prawa karnego i znamionach typu czynu zabronionego nie określonych 
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się odwołanie do konstrukcji błędu co do ustawowego znamienia 
z art. 28 §1 k.k.56. Niestety ostatnia zmiana dokonana w obrębie przy-
wołanej regulacji ujawniła pewne dysonanse doktrynalne. Jedyne, co 
nie ulega wątpliwości to to, że błąd co do faktu nadal powoduje brak 
możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej w oparciu 
o typizację umyślną57. Jednakże zdaniem jednych autorów błąd ten 
otwiera możliwość przypisania sprawcy występku o charakterze 
nieumyślnym, o ile w ogóle taki został przez ustawodawcę przewi-
dziany i o tyle, o ile błąd był nieusprawiedliwiony58. Jeśli zaś uznamy 
za usprawiedliwiony brak przewidywania możliwości popełnienia 
czynu zabronionego (występujący przy nieświadomej nieumyśl-
ności), wówczas oznaczać to będzie „niewypełnienie znamion strony 
podmiotowej występku nieumyślnego, gdyż warunkiem jego przypi-
sania jest istnienie realnej możliwości przewidzenia”59. Według innej 
grupy autorów sprawca działający w nieusprawiedliwionym błędzie 
co do ustawowego znamienia popełnia przestępstwo nieumyślne, 
jeśli jednak błąd był usprawiedliwiony, z uwagi na brak zarzucal-
ności odpadnie możliwość przypisania winy.60

Przyjęcie natomiast zapatrywania, w myśl którego naruszenie 
reguł ostrożności nie może być traktowane jako pozytywne znamię 
typu czynu zabronionego61, przesuwa rozważania z art. 28 §1 k.k. na 

w ustawie, Łódź 1995, s. 133 i n. 
56  „Nie popełnia przestępstwa kto pozostaje w usprawiedliwionym błędzie co do okoliczności stano-

wiącej znamię czynu zabronionego.”
57  Tak np. Z. Jędrzejewski, Artykuł 28 § 1 k.k. po nowelizacji z dnia 20 lutego 2015 r. Uwagi na temat 

konieczności oddzielenia strony podmiotowej czynu zabronionego od winy, Studia Iuridica nr 65/2016, s. 25 i n.
58  Tak np. T. Dukiet–Nagórska, w: Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, red.  

T. Dukiet–Nagórska, Warszawa 2016, s. 167.
59  Cyt. T. Dukiet–Nagórska, w: Prawo…, s. 167. 
60  Tak zwłaszcza M. Małecki, Usprawiedliwiony błąd co do okoliczności stanowiącej znamię czynu 

zabronionego w świetle nowelizacji art. 28 § 1 k.k., CzPKiNP nr 1/2015, s. 23 i n.; tenże, w: Nowelizacja 
prawa karnego 2015. Komentarz, red. W. Wróbel, Kraków 2015, s. 52; podobnie L. Gardocki, Prawo karne, 
Warszawa 2015, s. 145; J. Giezek, w: Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, red. M. Bojarski, 
Warszawa 2015, s. 183 i n.; A. Grześkowiak, w: Kodeks…, s. 240; J. Lachowski, w: Kodeks karny. Komentarz, 
red. V. Konarska–Wrzosek…, jw., s. 184; J. Majewski, Kodeks karny. Komentarz do zmian 2015, Warszawa 
2015, s. 46; A. Zoll, w: Kodeks…, s. 618. 

61  Tak np. Ł. Pohl, Niezachowanie wymaganej…, s. 82-84; 
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art. 30 k.k.62 Usprawiedliwienie błędu co do prawa spowoduje wyłą-
czenie zawinienia63.

Niezależnie jednak od wyboru określonego stanowiska do istoty 
obydwu błędów należy przesłanka w postaci usprawiedliwienia64, 
która musi być rozumiana tak samo w art. 28, 29 i 30 k.k.65 – z uwagi 
na zakaz wykładni homonimicznej – po myśli którego tym samym 
zwrotom nie należy nadawać różnych znaczeń66.

Z uwagi na obecne kontrowersje tyczące tego, czy przeprowadzenie 
zabiegu Kristellera jest regułą ostrożnego postępowania z dobrami 
prawnymi w postaci życia i zdrowia zarówno matki, jak i rodzącego się 
dziecka, czy też wręcz przeciwnie – jego zastosowanie stanowi przejaw 
naruszenia reguł postępowania z przywołanymi dobrami, uznać trzeba, 
iż usprawiedliwienie zachowania lekarza-położnika, który zastosuje 
lub nie rzeczony manewr, z uwagi na towarzyszący jego zachowaniu 
błąd, jest jak najbardziej realne. 

W żadnej mierze nie można przy tym zaaprobować poglądu, w myśl 
którego: „termin «usprawiedliwiony» jest pojęciem ocennym, a więc 
niedookreślonym; (…) tego typu zwroty ocenne zwiększają deficyt 
gwarancyjności polskiego prawa karnego”67. Funkcja gwarancyjna 
prawa karnego nie doznaje na gruncie art. 28 i art. 30 k.k. żadnego 

62  „Nie popełnia przestępstwa, kto dopuszcza się czynu zabronionego w usprawiedliwionej nieświa-
domości jego bezprawności; jeżeli błąd sprawcy jest nieusprawiedliwiony, sąd może zastosować nadzwy-
czajne złagodzenie kary”. Niejednoznaczne stanowisko zajmuje w niniejszym sporze M. Królikowski, który 
stwierdza, iż „w niektórych sytuacjach możliwe jest potraktowanie błędu co do reguł ostrożności jako postaci 
błędu co do prawa” – M. Królikowski, w: Kodeks…, s. 534, 554 i n. 

63  W Uzasadnieniu projektu Kodeksu karnego (Nowe kodeksy karne z 1997 r. z uzasadnieniami, opr. 
red. I. Fredrich–Michalska, B. Stachurska–Marcińczak, Warszawa 1997, s. 134) wskazano, iż „Problem czy 
możliwe jest przyjęcie nieświadomości bezprawności w wypadku nieumyślnego czynu zabronionego jest 
wyjątkowo sporny. Nowy kodeks tego sporu nie stara się rozstrzygnąć, pozostawiając rozwiązanie doktrynie 
i orzecznictwu”. Za dopuszczalnością zastosowania konstrukcji błędu co do prawa, do typizacji nieumyślnych 
opowiedzieli się przykładowo: P. Daniluk, w: Kodeks karny. Komentarz, red. R. A. Stefański, Warszawa 2015, 
s. 270; J. Giezek, w: Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2012, s. 259 i n.; J. 
Lachowski, w: Kodeks…, s. 192; A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz. Tom I. Art. 1 – 31, Gdańsk 1999, s. 378 
i n.; A. Zoll, w: Kodeks…, s. 625. 

64  Przy zachowaniu świadomości, iż w odniesieniu do art. 28 §1 k.k. chodzi o usprawiedliwienie 
w ramach typizacji nieumyślnej, zaś w odniesieniu do art. 30 k.k. – umyślnej. 

65  Tak np. T. Dukiet–Nagórska, w: Prawo…, s. 193; J. Majewski, Kodeks…, s. 46; A. Zoll, w: 
Kodeks…, s. 618. 

66  Tak np. Z. Tobor, w: Wstęp do prawoznawstwa, J. Nowacki, Z. Tobor, Warszawa 2016, s. 300. 
67  Cyt. A. Grześkowiak, w: Kodeks…, s. 241.
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uszczerbku i nie ulega osłabieniu poprzez operowanie terminem 
„usprawiedliwienie”. Wręcz przeciwnie – oceniający postępowanie 
sprawcy sąd ma prawo przyjąć usprawiedliwienie, jeżeli okaże się, że 
sprawca nie mając pewności co do sposobu postępowania z dobrem 
prawnym kieruje się standardami zakotwiczonymi np. w aktualnych 
badaniach i opracowaniach obcojęzycznych, które okazałyby się 
sprzeczne ze standardem wypracowanym przez polskie towarzystwo 
naukowe. „Usprawiedliwienie” nie oddaje całkowicie oceny postępo-
wania sprawcy „pod dyktando” biegłego, lecz pozwala sądowi na jego 
przyjęcie w sytuacji, w której sprawca w sposób niebudzący wątpli-
wości wykaże: brak istnienia jednoznacznej reguły ostrożności oraz 
uzasadnione wykorzystanie w określonym postępowaniu tej, a nie 
innej. Jeżeli sprawca nie mógł dać posłuchu normie sankcjonowanej, 
to nie może dziwić przyjęcie w takiej sytuacji braku zarzucalności, co 
równoznaczne jest z pojęciem „usprawiedliwienia”. Zatem na płasz-
czyźnie art. 28 i art. 30 k.k. możliwa jest pewna korektura sprawied-
liwościowa, uwzględniająca istniejący chaos informacyjny (niezawi-
niony przez lekarza) w zakresie postępowania w wypadku odbierania 
porodu naturalnego.

Reasumując przeprowadzoną analizę podkreślić należy, iż sprzecznie 
formułowane w literaturze medycznej poglądy na temat możliwości 
stosowania zabiegu Kristellera nie pozwalają na postawienie tezy, 
że ex ante dostępne są lekarzowi-położnikowi reguły postępowania 
w tym zakresie. Taki stan rzeczy zasadniczo winien zwalniać lekarza-
-położnika z odpowiedzialności karnej za samo zastosowanie lub nieza-
stosowanie rzeczonego zabiegu. Odmienny pogląd podmiotu dokonują-
cego karnoprawnej oceny takiego czynu winien skłaniać do zastosowania 
przepisu art. 28 lub art. 30 k.k., skutkującego wyłączeniem odpowie-
dzialności, albowiem sygnalizowany uprzednio zamęt informacyjny 
usprawiedliwia błąd, w jakim podejmuje działania lekarz-położnik.

Nie można jednak tracić z pola widzenia praktyki orzeczniczej, 
której pojedyncze przykłady zostały zaprezentowane na początku 
niniejszych rozważań. Sięgnąć zatem należy raz jeszcze po wskazane 
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dwa skrajnie różne wyroki, celem przeanalizowania ich treści i – przede 
wszystkim – uzasadnienia.

W pierwszym z nich – Sąd Okręgowy w Krośnie uznał lekarza 
za winnego nieumyślnego narażenia dziecka B.K. na bezpośrednie 
niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu, albowiem w trakcie porodu zastosował on zabieg Kristel-
lera, polegający na nacisku łokciem na brzuch rodzącej, a działająca 
na jego polecenie pielęgniarka ciągnęła dziecko za główkę. Według 
zasad nowoczesnego położnictwa zabieg uznany został za niebez-
pieczny dla życia i zdrowia noworodka i rodzącej, to jest przestęp-
stwa z art. 160 § 3 k.k. w zw. z art. 160 § 2 k.k. Zdaniem Sądu samo 
zastosowanie niepraktykowanego już zabiegu Kristellera, który ze 
swej istoty jest zabiegiem niebezpiecznym, potęgującym zagrożenie 
dla dziecka i matki, jest narażeniem na niebezpieczeństwo, o którym 
mowa w przepisie art. 160 k.k. Sąd podzielił opinię biegłych, że prze-
prowadzenie zabiegu Kristellera było błędem, właśnie ze względu 
na jego niebezpieczny charakter. W uzasadnieniu podniesiono, iż 
zabieg ten opisano prawie 150 lat temu i nie przystaje on do obecnej 
wiedzy medycznej, jako że wymyślono i opracowano inne metody 
równie skuteczne, a przy tym mniej ryzykowne dla matki. Co istot-
niejsze, w opinii Sądu stosowanie wzmiankowanego zabiegu samo 
w sobie jest narażeniem na niebezpieczeństwo utraty życia lub cięż-
kiego uszczerbku na zdrowiu, niezależnie od tego, czy skutek nastę-
puje i czy jest on ściśle powiązany z zabiegiem. 

W drugim orzeczeniu Sąd Rejonowy w Olecku uniewinnił lekarza 
m. in. od zarzutu nieumyślnego narażenia A.N. na bezpośrednie niebez-
pieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wskutek 
niezachowania wymaganych reguł należytej staranności i ostrożności 
poprzez zastosowanie niedopuszczalnego w świetle aktualnej praktyki 
położniczej ucisku na dno macicy, tzw. zabieg Kristellera, który mógł 
doprowadzić do obrażeń narządu rodnego u pokrzywdzonej. W sprawie 
tej zasięgnięto opinii dwóch niezależnych biegłych. Odnosząc się do 
kwestii wykonanego przez oskarżonego zabiegu Kristellera, biegły 
M.G. podał, iż w sytuacjach skrajnego zagrożenia płodu wykonanie 
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takiego ucisku należy uznać za postępowanie ratujące życie, a taka sytu-
acja miała miejsce u A.N. Powyższą tezę zaaprobował biegły J.P. Dodat-
kowo biegli zgodnie uznali, iż nie było wskazań do zakończenia porodu 
w drodze cesarskiego cięcia. W oparciu o te ustalenia Sąd uznał, że oskar-
żony swoim zachowaniem nie zrealizował znamion strony podmiotowej 
czynu z art. 160 k.k., albowiem jego zachowaniu nie można przypisać 
cechy nieostrożności (która to ostrożność byłaby wymagana w danych 
okolicznościach). Sąd podkreślił, że zachowanie lekarza było jak najbar-
dziej pożądane i realizowało ciążący na nim obowiązek. 

W świetle poczynionych przez nas ustaleń nie ulega wątpliwości, 
że za prawidłowy uznać należy wyrok SR w Olecku, uniewinniający 
oskarżonego lekarza, który zastosował zabieg Kristellera. Podkreślić 
przy tym należy, że w uzasadnieniu pierwszego rozstrzygnięcia (tj. SO 
w Krośnie) – zabrakło pełnej analizy strony podmiotowej czynu zarzu-
canego lekarzowi. Przyznać ponadto trzeba, że twierdzenia powoła-
nych w tej sprawie biegłych, podzielone przez SO w Krośnie (rozpozna-
jący sprawę jako sąd odwoławczy), o anachronicznym i porzuconym 
zabiegu, nie przystają chociażby do stanowiska Polskiego Towarzy-
stwa Ginekologicznego. Niekompletna analiza stanu prawnego doko-
nana przez tenże Sąd, a zwłaszcza brak refleksji nad pojęciem „ostroż- 
ności wymaganej w danych okolicznościach” nie pozwala zgodzić się 
z rozstrzygnięciem, uznającym zawinioną odpowiedzialność karną 
oskarżonego lekarza.

Niepokojąca jest jednak konstatacja, że sądy w Polsce tak odmiennie 
oceniają sam fakt zastosowania przez lekarza zabiegu Kristellera. 
Odmienne poglądy wyrażane w piśmiennictwie medycznym nie 
uprawniają jeszcze organów procesowych do rozbieżnych orzeczeń 
w analogicznych stanach faktycznych. Sformułowanie zaś tezy, iż 
lekarze – dla własnego bezpieczeństwa prawnego – powinni zanie-
chać stosowania wspomnianego zabiegu – oznaczałoby porażkę 
polskiego wymiaru sprawiedliwości, która, co gorsza, w skrajnych 
sytuacjach stać by się mogła przyczyną tragedii dla rodzącego się 
dziecka i jego matki.
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Sterylizacja jako przesłanka dochodzenia
odpowiedzialności z tytułu wrongful conception

1. Wprowadzenie

Nowe technologie, uzyskane dzięki stałemu rozwojowi i postępowi 
medycznemu, pozwalają lekarzom na udzielanie świadczeń zdrowot-
nych wyższej jakości i umożliwiają przewidzenie i zapobiegnięcie 
wielu sytuacjom, które wcześniej uchodziły za nieuniknione i nieroz-
wiązywalne. Jedną z procedur dostępnych pacjentom jest zabieg stery-
lizacji, który nie jest obecnie uważany za procedurę nieodwracalną 
(aczkolwiek wskazuje się na skomplikowany charakter, kosztowność 
i brak gwarancji skuteczności refertylizacji).

Dawniej problem sterylizacji postrzegany był głównie w kontekście 
przymusowej kastracji przestępców lub osób upośledzonych, jednakże 
z biegiem czasu coraz istotniejsze staje się ujęcie tego zabiegu jako 
jednej z metod antykoncepcyjnych1. Niedopuszczalność sterylizacji na 
życzenie, z jaką, według znacznej części doktryny, mamy do czynienia 
w polskim porządku prawnym, stanowi naruszenie podstawowych 
praw człowieka – prawa do samostanowienia, decydowania o własnej 
płodności, a także prawa do planowania rodziny. Sterylizacja na 

1  R. Kędziora, Odpowiedzialność karna lekarza w związku z wykonywaniem czynności medycznych, 
Warszawa 2009, s. 423.
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życzenie może być uwarunkowana wieloma względami – ekonomicz-
nymi, zdrowotnymi lub po prostu niechęcią do posiadania potomstwa.

Artykuł skupia się na omówieniu problematyki wrongful conception 
w świetle orzecznictwa amerykańskiego w celu przedstawienia 
skutków naruszenia prawa do prawidłowo dokonanej sterylizacji 
w kraju, w którym legalna jest także sterylizacja dobrowolna. Celem 
jest ukazanie istotności tej instytucji dla współczesnych obywateli 
i ich rodzin, poprzez wskazanie konsekwencji, jakie niesie ze sobą 
nieprawidłowo przeprowadzony zabieg dla pacjenta, który został mu 
poddany. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej to państwo, w którym 
roszczenia z tytułu wrongful conception pojawiły się po raz pierwszy, 
a bogata judykatura pozwala na bardziej szczegółowe – niż na gruncie 
polskich realiów – przestudiowanie tej problematyki.

2. Wrongful conception

Roszczenie wrongful conception odnosi się do sytuacji, w której 
mamy do czynienia z urodzeniem nieplanowanego dziecka w wyniku 
nieprawidłowego zastosowania antykoncepcji bądź niedbałego prze-
prowadzenia zabiegu sterylizacji lub aborcji. Skarga wnoszona jest 
przez rodziców. W prawodawstwie anglosaskim bywa także określana 
jako wrongful pregnancy2. W niniejszym opracowaniu roszczenia te 
ograniczone zostaną do sytuacji spowodowanych nieprawidłowo prze-
prowadzonym zabiegiem sterylizacji. 

Warto wskazać, że roszczenia wrongful conception (jak i zbliżone 
wrongful birth oraz wrongful life) pozwalają na egzekwowanie odpo-
wiedzialności za błąd medyczny, który powoduje naruszenie prawa 
do świadomego planowania rodziny i przez to znacznie zmienia sytu-
ację ekonomiczną zainteresowanych wbrew ich woli. Okoliczności, 
w jakich wniesienie takiego powództwa jest możliwe, to kwestia 
wywołująca wiele konfliktów. Mimo że wspomniane roszczenia poja-
wiły się na gruncie polskim bardzo niedawno, to ich dopuszczalność 

2  M.K. Smith-Groff, Wrongful conception: when an unplanned child has a birth defect, who should 
pay the cost, Missouri Law Review vol. 61, Issue 1 Winter 1996, s. 3. 
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i regulacja już stanowi kwestię sporną w doktrynie. Konflikty wyni-
kają między innymi z nie zawsze udanych prób pogodzenia koncepcji 
zwolenników prawa podmiotowego do planowania rodziny (w tym 
prawa do aborcji) ze stanowiskiem pro life, opowiadającym się za 
jak najszerszą ochroną życia poczętego jako wartości najwyższej. 
W związku z wieloma wątpliwościami i stałym rozpowszechnianiem 
się omawianych roszczeń, postulować należałoby uregulowanie tej 
kwestii ustawowo. Jest to jednak temat znacznie szerszy i wykracza-
jący poza ramy niniejszego artykułu.

3. Sterylizacja 

Przy rozważaniu problematyki roszczenia wrongful conception 
należy zauważyć, że zdarzenia sprawcze, powodujące powstanie 
odpowiedzialności odszkodowawczej, podzielić można na trzy grupy: 
niewłaściwą antykoncepcję, zabiegi sterylizacji oraz zabiegi aborcji.

Szczególnie obszerną grupą przypadków, które mogą rodzić odpo-
wiedzialność z tytułu wrongful conception, są zabiegi sterylizacyjne. 
Polegają one na ubezpłodnieniu pacjenta, jednakże, w przeciwieństwie 
do kastracji, zdolność do współżycia seksualnego nie zostaje utracona. 
Sterylizacja może być trwała lub przejściowa i mieć charakter dobro-
wolny lub przymusowy. Polega zazwyczaj na przerwaniu ciągłości 
nasieniowodów u mężczyzn, a u kobiet – jajowodów. Ryzyko niesku-
teczności tego zabiegu u kobiet wynosi od 0,3% do 1,4% (w zależności 
od wybranej metody), u mężczyzn natomiast jest wyższe i wynosi 6%3. 

Przyczyny, dla których dokonuje się zabiegów sterylizacji, to prze-
ważnie wskazania terapeutyczne, zapobieganie ciąży oraz względy 
eugeniczne4. W przypadku sterylizacji ze względów medycznych nie 
wykonuje się jej w celu ubezpłodnienia pacjenta, lecz powodowana jest 
ona troską o jego życie i zdrowie. Zalicza się tu także przypadki stery-
lizacji kobiet, dla których kolejna ciąża oznaczałaby poważne kompli-
kacje zdrowotne. Kwestie eugeniczne dotyczą sytuacji wysokiego 

3  T. Justyński, Poczęcie i urodzenie się dziecka jako źródło odpowiedzialności cywilnej, Kraków 2003, s. 80.
4  R. Tokarczyk, Prawa narodzin, życia i śmierci, Kraków 2000, s. 208-209.
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prawdopodobieństwa spłodzenia dziecka z poważnymi dysfunkcjami 
fizycznymi bądź psychicznymi, spowodowanego chorobami genetycz-
nymi lub posiadaniem przez rodziców wadliwych genów.

Praktyka orzecznicza pozwoliła na wyróżnienie trzech grup przy-
padków niezachowania staranności przez lekarza w sytuacji przepro-
wadzania zabiegu sterylizacji. Należy tu wspomnieć o objaśnieniach 
przedoperacyjnych, wykonaniu zabiegu oraz opiece pooperacyjnej.

Do pierwszej grupy należą przypadki nieodpowiedniego pouczenia 
pacjenta i nieudzielenia mu wyjaśnień dotyczących przebiegu zabiegu, 
jego skutków oraz ryzyka związanego z całą procedurą. Uniemoż-
liwia to uzyskanie tzw. informed consent („poinformowanej zgody”) 
pacjenta na zabieg. Dochodzenie odpowiedzialności w tym przypadku 
wymaga ustalenia związku przyczynowego między nieprawidłowym 
pouczeniem lekarza a szkodą (kosztami utrzymania dziecka), np. przez 
udowodnienie, że pacjent nie poddałby się konkretnemu zabiegowi, 
gdyby wiedział o wysokim ryzyku niepowodzenia.

Druga grupa obejmuje w szczególności przypadki błędu medycz-
nego popełnionego przez lekarza podczas przeprowadzania zabiegu, 
co powoduje utrzymanie płodności pacjenta i w konsekwencji spło-
dzenie przez niego potomka. W przypadku sterylizacji kobiet częstym 
błędem jest pomylenie jajowodów z więzadłem macicy czy prze-
rwanie ciągłości tylko jednego jajowodu, natomiast w przypadku 
mężczyzn lekarzom zdarza się błędnie zidentyfikować nasieniowód 
lub dwukrotnie przeciąć ten sam5. 

W kwestii opieki pooperacyjnej najczęściej zaniedbywany jest 
obowiązek odpowiedniego poinformowania pacjenta. Należy zwrócić 
uwagę na przypadki niepouczenia pacjenta po zabiegu wazek-
tomii o ryzyku zapłodnienia, wynikającym z wyprodukowanego już 
przez organizm nasienia i konieczności przeprowadzania spermio-
gramów (analiz nasienia). Do tej kategorii zaliczają się także przy-
padki przedwczesnego poinformowania pacjenta o braku możliwości 

5  T. Justyński, op.cit.,, s. 90.
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zapłodnienia6. Lekarz powinien także powiadomić pacjenta o możli-
wości rekanalizacji, czyli połączenia się przerwanych nasieniowodów 
lub jajowodów i odtworzenia się płodności, które może się dokonać 
samorzutnie nawet po prawidłowo przeprowadzonym zabiegu.

W Polsce problematyka sterylizacji nie jest odrębnie unormowana, 
a w doktrynie panuje spór co do dopuszczalności zabiegu sterylizacji 
dobrowolnej (w celu zapobiegania ciąży). Część doktryny stoi na 
stanowisku7, że sterylizacja na życzenie jest niedopuszczalna i stanowi 
przestępstwo ciężkiego uszkodzenia ciała zgodnie z art. 156 § 1 pkt 
1 k.k. Nie jest przy tym możliwe uchylenie bezprawności sterylizacji 
z powołaniem się na świadomą zgodę pacjenta oraz wykonanie zabiegu 
lege artis. Stanowisko to nie wydaje się być słuszne, gdyż zakaz taki 
stanowiłby naruszenie podstawowych praw człowieka.

Stanowisko przeciwne reprezentuje m.in. T. Justyński, który 
podnosi, że właściwa wykładnia obowiązujących przepisów umoż-
liwiłaby uznanie legalności dobrowolnej sterylizacji i skuteczności 
umów cywilnoprawnych zawartych w tym celu8. Powołany autor stoi 
na stanowisku, że nie jest przestępstwem czyn pozbawiony niebezpie-
czeństwa społecznego, a za taki właśnie powinno się uznawać steryli-
zację dorosłego pacjenta, świadomego i poinformowanego o znaczeniu 
takiego zabiegu, na jego żądanie przez lekarza.

M. Kowalewska-Łaguna wskazuje, że dobrowolną sterylizację nale-
żałoby uznać za kontratyp pozaustawowy, którego wtórna legalność 
wywodzi się ze zgody uprawnionego pacjenta – dysponenta dobra. 
Jednakże dla dopuszczalności tego zabiegu konieczne będzie także 
wykonanie zabiegu przez uprawnionego lekarza zgodnie z zasadami 
wiedzy i sztuki medycznej, a dopiero łączne zaistnienie wszystkich 

6  Miało to miejsce, np. w amerykańskich sprawach Ball v. Mudge, 391 P. 2d 201 (Washington 1964); 
Custodio v. Bauer, (1967) 59 Cal.R. 463.

7  Tak m.in. J. Radzicki, Ryzyko zabiegów lekarskich w prawie karnym, Warszawa 1967, s. 194; G. 
Rejman, Odpowiedzialność karna lekarza, Warszawa 1991, s. 145.

8  T. Justyński, op.cit.., s. 85.
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tych okoliczności stanowić będzie podstawę wyłączenia bezprawności 
sterylizacji na żądanie pacjenta9.

Warto także zwrócić uwagę na brak konkretnego uregulowania, które 
zabraniałoby przeprowadzania sterylizacji dobrowolnych, a także, że 
kontratyp zgody pacjenta pozwala uchylić bezprawność ciężkiego 
uszkodzenia ciała, np. w sytuacji transplantacji od żyjącego dawcy. 

4. Szkoda

W kontekście roszczenia wrongful conception nie sposób pominąć 
problematyki szkody. Po pierwsze, należy podkreślić niedopuszczal-
ność traktowania dziecka jako szkody w przypadku tych właśnie rosz-
czeń. Mimo faktu, że dziecko nie było planowane, zgodnie z wykładnią 
prawa cywilnego zawsze będzie postrzegane jako wartość i dobro szcze-
gólnie cenne. Nie ma przy tym znaczenia fakt, czy rodzi się zdrowe, 
czy dotknięte wadami. Argumentem technicznym przemawiającym 
przeciwko uznaniu dziecka za szkodę jest brak możliwości ustalenia 
wysokości takiej szkody metodą dyferencyjną w związku z tym, że 
niewykonalna byłaby próba wyrażenia wartości dziecka w pieniądzu, 
a następnie porównanie tej wartości z kosztami, jakie niosą ze sobą 
narodziny potomka10.

Warto tu zasygnalizować problem wymogu, aby dziecko było 
niepożądane przez rodziców. Tylko bowiem w przypadku dziecka 
niechcianego jego narodziny stanowią naruszenie prawa do plano-
wania rodziny. Jak wskazuje T. Justyński, planowanie rodziny to dzia-
łanie lub zaniechanie mające na celu regulację liczby potomstwa lub 
momentu poczęcia umotywowane kwestią ekonomiczną. Zgodnie z tą 
definicją dziecko jest niepożądane, gdyż z jego narodzinami wiążą się 
obciążenia finansowe. Koncepcja ta, wyrosła na gruncie orzecznictwa 
niemieckiego, wykluczałaby dochodzenie pokrycia kosztów utrzy-
mania dziecka, np. w przypadku medycznej indykacji do aborcji. 

9  M. Kowalewska-Łaguna, Dobrowolna sterylizacja w prawie polskim na tle prawnoporównawczym, 
PiP nr 1/2014, s. 32.

10  T. Justyński, op. cit., s. 55.
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Szkodą w przypadku skargi wrongful conception są właśnie 
koszty utrzymania dziecka. Wymaga to oddzielenia osoby dziecka od 
następstw ekonomicznych jego narodzin, a dokonuje się tego przez 
wyizolowanie obowiązku alimentacyjnego. Argumenty podnoszące 
naruszenie praw człowieka względem osoby dziecka i negowanie jego 
godności jako istoty ludzkiej należy odrzucić – ze względu na fakt, iż 
akceptacja istnienia szkody jako kosztów utrzymania dziecka nie powo-
duje objęcia negatywną oceną także samej osoby dziecka. Podkreślić 
należy także, że samo określenie „niechciane dziecko” oznacza tyle, 
co „dziecko nieplanowane”, a rodzice przez planowanie rodziny i chęć 
ograniczenia liczby abstrakcyjnych przyszłych potomków nie zwra-
cają się przeciwko konkretnemu dziecku11.

Za szkodę w przypadku tej skargi można uznać także koszty zabiegu 
sterylizacji bądź aborcji oraz koszty wynikające bezpośrednio z ciąży 
(związane z opieką ginekologiczną) i porodu. Zalicza się tu także 
zmniejszenie zarobków zarówno przed, jak i po urodzeniu dziecka, 
a także krzywdę, czyli ból i cierpienia fizyczne oraz psychiczne matki, 
związane z ciążą, porodem, a także spodziewaniem się nieplanowa-
nego dziecka. Cześć judykatury uznaje, że szkodą może być także 
konieczność powiększenia domu lub zmiany mieszkania na większe12.

5. Wrongful conception w związku z nieprawidłowo 
przeprowadzoną sterylizacją w orzecznictwie Stanów 
Zjednoczonych

Pierwszą sprawą, w której sąd amerykański orzekał w kwestii 
wrongful conception, był kazus Christensen v. Thornby z 1934 r.13 Sąd 
Najwyższy Minnesoty zdecydował się wówczas oddalić powództwo 
mężczyzny, który poddał się sterylizacji. Pomimo zabiegu jego 
małżonka zaszła w ciążę i urodziła zdrowe dziecko. Powodem, dla 
którego mężczyzna zdecydował się na zabieg, była troska o zdrowie 
kobiety. Sąd stanął na stanowisku, iż w związku z faktem, że małżonka 

11  Ibidem, s. 61.
12  Udale v. Bloomsbury Area Health Authority, (1983) 2 All E.R. 522.
13  Christensen v. Thornby, 255 N.W. 620 (Minnesota 1934).
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urodziła powodowi zdrowe dziecko, a sama pozostała przy życiu, nie 
można uznać, że przesłanka szkody została spełniona. Podkreślono, że 
celem operacji było uniknięcie przez małżonkę powoda potencjalnych 
niebezpieczeństw, jakie mogły się dla niej wiązać z porodem, a nie 
samego faktu zajścia w ciążę i urodzenia dziecka.

Kolejna sprawa, w której sąd zajmował się zagadnieniem wrongful 
conception, także w kontekście zabiegu sterylizacji, to Milde v. Leigh 
z 1947 r., tocząca się przed Sądem Najwyższym Północnej Dakoty14. 
Powództwo wytoczone zostało przez męża kobiety, która poddała się 
sterylizacji w związku z obawami o ewentualne komplikacje zdro-
wotne, które wiązać by się mogły z przeprowadzonym u niej wcześniej 
zabiegiem cesarskiego cięcia. Mimo przeprowadzenia zabiegu stery-
lizacji kobieta ponownie zaszła w ciążę i urodziła dziecko, a zabieg 
cesarskiego cięcia znów był niezbędny w trakcie porodu. Spowodo-
wało to u pacjentki znaczną utratę krwi. Mąż Sylvii Milde wytoczył 
powództwo odszkodowawcze, domagając się odszkodowania z tytułu 
utraconego towarzystwa oraz pomocy ze strony małżonki jak również 
kosztów poniesionych w trakcie jej leczenia, twierdząc, że wszystko 
to spowodowane było błędnie przeprowadzonym przez pozwanego 
zabiegiem sterylizacji.

Sprawa jest znaczącej wagi ze względu na fakt, iż sąd przyznał, że 
małżonkowi przysługują roszczenia odszkodowawcze niezależne od rosz-
czeń współmałżonki z tytułu szkody związanej z nieskutecznym zabiegiem.

Orzeczenie w sprawie Shaheen v. Knight15 z 1957 r. było pierwszym 
w Stanach Zjednoczonych, w którym wystosowane zostało powództwo 
o pokrycie kosztów utrzymania dziecka urodzonego z powodu nieudanej 
sterylizacji. Powód poddał się zabiegowi, gdyż posiadał już czwórkę 
dzieci i kierował się chęcią zapewnienia godnego i komfortowego 
życia swojej dotychczasowej rodzinie. Zabieg okazał się nieudany, co 
spowodowało, że małżonka powoda zaszła w kolejną ciążę i urodziła 
piąte dziecko. Sąd w Pensylwanii oddalił powództwo twierdząc, że 

14  Milde v. Leigh, 28 N.W. 2d 530 (N. Dakota 1947).
15  Shaheen v. Knight, 11 Pa.D.&C. 2d 41 (Pennsylvania 1957).
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niesprawiedliwym byłoby ponoszenie przez pozwanego lekarza kosztów 
utrzymania dziecka, gdyż wychowywanie potomka stanowi źródło 
radości oraz pozytywnych uczuć i emocji dla rodziców dziecka – w tym 
powoda – a korzyści takich nie da się przenieść na lekarza.

Jak zaznacza T. Justyński, orzeczenie w tej sprawie stało się na 
pewien okres swoistym wyznacznikiem linii orzeczniczej sądów amery-
kańskich w sprawach dotyczących wrongful conception – powództwa 
oddalane były ze względu na niemożliwość uznania dziecka za szkodę 
oraz fakt nieproporcjonalności zasądzania od lekarzy kosztów utrzy-
mania dziecka do faktycznego zaniedbania16.

W sprawie Ball v. Mudge17 z 1964 r. także dochodzono kosztów 
utrzymania dziecka, wraz z wydatkami związanymi z porodem, a także 
bólem i cierpieniem rodziców – fizycznym oraz psychicznym – i utratę 
przez powoda pomocy oraz towarzystwa małżonki. Pan Ball zdecy-
dował się na wazektomię, gdyż chciał uchronić swą małżonkę przed 
czwartą ciążą, którą odradzali jej lekarze z powodu dotychczasowo 
przebytych cesarskich cięć oraz ryzyka takiego zabiegu także w przy-
padku kolejnego porodu. Powód został zapewniony przez lekarza, że 
może bez obaw wznowić pożycie seksualne z żoną, co też uczynił. 
W rezultacie pani Ball zaszła w czwartą ciążę i urodziła zdrowe dziecko, 
a poród, mimo cesarskiego cięcia, nie wpłynął w żaden znaczący sposób 
na jej zdrowie. Sąd Najwyższy w Waszyngtonie oddalił powództwo 
twierdząc, że sam fakt urodzenia zdrowego dziecka bez konieczności 
znoszenia wyjątkowego bólu, cierpienia lub nadzwyczajnego dyskom-
fortu nie może być uznany za szkodę w świetle prawa. Podkreślono 
także, że fakt, iż dziecko urodziło się zdrowe i jest źródłem pozy-
tywnych uczuć oraz obiektem miłości rodziców, którzy w żadnym 
wypadku nie rozważają oddania go do adopcji, zdecydowanie prze-
wyższa potencjalną szkodę spowodowaną urodzeniem dziecka kocha-
nego, aczkolwiek niepożądanego w chwili poczęcia i urodzenia.

16  T. Justyński, op.cit., s. 36-37.
17  Ball v. Mudge, 391 P. 2d 201 (Washington 1964).
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Orzeczenie Custodio v. Bauer18, które zapadło w 1967 r., odnosiło się 
do sytuacji, w której matka dziewięciorga dzieci poddała się nieudanej 
sterylizacji, w efekcie czego urodziła dziesiąte dziecko. Państwo 
Custodio wnieśli powództwo odszkodowawcze w celu uzyskania 
kosztów opieki medycznej nad kobietą w trakcie ciąży i porodu, 
zadośćuczynienia z tytułu urazów psychicznych i fizycznych oraz cier-
pienia pani Custodio, a także pokrycia kosztów utrzymania dziecka. 
Sąd Apelacyjny w Kalifornii, powołując się na orzeczenie w sprawie 
Griswold v. Connecticut19, przypomniał, że udzielanie informacji 
oraz porad medycznych dotyczących antykoncepcji osobom pozosta-
jącym w związku małżeńskim jest objęte ochroną konstytucyjną. Skład 
sędziowski, ustosunkowując się do wielu poprzednich rozstrzygnięć 
dotyczących roszczenia wrongful conception przyznał, że narodziny 
dziecka niekoniecznie muszą być postrzegane jako „cudowne wyda-
rzenie”, jak wcześniej utrzymywały sądy. Stwierdzono, że rodzice mogą 
domagać się pokrycia kosztów leczenia oraz utrzymania dziecka. Sąd 
podkreślił, że gdy matka dozna uszkodzeń ciała albo nie jest w stanie 
dalej wywiązywać się z obowiązków rodzicielskich, przysługuje jej 
roszczenie odszkodowawcze z tytułu szkody, a mężowi z tytułu utraty 
pomocy i towarzystwa małżonki oraz kosztów jej leczenia. Sąd odniósł 
się także do sytuacji, w której matka nie ponosi żadnych nadzwyczaj-
nych konsekwencji ciąży ani porodu. Uznano, że i w takich okolicznoś-
ciach możliwe jest wniesienie o odszkodowanie, gdyż fakt, że rodzina 
powiększyła się o kolejnego potomka oznacza, że matka musi zajmować 
się teraz powiększoną grupą i rozkładać swe wsparcie, opiekę oraz siły 
na więcej osób. Koniecznym warunkiem jest tu możliwość faktycznego 
finansowego oszacowania zmiany w statusie rodziny.

Kolejną kwestią poruszoną w tym orzeczeniu było powołanie się 
na sekcję 920 Restatement of Torts (1939)20, która przywołuje zasadę 

18  Custodio v. Bauer, (1967) 59 Cal.R. 463.
19  Griswold v. Connecticut (1965) 381 U.S. 479.
20  Restatement of Torts (1939), Westlaw.
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compensatio lucri cum damno (benefit rule)21. Tym samym podkre-
ślono konieczność zaliczania zysków płynących z narodzin nieplano-
wanego dziecka na poczet strat z tego wynikających.

Do zasady benefit rule odniósł się także Sąd Apelacyjny Stanu 
Michigan w sprawach Troppi v. Scarf22 z 1971 r. oraz Bushman v. 
Burns Clinic Medical Center23. W pierwszej z nich uznano, że na 
poczet strat należy zaliczyć wszelkie, nawet niematerialne korzyści 
płynące z urodzenia dziecka, zauważając, że niemożliwym jest całko-
wite wyważenie takiego bilansu. W związku z tym na sądzie spoczywa 
obowiązek rozstrzygnięcia, który aspekt przeważa. Sąd podkreślił także 
brak obowiązku podjęcia postępowania zmierzającego do zmniejszenia 
szkody przez rodziców, np. przez aborcję lub oddanie do adopcji. 
W sprawie Bushman v. Burns Clinic Medical Center sąd wykluczył 
jednak zastosowania zasady z sekcji 920 Restatement of Torts (1939) 
w stosunku do roszczeń dochodzących zwrotu kosztów ciąży i porodu.

W sprawie Coleman v. Garrison24 z 1974 r. powództwo zostało wnie-
sione przez rodziców dziecka, które spłodzone zostało po nieudanym 
zabiegu sterylizacji dokonanym na pani Coleman. Sąd Najwyższy 
Delaware stwierdził, że nie można doprowadzić do sytuacji, w której 
dojdzie się do wniosku, że w konkretnych okolicznościach narodziny 
dziecka nie będą warte zmagania się z trudnościami i wydatkami z tym 
związanymi. Jednocześnie podkreślił, że nie oznacza to, że ciąża spowo-
dowana błędnie wykonanym zabiegiem medycznym (sterylizacją) nie 
stanowi uszczerbku. Sąd ustalił, że powodowie w takiej sytuacji mogą 
żądać zadośćuczynienia za ból, cierpienie i dyskomfort matki, wynika-
jący z ciąży. Mogą ubiegać się także o zwrot kosztów zabiegu stery-
lizacji, odszkodowanie za fakt, iż pan Coleman utracił towarzystwo 
oraz pomoc żony na okres ciąży oraz o zwrot wydatków medycznych 
związanych z ciążą i porodem. Roszczenia te określone zostały jako 

21  Where the defendant’s tortious conduct has caused harm to the plaintiff or to his property and in 
so doing has conferred upon the plaintiff a special benefit to the interest which was harmed, the value of the 
benefit conferred is considered in mitigation of damages, where this is equitable.

22  Troppi v. Scarf, 187 N.W. 2d 511 (Michigan 1971).
23  Bushman v. Burns Clinic Medical Center, 268 N.W. 2d 683.
24  Coleman v. Garrison, 327 A. 2d 757 (Delaware 1974).
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rzeczywiste i oczywiste (the very real expenses, and obvious difficul-
ties attending the unexpected pregnancy of a woman)25. Odrzucając 
roszczenie o pokrycie kosztów utrzymania dziecka Sąd powołał się 
także na fakt, iż powodowie zdecydowali się na wychowanie dziecka 
mimo faktu, iż mieli do dyspozycji inne legalne wyjścia w postaci np. 
aborcji lub oddania dziecka do adopcji.

Orzeczenie Cockrum v. Baumgartner26 z 1983 r. jest kolejnym, 
w którym sąd odrzucił koncepcję dochodzenia przez rodziców 
kosztów utrzymania zdrowego dziecka, argumentując, że przyjęcie 
przeciwstawnego stanowiska oznaczałoby, że zarówno ludzkie życie, 
jak i rodzicielstwo stanowią szkody, które powinny być wynagra-
dzane przez prawo. Sąd Apelacyjny w Illinois podkreślił, że koszty 
podtrzymania ludzkiego życia nie powinny przewyższać korzyści 
z niego wynikających. Skład sędziowski stwierdził także, że przy-
zwolenie na dochodzenie kosztów utrzymania zdrowego dziecka 
sprawiłoby, że rodzice musieliby udowodnić w sądzie, że dziecko 
jest przez nich niechciane i że stanowi dla nich wartość co najwyżej 
minimalną, a także, że jest dla nich niewygodnym brzemieniem: an 
uncherished, unwanted burden,27, co nie wpłynęłoby pozytywnie na 
rodzinę i jej nowego członka28. 

W sprawie Burke v. Rivo29 z 1990 r., pani Burke przeszła zabieg 
sterylizacji, który nie powiódł się. W efekcie zaszła w ciążę, urodziła 
zdrowe dziecko i poddała się kolejnemu zabiegowi sterylizacji. Doma-
gała się zasądzenia zadośćuczynienia za cierpienia psychiczne, które 
wiązały się z ciążą, zwrotu kosztów drugiej sterylizacji oraz przy-
znania jej środków na utrzymanie dziecka. Wystąpiła także o odszko-
dowanie z tytułu utraconych możliwości zarobkowych w okresie 
ciąży. Sąd Apelacyjny w Massachussetts uwzględnił powództwo 
w zakresie kosztów utrzymania dziecka do momentu osiągnięcia 

25  Ibidem.
26  Cockrum v. Baumgartner, 95 Ill.2d 193 (1983).
27  Cockrum v. Baumgartner, 95 Ill.2d 193 (1983).
28  Por. Public Health Trust v. Brown (Fla. App. 1980), 388 So.2d 1084, 1086 n. 4.
29  Burke v. Rivo, 406 Mass. 764 (1990).
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przez nie pełnoletności. Ponownie powołano się na benefit rule stwier-
dzając jednak, iż narodziny dziecka nie zawsze stanowią niekwestio-
nowaną korzyść i radość. Jako przykład zestawiono sytuację osoby, 
która poddała się sterylizacji z powodów finansowych, z położeniem 
rodziców decydujących się na taki zabieg w obawie przed wadami 
genetycznymi płodu. W drugim przypadku narodziny zdrowego 
dziecka są bez wątpienia wydarzeniem szczęśliwym, jednakże w sytu-
acji pierwszej możemy rozważać powstanie szkody.

Przełomową w kwestii dochodzenia kosztów utrzymania dziecka 
spłodzonego w wyniku niedbałej sterylizacji jest sprawa Lovelace 
Medical Center v. Mendez30 – zostały tam bowiem przyznane takie 
koszty w pełnej wysokości, bez możliwości ich offsetu lub ograni-
czania31. Ponadto sąd oddalił roszczenie o zadośćuczynienie za cier-
pienia związane z finansowym i emocjonalnym obciążeniem, wynika-
jącym z opieki nad dzieckiem, a przyznał je tylko za ból i dyskomfort 
spowodowane ciążą i porodem. Skład sędziowski nie zastosował benefit 
rule z sekcji 920 Restatement of Torts (1939), uznając, że niemożliwym 
jest porównanie zysków z pojawienia się nowego członka rodziny 
z finansowymi stratami z tego wynikającymi. Za szkodę uznano nie 
narodziny dziecka, lecz pozbawienie rodziców prawa do planowania 
rodziny i naruszenie stabilności finansowej.

6. Uwagi końcowe

Wnosząc powództwo w sprawie wrongful conception powód musi 
udowodnić: niedbałe przeprowadzenie przez pozwanego zabiegu stery-
lizacji lub aborcji oraz że w wyniku tego urodziło się dziecko wcześniej 
nieplanowane32. Obecnie dominującym stanowiskiem sądów USA jest 
uznanie za szkodę zarówno kosztów bezpośrednio związanych z ciążą 
i porodem, jak i kosztów utrzymania dziecka33. Roszczenia wrongful 

30  Lovelace Medical Center v. Mendez, 805 P.2d 603 (N.M. 1991). 
31  L. McCamey Bencoe, Lovelace Medical Center v. Mendez: A New Approach to Damages Awards 

in New Mexico, 23 N.M.L. Rev. 451, Spring, 1993, s. 1.
32  Juridical Council of California, Civil Jury Instructions, 511. Wrongful Birth-Sterilization/Abortion/

Essential Factual Elements, Lexis Nexis.
33  T. Justyński, op. cit., s.41.
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conception przez długi czas były jednak odrzucane ze względu na 
public policy, czyli nadrzędny interes społeczny, który opiera się na 
ogólnie akceptowanych przekonaniach moralnych i obyczajowych34. 
Dobrem publicznym, które wymagało ochrony, było popieranie 
prokreacji. Przełom nastąpił w sprawie Troppi v. Scarf35, kiedy to sąd 
oficjalnie uznał, że stosowanie antykoncepcji świadczyć może o tym, 
że nie zawsze narodziny dziecka traktowane są jako zdarzenie szczęś-
liwe. Przyczyny, dla których powodowie decydowali się na poddanie 
się zabiegowi sterylizacji, były różnorakie – uniknięcie potencjalnych 
niebezpieczeństw, jakie mogły się wiązać z porodem, chęć zapew-
nienia godnego i komfortowego życia dotychczasowej rodzinie bądź 
sam fakt, że rodzice nie byli gotowi na przybycie na świat potomka 
albo podjęli świadomą decyzję o rezygnacji z rodzicielstwa.

W świetle polskiego systemu prawnego bez wątpienia legalna jest 
sterylizacja w celach terapeutycznych, jednakże sterylizacja dobrowolna 
– na życzenie pacjenta i bez żadnych wskazań medycznych – może 
grozić odpowiedzialnością karną lekarza, który taki zabieg zdecyduje 
się przeprowadzić. Część doktryny przyjmuje, że sterylizacja na żądanie 
bez istniejących wskazań medycznych bądź ze względów eugenicz-
nych jest bezprawna, a lekarz w konsekwencji ponosi odpowiedzialność 
karną z tytułu wywołania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci 
pozbawienia zdolności płodzenia, tj. z art. 156 § 1 pkt 1 k.k.36. Wska-
zuje się także na odrębności znamienia pozbawienia zdolności płodzenia 
w zależności od płci pokrzywdzonego37. Pogląd ten reprezentuje m.in.  
G. Rejman38, wskazując na różny zakres odpowiedzialności, kształtu-
jący się w zależności od następstw zabiegu sterylizacji bez celu terapeu-
tycznego (ciężki uszczerbek na zdrowiu w przypadku nieodwracalnych 

34  W. Prosser, Handbook of Law of Torts, St. Paul 1971, s. 98.
35  Troppi v. Scarf, 187 N.W. 2d 511 (Michigan 1971). 
36  A. Liszewska, Odpowiedzialność karna za błąd w sztuce lekarskiej, Kraków 1998, s. 254.  

Por. E. Hryniewicz, Czy zgoda dysponenta dobrem może wyłączyć bezprawność czynu, Prok.i Pr., 2014, 
nr 9, s. 62-63.

37  R. Kokot [w:] R. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, Legalis/el 2017 – komentarz do art. 
156 k.k. pkt 32.

38  G. Rejman, op.cit., s. 145-147.
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skutków sterylizacji, a średni uszczerbek na zdrowiu w przypadku konse-
kwencji odwracalnych). M. Świderska wskazuje natomiast na element 
autodestrukcji, skutkujący okaleczeniem pacjenta na jego żądanie, jaki 
zawiera w sobie sterylizacja dobrowolna, co wyklucza zastosowanie 
zasady volenti non fit iniuria39. Zbieżne z tym stanowiska reprezentują 
także M. Filar oraz R. Kędziora40.

Warto wspomnieć, że w wielu krajach dopuszczalność tego zabiegu 
nie wzbudza aż takich kontrowersji jak w Polsce. W doktrynie 
wyróżnia się trzy typy stanów prawnych – typ, w którym przepisy 
albo orzecznictwo jednoznacznie dopuszczają możliwość przepro-
wadzania zabiegów sterylizacji (np. Austria, Wielka Brytania); typ, 
w którym dopuszczalność sterylizacji wynika z dokumentów formu-
łujących założenia programów demograficznych realizowanych przez 
państwo (np. Meksyk) oraz typ, w którym legalność zabiegu steryli-
zacji wynika z faktu, iż nie jest ona zakazana (np. Australia, Francja, 
Holandia), a za jej dopuszczalnością opowiada się ugruntowane stano-
wisko doktryny41. Należy więc wskazać, że zalegalizowanie dobro-
wolnej sterylizacji w Polsce zgodne byłoby z rozwiązaniami prawnymi 
przyjętymi za granicą.

W praktyce okazuje się, że fakt, iż przeprowadzanie sterylizacji 
na życzenie nie jest w danym kraju legalne, nie zniechęca pacjentów 
do poddawania się temu zabiegowi w ramach nieoficjalnych usług 
świadczonych przez niektórych lekarzy42. Odbywa się to często 

39  M. Świderska, Zgoda pacjenta na zabieg medyczny, Toruń 2007, s. 330.
40  M. Filar, Odpowiedzialność karna związana z nieterapeutycznymi czynnościami lekarskimi, 

„Prawo i Medycyna” nr 1/2000 (5 Vol. 2), s. 69-70; R. Kędziora, Odpowiedzialność karna lekarza w związku 
z wykonywaniem czynności medycznych, Warszawa 2009, s. 426-428. Przeciwny pogląd prezentują np. A. 
Wąsek, Czy dobrowolna sterylizacja jest przestępstwem?, PiP nr 8/1988, s. 97, M. Kowalewska-Łaguna, 
op. cit. s. 29-30. E. Zielińska postuluje regulację ustawową dopuszczającą sterylizację na życzenie pod 
pewnymi warunkami: osiągnięcia określonego wieku (25 lub 30 lat), pisemnej formy udzielenia zgody, 
spoczywającego na lekarzu obowiązku uświadomienia zainteresowanej osoby o wadach, zaletach, skut-
kach i charakterze zabiegu oraz czasu do namysłu przed jego przeprowadzeniem (Warunki dopuszczalności 
zabiegów sterylizacji, PiP nr 9/1985, s. 75).

41  M. Kowalewska-Łaguna, op.cit., s. 22-23.
42  W Internecie powszechnie funkcjonują strony takie jak: http://wazektomia.warszawa.pl/, http://

wazektomiablog.com/gdzie-operujemy/ czy http://www.wazektomia.com/, na których można znaleźć dokładne 
instrukcje dotyczące postępowania przed zabiegiem sterylizacji, wyjaśnienia, na czym taki zabieg polega, 
broszury informacyjne, a także dane, umożliwiające zapisanie się na zabieg, a nawet elektroniczne formularze 
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w nieodpowiednich warunkach i wiąże z ryzykiem szkody dla zdrowia 
pacjentów. Uniemożliwienie poddania się legalnej sterylizacji na 
żądanie zwiększa ilość cięć cesarskich nawet w sytuacjach, w których 
nie są one potrzebne, ze względu na fakt, iż sterylizacji dokonać można 
właśnie przy okazji takiego zabiegu43. Za legalizacją dobrowolnej 
sterylizacji przemawia także jej wysoka skuteczność jako metody 
antykoncepcyjnej, co pozwala uniknąć niepotrzebnych aborcji. Inge-
rencja w ciało człowieka jest w przypadku tego zabiegu stosunkowo 
mała, a stanowi on także sposób, dzięki któremu rodzice mogą świa-
domie uniknąć przekazania potomstwu chorób i obciążeń genetycz-
nych. Szkody w postaci urodzenia się dziecka defektywnego dotyczą 
co prawda jako kluczowa przesłanka powództw z tytułu wrongful 
birth,44 jednakże powództwa te wraz z roszczeniami z tytułu wrongful 
conception oraz wrongful life należą do jednej grupy spraw związa-
nych z naruszeniem dobra osobistego w postaci prawa do planowania 
rodziny i są ze sobą ściśle powiązane. 

zapisów, por. N. Kaptur, Jak sterylizacja, to tylko w czwartek, Gazeta Wyborcza Duży Format, 1 października 
2015 r., http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127290,18938612,jak-sterylizacja-to-tylko-w-czwartek.html. 

43  Por. C. J. Hayes, M. R. Jones, Cosmetic Surgery: A Feminist Primer, Routledge 2009, s. 161. Problem 
ten jest szczególnie uwidoczniony w Brazylii, gdzie przeprowadzanie sterylizacji przy okazji cięć cesarskich 
motywowane jest także zmniejszeniem kosztów m.in. podwójnego znieczulenia i zabiegów w publicznym 
systemie opieki zdrowotnej. Tak też: E.M. Vieira, Sterylizacja kobiet. Seksuologia, nr 1 (13),Warszawa 1995, 
a także A. Edmonds, który wskazuje, że powyżej 15% cięć cesarskich w Brazylii przeprowadzanych jest bez 
wskazań zdrowotnych (Pretty Modern: Beauty, Sex and Plastic Surgery in Brazil, Duke University Press, 
Durham and London 2010, s. 188). Na marginesie warto wskazać na problem dokonywania przez lekarzy 
sterylizacji samowolnych, przeprowadzanych bez zgody pacjentek. Z jednej strony kobietom odmawia się 
prawa do samodecydowania o pozbawieniu się zdolności płodzenia, a z drugiej – mają miejsce zabiegi stery-
lizacyjne wbrew woli pacjentek. Zob. M. Boratyńska, Wolny wybór. Gwarancje i granice prawa pacjenta do 
samodecydowania, Warszawa 2012, s. 578 oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 lutego 
2008 r. w sprawie o sygn. akt: I ACa 34/08, niepubl., z gl. M. Nesterowicza, Bezprawny zabieg sterylizacji 
w czasie operacji. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydział Cywilny z dnia 19 lutego 
2008 r. (I ACa 34/08)1, PS nr 4/2011, a także wyrok Sądu Okręgowego w w Poznaniu z 6 listopada 2014 r., 
w sprawie o sygn. akt: IV Ka 452/12, niepubl., z gl. T. Sroki, Odpowiedzialność karna za rozszerzenie pola 
operacyjnego – uwagi na marginesie wyroku SO w Poznaniu z 6.11.2014 r., sygn. IV Ka 452/12, „Prawo 
i Medycyna: nr 4/2016 (65 Vol. 18), s. 89-108.

44  Przesłanką jest urodzenie się dziecka upośledzonego, aczkolwiek planowanego, co odróżnia te rosz-
czenia od roszczeń z tytułu wrongful conception, gdzie kluczowe jest urodzenie się dziecka jako takiego (czy 
to zdrowego, czy upośledzonego) po podjęciu przez rodziców kroków w celu zapobiegnięcia ciąży. Wrongful 
birth to powództwo, które może zostać wniesione przez rodziców, gdy zostaną oni pozbawieni możliwości 
świadomego planowania rodziny, np. przez uniemożliwienie dokonania legalnej aborcji, co prowadzi do 
urodzenia dziecka z wadami genetycznymi lub ciężkimi uszkodzeniami.
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Judykatura amerykańska jest bogata również w przykłady orze-
czeń dotyczących odszkodowań za urodzenia dzieci defektywnych45, 
jednakże sprawy takie toczyły się także przed polskimi sądami. Jedna 
z nich zakończyła się wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku 
z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie o sygn. akt: I ACa 278/0846. Dotyczyła 
ona odmowy przeprowadzenia badań prenatalnych na prośbę rodziców, 
którzy już wcześniej spłodzili chore dziecko. W efekcie nieprzeprowa-
dzenia badań rodzice pozbawieni zostali prawa do decyzji o ewentu-
alnym przerwaniu ciąży. Dziecko urodziło się chore na hipochondro-
plazję kości. Sąd Apelacyjny w Białymstoku zasądził odszkodowanie 
z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania dziecka spowodowanych 
jego chorobą. Kolejna sprawa także toczyła się przed Sądem Apela-
cyjnym w Białymstoku i zakończyła się wyrokiem z dnia 24 kwietnia 
2013 r. w sprawie o sygn. akt: I ACa 787/1247. W sprawie tej urodziło 
się dziecko, które zmarło niedługo po porodzie. Dziecko cierpiało na: 
chorobę Krabbego48, spastyczny niedowład czterokończynowy, regresję 
rozwoju psychoruchowego, padaczkę objawową, obustronne zapa-
lenie ucha środkowego, rozszczep wargi górnej, podniebienia twar-
dego i miękkiego oraz refluks żołądkowo – przełykowy49 – żyło krótko 
i w bólu, co spowodowało wielkie cierpienie rodziców, którzy zmuszeni 

45  Por. Gleitman v. Cosgrove, 227 A. 2d 689 (New Jersey 1967), Harbeson v. Parke – Davis Inc., 
746 F.2d 517 (1984), Lovelace Medical Center v. Mendez, 805 P.2d 603 (N.M. 1991), Stewart v. Long Island 
College Hospital, 296 N.Y.S. 2d 41 (1968), Roe v. Wade, 410 U.S. 113, 93 S.Ct. 705 (1973), Jacobs v. Theimer, 
519 S.W. 2d 846 (Texas 1975), Dumer v. St. Michael’s Hospital, 233 N.W. 2d 372, 83 A.L.R. 3d 1 (Wisconsin 
1975)., Karlsons v. Guerinot, 394 N.Y.S. 2d 933 (1977), Howard v. Lecher, 386 N.Y.S. 2d 460 (1976), Park 
v. Chessin, 387 N.Y.S. 2d 204 (1976), Becker v. Schwartz, 400 N.Y.S. 2d 119 (1977), Berman v. Allan, 404 
A.2d 8 (1979). Schroeder v. Perkel, 432 A. 2d 834 (New Jersey 1981), Eisbrenner v. Stanley, 308 N.W. 2d 209 
(Michigan 1981), Smith v. Shannon, 100 Wn.2d 26, 666 P.2d 351, Canterbury v. Spence 464 F.2d 772 (1972), 
Atlanta Obstetrics and Gynecology Group, P.A. v. Abelson, 198 Ga. App. 632, 403 S.E.2d 253 (1991), Fulton-
-DeKalb Hosp. Auth. v. Graves, 314 S.E.2d 653 (Ga. 1984), Michelman v. Erlich, 311 N.J. Super. 57. (1998), 
Lodato v. Kappy, 353 N.J.Super. 439, 803 A.2d 160 (2002), Procanik v. Cillo, 97 N.J. at 358-63, 478 A.2d 755.

46  Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie o sygn. akt: I ACa 278/08, Portal 
Orzeczeń Sądów Powszechnych.

47  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie o sygn. Akt: I ACa 
787/12, Portal Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

48  Jak wskazał sąd w uzasadnieniu wyroku, choroba Krabbego jest chorobą genetyczną, metaboliczną, 
uniemożlwiającą w aktualnym stanie medycznym powrót do zdrowia. Choroba ta łączy się z dużym cierpie-
niem, ból jest łagodzony silnymi lekami. Do śmierci małoletni wymagał stałej opieki, karmienia sondą.

49  Tak w uzasadnieniu wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 24 kwietnia 2013 r. 
w sprawie o sygn. Akt: I ACa 787/12, Portal Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.
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byli patrzeć na mękę i śmierć swojego potomka. Dostęp do sterylizacji 
jako metody antykoncepcyjnej pozwoliłby części rodziców uniknąć 
sytuacji, jakie dotknęły pary w przytoczonych sprawach. Dla rodziców, 
którzy już wcześniej spłodzili dzieci obciążone genetycznie, a praw-
dopodobieństwo to rozciąga się także na przyszłych ich potomków, 
jednorazowa i skuteczna sterylizacja jest szansą na wykluczenie ryzyka 
konieczności przechodzenia przez analogiczną sytuację w przyszłości.

Kolejną istotną kwestią jest fakt, iż jednorazowy zabieg steryliza-
cyjny jest tańszy niż inne metody antykoncepcyjne oraz jest alterna-
tywą dla osób, które nie chcą lub nie mogą innych metod stosować. 
Pacjenci decydują się na takie zabiegi ze względu na fakt, iż nie chcą 
już powiększać rodziny lub takie powiększenie byłoby w ich przy-
padku niewskazane. Jest to także furtka dla osób, które cierpią na silny 
lęk przed ciążą, rzutujący na ich życie codzienne.

Popularność powództw z tytułu wrongful conception świadczy 
o tym, jak ważnym narzędziem jest dobrowolna sterylizacja i jak istotny 
wpływ ma na życie rodzinne współczesnych ludzi. Występując z tym 
kontrowersyjnym powództwem pacjenci pokazują, że ich decyzje 
dotyczące zabiegu były gruntownie przemyślane, a pojawienie się 
dziecka i koszty związane z jego utrzymaniem mogą stanowić szkodę 
w rozumieniu prawa cywilnego. Analiza orzecznictwa amerykańskiego 
jednoznacznie wskazuje na niezasadność penalizacji przeprowadzania 
zabiegów dobrowolnej sterylizacji. Popularność zabiegów w Stanach 
Zjednoczonych, a także dotkliwe konsekwencje, jakie wiążą się 
z zabiegiem przeprowadzonym wadliwie, ukazują w sposób dobitny 
skutki urodzenia się nieplanowanego czy też niechcianego dziecka. 
Rodzice dochodzili odszkodowań z tytułu skutków ciąży, bólu, cier-
pienia i dyskomfortu matki w jej trakcie, obniżenia możliwości ekono-
micznych rodziny, konieczności poniesienia kosztów utrzymania 
i wychowania dziecka, obniżenia komfortu i stopy życia całej rodziny 
(w szczególności w rodzinach o niskim dochodzie), braku towarzystwa 
żony w trakcie ciąży, wydatków medycznych, konsekwencji zdro-
wotnych dla organizmu matki, wynikających z ciąży niewskazanej. 
Dezorientację, jaką powoduje niejasno uregulowany status sterylizacji, 
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ukazuje także rodzime orzecznictwo, np. wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Poznaniu z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie o sygn. akt: I ACa 
205/1350, w której sąd drugiej instancji utrzymał w mocy wyrok odda-
lający powództwo kobiety, którą lekarz zapewniał, że podczas cesar-
skiego cięcia rozwiązującego poród trzeciego dziecka, jeżeli zajdą 
względy medyczne, przeprowadzony zostanie także zabieg steryli-
zacji. Zabieg nie został ostatecznie przeprowadzony z braku wskazań 
medycznych, o czym nie poinformowano pacjentki, która następnie 
zaszła w czwarta ciążę.

Sterylizacja ma wady i zalety, lecz mają je także wszystkie inne 
metody antykoncepcyjne. To do jednostki należy jednak prawo 
podjęcia decyzji o wyborze danej metody jako dla siebie najlepszej. 
Wybór nie jest możliwy w sytuacji, gdy jest on dyktowany naciskami 
otoczenia, a bez dostępu do pełnej i rzetelnej informacji o danej meto-
dzie, a także do metody jako takiej; prawo do samostanowienia nie 
może być wówczas w pełni zrealizowane. Część doktryny opowiada 
się za dopuszczalnością sterylizacji dobrowolnej w obecnym stanie 
prawnym, nawiązując do kontratypu zgody w kontekście zasadności 
rozważania jego zgodności z zasadami współżycia społecznego; 
wolności oraz prawa do swobodnego postępowania (z zastrzeżeniem, 
że nie szkodzi to innym), a także faktu, że przyjęcie karalności przepro-
wadzania sterylizacji dobrowolnych oznaczałoby de facto narzucenie 
jednostce zdolności płodzenia przez przepisy prawa karnego51. Należy 
jednak zaznaczyć, że de lege lata uregulowania prawne nie są jedno-
znaczne, w doktrynie panuje konflikt i kwestia ta nie została rozstrzyg-
nięta przez orzecznictwo52. Jak wskazują M. Boratyńska i P. Koniecz-
niak, prawo człowieka do ochrony prywatności obejmuje swym 
zakresem także prawo do decydowania o posiadaniu bądź nieposia-
daniu dzieci, co potwierdziło także orzecznictwo Sądu Najwyższego. 
Autorzy podnoszą także, że żaden interes ogólny nie przemawia za 

50  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie o sygn. akt: I ACa 
205/13, Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych.

51  A. Wąsek, op. cit., s. 87–98.
52  M. Kowalewska-Łaguna, op. cit., s. 24.
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tym, by jednostkę utrzymywać wbrew jej woli w stanie płodności53. 
Podkreślenia wymaga fakt, że chodzi o prawa człowieka do plano-
wania rodziny i samostanowienia, a rozpatrywane są one w kontekście 
życia i zdrowia człowieka. Zagrożenie, w jakim znajdują się te prawa, 
podlegające szczególnej ochronie, powinno motywować ustawodawcę 
do tego, aby kwestia ta została w prawie polskim jednoznacznie uregu-
lowana – ze wskazaniem na dopuszczalność przeprowadzania steryli-
zacji na życzenie pacjenta.

53  M. Boratyńska, P. Konieczniak, Autonomia pacjenta a wskazania medyczne, „Studia Iuridica” t. 49 
(2008), s. 30-31.
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Problematyka poszanowania autonomii osób chorych
na anoreksję1

Uwagi wprowadzające

W dzisiejszych czasach za kobietę idealną uważa się kobietę 
szczupłą. W związku z tym odchudzanie staje się „znakiem naszych 
czasów”. To mediom zawdzięczamy taki kanon kobiecego piękna. 
Kobiety dążąc do perfekcyjnego wyglądu stosują rozmaite diety, 
które w efekcie mogą przerodzić się w szkodzące zdrowiu głodówki. 
W niektórych przypadkach to, co początkowo zaczyna się niewinną 
dietą, przeradza się w poważne problemy odżywiania. Granica między 
odchudzaniem a zaburzeniami odżywiania jest trudna do określenia. 
Celem zobrazowania problemu warto przywołać wypowiedź osoby 
chorej na anoreksję: Magda (lat 17): „Myślałam, jak każda anorek-
tyczka na początku, że to wszystko kontroluję, że trochę schudnę, 
a potem dzięki diecie będę utrzymywać stałą wagę. Ale anoreksja 
wygrała. Było jej we mnie coraz więcej. Na początku ją lubiłam, 
lubiłam siebie taką – stanowczą, z silną wolą, uporządkowaną. I tak 
dobrze się czułam… Jak chudłam, jak wykonywałam zaplanowane 

1  Praca jest rozszerzoną wersją referatu nagrodzonego (publikacją) i wygłoszonego na II Ogólnopol-
skiej Konferencji Naukowej Prawa Pacjenta pt. „Granice autonomii pacjenta”, Białystok, dnia 15-16 kwietnia 
2016 r. . Konferencja została zorganizowana przez Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego 
„Pro Humanae Vitae” oraz Katedrę Prawa Cywilnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
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ćwiczenia, jak udawało mi się wygrać z głodem. Nie wiem dokładnie, 
kiedy straciłam kontrolę, kiedy zaczął się koszmar. […] Dzisiaj wiem, 
że to choroba, która nie pozwala się zatrzymać, chce więcej i więcej, 
prowadzi do śmierci.[...]”2.

Przyjmuje się, że choroba zaczyna się wówczas, kiedy osoba, która 
się odchudza, traci kontrolę nad zachowaniami związanymi z jedze-
niem oraz skutkami odchudzania3. Stan taki występuje około 8–11 
razy częściej u kobiet niż u mężczyzn4. Dotyczy około 2-3 % populacji 
ogólnej. Co istotne, wśród zaburzeń psychicznych anoreksja zwią-
zana jest z największą śmiertelnością. Dotyka około 18 % w grupie 
pacjentek w przedziale 20-30 lat, jakkolwiek procent ten uzależniony 
jest od przyjętej metodologii badania, doboru grupy oraz kryteriów 
rozpoznawania anoreksji psychicznej5.

Nie ma jednej, właściwej definicji choroby anoreksji. W naukach 
medycznych definiuje się ją różnie. Andrzej Jakubik twierdzi, że 
przez pojęcie jadłowstrętu psychicznego rozumie się celowe dążenie 
do utraty wagi ciała, wywołane i/lub podtrzymywane przez pacjenta, 
zazwyczaj wiąże się z lękiem przed utratą zgrabnej sylwetki, a dążenie 
do szczupłości przybiera często postać idei nadwartościowej.6 Zgodnie 
z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób ICD-10 (WHO) rozpoznaje 
się jadłowstręt psychiczny, gdy chory osiąga wagę oczekiwaną do 
wieku i wzrostu o co najmniej 15% niższą, niż prawidłowa7. 

Objawów anoreksji jest wiele. Jednym z nich jest nadmierne i obse-
syjne kontrolowanie masy ciała i całkowita koncentracja na ilości oraz 
jakości spożywanej żywności.8 Kolejnym jest zaburzone postrzeganie 

2  B. Szurowska, Anoreksja i bulimia. Śmiertelne sposoby na życie, Gdańsk 2011, s. 78.
3  I. Namysłowska, E. Paszkiewicz, A. Siewierska, Gdy odchudzanie jest chorobą, Warszawa 2000, s. 13.
4  Za D.A. Przewoźnik, Wybrane zagadnienia dotyczące neurobiologii jadłowstrętu psychicznego, 

Neuropsychiatria i Neuropsychologia nr 8/2013, s. 118.
5  A. Tylec, M. Olajossy, H. Dubas-Ślemp, K. Spychalska, Możliwość czy przymus leczenia? Anoreksja 

psychiczna – uregulowania prawne. Opis przypadku, Psychiatria Polska nr 3/2013, tom XLVII, s. 531-539. 
6  A. Jakubik , Zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych, Kraków 1994, s. 103.
7  D.A. Przewoźnik, Wybrane zagadnienia..., s. 119.
8  M. Jaworski, Neuropsychologiczne aspekty zaburzenia procesów uwagi w przebiegu jadłowstrętu 

psychicznego, Neuropsychiatria i Neuropsychologia nr 9/2014, s. 30.
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własnego ciała, jego wagi i kształtu9. Jednym z największych problemów 
leczenia osób chorych na anoreksję jest paniczny lęk przed przytyciem. 

Ania (lat 17) „Na początku było fajnie. Ograniczyłam posiłki, dużo 
ćwiczyłam, szybko traciłam na wadze. To dawało mi satysfakcję, po raz 
pierwszy uwierzyłam, że jestem naprawdę silna. […] Czułam się tak, 
jakbym mogła wszystko kontrolować, chociaż tak naprawdę kontro-
lowałam tylko swoje ciało i jedzenie. Jadłam coraz mniej. W ciągu 
dnia zjadałam pół jabłka, sto gram chudej ryby gotowanej na parze 
i kromkę chrupkiego pieczywa, piłam tylko wodę. Potem, kiedy waga 
zatrzymała się (na 37 kilogramach), przestałam jeść, piłam jedynie 
soki z marchwi. Wtedy już nie było fajnie. [...]10

Zaburzenia odżywiania leczy się najczęściej w formie psychote-
rapii, niekiedy przy wsparciu farmakoterapią (np. w przypadku wystę-
powania objawów psychotycznych lub depresji). Niewiele wiadomo 
na temat długoterminowej skuteczności leczenia anoreksji lekami 
antydepresyjnymi czy neuroleptykami. Jeśli mówimy o rokowaniach 
efektów leczenia, obowiązuje tu reguła trzech: jedna trzecia chorych 
zdrowieje całkowicie, jedna trzecia zdrowieje częściowo, a u jednej 
trzeciej obserwuje się chroniczność zaburzeń11. Terapia zaburzeń odży-
wiania jest bardzo restrykcyjna. Polega między innymi na kontrolo-
waniu toalety celem uniknięcia pozbywania się przez osoby chore 
pożywienia tą drogą, konfiskowaniu telefonu, wprowadzania reżimu 
łóżkowego, pozbawieniu kontaktu z bliskimi. Pacjentka nabywa coraz 
więcej utraconych praw z chwilą osiągania kolejnych etapów leczenia. 
Terapia ta ma na celu pomoc osobom chorym, ale jednocześnie polega 
na pozbawianiu praw pacjenta. W związku z tym w perspektywie 
prawnej należy zadać pytanie, czy i jakie są granice paternalizmu 
lekarskiego w stosunku do tej grupy chorych. Odpowiedź jest trudna 
zwłaszcza w sytuacji, gdy mamy do czynienia z młodymi pacjentkami, 
które mają prawo do wyrażenia zgody równoległej (gdy ukończyły 16 

9  D. A. Przewoźnik, Wybrane zagadnienia..., s. 119.
10  B. Szurowska, Anoreksja i bulimia…, s. 36.
11  A. Tylec, M. Olajossy , H. Dubas-Ślemp, K. Spychalska, Możliwość czy przymus..., s. 531-539.
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lat) lub własnej (gdy ukończyły 18 lat). Brak zgody niweczy bowiem 
przedsięwziętą terapię i prowadzi do ich śmierci. 

Warto w tym kontekście przytoczyć wypowiedź Karoliny (lat 20): 
„Dzisiaj, z perspektywy czasu, rozumiem, że pobyt w szpitalu bardzo 
mi pomógł, bo inaczej zagłodziłabym się na śmierć, ale wtedy niena-
widziłam lekarzy, rodziców i całego świata.[…] Miałam wielki żal 
do rodziców, że bez mojej wiedzy umieścili mnie w szpitalu psychia-
trycznym. […] Za każdy kilogram byłam nagradzana, a karana za 
spadek wagi (nie mogłam dzwonić do domu, oglądać telewizji itp). Na 
początku walczyłam z nimi, bo lęki jakie odczuwałam wraz z pojawie-
niem się każdego kilograma, strącały mnie na dno rozpaczy i prawie 
odbierały rozum. […] W końcu jednak poddałam się i zaczęłam współ-
pracować. Powoli wracałam do życia, znów nauczyłam się uśmiechać. 
[...] Jestem wdzięczna rodzicom za to, że mieli dość odwagi i siły, aby 
zdecydować się na oddanie mnie do szpitala. Wiem, że im również było 
ciężko. Pobyt tam do końca życia będę wspominać jak koszmar, ale 
dzięki temu wróciłam do życia.”.

Granice paternalizmu w leczeniu chorych na anoreksję 
w przestrzeni etycznej i prawnej

Za paternalizm medyczny uznaje się zwykle zamierzoną ingerencję 
danej osoby (członka personelu medycznego) w znane preferencje czy 
działania drugiej (pacjenta), które pierwsza osoba uzasadnia zapobie-
żeniem krzywdzie lub wyświadczeniem dobra12.

Należałoby rozpocząć od odpowiedzi na pytanie: czy szacunek dla 
autonomii pacjenta anorektycznego powinien przeważać nad dobro-
czynnością? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Zwolennicy poszano-
wania praw pacjenta uważają, że zasady odnoszące się do autonomii 
pacjenta wpływają na obowiązki lekarza w kwestii zarówno ujaw-
niania informacji, uzyskiwania zgody na leczenie, przestrzegania 
tajemnicy lekarskiej, jak i prywatności chorych. Natomiast głosy 

12  Zob. T.L. Beauchamp, J.F. Childress, Zasady etyki medycznej, wyd. IV, (tłum. W. Jacórzyński), 
Warszawa 1996, s. 287.
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przeciwne wskazują na pochodzenie tych obowiązków z etycznej 
zasady wyświadczenia dobra13. Podkreśla się, że nadrzędną powin-
nością lekarza jest przyczyniać się do dobra pacjenta, które jest 
wpisane w istotę uprawniania medycyny, a nie skłaniać pacjentów do 
podejmowania autonomicznych decyzji14.

Z kolei przeciwnicy paternalizmu traktują go jako przejaw braku 
szacunku dla autonomicznej jednostki. Według nich podmioty, wobec 
których stosowany jest paternalizm, traktuje się nie jak równorzędnego 
partnera, lecz jak dziecko, niezdolne do ocenienia tego, co dla niego 
dobre. Wizja ich dobra jest narzucona przez inne osoby. Niezależnie od 
tego, czy rzeczywiście wyświadczają dobro i lepiej oceniają potrzeby 
danego podmiotu, przede wszystkim odbierają mu należny szacunek15. 
W związku z tym paternalizm w relacjach społecznych stał się etycznie 
podejrzany, a odrzucenie jego tzw. „twardej postaci” w drugiej 
połowie XX wieku rozpoczęło dyskusję o właściwym modelu relacji  
lekarz-pacjent16. Za T.L. Beauchamps oraz J.F. Childressem należy 
przyjąć, że w etyce medycznej ingerencja paternalistyczna znaj-
duje swoje uzasadnienie wyłącznie, gdy: „1) szkoda, której się zapo-
biega, lub dobro, jakie się wyświadcza, przeważa krzywdę wyrzą-
dzoną w wyniku pozbawienia kogoś niezależności oraz zastosowania 
przymusu; 2) osoba objęta działaniem paternalistycznym znajduje 
się w stanie ograniczającym jej zdolność do dokonania autonomicz-
nego wyboru; 3) ingerencja jest uogólnialna, czyli usprawiedliwiona 
we wszystkich podobnych sytuacjach; 4) beneficjent działań paternali-
stycznych wyraża, będzie wyrażał lub wyraziłby na nie zgodę, gdyby 
był racjonalny”17.

Udzielenie odpowiedzi na pytanie o granice paternalizmu lekar-
skiego w płaszczyźnie prawnej jest zdecydowanie trudniejsze, wymaga 

13  Zgodnie z zasadą „salus aegrotti suprema lex esto” – dobro chorego naczelnym prawem.
14  Za T.L. Beauchamp, J.F. Childress, Zasady etyki medycznej, s. 285.
15  Ibidem, s. 291.
16  Zob. szerzej rozważania filozoficzne M. Świtalskiej i powołaną tam literaturę, M. Świtalska, 

W obronie paternalizmu medycznego, w: Współczesne wyzwania bioetyczne, red. L. Bosek, M. Królikowski, 
Warszawa 2010, s. 94 i nast.

17  T.L. Beauchamp, J.F. Childress, Zasady etyki medycznej , s. 292.
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bowiem wskazania konkretnych podstaw prawnych, umożliwiają-
cych przełamanie woli pacjenta. Jak wskazuje Adam Górski: „W tym 
wypadku, jak i wielu innych, oba te dobra nie dają się zaszeregować 
jako istotne wyłącznie z punktu widzenia prawa lub też istotne wyraźnie 
z punktu widzenia medycyny. Życie jest istotne z punktu widzenia obu 
interesujących nas dyscyplin (prawa i medycyny), zaś wolność przede 
wszystkim z punktu widzenia prawnego18.

Jeśli zatem anoreksja stanowi zaburzenie psychiczne, możliwe jest 
zastosowanie przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego19, 
ponadto odpowiednie zastosowanie znaleźć mogą ogólne (ustrojowe) 
przepisy z zakresu prawa medycznego, tj. ustawa o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta20 oraz odpowiednie przepisy ustawy o zawo-
dach lekarza i lekarza dentysty21. Te ostatnie znajdą zastosowanie 
zwłaszcza w sytuacji, gdy chorzy na anoreksję są leczeni poza szpi-
talem psychiatrycznym, np. na oddziale intensywnej terapii w związku 
z wycieńczeniem organizmu.  

Prawne aspekty wyrażania zgody na leczenie przez osoby chore 
na anoreksję w szpitalu psychiatrycznym 

W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o możliwość zastosowania 
ustawy psychiatrycznej należy sięgnąć do art. 3 tej ustawy, zakreślają-
cego krąg osób, wobec których można stosować jej przepisy. Przepis 
ten wymienia trzy kategorie pacjentów uznawanych za osoby z zabu-
rzeniami psychicznymi:

1. chorzy psychicznie (wykazujący zaburzenia psychotyczne),
2. upośledzeni umysłowo,
3. osoby wykazujące inne zakłócenia czynności psychicznych, 

które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do 

18  A. Górski, Leczyć czy nie leczyć? Dylematy podejmowane leczenia z punktu widzenia konfliktów 
dóbr [w:] Czasopismo prawa karnego i nauk penalnych. Księga dedykowana dr Ewie Weigend, red S. Waltoś, 
Kraków, Polska Akademia Umiejętności, 2011

19  T. jedn. Dz. U. z 2016, poz. 546 ze zm. Dalej w skrócie ustawa psychiatryczna.
20  Z dnia 6 listopada 2008 r., t. jedn. Dz. U. z 2016, poz. 417 ze zm. Dalej w skrócie ustawa o prawach pacjenta.
21  Z dnia 5 grudnia 1996 r., t. jedn. Dz. U. z 2016, poz.152 ze zm. Dalej w skrócie ustawa o zawodzie lekarza.
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zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdro-
wotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnej do życia 
w środowisku rodzinnym lub społecznym.

Wobec braku ustawowych definicji należy wnosić, że ustawodawca 
uznał zaliczenie danej osoby do wybranej grupy według diagnozy, która 
wymaga specjalistycznej wiedzy i może być kontrolowana jedynie 
w płaszczyźnie medycznej. Znaczenie i zakres pojęć medycznych 
nie mogą być ustawowo ustalane w akcie normatywnym22. Jednakże 
warto zwrócić uwagę na fakt, że ustawodawca mimo, iż nie wprowa-
dził legalnej definicji pojęcia choroby psychicznej, to dokonał wyróż-
nienia choroby psychicznej spośród innych poprzez cechę wystąpienia 
objawów psychotycznych. 

We wspomnianej już klasyfikacji ICD-10 wśród wielu zaburzeń 
na liście znajdują się także zespoły behawioralne związane z zabu-
rzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi, do których należą 
m.in. zaburzenia odżywiania. Przyjmuje się, że jadłowstręt psychiczny 
(którego jedną z form jest anoreksja), należy właśnie do tej grupy. 
Zgodnie z tą klasyfikacją o zaburzeniu psychicznym mówimy w przy-
padku wystąpienia zespołu czterech powiązanych ze sobą zjawisk: 
objawów psychopatologicznych, zaburzeń zachowania, zaburzeń 
funkcjonowania i wewnętrznego stresu patologicznego23. W literaturze 
przedmiotu przyjmuje się, że anoreksja jest to zaburzenie psychiczne, 
które cechuje się znacznym ograniczeniem prawidłowego postrzegania 
swojego wyglądu (poczucie choroby), niezdolnością radzenia sobie 
z wymaganiami życia lub utrzymaniem właściwego kontaktu z rzeczy-
wistością, w którym zachodzą jakościowe zmiany myślenia, intelektu, 
świadomości, postrzegania, uczuć, napędu psychoruchowego, prowa-
dzące do znacznych zaburzeń zachowania w środowisku społecznym24. 

Na tej podstawie należy przyjąć, że anoreksja (bulimia) należy do 
tzw. zakłóceń czynności psychicznych, o których mowa w punkcie 

22  A. Wilkowska-Płóciennik, Przesłanki przymusowego umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym, 
„Prawo i Medycyna” nr 4/2004 (17, vol.6), s. 23-30.

23  A. Tylec, M. Olajossy., H. Dubas-Ślemp, K. Spychalska, Możliwość czy przymus..., s. 531-539.
24  Ibidem.
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trzecim cytowanego art. 3 ustawy psychiatrycznej. Konstatacja ta 
jest istotna z punktu widzenia stosowania określonych przepisów tej 
ustawy. Ma też wpływ na oznaczenie zakresu autonomii pacjenta. 

Słowo autonomia jest rozumiane jako „zdolność jednostki do 
kierowania własnym postępowaniem i rozporządzania posiadanymi 
dobrami, zarówno osobistymi jak i majątkowymi25. Natomiast w prawie 
medycznym autonomia przekłada się na możliwość podejmowania 
decyzji czyli wyrażania zgody lub sprzeciwu na interwencję medyczną26. 

Do podjęcia każdej czynności medycznej konieczna jest zgoda 
uprawnionego podmiotu. Prawo do wyrażania zgody wywodzi się 
z Konstytucji, a konkretniej z art. 41 ust. 1, zgodnie, z którym każdemu 
zapewnia się nietykalność i wolność osobistą. Ograniczenie tego prawa 
może nastąpić wyłącznie na zasadach wskazanych w ustawie27. 

W kwestii wyrażania zgody przez pacjentów cierpiących na zabu-
rzenia psychiczne należy wskazać, że w art. 3 ust. 4 ustawy psychia-
trycznej wprowadza się odrębną definicję zgody pacjenta. Wymaga 
ona spełnienia następujących przesłanek: 

1. zgody wyrażonej w sposób swobodny,
2. rzeczywistej zdolności do zrozumienia informacji,
3. przekazania w sposób dostępny informacji o celu przyjęcia 

do szpitala psychiatrycznego, stanie zdrowia, proponowanych 
czynnościach diagnostycznych i leczniczych oraz o dających się 
przewidzieć skutkach tych działań lub ich zaniechania.

Wymaga podkreślenia, że wyrażenie zgody jest niezależne od stanu 
zdrowia psychicznego pacjenta28. Warto tu zacytować pogląd przedsta-
wiony przez Marka Safjana, który zauważa, że dzięki położeniu silnego 
akcentu na akt zgody podmiotu na podejmowane wobec niego czyn-
ności medyczne realizuje się ochrona autonomii każdej osoby w decy-
dowaniu o samej sobie, ochrona prywatności, a także poszanowania 

25  J. Zajdel, w: Meritum. Prawo medyczne, red. Taż, Warszawa 2016, s. 41.
26  T.L. Beauchamp, J.F. Childress, Zasady etyki medycznej, s. 136; zob. też uzasadnienie wyroku SN 

z dnia 27.10.2005, sygn. III CSK 155/05.
27  J. Zajdel, w: Meritum..., s. 41.
28  P. Gałecki, K. Bobińska, K. Eichstaedt, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, Komentarz, 

Warszawa 2013, s. 51.
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integralności cielesnej każdego człowieka29. Za swobodne okolicz-
ności wyrażania zgody należy uznać sytuacje, w których nie wywiera 
się wpływu na pacjenta, nie szantażuje się go ani nie zastrasza, a także 
od jego decyzji nie są uzależnione ważne dla niego sprawy30. Dla wyra-
żenia zgody przez osoby z zaburzeniami psychicznymi podstawowe 
znaczenie ma przesłanka rzeczywistej zdolności rozumienia infor-
macji. Jej zaistnienie jest konieczne, by zgoda pacjenta była skuteczna 
prawnie. Natomiast w praktyce jest to etap niezbędny dla podjęcia 
dalszych czynności zmierzających do wyrażenia przez pacjenta zgody. 
Pacjent musi przy tym znajdować się w takim stanie, by realnie „zrozu-
mieć” a nie jedynie „rozumieć” przekazywane mu informacje. Zatem 
konieczne jest ustalenie, czy pacjent faktycznie pojął informacje o skut-
kach poddania się lub niepoddania działaniom medycznym, a także 
o swej sytuacji zdrowotnej31. 

Tymczasem anorektyczki bardzo często nie przyjmują do wiado-
mości faktu swojej choroby, a na wszelkie próby pomocy reagują 
wrogością: „Monika (lat 17): „...Nieważne, co mówią o nas inni, ci 
podobno normalni, my jesteśmy wyjątkowe. Nikt nie może nam rozka-
zywać, co mamy robić ze swoimi ciałami. Pokonywanie głodu jest świa-
dectwem siły i samokontroli. Jest dążeniem do doskonałości.(...)”32. 
Często też nie widzą problemu, tak jak ma to miejsce w przypadku 
Anity (lat 17): „Nie sądzę, żebym miała anoreksję. Ja po prostu zdrowo 
się odżywiam, panuję nad tym, co jem. I mam silną wolę. Ludzie gadają 
o mojej anoreksji chyba z zazdrości, bo wiadomo – każdy chciałby być 
chudy. Owszem na pewno męczące jest to, że cały czas myślę o jedzeniu, 
śledzę wszystkie nowości dietetyczne, zioła, diety, leki itd. W sklepie 
spędzam dużo czasu, sprawdzając wartość kaloryczną wszystkich 
produktów. Wiem, ile kalorii spalam, siedząc, sprzątając, biegając, 
śpiąc. Wszystko mam pod kontrolą. Nienawidzę tego, ze w ogóle muszę 

29  M. Safjan., Prawo i medycyna. Ochrona praw jednostki a dylematy współczesnej medycyny, 
Warszawa 1998, s. 34.

30  P. Gałecki , K. Bobińska, K. Eichstaedt, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, s. 51.
31  B. Janiszewska, Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Ujęcie wewnątrzsystemowe, 

Warszawa 2013, s. 10.
32  B. Szurowska, Anoreksja i bulimia, s. 44.
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jeść. […] ja przecież nie jestem chudsza od modelki. Jestem mała: mam 
161 cm wzrostu i ważę 38 kilogramów. Chyba można zrobić coś żebym 
była zgrabna i zdrowa jednocześnie?”33.

Z uwagi na fakt, że osoby cierpiące na anoreksję całą uwagę skupiają 
na tym, by utrzymać wagę ciała, która i tak jest drastycznie niska, warto 
zadać sobie pytanie, czy mają one zdolność do rzeczywistego rozu-
mienia informacji niezbędnych do wyrażenia zgody na leczenie. O tym 
każdorazowo musi decydować lekarz, który prowadzi badanie pacjenta. 
Jest to dość trudna do rozstrzygnięcia kwestia. Sami psychiatrzy pytani 
przez sąd, czy pacjentka jest zdolna do kierowania własnym postępo-
waniem w zakresie swojego leczenia, najczęściej udzielają odpowiedzi 
negatywnej, uwzględniając: zagrożenie życia, stosowane przez chorą 
praktyki, dotychczasowe efekty leczenia, postrzeganie kachektycznej 
sylwetki jako zbyt grubej. Odnosi się to do najciężej przebiegającej, 
restrykcyjnej postaci anoreksji, w której skrypt dominujący według 
tzw. analizy transakcyjnej brzmi: „nie żyj”34. 

Pacjent może być także niezdolny do wyrażenia świadomej zgody 
w sytuacji, gdy informacje przekazywane przez lekarza uznaje za 
fałszywe lub wypaczone, pomimo faktu iż doskonale on rozumie wypo-
wiedź lekarza odnośnie swojego stanu zdrowia. Może mieć to miejsce 
w przypadku, kiedy pacjent uważa, że nie jest chory, więc nie potrze-
buje żadnego leczenia, gdy jego postrzeganie rzeczywistości ograni-
czają zaburzenia. Tak długo, jak pacjent trwa w tym tzw. fałszywym 
przekonaniu, jego decyzja nie może być uznana za świadomą35. 

Odnosząc się do uregulowań ustawy psychiatrycznej w przypadku 
osoby z zakłóceniami psychicznymi (grupa trzecia według cytowanej 
klasyfikacji) bez zgody pacjenta36 możliwe jest skorzystanie z nastę-
pujących etapów przymusowego postępowania: badania – w celu 

33  Ibidem, s. 21.
34  A. Tylec, M. Olajossy, H. Dubas-Ślemp, K. Spychalska, Możliwość czy przymus..., s. 531-539
35  Por. T.L. Beauchamp, J. F. Childress, Zasady etyki medycznej, s. 172-174.
36  Jak słusznie zauważają J. Dąbrowski i S. Pietrzykowski wyrażenie „bez zgody” oznacza, że badanie 

może być przeprowadzone zarówno wówczas, gdy pacjent (jego przedstawiciel) nie zajmuje stanowiska, jak 
również gdy wyraźnie sprzeciwia się planowanym czynnościom, zob. S. Dąbrowski, J. Pietrzykowski, Ustawa 
o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz, Warszawa 1997, s. 122.



104 Prawo i Medycyna 2/2017 (67, vol. 19)

Emilia Świderska, Emilia Twarowska

zdiagnozowania zaburzenia – w trybie art. 21 ustawy psychiatrycznej, 
a następnie obserwacji w trybie art. 24 tej ustawy. 

Zgodnie z art. 21 ustawy psychiatrycznej lekarz jest uprawniony 
do przeprowadzenia badania psychiatrycznego bez zgody osoby 
badanej, jeśli istnieje podejrzenie, że zachowanie wynikające z zabu-
rzeń psychicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu zdrowiu 
lub życiu oraz zdrowiu innych osób lub osoba chora nie jest zdolna 
do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Lech Paprzycki 
zwraca uwagę, że określenie nie jest zdolna do zaspokajania podstawo-
wych potrzeb życiowych zostało zaczerpnięte z języka potocznego, więc 
nie powinno budzić wątpliwości. Jak się wydaje, brakiem zdolności do 
zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych jest także zachowanie 
osoby, które zmierza do wygłodzenia organizmu37. W przypadku cięż-
kiej postaci anoreksji (bulimii) w grę wchodzić może także przesłanka 
zagrożenia bezpośrednio własnemu zdrowiu lub życiu. 

Z kolei w przypadku zastosowania art. 24 ustawy, możliwość przyjęcia 
do szpitala psychiatrycznego jest uzależniona od przesłanki w postaci 
istnienia wątpliwości co do tego, czy dana osoba jest chora psychicznie, 
jeżeli dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu zabu-
rzeń psychicznych zagraża bezpośrednio swojemu życiu albo życiu lub 
zdrowiu innych osób. Maksymalny czas hospitalizacji wynosi 10 dni. 
Podkreślić należy, że przyjęcie to ma na celu nie leczenie, a jedynie 
zdiagnozowanie ewentualnej choroby psychicznej. W związku z tym 
ten tryb może służyć wyłącznie próbie przekonania pacjenta, aby podjął 
leczenie. Niemożliwe jest zaś umieszczenie pacjenta w szpitalu psychia-
trycznym bez zgody uprawnionego podmiotu celem poddania przymu-
sowemu leczeniu w trybie określonym w art. 22-23 ustawy. Analiza 
tych przepisów wskazuje, że w polskim porządku prawnym nie ma 
obecnie formalnych podstaw zezwalają cych na podjęcie w stosunku do 
omawianej grupy podobnej formy le czenia38.

37  L. Paprzycki, Wprowadzenie, w: Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz, Kraków 
1996, s. 28.

38  Tak B. Kmieciak, Przepis na granicy, czyli współczesne wyzwanie w obszarze ochrony praw 
pacjenta szpitala psychiatrycznego, Prawo i Medycyna, nr 4/2016, s . 64.
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Jeśli jednak obok anoreksji wystąpią objawy psychotyczne (ujawni 
się choroba psychiczna), zastosowanie mógłby znaleźć przepis art. 23 
ust. 1, zgodnie z którym osoba chora psychicznie może być przyjęta 
do szpitala psychiatrycznego bez zgody wymaganej w art. 22, gdy jej 
dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu tej choroby 
zagraża bezpośrednio własnemu życiu. 

W przypadku wystąpienia tego typu diagnozy istnieje możliwość 
zastosowania także trybu wnioskowego, określonego w przepisie art. 
29 ust. 1 ustawy psychiatrycznej. Jak wskazuje orzecznictwo, sąd 
orzekając w tym trybie powinien każdorazowo wykładać określone 
w nim przesłanki ściśle i jako istotną dyrektywę swojego postępo-
wania traktować wymóg, by rozstrzygnięcie, które poweźmie, było 
celowe z punktu widzenia dobra i interesu osoby, której dotyczy39. 
Przepis ten może być stosowany jedynie wobec osób chorych 
psychicznie. Biorąc pod uwagę, że anoreksja nie jest chorobą 
psychiczną, lekarz psychiatra musi zdiagnozować obok anoreksji 
dodatkowo np. depresję czy zaburzenia psychotyczne. Dla zasto-
sowania art. 29 ustawy psychiatrycznej muszą zaistnieć przesłanki 
zawarte w ustępie 1 tego artykułu, tj. dotychczasowe zachowanie 
wskazujące na to, że nieprzyjęcie do szpitala spowoduje znaczne 
pogorszenie stanu zdrowia psychicznego danej osoby bądź osoba jest 
niezdolna do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb 
życiowych, a uzasadnione jest przewidywanie, że leczenie w szpi-
talu psychiatrycznym przyniesie poprawę jej stanu zdrowia. Odno-
sząc powyższe do osób chorych na anoreksję można zauważyć, że 
choć ich zachowanie wypełnia wskazane przesłanki (odmawiając 
jedzenia nie zaspokajają podstawowych potrzeb życiowych niezbęd-
nych do prawidłowego funkcjonowania), de lege lata bez wystąpienia 
dodatkowo choroby psychicznej nie będzie możliwe przyjęcie bez 
ich zgody w tym trybie. W tym miejscu nasuwa się pytanie, czy nie 
należałoby poszerzyć możliwości zastosowania przymusu leczenia 
w stosunku do osób cierpiących na poważne zaburzenia psychiczne. 

39  Zob. uzasadnienie postanowienia SN z dnia 16.04.2009 r., sygn. I CSK 402/08. 
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Prawne aspekty wyrażania zgody na leczenie przez osoby chore 
na anoreksję poza szpitalem psychiatrycznym

Przepis 32 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza stanowi, że lekarz może 
przeprowadzić badanie lub udzielić innych świadczeń zdrowotnych, 
z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, po wyrażeniu 
zgody przez pacjenta. Dwa kolejne ustępy tego artykułu przewidują 
sytuację, w której pacjent jest małoletni lub niezdolny do świado-
mego wyrażenia zgody: wówczas zgodę wyraża przedstawiciel usta-
wowy (gdy nie można się z nim porozumieć, zgodę wyraża sąd opie-
kuńczy). Na badanie zgodę wyrazić może także opiekun faktyczny. 
W przypadku, kiedy osoba cierpiąca na anoreksję jest małoletnia, 
sytuacja jest oczywista – zgodę na leczenie wyrażają jej opiekunowie. 
Zgodnie z ustępami 5 i 6 powołanego wyżej przepisu w przypadku 
pacjentów powyżej 16 roku życia wymagana jest również ich zgoda 
(zgoda równoległa). W przypadku sprzeciwu takiego pacjenta oprócz 
zgody jego przedstawiciela ustawowego (lub niewyrażenia przezeń 
zgody) wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego. Zatem w przy-
padku anorektyczek, które ukończyły 16 rok życia, a sprzeciwiających 
się leczeniu, niezbędna będzie zgoda sądu opiekuńczego. Także art. 
17 ustawy o prawach pacjenta stanowi, że pacjent, w tym małoletni, 
który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowa-
dzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez 
lekarza. Dalsze ustępy tego artykułu przyznają to prawo przedstawi-
cielowi ustawowemu. Co istotne, ust. 3 przewiduje możliwość wyra-
żenia sprzeciwu przez pacjenta małoletniego, który ukończył 16 lat, 
osobę ubezwłasnowolnioną albo pacjenta chorego psychicznie lub 
upośledzonego umysłowo, którzy dysponują dostatecznym rozezna-
niem. Jeżeli ma to miejsce pomimo zgody wyrażonej przez przed-
stawiciela ustawowego pacjenta, ostateczną zgodę wydaje sąd opie-
kuńczy. Pomimo istnienia dualizmu aktów prawnych, które stanowią 
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o zgodzie pacjenta na leczenie, można zauważyć, iż tworzą one spójny 
system dotyczący wyrażania zgody40.

Odnosząc wskazane wyżej regulacje do sytuacji prawnej osób 
chorych na anoreksję, w przypadku, gdy osoba taka wyraża zgodę na 
leczenie (somatyczne), sytuacja jest oczywista. Podejmuje się wobec 
niej wszelkie niezbędne czynności lecznicze. Sytuacja komplikuje 
się, gdy osoba taka nie zgadza się na podjęcie leczenia. Warto jednak 
podkreślić fakt, że w przypadku osób cierpiących na ciężką anoreksję 
mamy do czynienia z co najmniej pośrednim zagrożeniem życia. W tym 
kontekście warto przytoczyć art. 30 ustawy o zawodzie lekarza stano-
wiący, że lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym 
przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebez-
pieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego 
rozstroju zdrowia41. Przyjmuje się, że gdy BMI wynosi mniej niż 13,5, 
występuje stan zagrożenia utratą życia. W związku z tym osoba taka 
powinna być natychmiast poddana leczeniu42. 

W tym miejscu warto odnieść się do rozstrzygnięcia, jakie zapadło 
przed sądem brytyjskim. Przed polskimi sądami dotychczas tego typu 
sprawy nie były rozpoznawane (a jeśli były, to orzeczenia nie były 
publikowane), dlatego warto zapoznać się z dorobkiem obcej judy-
katury. Sprawa dotyczyła trzydziestodwuletniej kobiety cierpiącej na 
zaburzenia odżywiania oraz związane z tym: alkoholizm i zaburzenia 
osobowości. Pacjentka w wieku 11 lat zaczęła kontrolować swoje 
jedzenie, co potem doprowadziło do choroby. Od tego czasu była 
leczona na zaburzenia odżywiania, ale nie przyniosło to oczekiwa-
nych skutków. W 2011 roku podpisała ona oświadczenie, że nie chce 
być reanimowana oraz nie wyraża zgody na interwencje przedłużające 
jej życie. Przebywała wtedy w publicznym szpitalu pod opieką palia-
tywną, której celem było umożliwienie jej spokojnej i jak najmniej 

40  Por. B. Janiszewska, Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego, s. 408.
41  Przepis nie przewiduje bezpośredniego czy pośredniego wymogu istnienia niebezpieczeństwa 

zajścia opisanych w nim skutków, por. E. Zielińska, Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komen-
tarz, red. Taż, Warszawa 2008, s. 429 i nast. 

42  A. Tylec, M. Olajossy, H. Dubas-Ślemp, K. Spychalska, Możliwość czy przymus leczenia?, s. 
531-539.
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bolesnej śmierci. Do sądu wystąpiły władze lokalne, zaniepokojone 
sytuacją pacjentki, która ich zdaniem powinna być odpowiednio 
zbadana, a w konsekwencji zostać objęta stosowną, przymusową 
opieką. W momencie rozstrzygania sprawy choroba była w zaawanso-
wanym stadium: pacjentka odmawiała jedzenia, piła niewielkie ilości 
wody, co skutkować mogło śmiercią. Wcześniej lekarze, pacjentka 
oraz jej rodzice wspólnie ustalili, że wszystkie opcje leczenia zostały 
już wykorzystane. Zgodnie jednak z decyzją sądu chora nie miała zdol-
ności do podjęcia prawnie ważnej decyzji o podjęciu lub zaprzestaniu 
leczenia podtrzymującego życie, a w jej najlepszym interesie było 
karmienie wbrew woli. Rozstrzygnięcie to w konsekwencji przełamy-
wało wolę dorosłej, nieubezwłasnowolnionej kobiety. 

Z punktu widzenia prawa polskiego na uwagę zasługują rozwa-
żania sądu dotyczące tego, czy ochrona autonomii pacjentki ma 
wartość wyższą niż jej życie. Ponadto sąd musiał ustalić, czy jest ona 
zdolna do wyrażenia świadomego sprzeciwu w przedmiocie przymu-
sowego odżywiania i w związku z tym zastanawiał się, czy w ogóle 
można leczyć pacjentkę poprzez przymusowe karmienie. Rozważając 
te zagadnienia sąd wyraził pogląd, że chora ma świadomość swojego 
stanu i zdolność do rozumienia konsekwencji podjęcia lub niepod-
jęcia leczenia. Jednocześnie uznał, że nie ma ona zdolności zarówno 
do wyrażenia prawnie ważnej zgody, jak i sprzeciwu na podjęcie lub 
zaprzestanie leczenia. Swoje rozstrzygnięcie uzasadnił istnieniem 
wyjątkowej okoliczności: pacjentka przejawiała tak ogromny strach 
przed przybraniem na wadze, że nie była zdolna do wyważenia wad 
i zalet jedzenia w żaden liczący się (kompetentny) sposób. Pragnienie 
‘nieprzytycia’ zdominowało wszystkie inne jej myśli i potrzeby. Jako 
przykład podana została sytuacja z sierpnia 2011 r., kiedy to pacjentka 
była opisywana jako uśmiechająca się i śmiejąca się podczas rozmów, 
natomiast gdy pojawiało się pytanie o przytycie i osiągniecie odpo-
wiedniej masy (BMI), zaczynała płakać43. Sędzia prowadzący sprawę 

43  Royal Courts of Justice z 15.VI.2012, Re E (Medical Treatment Anorexia), Case No: 12153212, 
[2012] EWHC 1639 (COP). Sprawa funkcjonuje tam jako przykład typu „paragraf 22” – potoczne określenie 
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zauważył, że „Żyjemy raz – raz się rodzimy i raz umieramy – różnica 
między życiem a śmiercią jest największą różnicą, jaką znamy. E 
(anorektyczka, której dotyczy rozstrzygnięcie) jest ważną osobą, której 
życie jest ważne. Ona nie dostrzega tego teraz, ale być może dostrzeże to 
w przyszłości”. W uzasadnieniu ponadto podkreśla się, że choć leczenie 
niezwykle mocno ingeruje w życie pacjentki i jest bardzo uciążliwe, 
należy pamiętać, że istnieje szansa na jej wyleczenie. W związku z tym 
rozstrzygnięto wbrew woli chorej, mając na uwadze jej dobro44.

Czy takie rozstrzygnięcie mogłoby zapaść przed polskim sądem 
opiekuńczym? Nie da się na to aktualnie udzielić odpowiedzi. Warto 
jednak w tym kontekście przytoczyć wypowiedź Błażeja Kmieciaka, 
który wskazując na brak formalnych podstaw prawnych zezwalających 
na przymusowe leczenie osób cierpiących na wskazane zaburzenia 
psychiczne jednocześnie podkreśla, że wygłodzenie rzutuje na zdol-
ność rozeznania45 jak w przywołanym wcześniej przypadku Karoliny.

W przypadku osób chorych na anoreksję kontrowersje może wzbu-
dzać fakt, że za czynność leczniczą uznaje się karmienie. Jednak 
w ostrych stanach chorobowych ma miejsce sytuacja, kiedy osoba chora 
praktycznie nic nie je, ograniczając się np. do liścia sałaty, kubeczka 
jogurtu dziennie bądź samego picia wody. Oznacza to, że aby podjąć 
jakiekolwiek leczenie, najpierw trzeba pacjenta „utuczyć”. Osoby 
chore na anoreksje mają tak duży strach przed przybraniem na wadze, 
że są niezdolne do jedzenia. Tu należy podkreślić niezwykle istotny 
fakt, że pokarm niezbędny jest w początkowych fazach leczenia do 
prowadzenia jakiejkolwiek dalszej terapii. Jeżeli pacjentka nie zacznie 
jeść, nie będzie możliwości udzielenia jej pomocy. Z tego względu 
pokarm uznać można za podstawowe lekarstwo niezbędne do przeżycia 
i dalszego leczenia. Jednakże później, gdy pacjent zostanie już „odkar-
miony”, a jego stan ulegnie poprawie i kompetencja wróci, dylemat 

sytuacji bez wyjścia, w której aby wypełnić jakieś kryterium, trzeba jednocześnie spełniać inny warunek, który 
to kryterium wyklucza.

44  Zob. streszcz. uzasadnienia “Family Law Week”, http://www.familylawweek.co.uk/site.
aspx?i=ed98688.

45  B. Kmieciak, Przepis na granicy, s . 64.
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pojawia się na nowo. Czy długotrwałe nieprzyjmowanie pokarmów 
przez osoby cierpiące na anoreksję, które stanowi o zagrożeniu życia, 
uzasadnia stosowanie przymusu leczenia w sposób ciągły? Czy można 
wobec takiej osoby zastosować przymus bezpośredni, w sytuacji, kiedy 
aktywnie sprzeciwia się karmieniu np. wyrywa wenflon od kroplówki? 
Czy wobec tych osób można zastosować przymus bezpośredni, np. 
poprzez unieruchomienie?

W przypadku postępowania wobec osoby, która znajduje się w szpi-
talu psychiatrycznym, zastosowanie mógłby znaleźć – przy spełnieniu 
określonych w nim przesłanek – przepis art. 18 ustawy psychia-
trycznej. Problem pojawia się w sytuacji, kiedy mamy do czynienia 
z osobą z zaburzeniami psychicznymi, która znajduje się w tzw.  
szpitalu „ogólnym”. 

Zdaniem Teresy Dukiet-Nagórskiej zastosowanie w tej sytuacji 
przepisu art. 18 ustawy psychiatrycznej może budzić wątpliwości. Jak 
zauważa, zwracając uwagę na „aparaturę pojęciową ustawy” która 
posługuje się zarówno pojęciem „lekarza psychiatry” jak i „innego 
lekarza”, uzasadniona wydaje się teza, że nazwa „lekarz” obejmuje 
oprócz psychiatrów także lekarzy innych specjalności. Jednakże, co 
istotne, przepis ten znacząco zawęża możliwości stosowania przymusu 
bezpośredniego do wykonywania czynności przewidzianych w niniej-
szej ustawie. Dlatego podstawy do zastosowania przymusu w placów-
kach niepsychiatrycznych autorka upatruje bezpośrednio w art. 30 
ustawy o zawodzie lekarza, a także odwołuje się do treści art. 26 § 1 i 5 
kodeksu karnego (tj. do instytucji stanu wyższej konieczności)46. 

Kwestia ta budzi jednak wątpliwości w literaturze prawa karnego. 
Andrzej Zoll stwierdza, że przepisy o stanie wyższej konieczności 
stanowią pokusę dla uzasadnienia legalności zabiegu przeprowa-
dzonego bez zgody pacjenta. Taką drogę należy zatem w zasadzie, 
z wyjątkiem sytuacji szczególnych, odrzucić. Gdyby lekarz mógł, 
powołując się na stan wyższej konieczności, poświęcić prawo pacjenta 

46  T. Dukiet-Nagórska, Stan wyższej konieczności w działalności lekarskiej, „Prawo i Medycyna” nr 
2/2005 (19, vol.7), s. 17-20.
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do samostanowienia w celu ratowania jego życia lub zdrowia, to tym 
samym przekreślone byłoby w ogóle znaczenie wyrażenia zgody 
przez pacjenta na przeprowadzenie zabiegu47. W prawie karnym nie 
ma zasady „uszczęśliwiania” ludzi wbrew ich woli. Działanie w stanie 
wyższej konieczności nie ma miejsca, gdy podmiot ratowanego dobra 
nie życzy sobie jego utrzymania48. 

W podobnym tonie wypowiada się Rafał Kubiak, który stwierdza, 
że stosowanie w tej sytuacji instytucji stanu wyższej konieczności jest 
nie do pogodzenia z zasadą poszanowania autonomii pacjenta, bo przez 
to staje się ona iluzoryczną, a ponadto konstrukcja tego stanu dotyczy 
sytuacji, gdy występuje kolizja dóbr należących do dwóch podmiotów. 
W sytuacji, gdy pacjent odmawia leczenia, mamy do czynienia 
z dobrami należącymi do tej samej osoby (zdrowie i wolność), wobec 
tego logicznym wnioskiem jest uznanie, że tylko ona może zdecy-
dować, które z nich ma dla niej większą wartość49. 

Z kolei zdaniem Anny Augustynowicz i Aleksandry Czerw w zakresie 
katalogu środków przymusu, przesłanek jego stosowania, jak i nadzoru 
należy posiłkować się ustawą o ochronie zdrowia psychicznego50. 
Zgodnie z postanowieniami aktu wykonawczego do ustawy, tj. § 14 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie 
sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpo-
średniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania51, 
w przypadku stosowania przymusu bezpośredniego w innych podmio-
tach leczniczych niż szpital psychiatryczny, a także w sytuacji, gdy 
podmiotem zlecającym zastosowanie przymusu jest inny lekarz, niż 
lekarz psychiatra, wymagane jest odnotowanie tego faktu w historii 
choroby lub historii zdrowia i choroby. W ten sposób (za pomocą aktu 

47  A. Zoll, Stan wyższej konieczności jako okoliczność wyłączająca przestępczość czynu w praktyce 
lekarskiej, „Prawo i Medycyna” nr 2/2005 (19, vol.7), s. 5-21.

48  A. Tylec, M. Olajossy , H. Dubas-Ślemp , K. Spychalska, Możliwość czy przymus leczenia?, s. 531-539.
49  R. Kubiak, w: Meritum. Prawo medyczne, red. J. Zajdel (red.), Warszawa 2016, s. 306-307.
50  A. Augustynowicz, A. Czerw, Stosowanie środków przymusu bezpośredniego przez personel 

medyczny w procesie diagnostyczno – terapeutycznym w podmiotach innych niż szpitale psychiatryczne – 
zagadnienia wybrane, „Prawo i Medycyna” nr 1-2/2013 (50/51 Vol. 15), s. 35-52.

51  Dz. U. z 2012 r., poz. 740.
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wykonawczego) ustawodawca „usankcjonował” praktykę stosowania 
przymusu w szpitalu ogólnym52. 

Przyjmując – z braku odpowiednich regulacji ustawowych – ten 
pogląd należy podkreślić, że stosowanie przymusu bezpośredniego 
(z art. 18 ustawy psychiatrycznej) jest możliwe tylko wtedy, gdy 
wystąpią przesłanki określone w art. 21 ust. 1 ustawy. W przypadku 
stanu pacjenta, który stwarza jedynie pośrednie zagrożenie dla życia 
lub zdrowia, zastosowanie może znaleźć przede wszystkim przesłanka: 
braku zdolności „do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych”. 
Podstawową potrzebą człowieka bez wątpienia jest zachowanie życia 
i zdrowia, dlatego też nie ma potrzeby przeprowadzania drobiazgo-
wych dywagacji odnośnie katalogu podstawowych potrzeb życiowych. 
W związku z tym człowiek niezdolny do zaspokajania swoich potrzeb 
to taki, który nie potrafi podjąć działań mających na celu zachowanie 
swojego zdrowia – to może być postrzegane jako wytworzenie zagro-
żenia dla zdrowia. Pacjent anorektyczny odmawiając przyjmowania 
jedzenia może być uznany za osobę znajdującą się w sytuacji zagro-
żenia życia. Dopuszczalnymi środkami przymusu bezpośredniego 
będzie: przytrzymanie, przymusowe podanie leków, a także unierucho-
mienie; jak się wydaje w tym wypadku należałoby wykluczyć izolację. 
Podmiotem właściwym do zastosowania środku przymusu bezpośred-
niego co do zasady jest lekarz53. Ponadto każdorazowe zastosowanie 
środka przymusu bezpośredniego powinno być odnotowane w doku-
mentacji medycznej. Ma ono także swoje ograniczenia czasowe. Unie-
ruchomienie nie może trwać więcej niż 4 godziny, a pacjent musi być 
monitorowany. Po badaniach i konsultacji lekarz może środek ten 
przedłużyć na następne dwa okresy, nie dłuższe jednak niż sześcio-
godzinne. Na koniec należy jednak jeszcze raz podkreślić, że istnienie 
samych tylko zaburzeń psychicznych, bez objawów psychotycznych 
nie może stanowić podstawy do zastosowania przymusu bezpośred-
niego w rozumieniu art. 18 ustawy.

52  Może to budzić wątpliwości natury konstytucyjnej, ponieważ zgodnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji 
RP ograniczenia praw i wolności mogą być ustanawiane tylko w ustawie.

53  T. Dukiet-Nagórska, Stan wyższej konieczności w działalności lekarskiej, s 19 –20. 
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Wnioski końcowe

Wybierając rodzaj i sposób leczenia, zgodnie z art. 12 ustawy 
o ochronie zdrowia psychicznego należy brać pod uwagę nie tylko cele 
zdrowotne, ale także interes oraz inne dobro osoby chorej. Jak wskazują 
lekarze psychiatrzy: w psychiatrii wyraźniej niż w innych dziedzinach 
medycyny widoczne jest podporządkowanie pacjenta dominacji systemu 
medycznego54. Dlatego głównym i najważniejszym celem leczenia jest 
dążenie do osiągnięcia poprawy stanu zdrowia w sposób najmniej uciąż-
liwy. Największą trudnością związaną z leczeniem anoreksji jest fakt, 
że nie jest ona uznana za chorobę psychiczną, a jedynie za zaburzenie 
psychiczne. Jak podkreśla się w orzecznictwie i piśmiennictwie, intencją 
ustawodawcy było zagwarantowanie osobom z zaburzeniami psychicz-
nymi ochrony ich praw oraz poszanowanie sfery ich wolności i godności 
osobistej. Jak wielokrotnie podkreślałyśmy, w obowiązującym usta-
wodawstwie nie ma jednoznacznej regulacji dotyczącej postępowania 
z osobami wykazującymi zaburzenia psychiczne. W związku z tym 
problematyczne jest stosowanie wobec tych osób opisanych uregulowań 
ustawy psychiatrycznej. Trudności dotyczą także sposobu leczenia. Brak 
regulacji prawnych na poziomie ustawowym dopuszczających stoso-
wanie przymusu bezpośredniego w tych przypadkach stwarza wiele 
dylematów, którym czoło stawić muszą lekarze. 

Jak wynika z przeprowadzonych rozważań, dla podjęcia wszelkich 
czynności medycznych koniecznie jest uzyskanie zgody uprawnio-
nego podmiotu. W przypadku leczenia anoreksji jest to sposób postę-
powania najbardziej pożądany. Jednakże dopuszczalne są w prawie 
medycznym sytuacje uzasadniające podjęcie interwencji medycznej 
bez zgody. Zasadą jest, że przyjęcie osoby z zaburzeniami psychicz-
nymi do szpitala psychiatrycznego następuje za jej pisemną zgodą 
(art. 22 ustawy psychiatrycznej). Przyjęcie bez zgody możliwe jest 
jedynie w przypadku osób uznanych za chore psychicznie (art. 23, 29 
ustawy psychiatrycznej).

54  M. Balicki, Przymus w psychiatrii – regulacje i praktyka, „Prawo i Medycyna” nr 1/1999 (1 Vol. 1) s. 58.
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Kończąc nasze rozważania nie sposób nie odnieść się do wspomnia-
nego wyżej orzeczenia brytyjskiego. Decyzja sądu znacznie ograni-
czająca autonomię pacjentki była kontrowersyjna. Uzasadnienie, że 
pacjentka pomimo świadomości swojej decyzji w zakresie sprzeciwu 
wobec podawania jej pokarmu nie była w stanie racjonalnie o sobie 
decydować, może wzbudzać wątpliwości. W tym jednak przypadku 
życie i istniejąca szansa na wyleczenie było dobrem o znacznie więk-
szej wartości, niż kwestia szacunku dla autonomii jednostki. Czy 
w polskich realiach takie orzeczenie mogłoby zapaść? Każdorazowo 
będzie to uzależnione od okoliczności sprawy, ale najtrudniejsze 
decyzje i tak będą zapadać w gabinecie lekarskim. Nawet najdosko-
nalsze prawo nie uchroni lekarzy od podejmowania trudnych decyzji.
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Leczenie AMD w Polsce – problemy prawne
stosowania leków

Degeneracja plamki żółtej związana z wiekiem to choroba siat-
kówki, która z roku na rok dotyka coraz większą część populacji. Niele-
czona może prowadzić nawet do całkowitej utraty widzenia. Szacuje 
się, że w Polsce, gdzie staje się ona obecnie pierwszą przyczyną utraty 
użytecznej ostrości wzroku, choruje na nią nawet do 1,5 miliona osób.1 

Ponieważ nie istnieje żaden sposób na odwrócenie wywołanych 
AMD ubytków w widzeniu, aktualnie dostępna terapia to leczenie obja-
wowe, które skupia się na przeciwdziałaniu dalszemu rozwojowi scho-
rzenia. Niektóre substancje stosowane w formie iniekcji doszklistko-
wych (zastrzyków wykonywanych do wnętrza gałki ocznej) z dobrym 
skutkiem hamują postęp choroby. Lucentis, zarejestrowany przez firmę 
Novartis, i Eylea, wyprodukowana przez Bayer Pharma, to dwa leki 
oficjalnie dopuszczone w leczeniu zaburzeń widzenia wywołanych 
przez AMD. Cena za ampułkę tych preparatów powoduje jednak, że 
wielu państw nie stać na ich podawanie stale zwiększającej się liczbie 
pacjentów z degeneracją plamki żółtej spowodowanej wiekiem.

W poszukiwaniu sposobu na zmniejszenie kosztów leczenia 
krajowe organy systemu opieki zdrowotnej ograniczają krąg osób 
uprawnionych do uzyskania refundowanych iniekcji leku Lucentis lub 

1  A. Stankiewicz, Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) w Polsce [w:] B. Samoliński, J. Gier-
czyński (red.) Okulistyka i choroby siatkówki. W aspekcie zdrowego i aktywnego starzenia się Warszawa, 2015, s. 25



116 Prawo i Medycyna 2/2017 (67, vol. 19)

Weronika Borkowska

Eylea albo wprowadzają rozwiązania, które wymuszają na podmiotach 
udzielających świadczeń zdrowotnych zachowania niezgodne ze zale-
ceniami producenta. Należą do nich podział fiolek leków nieprzewi-
dziany Charakterystyką Produktu Leczniczego (ChPL) bądź leczenie 
tańszym lekiem poza jego wskazaniami rejestracyjnymi (tzw. off-label 
use), albo oba te działania jednocześnie. 

Celem tego artykułu jest wskazanie na przykładzie terapii AMD 
w Polsce problemów prawnych, które wiążą się z powyższymi działaniami. 

1. Terapia AMD do 2015 roku

Jak wynika ze strony Europejskiej Agencji Leków, pierwsze 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu preparatu Lucentis datuje się 
na styczeń 2007 r., Eylea została natomiast wprowadzona na rynek 
w listopadzie 2012 r. Odtąd cena ampułki każdego z tych leków kształ-
tuje się między 4 a 5 tys. zł. Seria zastrzyków koniecznych dla wstrzy-
mania postępu choroby obejmuje zgodnie z ówczesnymi zaleceniami 
(w przypadku Lucentisu) co najmniej trzy iniekcje w pierwszym roku 
leczenia i iniekcje podtrzymujące w roku następnym. Z tego względu 
w 2013 r. leczenie AMD z użyciem preparatu Lucentis było najdroższą 
terapią pokrywaną przez ubezpieczenie zdrowotne we Francji.2

W Polsce podawanie leków na degenerację plamki żółtej odbywało się 
do 2015 r. na podstawie finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia 
procedury w ramach jednorodnych grup pacjentów o kodzie B02, 
nazwanej „Leczenie wysiękowej postaci AMD z zastosowaniem iniekcji 
doszklistkowych przeciwciała monoklonalnego anty-VEGF”. Jej koszt, 
który oprócz ceny leku obejmuje także hospitalizację pacjenta i badania 
diagnostyczne, został przez Fundusz wyceniony na niecałe 3 tys. zł.3 

Ten poziom finansowania procedury oparty został na założeniu 
Funduszu, że rozlicza tylko taką ilość substancji, jaka jest przewidziana 
dla jednego pacjenta. Tym samym, ponieważ fiolka zawiera większą 

2  C. Casciano, Les 10 médicaments les plus remboursés par la Sécu en 2013, http://www.lexpress.fr/actualite 
/societe/sante/les-10-medicaments-qui-coutent-le-plus-cher-a-la-secu_1507640.html, [dostęp: 26.03.2017]

3  Koszt procedury B02 został wyceniony na 57 pkt. Przemnożenie tej wielkości przez 52 zł czyli cenę 
za punkt w procedurach okulistycznych daje wynik 2964 zł. 
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ilość leku, niż potrzeba dla jednego pacjenta (dwie ampułki wystar-
czają na pięć iniekcji)4, procedura nie zapewniała pokrycia kosztów 
podania leku zgodnie ze wskazaniami producenta – jedna fiolka na 
jednego pacjenta. 

W tej sytuacji ówczesny Konsultant Krajowy ds. Okulistyki nakła-
niał w swoim zaleceniu do stosowania podziału zawartości fiolki leku 
jako rozwiązania pozwalającego nie tracić finansowo na każdym 
leczonym pacjencie.5 Lekarze obawiają się jednak podziału Lucentisu 
z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że każdy podział leku obcią-
żony jest niebezpieczeństwem zanieczyszczenia substancji, co może 
być groźne dla zdrowia pacjenta: w literaturze medycznej opisywane 
są przypadki prowadzącego do utraty widzenia zapalenia wnętrza gałki 
po iniekcjach wykonanych nieprawidłowo podzielonym preparatem. 
Po drugie, z powodu obawy przed dodatkową odpowiedzialnością 
prawną, dzielenie jest bowiem niezgodne z zapisami Charakterystyki 
Produktu Leczniczego dla Lucentisu – czyli dokumentu zatwierdzo-
nego przy wprowadzeniu leku do obrotu przez Europejską Agencję 
Leków oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych. Wszelkie powikłania spowo-
dowane podaniem dzielonej substancji narażają na odpowiedzialność 
szpital i lekarzy, w miejsce firmy farmaceutycznej. 

W praktyce świadczeniodawcy zostali postawieni przed wyborem 
jednej z trzech możliwości zachowania, z których każda pociąga za 
sobą określone konsekwencje prawne.

I. Pierwszym, w rzeczywistości tylko pozornym rozwiązaniem, było 
obejście problemu przez nieprowadzenie terapii AMD w ogóle. Część 
polskich szpitali odmówiła jakiegokolwiek leczenia w ramach przewi-
dzianej przez NFZ procedury. Wielkopolski Konsultant ds. Okulistyki 

4  W tamtym czasie dostępna ampułka Lucentisu zawierała 2,3 mg leku, dawkowanie na jednego pacjenta 
wynosi natomiast 0,5 mg. Praktyką szpitalną było dzielenie dwóch ampułek na pięciu pacjentów. Taki podział jest 
optymalny pod względem technicznym (niemożliwe jest pełne wykorzystanie substancji, bo jej część zawsze zostaje 
w igle i strzykawce), a zarazem zapewnia, że koszty mieszczą się w ramach finansowania procedury. 

5  Stanowisko Konsultanta Krajowego ds. Okulistyki Jerzego Szaflika z 2011 roku, [za:] S. Sałwacka, Nie 
ratują bo terapia za droga. Ale część leku wylewają do zlewu, http://wyborcza.pl/1,76842,13544168,Nie_ratuja__bo 
_terapia_za_droga__Ale_czesc_leku_wylewaja.html?disableRedirects=true, [dostęp: 26.03.2017] 
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w apelu do wojewody podsumował tę metodę w słowach: „szpitale 
w Wielkopolsce odmawiając leczenia zmuszają chorych do leczenia 
prywatnego lub skazują na ślepotę”.6 Takie postępowanie rodzi 
poważne wątpliwości w kontekście podstawowego obowiązku wyni-
kającego z przyrzeczenia lekarskiego, jakim jest służba życiu i zdrowiu 
oraz niesienie pomocy chorym. Choć odmowa realizacji procedury 
spowodowana była groźbą odpowiedzialności lekarzy,7 to jednak 
decyzja szpitali może być zakwalifikowana jako złamanie generalnego 
obowiązku leczenia. W myśl przepisów art. 38 Ustawy o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty i art. 7 Kodeksu Etyki Lekarskiej, lekarz ma 
prawo zaniechać udzielenia pomocy tylko w szczególnie uzasadnio-
nych wypadkach.8 „Najwyższym nakazem etycznym lekarza jest dobro 
chorego (…) Mechanizmy rynkowe, naciski społeczne i wymagania 
administracyjne nie zwalniają lekarza z przestrzegania tej zasady” – 
wskazuje KEL w art. 2. 

Jednocześnie nie należy zapominać, że zapewnienie pacjentom 
leczenia spoczywa nie tylko na barkach lekarza. W systemie opieki 
zdrowotnej odpowiedzialność w tym zakresie obciąża również insty-
tucje państwowe, w tym głównie NFZ i Ministra Zdrowia, którzy są 
zobligowani do zorganizowania lekarzom warunków umożliwiających 
wywiązywanie się z ich obowiązków zgodnie z prawem. Być może 
należy uznać, że ważnym powodem w świetle art. 38 UZL, na podstawie 
którego lekarz może odmówić leczenia, jest obawa grożącej mu odpo-
wiedzialności cywilnej lub karnej za prowadzenie terapii podzielonym 
lekiem. Do rozstrzygnięcia pozostaje jednak, czy adekwatne jest stoso-
wanie art. 38 w sytuacji, gdy lekarz odstępuje nie od leczenia konkret-
nego pacjenta, lecz nie zgadza się na realizację przewidzianej proce-
dury (odmawia NFZ, a nie pacjentowi). 

W każdym razie nie ulega wątpliwości, że stan, w którym lekarze 
nie leczą, a pacjenci nie są leczeni, nie stanowi żadnego „rozwiązania”. 

6  Stanowisko Wielkopolskiego Konsultanta ds. Okulistyki Andrzeja Grzybowskiego [za:] S. 
Sałwacka, op.cit 

7  S. Sałwacka, op.cit
8  M. Nesterowicz, Prawo medyczne, Toruń 2016, s. 219
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II. Drugą możliwością było podawanie leku zgodnie z zalece-
niami producenta, bez względu na koszty, w myśl podejścia: „lekarz 
ma obowiązek leczyć, a niedostatecznym finansowaniem niech przej-
muje się kto inny”. Jest to jednak myślenie krótkowzroczne, które 
w szybkim czasie prowadzi do utraty kontraktu, zadłużenia szpitala, 
a może nawet jego upadłości. Naraża ponadto szpital na zarzut niego-
spodarności ze strony NIK. W rzeczywistości oczywiste jest, że lekarz 
nie może działać w oderwaniu od zasad sytemu opieki zdrowotnej 
i naruszać dyscypliny finansów publicznych. Niemożliwym jest, aby 
samodzielnie decydował, że działa poza procedurami. Musi leczyć 
dbając przede wszystkim o dobro pacjenta, z uwzględnieniem jednak 
ograniczeń finansowych dla leków refundowanych.

III. Trzecim możliwym postępowaniem było zachowanie zgodne 
z zaleceniami Konsultanta Krajowego i dzielenie leku, aby się nie 
marnował. O ile jednak ordynowanie leku według wskazań zawar-
tych w ChPL jest dla lekarza względnie bezpieczne (odpowiedzial-
ność ponosi wytwórca – na podstawie przepisów o produkcie niebez-
piecznym, względnie podmiot wprowadzający lek do obrotu lub 
Skarb Państwa – za ewentualne naruszenie prawa podczas procesu 
rejestracji),9 to lekarz działający według wskazań Konsultanta, który 
dzieli lek niezgodnie z zaleceniami producenta, naraża się wobec 
pacjenta na odpowiedzialność o charakterze odszkodowawczym lub 
nawet karną za nieumyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu 
powikłaniami powstałymi w związku z dzieleniem leku. 

Podstawowe znaczenie ma zatem odpowiedź na pytanie, czy istnieje 
obowiązek stosowania się do zapisu ChPL, jeżeli sposób „podawania 
leku” obejmuje „instrukcję” pobrania do strzykawki całej zawartości 
fiolki Lucentisu, a następnie usunięcia i zniszczenia przeważającej części 
zakupionego leku, która przekracza dawkę dla jednego pacjenta.10

9  O. Luty, Zaniechanie zlecania produktu leczniczego poza zarejestrowanym wskazaniem a odpowie-
dzialność cywilna lekarza, Prawo i Medycyna nr 2/2014 s.138 

10  Lucentis – Charakterystyka Produktu Leczniczego, http://ec.europa.eu/health/documents/community 
-register/2016/20161114136324/anx_136324_pl.pdf, [dostęp: 26.03.17] 
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Charakterystyka Produktu Leczniczego jest, jak wynika z art. 10 
ust. 2 pkt 11 ustawy Prawo farmaceutyczne, jednym z podstawowych 
elementów wniosku o dopuszczenie leku do obrotu. Zawiera podsu-
mowanie wiedzy zdobytej w trakcie badań klinicznych nad danym 
produktem leczniczym, stanowi o jego istotnych cechach, w szczegól-
ności tych odnoszących się do zasad stosowania leku i jego bezpieczeń-
stwa. Zgodnie z art. 11 ust. 1 tej ustawy ChPL określa między innymi: 
wskazania do stosowania (komu, przy jakich objawach), dawkowanie 
(ilość leku i częstotliwość podawania), metody podania (drogi przyj-
mowania leku), interakcje z innymi produktami leczniczymi oraz dzia-
łania niepożądane. Dopuszczenie leku do obrotu na terytorium Polski 
oznacza pozwolenie na stosowanie produktu z określonymi wskaza-
niami wyliczonymi w ChPL (są to tak zwane wskazania rejestracyjne).11

Z powyższego wynika, że dzielenie leku, choć jest działaniem 
odmiennym od zaleceń producenta umieszczonych w ChPL jako 
instrukcja podania jednej dawki Lucentisu, nie może jednak być 
zakwalifikowane jako podanie leku niezgodnie z ChPL, czyli poza 
wskazaniami rejestracyjnymi. Instrukcja podania w formie szcze-
gółowego opisu dla lekarza (pobierz zawartość fiolki do strzykawki, 
następnie zmień igłę z filtrem na igłę do wstrzykiwań, naciskając 
tłoczek usuń część produktu) w żadnym wypadku nie wchodzi do 
katalogu normatywnego z art. 11 ust. 2 Prawa farmaceutycznego 
określającego, jakie elementy składają się na treść Charakterystyki 
Produktu Leczniczego. Jak uznał Trybunał Sprawiedliwości UE 
w wyroku C-535/11, podawanie leku podzielonego nie jest podaniem 
niezgodnym ze wskazaniami rejestracyjnymi, skoro lek jest poda-
wany na to samo schorzenie, zawiera tę samą substancję czynną, tę 
samą dawkę i tę samą postać, co lek niepodzielony.12

11  T. Szafrański, A.Szafrańska, Przechadzki po polu minowym – uwagi dotyczące stosowania leków 
niezgodnie z charakterystyką produktu leczniczego, Postępy Psychiatrii i Neurologii 21(2) /2012, s. 108 

12  Wyrok TSUE sygn. C-553-11 z dnia 11 kwietnia 2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie preju-
dycjalnym złożony przez Landgericht Hamburg — Niemcy) — Novartis Pharma GmbH przeciwko Apozyt GmbH, 
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5cbce16bc4a084be2a118fcfa 
75204b88.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuNbxr0?doclang=PL&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=13
6142&occ=first&dir=&cid=121826, motywy uzasadnienia 45-48 [dostęp: 26.03.17]



Prawo i Medycyna 2/2017 (67, vol. 19) 121

Leczenie AMD w Polsce – problemy prawne...

Obowiązujący w Polsce stan prawny nie reguluje jasno sytuacji poda-
wania leku niezgodnie z zaleceniami Charakterystyki Produktu Lecz-
niczego. Przez długi czas, od roku 2004,13 zapis o konieczności przepi-
sywania leku zgodnie ze wskazaniami i dawkami opisanymi w ChPL 
znajdował się w Zarządzeniu Prezesa NFZ regulującym treść podpisy-
wanych przez lekarzy umów na wystawianie recept refundowanych.14 
Obecnie tego rodzaju umowy nie są już podpisywane, zniesione zostały 
ustawą z 9 października 2015 r.,15 która spowodowała istotne zmiany 
w zakresie ordynacji leków refundowanych m.in. przez wprowadzenie 
obowiązku opatrzenia każdej recepty na te leki indywidualnym numerem 
nadawanym przez NFZ. Zanim jednak Zarządzenie w sprawie wzoru 
umowy upoważniającej do wystawiania recept przestało obowiązywać, 
uległo ono ważnej zmianie. W czerwcu 2012 r. zmodyfikowano jego 
zapisy usuwając fragment, który zobowiązywał lekarza, aby przepisując 
leki kierował się wskazaniami ChPL.16 Można domniemywać, że wyni-
kało to z faktu, iż dla wielu leków Minister Zdrowia przewidywał refun-
dację w zakresie wskazań pozarejestracyjnych.17 

Obecnie jedyną wyraźnie sformułowaną dyrektywą dla lekarzy pozo-
staje obowiązek leczenia zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Wynika 
on z art. 4 u.z.l, który określa najważniejsze zasady wykonywania 

13  T. Szafrański, A.Szafrańska, op.cit, s.108
14  Zgodnie z § 5 załącznika 1 do Zarządzenia Prezesa 25/2012/DGL „Lekarz jest zobowiązany 

przepisywać́ leki, kierując się̨: aktualnym stanem wiedzy medycznej, obowiązującymi w tym zakresie prze-
pisami prawa, w tym wykazami, o których mowa w (…), wskazaniami i dawkami, określonymi w zatwier-
dzonych, na podstawie przepisów ustawy – Prawo Farmaceutyczne, Charakterystykach Produktów Lecz-
niczych (ChPl)”, http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-252012dgl, 
4904.html [dostęp: 29.03.17] 

15  Ustawa z 9 października 2015 o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz 
niektórych innych ustaw, Dz. U. 2015 poz. 1991

16  Zarządzenie Prezesa NFZ 38/2012/DGL z 30 czerwca 2012 r. w sprawie wzoru umowy upoważnia-
jącej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby 
medyczne refundowane ze środków publicznych, przysługujące świadczeniobiorcom, http://nfz.gov.pl/zarza-
dzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-382012dgl,4986.html [dostęp: 29.03.17]

17  Zgodnie z kolejnymi obwieszczeniami Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków refundowa-
nych, w ramach wykazu podstawowego („wykaz A1”) w dniu 28 czerwca 2012 r., to jest dwa dni przed wyda-
niem zarządzenia Prezesa NFZ 38/202/DGL, na 3214 leków refundowanych aż 902 były objęte refundacją 
w zakresie wskazań pozarejestracyjnych (ok. 28%); obecnie na podstawie obwieszczenia z 1 marca 2017, 
wskaźnik procentowy jest nawet wyższy, bo na 4092 leków refundowanych 1441 refundowanych jest poza 
rejestracją (ok. 35%). 



122 Prawo i Medycyna 2/2017 (67, vol. 19)

Weronika Borkowska

zawodu lekarza. Treść tego przepisu nie daje jednak podstaw dla 
wskazania źródeł wiedzy medycznej wiążących lekarza.18 W doktrynie 
powszechnie zalicza się do nich zarówno podręczniki, opracowania 
tematyczne, badana kliniczne i artykuły naukowe, jak i charakterystyki 
produktów leczniczych, a także standardy, rekomendacje i wytyczne 
polskich oraz zagranicznych towarzystw medycznych, czy też grup 
eksperckich. Jak trudno ustalić hierarchię tych źródeł, widać na przy-
kładzie sporu dotyczącego Lucentisu, gdy każdy zainteresowany 
podmiot prezentuje inne stanowisko. Producent podtrzymując wska-
zania ChPL powołuje się na badania, z których wynika, że iniekcje 
wykonywane podzielonymi dawkami powodują więcej powikłań 
i przedstawia pogląd zabraniający dzielenia opakowania leku (jedno-
cześnie twierdzi też, że dla bezpieczeństwa stosowania produktu jak 
i z przyczyn technicznych nie może wyprodukować leku w mniejszych 
dawkach).19 Konsultant Krajowy w swoim zaleceniu wyraźnie opowie-
dział się za dzieleniem leku. Narodowy Fundusz Zdrowia nie wyraził 
oficjalnego stanowiska w tej sprawie, ale ustalając tak niski poziom 
finansowania pośrednio nakłaniał, aby firmowe opakowanie podzielić. 
Z badań naukowych wynika natomiast, że dzielenie tego rodzaju 
substancji w miejscu nie dość sterylnym, np. na bloku, bezpośrednio 
przed iniekcją, może być przyczyną zanieczyszczenia dzielonego 
leku, a co za tym idzie ewentualnego powstania u leczonego pacjenta 
powikłań. Tymczasem lekarze w Polsce nie mają zagwarantowanego 
dostępu do leku uprzednio podzielonego w sterylnych pomieszczeniach 
(czy to przez aptekę przyszpitalną – jak to ma miejsce we Francji, czy 
też w ramach usługi świadczonej przez zewnętrzną, wyspecjalizowaną 
firmę – jak w Niemczech20).

18  R. Tymiński, Stosowanie leków poza wskazaniami zawartymi w charakterystyce produktu leczni-
czego, http://refundacja.mp.pl/artykuly/show.html?id=68253, [dostęp: 30.03.17]

19  Wyrok TSUE C-553-11 z dnia 11 kwietnia 2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Landgericht Hamburg — Niemcy) — Novartis Pharma GmbH przeciwko Apozyt GmbH, op.cit

20  Stan faktyczny wyroku TSUE C-553-11 z dnia 11 kwietnia 2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia 
w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Hamburg — Niemcy) — Novartis Pharma GmbH prze-
ciwko Apozyt GmbH, op.cit
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Z wyżej przedstawionych okoliczności można wyciągnąć pewne 
wnioski. Dzielenie opakowań zawierających ilość leku znacznie prze-
kraczającą jedną dawkę jest pożądane nie tylko ze względów oszczęd-
nościowych, ale przede wszystkim dla zapewnienia leczenia większej 
liczbie pacjentów. Takie jednostkowanie leku przez lekarza bezpo-
średnio przed iniekcją zwiększa jednak ryzyko zakażenia substancji. 
Dlatego to nie lekarz powinien zajmować się podziałem preparatu na 
pojedyncze porcje; należałoby zapewnić szpitalom oraz innym świad-
czeniodawcom gotową do podania dawkę, przygotowaną w steryl-
nych warunkach przez przyszpitalne apteki bądź przez podmioty 
zewnętrzne. Wydaje się, że takie rozwiązanie umożliwiłoby refundację 
leczenia AMD zgodnie z poziomem finansowania ustalonym przez 
NFZ, a jednocześnie zdjęło z lekarzy zagrożenia związane z dokony-
waniem podziału leku. Oznacza to konieczność wprowadzenia dodat-
kowej reguły ostrożności. W Polsce jednak, zamiast działać odgórnie, 
przerzucono problemy związane z leczeniem degeneracji plamki żółtej 
związanej z wiekiem na podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych. 

Wprowadzenie zorganizowanego procesu terapii AMD, w ramach 
którego podział leku zostanie przesunięty z lekarza na inną jednostkę, 
jest koniecznością. Do rozstrzygnięcia pozostaje, czy leży to w kompe-
tencjach NFZ, czy też innego organu wskazanego przez Ministerstwo 
Zdrowia. Obserwowana sytuacja, którą można nazwać „marszem po 
granicy nieuregulowania prawnego”, odbija się bowiem negatywnie 
przede wszystkim na pacjentach. 

 2. Leczenie AMD od 2015 roku do chwili obecnej

W założeniach NFZ rozwiązaniem dla niezadowalającej sytu-
acji w zakresie leczenia AMD miało być wejście w życie pierwszego 
Programu lekowego w okulistyce. Wprowadzony obwieszczeniem 
Ministra Zdrowia z 26 sierpnia 2015 r. Program lekowy o nazwie: 
„Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki 
związanego z wiekiem (AMD)” – ma zapewniać pacjentom większą 
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dostępność skutecznej terapii.21 Finansowanie terapii AMD w ramach 
Programu odbywa się bowiem poza ogólną pulą środków przezna-
czonych na leczenie okulistyczne, co ma gwarantować szybszą diag-
nostykę, zwiększenie regularności podawania leku oraz lepsze moni-
torowanie leczenia.22 Wydzielenie w kontrakcie odrębnej kwoty na 
leczenie degeneracji plamki żółtej wyłącza zarazem dyskrecjonalność 
świadczeniodawcy w dysponowaniu zasobami pieniężnymi na rzecz 
procedur bardziej opłacalnych, co miało miejsce wcześniej i powodo-
wało dysproporcje między poszczególnymi województwami i ośrod-
kami w liczbie udzielanych świadczeń.23 

Program lekowy w zakresie rozwiązań medycznych nie różni 
się jednak znacząco od wcześniej funkcjonującej procedury B02. 
Zapewnia pacjentom ze zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem 
leczenie iniekcjami doszklistkowymi wykonywanymi jednym z dwóch 
leków antyangiogennych – Lucentisem bądź Eyleą.24 Również wyso-
kość refundacji tych substancji została w ramach Programu leko-
wego utrzymana na poziomie, który obliguje świadczeniodawców 
do dzielenia leku z ampułki zawierającej więcej niż jedną dawkę.  
W rekomendacjach Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych 
dotyczących rozszerzenia refundacji leków stosowanych w leczeniu 
chorób siatkówki wskazuje się wprost: „przyjęto założenie, że fiolka 
AFL (Eylea – WB) będzie dzielona na dwa podania, co jest niezgodne 
z ChPL i wpływa na obniżenie kosztów leku; takie samo założenie 
uwzględniono dla ranibizumabu (Lucentis – WB.)”.25 Tym samym 

21  Planowane zmiany w programie lekowym dot. leczenia wysiękowej postaci AMD, http://www.mz.gov.pl 
/aktualnosci/planowane-zmiany-w-programie-lekowym-dot-leczenia-wysiekowej-postaci-amd/ [dostęp: 7.04.2017]

22  Ibid.
23  A. Stankiewicz, Program leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem 

– pierwszy program w dziedzinie okulistyki, Ophthatherapy 2(6)/2015, s. 99-102
24  Załącznik B70 do Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wykazu 

refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych, (Dz. Urz. Min. Zdr. 2017.17)

25  Rekomendacja nr 10/2017 z dnia 1 marca 2017 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycz-
nych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Eylea, aflibercept, roztwór do wstrzy-
kiwań, 40 mg/ml, 1 fiolka, EAN 3837000137095 w ramach programu lekowego; “Leczenie cukrzycowego 
obrzęku plamki (DME) (ICD-10 H36.0)”, http://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/zlecenia_mz/2016/224/REK/
RP_10_2017_Eylea.pdf, [dostęp: 8.04.2017]
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opisane w poprzednim punkcie problemy prawne dotyczące dzie-
lenia leków pozostają nadal nierozwiązane. Podkreśla ten fakt Zarząd 
Główny Polskiego Towarzystwa Okulistycznego w swoim liście do 
Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2016 r.26

Jednocześnie należy wskazać, że mimo przyjętego przez NFZ 
założenia o zwiększeniu dostępności leczenia, ustalone przez Mini-
stra Zdrowia kryteria kwalifikowania do Programu wyłączają wielu 
chorych.27 Dla pacjentów niezakwalifikowanych decydenci Programu 
lekowego przewidują leczenie w ramach grupy JGP o kodzie B84 
„Małe zabiegi witreoretinalne” przez podanie doszklistkowych iniekcji 
innego leku anty-VEGF, Avastinu.28

Avastin jest produktem leczniczym przeznaczonym do leczenia 
raka jelita grubego, raka jajnika i niedrobnokomórkowego raka płuc 
z przerzutami. Skuteczność jego stosowania także w terapii AMD 
została dowiedziona w praktyce i potwierdzona w licznych pracach 
naukowych.29 Stworzony przez to samo laboratorium, które produkuje 
Lucentis, nie został jednak zarejestrowany w leczeniu okulistycznym. 
Trzeba zatem podkreślić, że sugerowane przez Ministerstwo Zdrowia 
i NFZ iniekcje doszklistkowe Avastinu w ramach procedury B84 kwali-
fikują się jako podawanie leku off-label, czyli poza wskazaniami wyni-
kającymi z Charakterystyki Produktu Leczniczego. 

W praktyce pacjenci niezakwalifikowani do Programu lekowego, 
to jest ci, dla których jedynym możliwym rozwiązaniem jest terapia 
w ramach procedury B84, zostali całkowicie pozbawieni możliwości 
otrzymywania innych niż Avastin leków hamujących postęp choroby. 
Po pierwsze: ponieważ procedura B84 została wyceniona przez Fundusz 

26  List Polskiego Towarzystwa Okulistycznego do Ministra Zdrowia z 6 września 2016, http://pto.com.pl/ 
storage/corespondencies/11/9a00dd9c096fc163caf062b51fbdbed7.pdf, [dostęp: 8.04.2017]

27  Ibid., Retina AMD Polska, Społeczny Audyt Leczenia AMD w Polsce, Warszawa 2016, s. 83-85
28  Załącznik do zarządzenia Prezesa NFZ Nr 23/2016/DSOZ z dnia 13 kwietnia 2016 r. wprowa-

dzający zmiany do Załącznika nr 1a do zarządzenia Nr 89/2013/DOZ przewiduje „podawanie bewacy-
zumabu u pacjentów z AMD (…) (dotyczy pacjentów, którzy nie kwalifikują się do programu lekowego: 
leczenie AMD)”, str. 3, liczba porządkowa 67, http://nfz-gdansk.pl/uploads/attachements/2016-023-dsoz-z_4792.
pdf [dostęp: 12.04.17]

29  M. Rękas, Stanowisko Konsultanta krajowego ds. okulistyki w sprawie zastosowania iniekcji 
doszklistkowych preparatu bevacizumab (Avastin, Roche) w leczeniu schorzeń siatkówki, s. 2



126 Prawo i Medycyna 2/2017 (67, vol. 19)

Weronika Borkowska

w przedziale 13-16 pkt, a taka wysokość wyceny, która odpowiada 
676-832 zł,30 w żadnym razie nie wystarcza na stosowanie Lucentisu 
i Eylei, nawet z ampułek dzielonych. Jedna fiolka Avastinu kosztuje 
1338,12 zł (mniejsze opakowanie) albo 5352,48 zł (większe opako-
wanie), aby więc zmieścić się w określonych kwotach refundacji, należy 
Avastin podawać off-label i w dodatku dzielony. Po drugie dlatego, iż 
przyjętą zasadą jest, że jeśli określone leki są podawane w Programie 
lekowym, to nie są już podawane poza nim. Wynika to stąd, że skoro 
kryteria nie dopuszczają wszystkich chorych do leczenia w ramach 
Programu, to w konsekwencji nie leczy się ich lekami przewidzianymi 
dla chorych objętych Programem. A przecież lekarz powinien mieć 
swobodę wyboru metod leczenia, jakie uznaje za właściwe oraz zmiany 
leku, jeśli jest to konieczne. W Programie lekowym przewidziana jest 
tylko zmiana ordynowania Lucentisu zamiast Eylei (lub odwrotnie).

Reasumując, terapia AMD w Polsce po 2015 r. dla „szczęśliwej” 
grupy chorych, którzy spełniają kryteria włączenia do Programu leko-
wego, realizowana jest na analogicznych zasadach, jak we wcześniej-
szej procedurze B02 i niestety nadal bez rozwiązania problemu dzie-
lenia Lucentisu lub Eylei. Leczenie pacjentów niezakwalifikowanych 
do Programu lekowego rodzi natomiast dodatkowe trudności i dyle-
maty o charakterze prawnym, które wiążą się z podawaniem leku off-
-label. Poza konsekwencjami finansowymi wynikającymi z procesu 
refundacji kosztów leków podawanych poza ChPL drugim, istot-
niejszym zagadnieniem jest odpowiedź na pytanie, na jakich zasa-
dach lekarz w Polsce ma prawo stosować lek we wskazaniu, które nie 
zostało wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego, choć 
istnieją rzetelne dane potwierdzające jego bezpieczeństwo i skutecz-
ność. Temat dotyczący dopuszczalności stosowania leków poza zare-
jestrowanymi wskazaniami od dawna stanowi przedmiot zaintereso-
wania lekarzy i prawników, a wyrażane w doktrynie w obszarze tej 
problematyki stanowiska budzą wiele kontrowersji.31

30  Koszt procedury B84 został wyceniony na 13-16 pkt. Przemnożenie tej wielkości przez 52 zł czyli 
cenę za punkt w procedurach okulistycznych daje wynik 676-832 zł.

31  O. Luty, op.cit., s.104
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W sytuacji standardowej terapii konsekwencje prawne związane 
z niepożądanymi działaniami substancji lub powikłaniami spowo-
dowanymi jej stosowaniem ponosi, na zasadzie ryzyka, wytwórca 
produktu. Decyzja o zastosowaniu leczenia off-label znosi odpowie-
dzialność firmy farmaceutycznej za ewentualne szkodliwe skutki dzia-
łania leku.32 Czy zatem zostaje ona przeniesiona na podmiot udziela-
jący świadczeń zdrowotnych? 

„Każde podanie leku niezgodne z ChPL stanowić będzie naruszenie 
prawa”33 – to jeden z poglądów wyrażanych w literaturze. Zgodnie 
z tym stanowiskiem, z faktu działania wbrew sztywnej regule miałaby 
wynikać możliwość pociągnięcia lekarza ordynującego lek do odpo-
wiedzialności karnej na podstawie art. 160 k.k., a także dochodzenia 
naprawienia szkody w oparciu o postanowienia art. 415 i n. k.c.34 

Z drugiej strony trzeba jednak pamiętać, że polskie prawo nie 
nakazuje lekarzowi leczenia zgodnie z charakterystyką produktu 
leczniczego, lecz zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.35 Wynika to 
z cytowanego uprzednio art. 4 u.z.l. Aktualna wiedza medyczna to 
zobiektywizowany standard, względem którego – w przypadku sporu 
prawnego – sąd będzie oceniał prawidłowość postępowania lekarza. 
Zdaniem Sądu Najwyższego: „do obowiązków lekarzy oraz perso-
nelu medycznego należy podjęcie takiego sposobu postępowania 
(leczenia), które gwarantować powinno, przy zachowaniu aktualnego 
stanu wiedzy i zasad staranności, przewidywalny efekt w postaci wyle-
czenia, a przede wszystkim nienarażenie pacjentów na pogorszenie 
stanu zdrowia”.36 Zasadnym jest więc pytanie, czy zastosowanie leku 

32  T. Szafrański, A. Szafrańska, op.cit., s. 114
33  P. Białecki, Jaką odpowiedzialność może ponieść lekarz, który podał lek w sposób niezgodny 

z ChPL, a jaką ZOZ, w którym lek zastosowano?, http://prawo.mp.pl/zdaniemeksperta/odpowiadamyczytelni
kom/51876,jaka-odpowiedzialnosc-moze-poniesc-lekarz-ktory-podal-lek-w-sposob-niezgodny-z-chpl-a-jaka-
zoz-w-ktorym-lek-z astosowano, [dostęp: 9.04.2017]

34  Ibid.
35  R. Tymiński, Czym różni się leczenie poza charakterystyką produktu leczniczego od eksperymentu 

medycznego?, http://prawalekarzy.pl/artykuly/czym-rozni-sie-leczenie-poza-charakterystyka-produktu-leczniczego-
-od-eksperymentu-medycznego-191, [dostęp: 9.04.2017]

36  Wyrok SN z dnia 10 lutego 2010 r., sygn. V CSK 287/09, LEX nr 786561
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poza wskazaniami Charakterystyki Produktu Leczniczego jest prawnie 
dopuszczalne, jeśli pozostaje w zgodzie z aktualną wiedzą medyczną.

Istnieje w doktrynie dość szeroko rozpropagowany pogląd, zgodnie 
z którym oparcie procesu leczniczego o produkt, którego rejestracja 
nie przewiduje stosowania przy danym wskazaniu, należy oceniać 
w świetle aktualnie obowiązującego prawa jako działanie zbliżone do 
eksperymentu leczniczego.37 Lekarz stosując produkty lecznicze powi-
nien w pierwszej kolejności korzystać z tych, które mają zarejestro-
wane, pożądane w danym przypadku działanie. Zastosowanie leku  
off-label jest natomiast dopuszczalne, gdy brakuje odpowiedniego leku 
lub wyczerpane zostały możliwości leczenia pacjenta zgodnie z reje-
stracją, a wynik wdrożonego leczenia jest nadal niezadowalający.38 
Konieczność spełnienia tych ściśle określonych przesłanek wynika 
z założenia, że ordynowanie leku poza jego wskazaniami rejestracyj-
nymi nie jest działaniem standardowym.39 Natomiast, jak wskazuje 
orzecznictwo, obowiązkiem lekarza jest dołożenie najwyżej staran-
ności, jaka jest możliwa przy obecnie stosowanych metodach leczenia 
danego schorzenia.40 Za „obecnie stosowane metody leczenia” uznaje 
się zaś nie eksperymenty i badania kliniczne, a utartą praktykę terapii.41

W tym miejscu należy zauważyć, że podawanie Avastinu w ramach 
terapii AMD nie spełnia wyżej wskazanych przesłanek (istnieją bowiem 
inne leki, to jest Lucentis i Eylea, które stosowane zgodnie ze wska-
zaniami rejestracyjnymi hamują postęp choroby). Przesłanki byłyby 
spełnione tylko wtedy, gdyby ze względów słusznościowych przyjąć, 
że wysoka cena leku, uniemożliwiająca pacjentom korzystanie z niego, 
jest faktycznie równoznaczna z brakiem środka leczniczego. Jedno-
cześnie można się zastanawiać, czy iniekcje doszklistkowe Avastinu nie 

37  J. Zajdel, Dopuszczalność stosowania produktów leczniczych poza ChPL w programie lekowym 
„Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych”, Neuroedu.pl wydawnictwo portalu 
edukacyjnego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, https://neuroedu.pl/index.php/content/download/8489 
/127507/file/neuroedu_2015_14_2919_015_001_calosc_2_srodki.pdf, [dostęp: 9.04.2017]

38  T. Szafrański, Anita Szafrańska, op.cit., s. 109
39  J. Zajdel, op.cit.
40  Wyrok SA w Krakowie z dnia 21 listopada 2007 r., sygn. I ACa 920/07, LEX nr 570272
41  J. Kanturski, Leczenie off-label: eksperyment medyczny czy stan wyższej konieczności?, Prokura-

tura i Prawo nr 10/2012, s. 99 
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powinny być kwalifikowane jako utarta praktyka terapii zgodna z aktu-
alną wiedzą medyczną. Wprawdzie zastosowanie Avastinu w leczeniu 
zwyrodnienia plamki żółtej siatkówki związanego z wiekiem nie jest 
wskazane w ChPL tego leku, zostało jednak już dobrze opisane w lite-
raturze medycznej, gdzie dowiedziono jego skuteczności i przebadano 
ryzyko związane z podawaniem.42

Wydaje się, że za prowadzenie eksperymentu leczniczego powinno 
być uznawane tylko stosowanie leku w sposób dotąd niezbadany 
w świetle wiedzy medycznej. Uregulowany w ustawie o zawodzie 
lekarza eksperyment medyczny zdefiniowany jest bowiem jako wpro-
wadzenie nowych lub tylko częściowo wypróbowanych metod leczni-
czych. Takie działanie wymaga każdorazowo uzyskania zarówno zgody 
komisji bioetycznej, jak i kwalifikowanej zgody chorego na udział 
w niestandardowej, nowatorskiej formie leczenia. Tymczasem można 
domniemywać, że brak rejestracji Avastinu w terapii AMD nie wynika 
z faktu, że nieznane są skutki jego działania w tym zakresie, lecz raczej 
z argumentów ekonomicznych leżących po stronie producenta leku.

Podmiot rejestrujący nie ma prawnego obowiązku opracowania 
Charakterystyki Produktu Leczniczego, która by obejmowała całe 
możliwe spektrum zastosowań. Zarejestrowanie produktu w każdym 
dodatkowym wskazaniu wymaga przeprowadzenia długotrwałych 
i kosztownych badań, ich podjęcie musi więc być dla firmy farmaceu-
tycznej finansowo uzasadnione.43 Trudno się spodziewać, by w sytu-
acji, gdy Avastin i Lucentis zostały stworzone w jednym laborato-
rium, producent był zainteresowany rejestracją drugiego leku, który 
zmniejszy popyt na dużo droższy Lucentis. 

42  Jak wynika z analizy AOTM obejmującej skuteczność i bezpieczeństwo leku Avastin pod tytułem 
Avastin (bewacyzumab) we wskazaniu: leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki 
związanego z wiekiem (AMD): „Na podstawie zgromadzonych dowodów naukowych w postaci meta-
analiz badań RCT, można stwierdzić, iż bewacyzumab i ranibizumab cechują się podobną skutecznością 
pod względem poprawy ostrości widzenia. (…) Jeśli różnica w bezpieczeństwie bewacyzumabu i ranibizu-
mabu istnieje, to jest niewielka. (…) Przyjęcie zasady stosowania ranibizumabu zamiast bewacyzumabu jako 
rutynowej interwencji w AMD ze względu na bezpieczeństwo ogólnoustrojowe nie znajduje potwierdzenia 
w dostępnych dowodach naukowych.” http://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/zlecenia_mz/2014/239/RPT/239_
OT43414_Avastin_[bewacyzumab]_wAMD_2014.11.21.pdf [dostęp:12.04.2017]

43  R. Tymiński, Stosowanie…, op.cit
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Z powyższych rozważań na temat stosowania i rejestracji Avastinu 
wynika, że nierzadko dane rejestracyjne są nieadekwatne do bieżą-
cych doświadczeń klinicznych. Zawarty w ChPL termin „zarejestro-
wane wskazania” należy zatem uznać za zakresowo węższy niż pojęcie 
„aktualna wiedza medyczna”.44 Nie można więc zgodzić się z tezą, że 
każde podanie leku poza wskazaniami rejestracyjnymi winno – jako 
leczenie niestandardowe, czyli wykraczające poza wymaganą od 
lekarza aktualną wiedzę medyczną – być kwalifikowane jako działanie 
zbliżone do eksperymentu leczniczego. W tym kierunku zmierzają 
również wytyczne Ministra Zdrowia i NFZ z 2006 r. Za eksperyment 
medyczny jest w nich uznawane leczenie środkami, których skutecz-
ność nie została potwierdzona wskazaniami aktualnej wiedzy medycz-
nej.45 Źródłem potwierdzającym, że terapia jest zgodna z wiedzą 
medyczną, jest natomiast, jak wynika z wytycznych, zarówno leczenie 
produktami posiadającymi odpowiednie wskazania, jak i oparcie się 
na wiarygodnych dowodach naukowych opublikowanych w uznanych 
czasopismach.46 W razie powstania wątpliwości, czy dane zastosowanie 
leku spełnia wyżej wskazane przesłanki, rozstrzygający charakter ma 
opinia Konsultanta Krajowego w tej sprawie. W tym wypadku aktualny 
Konsultant Krajowy w dziedzinie okulistyki prof. dr hab. n. med. Marek 
Rękas stwierdził: „Przeprowadzane badania potwierdzają skuteczność 
leczniczą bevacizumabu (Avastinu – WB) podawanego doszklistkowo 
porównywalną do najnowszych preparatów dostępnych na rynku, przy 
zachowanym bezpieczeństwie stosowania. Na podstawie dostępnej 
literatury leczenie z zastosowaniem preparatu bevacizumab można 
uznać za leczenie oparte na faktach i zgodne z najnowszymi standar-
dami wiedzy medycznej.”47

44  Ibid.
45  Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia – z upoważnienia ministra – na zapytanie 

nr 2151 w sprawie zakresu wskazań do stosowania leków, http://orka2.sejm.gov.pl/IZ5.nsf/main/7BE3BEB7, 
[dostęp: 12.04.2017]

46  Ibid.
47  M. Rękas, Stanowisko Konsultanta krajowego ds. okulistyki w sprawie zastosowania iniekcji 

doszklistkowych preparatu bevacizumab (Avastin, Roche) w leczeniu schorzeń siatkówki, s. 9
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Mimo to praktyka pokazuje, że z perspektywy obrony prawnej – 
wykazanie przez lekarza, iż stosując lek poza lub niezgodnie ze wska-
zaniami opierał się na aktualnych standardach leczenia lub wytycznych 
organów urzędowych – może często być niedostateczne.48 Wytyczne 
Ministra Zdrowia i NFZ oraz stanowiska Konsultanta Krajowego 
nie mają mocy aktów normatywnych. Dodatkowo podkreślić trzeba, 
że następstwa prawne ewentualnej szkody wyrządzonej pacjentowi 
w przypadku stosowania preparatu off-label nie są objęte zakresem 
obowiązkowego ubezpieczanie OC lekarza.49 

W rozważaniach na temat stosowania leków off-label nie należy 
zapominać o zasadzie salus aegroti suprema lex – „dobro chorego 
najwyższym prawem”. Na niej niewątpliwie opiera swoje rozumo-
wanie Oskar Luty dowodząc, że właśnie bynajmniej nie zaordyno-
wanie leku off-label, lecz przeciwnie, zaniechanie takiego działania 
może być podstawą pociągnięcia lekarza do odpowiedzialności. Jego 
zdaniem nie ma podstawy prawnej osąd wyrażający zakaz stosowania 
leków na zasadzie off-label, jak też kwalifikacja takiego leczenia jako 
eksperymentu medycznego.50 Nie jest także w jego opinii uzasadnione 
formułowanie postulatów o ostatecznym, czy też wyjątkowym charak-
terze decyzji o stosowaniu leku off-label, ani też o obowiązku uprzed-
niego wyczerpania alternatyw medycznych. Autor wskazuje, że jeśli 
aktualny stan wiedzy to uzasadnia, należy od razu użyć leku niezareje-
strowanego, nawet jeśli istnieją inne, zarejestrowane w Polsce wcześ-
niej. Ponieważ polski ustawodawca nie zezwala lekarzowi na odstą-
pienie od obowiązku leczenia ze względu na brak zgodności pomiędzy 
aktualnymi wskazaniami wiedzy medycznej a ChPL – „uzasadniona 
ordynacja leku off-label nie jest uprawnieniem lekarza, lecz jego 
obowiązkiem.”51

Z tych rozbieżnych poglądów wynika bardzo wyraźnie, że w chwili 
obecnej brak jest w Polsce jasnej regulacji prawnej w tym zakresie, 

48  T. Szafrański, A. Szafrańska, op.cit., s. 111
49  K.Kordus, R. Śpiewak, Lekarz wobec ordynacji „off-label”, Przegląd Lekarski 1 (72)/2015, s. 38
50  O. Luty, op.cit., s.104
51  Ibid., s.138
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a wydaje się być niezbędna, ze względu na wagę zagadnienia. Na 
razie jednak nikt (ani Minister Zdrowia, ani NFZ, ani Naczelna Rada 
Lekarska) nie podjął działań, by doprowadzić do zmian w prawie. 

Niektórzy autorzy52 szukają rozwiązania w przepisie art. 22 ust. 5 
ustawy o działalności leczniczej,53 zgodnie z którym Minister Zdrowia 
może określić w drodze rozporządzenia – w celu zapewnienia właś-
ciwej jakości świadczeń zdrowotnych – standardy organizacyjne 
opieki zdrowotnej w wybranych dziedzinach medycyny. Minister 
Zdrowia w porozumieniu z towarzystwami naukowym miałby wpro-
wadzać w możliwie szerokim zakresie takie standardy, które ograni-
czałyby do minimum rozdźwięk między rekomendacjami ekspertów, 
danymi na temat skuteczności leków i Charakterystyką Produktu Lecz-
niczego. Twierdzą oni, że „rozwiązanie takie mogłoby nadać wiążącą 
moc prawną wytycznym grup ekspertów, przez co zarówno spełnia-
łyby one swoje podstawowe zadanie, jakim jest dostarczenie lekarzom 
syntezy najnowszej wiedzy medycznej, jak i stanowiłyby zabezpie-
czenie lekarzy przed konsekwencjami ordynowania leków w zgodzie 
z rozwojem wiedzy medycznej.”54 Zrozumiały jest kierunek, w którym 
zmierza ta myśl, ale wskazana delegacja ustawowa wydaje się zbyt 
„słaba” do wydawania tego rodzaju aktów normatywnych, zwłaszcza 
że wskazania wiedzy medycznej mają charakter fachowy, a obecnie 
obowiązująca norma kompetencyjna posługuje się określeniem „stan-
dardy organizacyjne” w miejsce wcześniejszego sformułowania „stan-
dardy postępowania i procedury medyczne”.

Innym proponowanym rozwiązaniem są zmiany w zasadach rozsze-
rzania wskazań w Charakterystyce Produktu Leczniczego. Obecnie 
prawo ich dokonywania przysługuje tylko firmom farmaceutycznym. 

52  K. Kordus, R. Śpiewak, op.cit., s. 41
53  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz. U. Nr 112 poz. 654; poprzednio 

analogiczną podstawę prawną zawierał art. 9 ust. 3 uchylonej ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej, który 
określał kompetencje Ministra Zdrowia szerzej niż obecnie „Minister właściwy do spraw zdrowia może okre-
ślić, w drodze rozporządzenia, standardy postępowania i procedury medyczne wykonywane w zakładach 
opieki zdrowotnej w celu zapewnienia właściwego poziomu i jakości świadczeń zdrowotnych”; na tę nieaktu-
alną podstawę prawną omyłkowo powołali się autorzy przywoływanego artykułu.

54  K. Kordus, R. Śpiewak, op.cit., s. 41
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Postulowane jest wprowadzenie w ustawie Prawo farmaceutyczne 
zapisów, które zobowiązywałyby podmioty odpowiedzialne za lek 
do uzupełniania ChPL albo wręcz umożliwiały doprecyzowanie – 
z urzędu, dotychczasowych wskazań rejestracyjnych, po dokonaniu 
„przeglądu danych pochodzących z praktyki klinicznej”.55 

Wnioski

Aktualny stan prawny niedostatecznie chroni lekarza w przypadku 
zastosowania leków zgodnie z obowiązująca wiedzą medyczną, ale poza 
wskazaniami rejestracyjnymi. Do rozwiązania pozostaje po pierwsze 
problem dzielenia produktu leczniczego niezgodnie z zaleceniami 
ChPL, a po drugie zasady podawania leku off-label. Obecnie podmioty 
udzielające świadczeń zdrowotnych, które stosują dawki dzielonego 
produktu albo leczą Avastinem w ramach procedury B84 (czyli działają 
w oparciu o zalecenia Konsultanta Krajowego i wytyczne Ministerstwa 
Zdrowia i NFZ), narażają się na odpowiedzialność prawną i finansową. 
Sytuacja braku regulacji normatywnej w tym zakresie, która ciągnie się 
aż od września 2010 r., kiedy do katalogu świadczeń refundowanych 
wprowadzona została procedura B02, prowadzi do nie dość efektywnej 
walki z chorobą. Lekarze, którzy chcą pomagać pacjentom zgodnie ze 
swoim stanem wiedzy i doświadczeniem medycznym, czują, że mają 
związane ręce – w efekcie czego pacjenci tracą wzrok, choć można 
byłoby im pomóc. Zwłaszcza, że koszt pojedynczej dawki skutecznego 
w leczeniu AMD Avastinu to niecałe 17 zł!56 Z tego względu stosuje 
się go powszechnie w USA i w wielu krajach Europy, między innymi 
Belgii, Holandii, Niemczech, Włoszech i Francji.57, We Francji w dniu 

55  E.Szarkowska, Stosowanie leku poza wskazaniami, http://pulsmedycyny.pl/2579988,58269,stosowani
e-leku-poza-wskazaniami [dostęp: 13.04.2017]

56  Właściwe dawkowanie Avastinu przyjęto na poziomie 1,25 mg na jedno podanie. Wynika z tego, że 
mniejsze opakowanie (zawierające 100 mg) wystarcza na 80 dawek leku, natomiast większe (zawierające 400 
mg) nawet na 320 dawek. Aktualny koszt dawki leku, bez względu na wielkość opakowania, to zatem mniej 
niż 17 zł. – Analiza AOTM, op.cit., s.37

57  Rynekzdrowia.pl, Czy chorzy na AMD dostaną szansę na leczenie lucentisem? http://www.
rynekzdrowia.pl/Uslugi-medyczne/Czy-chorzy-na-AMD-dostana-szanse-na-leczenie-lucentisem,18202,8,1. 
html [dostęp:14.04.2017], S. Sałwacka, op.cit
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19 sierpnia 2015 r. Minister Zdrowia – Marisol Touraine – wydała 
oficjalne rozporządzenie w sprawie dopuszczalności leczenia AMD 
preparatem Avastin.58 Bez wątpienia najkorzystniejszym rozwiąza-
niem, leżącym w interesie wszystkich państw europejskich, byłoby 
wypracowanie na poziomie unijnym wspólnej polityki w obszarze 
terapii zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem.

58  Arrêté du 19 août 2015 relatif à la prise en charge d’une spécialité pharmaceutique bénéficiant 
d’une recommandation temporaire d’utilisation et pris en application de l’article L. 162-17-2-1 du code de la 
sécurité sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/8/19/AFSS1518966A/jo, [dostęp: 14.04.17]
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ORZECZNICTWO

Mirosław Nesterowicz

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
z 9 lipca 2015 r., I ACa 298/151

1. Szpital odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną dziecku przy poro-
dzie na skutek błędu medycznego polegającego na spóźnionym wyko-
naniu cesarskiego cięcia nie może powołać się na przyczynienie się 
do powstania szkody przez matkę dziecka przez zbyt późne wezwanie 
karetki pogotowia po odejściu wód płodowych (art. 362 k.c.). Matka 
jest bowiem w stosunku do poszkodowanej powódki osobą trzecią. 

2. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego czy świadczenia 
rodzinne, wypłacane ze środków publicznych, nie mogą być zaliczane 
na poczet roszczeń odszkodowawczych przysługujących na podstawie 
przepisów prawa cywilnego. Zarówno cel, jak i charakter tych świad-
czeń wykluczają compensatio lucri cum damno. Nie mogą one łago-
dzić odpowiedzialności sprawcy szkody. 

1. Jest to jedna z wielu spraw, w której dziecko doznaje poważnej 
szkody przy porodzie na skutek niedokonania rozwiązania ciąży 
w drodze cesarskiego cięcia albo dokonania z opóźnieniem2.

1  Legalis nr 1398693. Tezy odautorskie, wynikające z uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego. 
2  Liczne orzeczenia – zob. M. Nesterowicz, Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądo-

wych, wyd. 3, Warszawa 2017, s. 526 i n. 
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Powódka urodziła się w dniu 17 lipca 2000 r. w 31 tygodniu ciąży. 
O godzinie 9:20 podjęto decyzję o wykonaniu cesarskiego cięcia, lecz 
z powodu braku w tym czasie anestezjologa (w pozwanym szpitalu był 
zatrudniony tylko jeden anestezjolog), zabieg ten rozpoczęto o godz. 
10:15, a zakończono o godzinie 11:15. Powódka urodziła się o godzinie 
10:35 – w stanie ogólnym ciężkim, z wagą 1.550 g, uzyskała 6 punktów 
w skali Apgar w pierwszej minucie. Ze szpitala wypisano ją w dniu 14 
sierpnia 2000 r. w stanie ogólnym dobrym. Jednak podczas hospitali-
zacji w sierpniu 2001 r. stwierdzono u powódki mózgowe porażenie 
dziecięce pod postacią niedowładu czterokończynowego. 

W procesie odszkodowawczym wobec szpitala podstawową 
kwestią było ustalenie przyczyn tej choroby, a więc czy przyczyną 
jest wcześniactwo i zamartwica okołoporodowa, czy zaś zawiniony 
błąd sztuki lekarskiej wynikający z opóźnionego wykonania zabiegu. 
Samo urodzenie się dziecka przedwcześnie nie jest bowiem czynni-
kiem ryzyka mózgowego porażenia dziecięcego. Według pozwanego 
już w momencie przyjęcia powódki na oddział szpitalny zagrażała jej 
zamartwica wewnętrzna płodu, przeto natychmiastowy zabieg cesar-
skiego cięcia stanowiłby w tych warunkach zagrożenie dla życia płodu, 
a ponadto przedwczesne urodzenie z ciąży niedonoszonej i niska waga 
urodzeniowa dziecka znacząco wzmagały ryzyko porażenia. 

Opinie biegłych były dość rozbieżne, lecz podkreślali oni zgodnie, 
że istniało bezwzględne wskazanie medyczne do natychmiastowego 
wykonania cesarskiego cięcia3. Sąd Okręgowy ustalił, że wykonanie 
cesarskiego cięcia po dwóch godzinach od przyjęcia do szpitala (matka 
powódki została przyjęta na oddział o godzinie 8:10) było niepra-
widłowe, a stan dziecka w postaci ciężkiej zamartwicy po urodzeniu 
i rozwoju porażenia mózgowego można wiązać w sposób bezpośredni 
z wadliwym postępowaniem lekarzy polegającym na opóźnieniu 
chwili zakończenia ciąży. Wbrew stwierdzeniom pozwanego stan 
pourodzeniowy dziecka nie uległby pogorszeniu ani nie zaistniałoby 

3  Co do powyższej kwestii – zob. M. Boratyńska, Wolny wybór. Gwarancje i granice prawa pacjenta 
do samodecydowania, Warszawa 2012, s. 636 i n.; K. Bączyk-Rozwadowska, Problemy prawne zabiegu cesar-
skiego cięcia, Prawo i Medycyna nr 4/2008, s. 80 i n. 
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narażenie płodu na utratę życia przez szybkie wykonanie cesarskiego 
cięcia w sytuacji, gdy na podstawie badań dodatkowych stwierdzono 
stan zagrażający zamartwicą wewnątrzmaciczną płodu. Przeciwnie, 
w takiej sytuacji jest to postępowanie ratujące zdrowie i życie dziecka. 
Opóźnione wykonanie cesarskiego cięcia mogło prowadzić do niedo-
tlenienia centralnego układu nerwowego i rozwoju mózgowego pora-
żenia dziecięcego, w związku z czym można je wiązać bezpośrednio 
z powstaniem tego schorzenia u powódki. 

Sąd Okręgowy stwierdził, że „niedopuszczalne jest, by nie można 
było znaleźć lekarza anestezjologa, gdy w szpitalu znajduje się sala 
porodowa”. Można uznać, że jest to „wina organizacyjna” szpitala, 
gdy brak jest lekarza specjalisty (anestezjologa, chirurga, położnika), 
zwłaszcza jeśli szpital ma zawartą odpowiednią umowę z Narodowym 
Funduszem Zdrowia, która wymaga obecności specjalisty szczególnie 
w każdej sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia czy pogorszenia 
stanu zdrowia4. 

2. Powódka została zaliczona do osób niepełnosprawnych od 
urodzenia i wymaga stałej opieki, jest karmiona przez matkę, nie 
chodzi, nie mówi, nie zgłasza potrzeb fizjologicznych, jest wożona 
przez matkę na rehabilitację i do szkoły, odczuwa cierpienia fizyczne. 
Jak stwierdził Sąd Apelacyjny „powódka urodziła się w stanie, który 
od początku do końca jej życia wykluczył ją z wszelkich form świa-
domej aktywności (...) skazał w zasadzie na wegetację w całkowitym 
uzależnieniu od innych osób (...) Krzywda wyrządzona jej w związku 
z nieprawidłowo przeprowadzonym porodem jest ogromna”. 

Sąd Okręgowy zasądził na rzecz powódki zadośćuczynienie za 
doznaną krzywdę w kwocie 300.000 zł, rentę z tytułu zwiększonych 
potrzeb w kwocie 5.500 zł i skapitalizowaną rentę w kwocie 456.000 
zł za uprzednie okresy oraz ustalił odpowiedzialność szpitala za 
szkody, które na skutek błędnie przeprowadzonego porodu mogą się 
ujawnić w przyszłości. 

4  Por. M. Nesterowicz, Prawo medyczne, wyd. XI, Toruń 2016, s. 438.
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Szpital kwestionował właściwie wszystko – winę lekarzy, związek 
przyczynowy pomiędzy działaniem lekarzy a szkodą, wysokość 
zadośćuczynienia i renty, a w konsekwencji swoją odpowiedzialność; 
podnosił też zarzut przedawnienia z art. 442 k.c. Zarzuty Sąd Apela-
cyjny uznał za chybione.

Uwzględnił natomiast apelację powódki, uznając kwotę 300.000 
zł zadośćuczynienia za zaniżoną i podnosząc ją o 200.000 zł, a więc 
do kwoty 500.000 zł jako odpowiedniej do krzywdy. Sąd kierował się 
tu ustalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego, zgodnie z którym 
zadośćuczynienie musi uwzględniać wszystkie okoliczności istotne dla 
określenia rozmiaru krzywdy (uchwała Izby Cywilnej SN z 8 XII 1973 
r., III CZP 33/73, OSNCP 9/1974, poz. 145; wyrok SN z 9 XI 2007 
r., V CSK 245/07 i inne późniejsze), w tym prognozy na przyszłość, 
zwłaszcza gdy chodzi o osoby małoletnie (wyrok SN z 10 III 2006 r., 
IV CSK 80/05, OSP 1/2007, poz. 11, z glosą M. Nesterowicza; wyrok 
SA w Katowicach z 21 XI 2007 r., I ACa 617/07, PiM 1/2011, z glosą 
M. Nesterowicza). Przyznana suma pieniężna ma stanowić przybli-
żony ekwiwalent poniesionej szkody niemajątkowej i powinna wyna-
grodzić poszkodowanemu doznane przez niego cierpienia fizyczne 
i psychiczne oraz ułatwić przezwyciężanie ujemnych uczuć (wyrok 
SN z 23 III 2011 r., I CSK 389/10, OSN-ZD 1/2012, poz. 22). Mimo 
pewnej swobody w orzekaniu nie ma tu dowolności ocen sądu (wyroki 
SN z 18 II 2011 r., I CSK 243/10; z 18 II 2010 r. II CSK 434/09; z 11 
II 2010 r., I CSK 262/06). W instancji odwoławczej zarzut zaniżenia 
wysokości zadośćuczynienia może być uwzględniony, jeśli sąd orzeka-
jący nie wziął pod uwagę wszystkich istotnych kryteriów rzutujących 
na tę formę rekompensaty (wyroki SN z 18 IV 2002 r., II CKN 605/00; 
z 20 IV 2006 r., IV CSK 99/05, OSP 4/2009, z glosą M. Nesterowicza).

W I instancji szpital wskazywał na przyczynienie się do powstania 
szkody przez matkę powódki, która zbyt późno wezwała karetkę pogo-
towia po odejściu wód płodowych (nad ranem zaczęła odczuwać silne 
bóle brzucha, zaczęły odchodzić wody płodowe i pojawiły się skurcze, 
a karetkę, która przyjechała o godzinie 7:43, wezwała o godzinie 7:30). 
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W postępowaniu apelacyjnym tego zarzutu szpital już nie stawiał. Sąd Okrę-
gowy odrzucił ten zarzut, mający prowadzić do obniżenia odszkodowania.

Trafnie przyjął, że matka powódki jest w stosunku do powódki 
osobą trzecią, nie jest powódką w sprawie, „zatem jej ewentualne 
przyczynienie się, nawet gdyby zaistniało, czego Sąd nie stwierdził – 
nie mogło być traktowane jako przyczynienie się poszkodowanej do 
powstania szkody”.

Jak się wydaje pozwany chciał nawiązać tu do koncepcji tzw. więzi 
rodzinnej odrzuconej w polskiej doktrynie i orzecznictwie. Chociaż 
jest to sytuacja szczególna i trudno znaleźć podobną, gdzie stawiano 
by matce zarzut przyczynienia się do szkody wyrządzonej dziecku 
przy porodzie, to można przytoczyć wyrok Sądu Najwyższego z 16 III 
1983 r. (III CR 33/83)5, w którym orzeczono w tezie, mającej charakter 
ogólny: „osoba zobowiązana według przepisów o czynach niedozwolo-
nych do naprawienia szkody poniesionej przez małoletnie dziecko, nie 
może na podstawie art. 362 k.c. żądać zmniejszenia swego obowiązku 
odszkodowawczego wobec dziecka na tej podstawie, że szkoda pozo-
staje w związku przyczynowym również z zawinieniem rodziców 
poszkodowanego, wyrażającym się w braku należytego nadzoru”. 

Na marginesie można natomiast zauważyć, że jeżeli na skutek 
nagannego zachowania matki w okresie prenatalnym (np. używanie 
alkoholu, narkotyków, prowadzenia samochodu pod wpływem tych 
używek) dozna szkody dziecko poczęte, to po urodzeniu może skie-
rować swoje roszczenia odszkodowawcze wobec matki. Jest to możliwe 
na podstawie art. 4461 k.c. po utracie mocy na podstawie orzeczenia 
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 V 1997 r. (OTK ZU 2/1997, poz. 
19) drugiego zdania tego przepisu o treści: „Dziecko nie może docho-
dzić tych roszczeń przeciwko matce”6. 

3. Pozwany szpital domagał się, aby Sąd Apelacyjny pomniej-
szył rentę z tytułu zwiększonych potrzeb (art. 444 § 2 k.c.) przyznaną 

5  OSPiKA 4/1985, z aprobującą glosą T. Narożnego.
6  Por. J. Haberko, Cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego a stosowanie procedur medycznych, 

Warszawa 2010, s. 83 i n. 
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powódce o świadczenia, jakie zostały jej wypłacone ze środków 
publicznych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a więc 
o zasiłek pielęgnacyjny w związku ze stanem niepełnosprawności, 
świadczenie pielęgnacyjne na rzecz matki z tytułu rezygnacji z zatrud-
nienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki 
nad powódką, zasiłek rodzinny, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu 
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Uprawnienie 
do otrzymywania tych świadczeń wynika z ustawy z 28 XI 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1518) przy 
uwzględnieniu kryterium dochodowego (zasiłek rodzinny) i niepełno-
sprawności dziecka (zasiłek pielęgnacyjny). Pozwany chciał, aby Sąd 
zastosował tu konstrukcję compensatio lucri cum damno.

Ponieważ w prawie polskim brak jest przepisów, które regulowałyby 
zbieg uprawnień do świadczenia z ubezpieczenia społecznego z rosz-
czeniami odszkodowawczymi przysługującymi poszkodowanemu na 
podstawie przepisów prawa cywilnego, to Sąd zastosował zasady od 
dawna przyjęte w doktrynie7 i orzecznictwie8. Zaliczenie korzyści na 
poczet szkody dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy źródłem ich jest to 
samo zdarzenie i istnieje pomiędzy nimi normalny związek przyczy-
nowy oraz aby uzyskana korzyść zaspokajała te same interesy poszko-
dowanego, które ma zaspokoić odszkodowanie i wynikała z tej samej 
podstawy prawnej. Istotne jest także ustalenie, kto finansował składki 
na ubezpieczenie społeczne. 

Sąd Apelacyjny uznał, że świadczenia ubezpieczeniowe są 
wyrazem solidaryzmu społecznego i elementem wsparcia Państwa 
dla osób potrzebujących. Ponadto cel świadczeń publicznych, które 
mają charakter pomocy socjalnej jest inny aniżeli świadczenia odszko-
dowawcze, mające naprawić wyrządzoną szkodę. Nie można więc 
przyjąć, by ich funkcją było zastępowanie sprawcy szkody w pono-
szeniu przez niego własnej odpowiedzialności cywilnej za zdarzenie 
powodujące z jego winy szkodę. 

7  Zob. A. Szpunar, Odszkodowanie za szkodę majątkową, Bydgoszcz 1998, s. 74 i n. 
8  Zob. odpowiednio uchwałę pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z 15 V 2009 r. (III 

CZP 140/08, OSNC 10/2009, poz. 132). 
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W konsekwencji w ocenie Sądu Apelacyjnego nie ma podstaw do 
zastosowania w niniejszej sprawie zaliczalności świadczeń wypłaco-
nych ze środków publicznych, pochodzących z budżetu Państwa na 
poczet renty z tytułu zwiększonych potrzeb.

Sprawa zaliczalności świadczeń na poczet roszczeń odszkodo-
wawczych nie dotyczy tylko świadczeń wypłacanych ze środków 
publicznych z ubezpieczenia społecznego, lecz także przez Narodowy 
Funduszu Zdrowia z ubezpieczenia zdrowotnego (np. na pokrycie 
kosztów leczenia za granicą czy na nabycie wózka inwalidzkiego lub 
sprzętu rehabilitacyjnego), jak również dobrowolnych wpłat z PFRON 
czy z prywatnych fundacji. Kwestia ta nie jest rozwiązana przez prze-
pisy prawne9. 

9  Zob. M. Nesterowicz, glosa do wyroku SN z 10 XI 2009 r., I ACa 523/09, Prawo i Medycyna nr 
3/2011, oraz Prawo medyczne, Komentarze i glosy..., s. 393. 
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2014 r. sygn. IV CSK 141/141

W sytuacji, gdy szkoda pozostaje w związku ze zgodnym 
z prawem zachowaniem osoby prawnej, która ma określony budżet 
i obowiązek wykonywania świadczeń zdrowotnych na rzecz innych 
osób, brak podstaw, aby nawet w drodze analogii można był zasto-
sować art. 4172 k.c.

Glosowane orzeczenie zapadło w następującym stanie faktycznym. 
Matka powoda, K.Z., wniosła o zasądzenie na jego rzecz kwoty 
700.000 zł z tytułu zadośćuczynienia za błąd medyczny popełniony 
podczas porodu odbytego w oddziale ginekologiczno – położniczym 
pozwanego szpitala, a także kwoty 4.000 zł miesięcznie z tytułu renty 
do ukończenia przez powoda 25 roku życia.

Ciężarna K.Z. została 17 czerwca 2000 r. przyjęta do szpitala 
w stanie ogólnym dobrym. Termin porodu ustalono na 20 czerwca. 18 
czerwca rozpoczął się poród, podczas którego zaklinowały się barki 
noworodka (dystocja barkowa); w celu jego wydobycia zastosowano 
manewr Mc Robertsa polegający na zgięciu nóg rodzącej w kierunku 
brzucha przy ich odwiedzeniu. Zabieg ten umożliwia odklinowanie 
barków i urodzenie dziecka. Noworodek w skali Abgar został oceniony 
na 7 punktów. Poród w pierwszej jego fazie trwał 8 godzin i 55 minut, 

1  LEX nr 1650298.
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a w drugiej 15 minut. Bezpośrednio po porodzie stwierdzono u dziecka 
porażenie splotu barkowego i praktycznie natychmiast rozpoczęto 
rehabilitację. Porażona kończyna jest nadal niesprawna i skrócona. 
Małoletni wymaga ciągłej rehabilitacji oraz opieki przy podstawowych 
czynnościach: ubieraniu, jedzeniu, w toalecie, noszeniu plecaka do 
szkoły, ma on orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powia-
towy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Sąd Okręgowy 
ustalił na podstawie opinii biegłych, że porażenie splotu barkowego 
jest częstym skutkiem dystocji. Zaistnienie dystocji zawsze powinno 
skutkować podjęciem wszelkich zalecanych manewrów położni-
czych w celu uwolnienia barków noworodka spod spojenia łonowego 
matki. Jedną z pierwszych zalecanych czynności jest manewr Mc 
Robertsa, który cechuje skuteczność ok. 90%. Według biegłych nie ma 
dowodów, aby inne sposoby uwolnienia barków były bardziej prefe-
rowane czy skuteczne, a zastosowanie określonego środka powinno 
być uzależnione od konkretnej sytuacji i powinien stosowany być ten, 
który stwarza mniejsze zagrożenie uszkodzenia splotu barkowego. 
W opinii wskazano, że przyczyny porażenia splotu barkowego mogą 
być inne niż dystocja, m.in. urazy w czasie życia płodowego czy wady 
anatomiczne macicy lub płodu. Według biegłych za innymi przyczy-
nami porażenia doznanego przez powoda przemawia okoliczność, 
iż do porażenia doszło w okolicy tylnego barku, podczas gdy przy 
dystocji dochodzi do urazu splotu barkowego przedniego. Wystąpienie 
dystocji nie przesądza o porażeniu splotu barkowego, a porażenie to 
było skutkiem wadliwie przeprowadzonych przez personel czynności 
terapeutycznych. Nie można zakładać, iż porażenia splotu barkowego 
uniknięto by przez wykonanie cesarskiego cięcia. Istnieje duże praw-
dopodobieństwo, że powód doznał porażenia w bezpośrednim związku 
z porodem, jednakże nie ma podstaw do uznania, że spowodowało to 
wadliwe postępowanie pracowników pozwanego szpitala. Wyrokiem 
z dnia 13 marca 2013 r. Sąd Okręgowy oddalił powództwo w całości.

Strona powodowa zarzuciła w apelacji błąd w ustaleniach 
faktycznych przez przyjęcie, że jako kończący poród został zasto-
sowany manewr Mc Robertsa, a personel pozwanego nie dopuścił 
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się zaniedbań i postępował z należytą starannością. Naruszenie art. 
233 § 1 k.p.c. uzasadniano dowolną oceną materiału dowodowego, 
w szczególności opinii biegłych.

Oddalając apelację Sąd Apelacyjny wskazał, że ma ona charakter 
polemiczny i świadczy o wybiórczym posłużeniu się materiałem 
dowodowym. Uznał, że stan faktyczny został prawidłowo ustalony 
i oceniony w postępowaniu pierwszonstancyjnym. Wnioski opinii 
biegłych są zgodne, że nie istniały bezwzględne wskazania do prze-
prowadzenia cesarskiego cięcia, nie stwierdzili również wadliwości 
w postępowaniu personelu medycznego pozwanego szpitala. W konse-
kwencji Sąd Okręgowy trafnie przyjął, że nie można pozwanemu przy-
pisać odpowiedzialności deliktowej za stan powoda.

W skardze kasacyjnej zarzucono naruszenie art. 385 k.p.c. poprzez 
odrzucenie apelacji jako bezzasadnej, a także art. 227 poprzez pomi-
nięcie przy ocenie materiału dowodowego faktów mających istotne 
znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

Sąd Najwyższy wskazał, że wywody skargi kasacyjnej są niedopusz-
czalną polemiką z ustaleniami i ocenami dokonanymi przez Sąd Apela-
cyjny. Nadto stwierdził, że postępowanie dowodowe zostało dwukrotnie 
przeprowadzone przez sądy meriti, które uwzględniły zeznania świadków 
obecnych przy porodzie, a także opinie renomowanych biegłych. Postę-
powanie to nie wykazało żadnego stopnia winy obciążającej pozwanego, 
tym samym brak jest podstaw prawnych do ponoszenia przez szpital 
odpowiedzialności za szkody poniesione przez powoda podczas porodu. 
Sąd Najwyższy podniósł, że nieletni niewątpliwie poniósł szkodę na 
zdrowiu i gdyby była ona związana z postępowaniem Skarbu Państwa, 
można by rozważać odpowiedzialność za szkody legalne na podstawie 
art. 4172 k.c. z uwagi na szczególną sytuację powoda. Jednakże szkoda 
związana jest ze zgodnym z prawem działaniem samodzielnego publicz-
nego zakładu opieki zdrowotnej. Według Sądu jeżeli szkoda jest zwią-
zana z legalną działalnością osoby prawnej, która ma określony budżet 
i obowiązek wykonywania świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów, 
brak jest podstaw, aby nawet poprzez analogię można było stosować 
odpowiedzialność na zasadzie słuszności.
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Wyrok Sądu Najwyższego – jak i poprzedzające go orzeczenia 
obydwu instancji – są całkowicie prawidłowe. Jednakże uzasadnione 
wątpliwości wzbudza wywód o braku możliwości ponoszenia przez 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (czy szerzej osobę 
prawną) odpowiedzialności na podstawie art. 4172 k.c.

Nie można zaaprobować stanowiska uznającego za przesłankę nega-
tywną ponoszenia odpowiedzialności na zasadzie słuszności posia-
dania własnego budżetu i obowiązku wykonywania świadczeń zdro-
wotnych przez osobę prawną (samodzielny publiczny zakład opieki 
zdrowotnej). Wydaje się, iż Sąd Najwyższy dokonał twórczej wykładni 
przepisów o odpowiedzialności za szkody wyrządzone legalnym wyko-
nywaniem władzy publicznej. Wprowadzenie nowej, wyżej wskazanej 
przesłanki, eliminującej ponoszenie tej odpowiedzialności w drodze 
wykładni, jest w sposób oczywisty niedopuszczalne.

Przy rozważaniu stanowiska SN nie można abstrahować od podstawo-
wych przesłanek tej odpowiedzialności, za które zgodnie z treścią art. 4172 
k.c. należy uznać: zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej 
przez dany podmiot, szkodę wyrządzoną poszkodowanemu oraz związek 
przyczynowy między wykonywaniem władzy a powstałą szkodą.

Podstawową zaś wśród nich przesłanką jest wykonywanie władzy 
publicznej, albowiem jej brak czyni bezprzedmiotowym rozpatry-
wanie zaistnienia pozostałych. Tym samym podstawowe znaczenie dla 
ponoszenia odpowiedzialności na podstawie art. 4172 k.c. przez samo-
dzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (a szerzej podmioty lecz-
nicze), jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy podmioty te wyko-
nują władzę publiczną.

Powszechnie przyjmuje się, że udzielanie świadczeń opieki zdro-
wotnej stanowi świadczenie usług, co implikuje twierdzenie o cywil-
noprawnym ich charakterze. Jak trafnie stwierdził Sąd Najwyższy 
w postanowieniu z dnia 27 lutego 2008 r.2 „Regułą jest bowiem doko-
nywanie wyboru przez każdą osobę potrzeby, jak i rodzaju leczenia.” 
Podobnie wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny uzasadnieniu 

2  Sygn. III CSK 318/07, LEX nr 452962.
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wyroku z dnia 11 października 2011 r.3, w którym wskazał: „prawo 
do decydowania o samym sobie, w tym o wyborze metody leczenia 
jest przejawem autonomii jednostki.” Cywilnoprawny charakter 
usług zdrowotnych najpełniej uwidocznia się w podstawach odpo-
wiedzialności odszkodowawczej za tzw. błędy medyczne. Tak też 
jest to przyjmowane w orzecznictwie: np. Sąd Apelacyjny w Kato-
wicach w wyroku z dnia 18 sierpnia 2006 r.4 stwierdził, że „Dzia-
łalność usługowa w zakresie służby zdrowia nie jest działalnością 
z zakresu imperium. (…) W konsekwencji nie można rozstrzygać 
sprawy na podstawie dawnego art. 417 k.c. Prowadzi to do wniosku, 
że kwestię odpowiedzialności rozpatrywać należy na zasadach ogól-
nych, określonych w art. 430 k.c. w związku z art. 415 k.c.”5 Nato-
miast Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 1 grudnia 2010 r. wskazał, że 
„Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, mający osobowość 
prawną, w ogóle nie może ponosić odpowiedzialności na tych samych 
zasadach, co państwowe czy samorządowe osoby prawne wykonujące 
władzę publiczną.” Cywilnoprawny charakter świadczeń opieki zdro-
wotnej jest powszechnie akceptowany w doktrynie prawa6.

Jednakże powyższa kwalifikacja dotyczy wyłącznie typowych 
sytuacji udzielania świadczeń zdrowotnych. Nie ma wystarczają-
cych podstaw prawnych do formułowania kategorycznej tezy, iż 
podmiot leczniczy nigdy nie wykonuje czynności z zakresu władztwa 

3  Sygn. K 16/10, OTK
4  Sygn. I ACa 620/06, LEX nr 269609.
5  Podobnie uznał Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 18 marca 2013 r., sygn. I ACa 852/12, 

LEX nr 1313338 [w] PiM nr 3-4/2014 z gl. J. Ciechorskiego, w którym stwierdził: „Placówka medyczna 
ponosi odpowiedzialność w przypadku winy podwładnego, rozumianej zgodnie z treścią art. 415 k.c. i nie jest 
wymagane wykazanie przez poszkodowanego winy po stronie placówki medycznej, gdyż odpowiada ona na 
zasadzie ryzyka w sposób bezwzględny, wyłączający możliwość ekskulpacji.”

6  B. Czech, Odpowiedzialność cywilna zakładu leczniczego za szkody wyrządzone przy leczeniu 
w orzecznictwie Sądu Najwyższego (przegląd orzeczeń za lata 1996–1998 r.), PiM nr 2/1999, tenże: Odpowie-
dzialność cywilna zakładu leczniczego za szkody wyrządzone przy leczeniu w orzecznictwie Sądu Najwyższego 
(przegląd orzeczeń za lata 1996–1998 r. – część druga), PiM nr 4/1999, M. Grego – Hoffmann, Odpowiedzial-
ność podmiotów leczniczych i personelu medycznego, Ochrona Zdrowia Biblioteka, Wrocław 2013 r., M. Filar, 
S. Krześ, E. Marszałkowska – Krześ, P. Zaborowski, Odpowiedzialność lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej, 
M. Nesterowicz, Prawo medyczne, wydanie X, Toruń, tenże: Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń 
sądowych, Wyd. 1, Warszawa 2012 r., tenże: Ewolucja odpowiedzialności publicznego zakładu leczniczego za 
szkody wyrządzone przy leczeniu. Odpowiedzialność Kas Chorych i Państwa, PiM nr 1/1999.
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publicznego. Przepis art. 4172 k.c. jako podstawową przesłankę jego 
stosowania ustanawia wykonywanie władzy publicznej. Jak trafnie 
wskazuje się w doktrynie „Nie ulega wątpliwości, że przyjęta w art. 
4172 k.c. przesłanka wykonywania władzy publicznej musi być rozu-
miana w taki sam sposób jak na tle reguły ogólnej, a więc nie obejmuje 
ona organów publicznych niezwiązanych z wykonywaniem władzy 
(imperium).”7 Wbrew stanowisku powszechnie przyjętemu w orzecz-
nictwie, prezentowanemu również w glosowanym judykacie, wyko-
nywanie władztwa publicznego w opiece zdrowotnej nie sprowadza 
się wyłącznie do realizacji zadań z zakresu obowiązkowych szcze-
pień ochronnych8. Nie powinno ulegać kwestii, iż odpowiedzialność 
w reżimie przewidzianym w tym przepisie nie dotyczy wyłącznie 
organów władzy publicznej, ale i „innej osoby prawnej wykonującej 
tę władzę z mocy prawa”. Tym samym ustalić trzeba, czy podmio-
towi leczniczemu przysługuje uprawnienie do wykonywania władztwa 
publicznego wobec pacjenta z mocy przepisów nie tylko dotyczących 
szczepień ochronnych. 

Przede wszystkim wskazać należy podstawową dla systemu opieki 
zdrowotnej ustawę z dni 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej9, 
która w art. 29 ust. 2 przewiduje uprawnienie dla lekarza do zatrzy-
mania w szpitalu osoby, w sytuacji żądania przez przedstawiciela usta-
wowego jej wypisania, jeżeli stan zdrowia wymaga dalszej hospitali-
zacji. W takim przypadku o zatrzymaniu powiadamia się niezwłocznie 
sąd opiekuńczy, a samo zatrzymanie trwa do czasu wydania w tej 
sprawie orzeczenia przez sąd. W powołanym przepisie ustawodawca 
w sposób nie budzący wątpliwości ustanowił dla podmiotu leczniczego 
kompetencje do wykonywania władzy publicznej wobec pacjenta. 
W takim przypadku następuje bowiem jednostronne ukształtowanie 
sytuacji faktycznej i prawnej hospitalizowanej osoby wbrew woli jej 

7  M. Safjan, Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej (po 1 września 2004 r.), 
Warszawa 2004, s. 81. 

8  Tak Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 15 lipca 2014 r. sygn. I ACa 25/14, LEX 1498947, 
w którym stwierdził: „Działalność placówek służby zdrowia (poza obowiązkowymi szczepieniami ochron-
nymi) nie należy do zakresu imperium, a zakłady opieki zdrowotnej nie są organami władzy publicznej.”

9  Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.
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przedstawiciela ustawowego. Jednocześnie podejmując taką decyzję 
uprawniony podmiot wkracza w zakres kompetencji (najczęściej 
władzy rodzicielskiej) przedstawiciela ustawowego. W moim prze-
konaniu nie ma żadnych podstaw prawnych, aby powyższej kompe-
tencji nie uznawać za wykonywanie władzy publicznej z mocy prawa 
w rozumieniu art. 417 k.c.

Następną regulacją przewidującą dla podmiotu leczniczego upraw-
nienie do wykonywania władzy publicznej jest cały zespół przepisów 
zawartych w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 
psychicznego10. Ustawodawca wprowadził w niej dla szpitala psychia-
trycznego11 kompetencje do przyjęcia bez zgody osoby, która z powodu 
choroby psychicznej zagraża bezpośrednio swojemu życiu albo życiu 
lub zdrowiu innych (art. 23), przyjęcia bez zgody na obserwację osoby 
z zaburzeniami psychicznymi, która z powodu tych zaburzeń bezpo-
średnio zagraża swojemu żuciu albo życiu lub zdrowiu innych art. 24), 
przymusowego zatrzymania w szpitalu (art. 28), poddania przymu-
sowemu leczeniu osoby chorej psychicznie przyjętej bez zgody (art. 
33), a także zastosowania przymusu bezpośredniego w przypadkach 
przewidzianych w przepisach tej ustawy (art. 3 pkt 6 i art. 18). Kwali-
fikacja uprawnień tam określonych jako działań władczych jest tym 
bardziej oczywista z uwagi na możliwość zastosowania przymusu 
bezpośredniego w przypadku oporu osoby poddawanej tym czynnoś-
ciom. W oparciu o te przepisy wykonywanie czynności należących 
do sfery imperium następuje w najbardziej klasycznej formie12. Jak 
stwierdził Trybunał Konstytucyjny w przełomowym dla rozumienia 
odpowiedzialności odszkodowawczej za wykonywanie władztwa 

10  Tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 ze zm.
11  Przez który na potrzeby tej ustawy jest uważany również oddział psychiatryczny w szpitalu 

ogólnym, klinika psychiatryczna, sanatorium dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz inne przedsiębior-
stwo podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, sprawujące całodobową opiekę 
psychiatryczną lub odwykową – art. 3 pkt 2 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

12  Szerzej J. Ciechorski, Odpowiedzialność odszkodowawcza szpitala psychiatrycznego za działania 
władcze na podstawie art. 417 k.c., PiM nr 2/2015, tenże: Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 
18 marca 2013 r., I ACa 852/12, PiM nr 3-4/2014, tenże: Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
z dnia 27 czerwca 2013 r., I ACa 361/13, OSP nr 4/2015.
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publicznego wyroku z dnia 4 grudnia 2001 r.13, wykonywanie władzy 
publicznej wiąże się „z możliwością władczego kształtowania sytuacji 
jednostki. Dotyczy to obszaru, na którym może dojść do naruszenia 
praw i wolności jednostki ze strony władzy publicznej.”

Jako podstawę swego poglądu Sąd Najwyższy wskazał określo-
ność budżetu oraz obowiązek wykonywania świadczeń zdrowotnych 
na rzecz pacjentów. Powyższe okoliczności mają według zaprezen-
towanego stanowiska uniemożliwiać zastosowanie nawet w drodze 
analogii odpowiedzialności na zasadzie słuszności do samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Tak generalnie sformu-
łowana teza jest nietrafna, a jej uzasadnienie bardziej niż wątpliwe. 
W uzasadnieniu glosowanego wyroku wskazano bowiem na prze-
słanki negatywne, które miałyby ograniczać zastosowanie art. 4172 k.c. 
Jednakże brzmienie omawianego przepisu nie uprawnia do wprowa-
dzenia takiego ograniczenia. Słusznie stwierdza się w piśmiennictwie, 
że „art. 4172 k.c. rozumiany jest jako szczególna część odrębnego 
reżimu odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy wykony-
waniu władzy publicznej, który znajduje zastosowanie wówczas, gdy 
osoby zobowiązane do naprawienia szkody wyrządzonej wykonywa-
niem władzy publicznej nie ponoszą odpowiedzialności według art. 
417 k.c.”14 Podobnie stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 
kwietnia 2012 r., gdzie wyjaśnił „Zastosowanie przepisu art. 4172 k.c. 
wchodzi w grę po wyeliminowaniu jednej z przesłanek roszczenia 
o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym polega-
jącym na wykonywaniu władzy publicznej, pod warunkiem wykazania 
takich okoliczności, które zwykle są przedmiotem twierdzeń i ustaleń 
o naprawienie szkody na osobie. Z tej przyczyny ustawodawca zdecy-
dował się na umieszczenie art. 4172 k.c. wśród przepisów regulują-
cych odpowiedzialność deliktową, a sądy rozważają jego zastosowanie 
w sprawach dotyczących szkód na osobie wyrządzonych w związku 
z wykonywaniem władzy publicznej, po wykluczeniu możliwości 

13  Sygn. SK 18/00, OTK 2001/8/256.
14  B. Więzowska, Odpowiedzialność cywilna na zasadzie słuszności, Warszawa 2009, s. 185.
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uznania działania lub zaniechania sprawcy za bezprawne.”15 Omawiany 
przepis wprowadza w odniesieniu do ogólnej zasady odpowiedzial-
ności za bezprawne wyrządzenie szkody regulację wyjątkową, nie 
budzi wątpliwości dyrektywa interpretacyjna nakazująca jego ścisłą 
wykładnię. Jednakże takie stanowisko nie może prowadzić do wpro-
wadzania ograniczeń (przesłanek negatywnych) zastosowania nieprze-
widzianych w ustawie. Regulacja ta – podobnie jak zawarta w art. 417 
k.c. – odnosi się do wszystkich organów i podmiotów wykonujących 
władztwo publiczne. Ustawodawca nie wprowadził poza wykonywa-
niem władzy publicznej zgodnie z prawem żadnej innej przesłanki 
ograniczającej zakres podmiotów mogących ponosić odpowiedzial-
ność na zasadzie słuszności.16 Należy nadto podkreślić, że jeżeli okre-
śloność budżetu osoby prawnej miałaby walor wyłączający z zakresu 
podmiotowego przepisu art. 4172 k.c., to żadna z osób prawnych nie 
ponosiłaby odpowiedzialności na tej podstawie, albowiem każdy 
z tych podmiotów ma określony budżet. W konsekwencji zaś przepis 
art. 4172 k.c. odwołujący się poprzez przesłankę wykonywania władzy 
publicznej do dyspozycji art. 417 k.c. byłby bez znaczenia prawnego 
dla tej części zakresu podmiotowego z uwagi na całkowity brak możli-
wości jego zastosowania.

Podkreślić należy, że zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o działal-
ności leczniczej podmiotami leczniczymi są również przedsiębiorcy 
w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej17. Tym samym są nimi również jednostki tzw. niepub-
liczne. Udzielający świadczeń zdrowotnych mogą wykonywać przy-
znane ustawowo kompetencje we wcześniej wskazanym zakresie. Art. 
417 § 1 k.c. (a w konsekwencji i art. 4172 k.c.) nie wprowadza żadnego 

15  Sygn. I CSK 398/11, LEX nr 1232733, podobnie uznał Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku 
z dnia 9 listopada 2010 r., sygn. I ACa 841/10, LEX nr 756729, uznając: „Przepis art. 4172 k.c. zawiera regu-
lację prawną odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną takim wykonywaniem władzy publicznej, któremu nie 
można przypisać cechy bezprawności (tzw. szkody legalne).

16  Pozytywnymi przesłankami zastosowania art. 4172 k.c. są: wyrządzenie szkody na osobie, szcze-
gólne okoliczności przemawiające za całkowitym lub częściowym naprawieniem szkody oraz przyznaniem 
zadośćuczynienia (względy słuszności).

17  Tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.
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rozróżnienia na podmioty publiczne i niepubliczne wykonujące czyn-
ności z zakresu władzy publicznej, tym samym dotyczy to każdej osoby 
prawnej, którą przepisy ustawy wyposażyły w możliwość wykony-
wania władztwa publicznego.

Reasumując powyższe uwagi, zaakceptować należy rozstrzygnięcie 
sprawy przez Sąd Najwyższy w glosowanym wyroku, jednakże nie 
można zaaprobować twierdzeń zawartych w jego uzasadnieniu.
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Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej
pt. „Regulacja in vitro – wyzwania bioetyczne 
i prawne”

W dniu 17 maja 2017 r., w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica 
w Warszawie, odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Regu-
lacja in vitro – wyzwania bioetyczne i prawne” zorganizowana przez 
Komitet Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Centrum 
Bioetyki i Bioprawa Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszaw-
skiego, The Polish Unit of the UNESCO Chair in Bioethics (Haifa) 
oraz Studenckie Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycz-
nego „Ius et Medicina” działające przy Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego.

Przedsięwzięcie poświęcono szczegółowej analizie – etycznej oraz 
prawnej – pierwszej polskiej ustawy dotyczącej leczenia niepłodności1. 
Głos w debacie oprócz palestry, bioetyków oraz lekarzy zabrali przed-
stawiciele pacjentów – co zapewniło obradom związek z praktyką 
stosowania ustawy i dostarczyło inspiracji innym prelegentom anali-
zującym zgłaszane od lat problemy osób chorych. Całości przysłuchi-
wały się m.in. przedstawicielki Ministerstwa Zdrowia.

1  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz. U. 2017 poz. 865) weszła w życie 
w dniu 1 listopada 2015 r.



Prawo i Medycyna 2/2017 (67, vol. 19) 153

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej...

Konferencję otworzyli – w ramach wprowadzenia – prof. Zbigniew 
Szawarski, przewodniczący Komitetu Bioetyki PAN oraz dr hab. Maria 
Boratyńska, reprezentująca również Komitet Bioetyki, ale wystę-
pująca też jako opiekunka studenckiego koła „Ius et Medicina” oraz 
wykładowca Centrum Bioetyki i Bioprawa. Prof. Szawarski przywitał 
gości w duchu nadziei na polepszenie relacji między nauką a polityka, 
które powinny być jego zdaniem determinowane rzetelna wiedzą, a nie 
poglądami politycznymi. Mówca podzielił się z uczestnikami swoimi 
obawami o przyszłość bioetyki i jej beneficjentów. Stwierdził, że aktu-
alne tło polityczne zagraża rozwojowi polskiej bioetyki, która z zasady 
zakłada pluralizm i kwitnie w warunkach debaty różnych poglądów. 
Obecnie rola nauki w podejmowaniu decyzji politycznych jest coraz 
bardziej nikła, a wraz z populizmem autorytarnym nadchodzą „czasy 
ciemne”. Definiując ów populizm autorytarny na przykładzie działań 
obecnego rządu, Profesor poddał tym samym pod rozważania przy-
szłość bioetyki i wyzwania, z jakimi będzie musiała się mierzyć.

Prof. Boratyńska zaznaczyła natomiast w słowach wstępu, iż debata 
poświęcona ma być rzetelnej analizie funkcjonowania ustawy w praktyce 
i zadedykowała całą konferencję najważniejszym uczestnikom leczenia 
– dzieciom urodzonym dzięki technikom wspomaganej prokreacji.

Pierwsze wystąpienie tematyczne pt. „In vitro oczami lekarza” nale-
żało do Prof. dr hab. Mariana Szamatowicza. Jako prekursor stoso-
wania metody IVF (in vitro fertilisation) w Polsce, Profesor przed-
stawił historię stosowania technik wspomaganego rozrodu (ART, 
assisted reproductive technology), zasięg oraz specyfikę choroby 
niepłodności, a także leczenie z perspektywy osiągnięć medycyny 
(m.in. umożliwienia pacjentom zachowania płodności mimo chorób 
nowotworowych) oraz jej dylematów (m.in. niepowodzeń spowodo-
wanych wadliwą implantacją). Prelegent podał potężne liczby stojące 
za procedurami ART: w Polsce dotknięta niepłodnością jest co szósta 
para, a średnio w naszym kraju dokonuje się około 10 tysięcy cykli 
IVF rocznie. Jednocześnie 77% Polaków opowiada się za leczeniem 
niepłodności metodą in vitro, 54% godzi się na mrożenie zarodków, 
a 42% chce pełnej refundacji leczenia tego typu. Przy tak wyrażonej 
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aprobacie dla stosowania w Polsce metod ART, oponenci wciąż propo-
nują społeczeństwu standardową adopcję oraz tzw. „naprotechno-
logię”, która zdaniem większości lekarzy nie jest w stanie zastąpić 
osiągnięć medycyny. Na zakończenie prof. Szamatowicz przedstawił 
nowe nadzieje oraz oczekiwania względem ART, wskazując m.in. na 
udoskonalanie stymulacji jajników i molekularną koncepcję implan-
tacji. Wystąpienie zakończyło pytanie otwarte o szansę respektowania 
w Polsce prawa do leczenia niepłodności.

Kolejny referat pt. „Standardy bioetyczne praw reprodukcyjnych” 
przedstawił prof. dr hab. Paweł Łuków (Komitet Bioetyki PAN, CBB IF 
Uniwersytet Warszawski), który na wstępie przybliżył zjawisko odrzu-
cania istnienia kategorii normatywnych. Jako przykład niebezpiecznego 
zjawiska negowania praw reprodukcyjnych podał stanowisko Ekspertów 
Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych w sprawie klauzuli 
sumienia lekarzy z dnia 14 lutego 2017 r. Podkreślił także znaczenie 
świadomej zgody jako standardu bioetycznego w zakresie praw repro-
dukcyjnych, zwracając uwagę na „cud” świadomej zgody, kiedy to, 
co bez zgody jest nie do przyjęcia, ze zgodą pacjenta jest wręcz godne 
pochwały. Prelegent podkreślił, że istnienie świadomej zgody możliwe 
jest jedynie w demokratycznym społeczeństwie, oznacza wyznawanie 
centralnej wartości jednostki ludzkiej i pozwala ustalić, co w konkret-
nych okolicznościach, w odniesieniu do konkretnej osoby jest dla niej 
dobre. Następnie zwrócił uwagę na rysujący się w konserwatywnej części 
doktryny problem negacji istnienia praw reprodukcyjnych. Zajmuje się 
tym tzw. „władza nieinstytucjonalna” (sprzyjająca obecnej władzy), 
która swoimi działaniami chce uniemożliwić społeczeństwu upomi-
nanie się u władz publicznych o respektowanie ich praw reprodukcyj-
nych i zapewnienie warunków do korzystania z nich. Tymczasem prawo 
do określenia, kiedy i ile potomstwa dana jednostka chce posiadać oraz 
prawo do osiągnięcia najwyższego poziomu życia seksualnego weszły 
już dawno do standardu cywilizowanego świata. Kończąc swe wystą-
pienie referent zauważył, że negowanie jakichkolwiek kategorii norma-
tywnych doprowadza do wyeliminowania pluralizmu światopoglądo-
wego, uniemożliwiając tym samym debatę społeczną.
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Jako następna wystąpiła Wanda Nowicka, współzałożycielka i była 
przewodnicząca Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, 
posłanka i wicemarszałek Sejmu VII kadencji. Wystąpienie pt. „In 
vitro, prawa kobiet, prawa reprodukcyjne” rozpoczęła od odpowiedzi 
na pytanie postawione przez prof. Szamatowicza, który zastanawiał 
się, jakie czynniki wpłynęły na zaistnienie w leczeniu niepłodności 
takiego zjawiska jak naprotechnologia. Pani Nowicka zauważyła, że 
głównymi przyczynami takiego stanu rzeczy są m.in.: uwarunkowania 
kulturowe (patriarchat wyrażany kontrolowaniem płodności kobiety 
przez mężczyznę), kontrola wywodząca się z biopolityki skoncentro-
wanej na tym, co dzieje się z ciałem człowieka dla celów politycz-
nych, a także fakt, że sfera reprodukcji wciąż znajduje się pod kontrolą 
państwa. Następnie Wanda Nowicka poruszyła kwestię źródła agre-
sywnej debaty wokół in vitro, która istnieje mimo tego, iż państwo 
zachęca do rodzenia dzieci. Po raz kolejny został przytoczony problem 
biopolityki – państwo nie uznaje kobiety czy rodziny za podmiot auto-
nomiczny, zdolny do samodecydowania o ilości i terminie posiadanego 
potomstwa. Według Wandy Nowickiej debata o in vitro rozpoczęła się 
w momencie, gdy Ewa Kopacz, jako minister w rządzie Donalda Tuska 
otwarcie zapowiedziała dofinansowanie ART z budżetu państwa. Głos 
zabrał wówczas Kościół katolicki, wyrażając pogląd, iż in vitro (stoso-
wane z powodzeniem w Polsce od dłuższego czasu) jest niezgodne 
z wiarą katolicką i należałoby tych praktyk zakazać, a w szczególności 
nie dopuścić do finansowania metody in vitro z państwowego budżetu. 
Na zakończenie prelegentka pokusiła się o ocenę ustawy o leczeniu 
niepłodności. W jej opinii jest to ustawa „wymuszona” palącą potrzebą 
stworzenia standardu prawnego dla przechowywania gamet (czego 
dowodem skandal w klinice w Policach), ale niespełniająca wielu 
innych istotnych wymogów, a odzwierciedlająca interesy polityczne jej 
twórców, a nie dobro pacjentów. Perspektywa prawna kobiet w ustawie 
zakłada, że kobieta decydująca się na zajście w ciążę zmuszona jest 
zrezygnować ze swojego konstytucyjnego prawa do życia, zdrowia 
czy samodecydowania o sobie, jednocześnie stając się przedmiotem 
polityki państwa. Często kobiety zmuszone są dochodzić swoich praw 
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na arenie międzynarodowej. Co ciekawe, Wanda Nowicka zauważyła, 
iż międzynarodowe orzecznictwo klasyfikuje stratę czasu reproduk-
cyjnego jako torturę, a znakomita większość ocenia naprotechnologię 
(tzw. leczenie niepłodności popularyzowane przez środowiska katoli-
ckie) jako działania tylko trwoniące ów czas.

Ostatnie wystąpienie w sesji pierwszej pt. „Ustawa o leczeniu 
niepłodności po roku obowiązywania. Perspektywa pacjenta” należało 
do Barbary Szczerby, Wiceprzewodniczącej Zarządu Stowarzyszenia 
na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”. 
Pierwszy głos pacjentów na konferencji wybrzmiał dobitnie – jako 
zarzut względem ustawodawcy, że właśnie owego głosu nie wysłuchano 
na etapie tworzenia ustawy. Następnie pani Barbara Szczerba przeszła 
do podsumowania ustawy – wskazania jej zalet, wytknięcia wad oraz 
wskazania zagrożeń dla pacjentów. Niewątpliwą zaletą uchwalenia 
ustawy w Polsce ma być poprawa bezpieczeństwa pacjentów wynika-
jąca m.in. z podwyższenia wymagań stawianych ośrodkom leczenia 
niepłodności oraz wprowadzenia ogólnych standardów leczenia. 
Niemniej pacjenci dostrzegają w zapisach ustawy szereg wad, które 
powodują niepokojący wzrost tzw. „turystyki medycznej” do Czech. 
Jako najpoważniejsze niedostatki ustawy jawią się: dyskryminacja 
w dostępie do leczenia par homoseksualnych oraz osób samotnych 
(pacjentki, które zamroziły zarodki przed wejściem ustawy w życie, 
nie mogą implantować ich będąc osobami samotnymi – oburzeni 
pacjenci odczuwają to jako przemoc państwa nad jednostkami), brak 
refundacji leczenia (wskazano, iż oprócz Irlandii Polska jest jedynym 
krajem niefinansującym metod ART), brak rekomendacji SET, narzu-
cona anonimowość dawców (uniemożliwienie dawstwa wewnątrzro-
dzinnego oraz wpływu na wybór dawcy), przymusowe przekazywanie 
zarodków do adopcji, brak wyznaczenia maksymalnej granicy wieku 
dla osób mogących podjąć się leczenia, a także brak opieki psycholo-
gicznej nad pacjentami. Do potężnej listy wyrzutów dołączają zagro-
żenia widziane oczami pacjentów: zachowanie płodności ograniczane 
wyłącznie do przypadków medycznych a nie społecznych, próby zmian 
zapisów ustawy podejmowane przez środowiska niechętne metodom 
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ART, brak powołania rady ds. leczenia niepłodności mimo stosownych 
zapisów ustawy, które przedstawicielka „Naszego Bociana” odczytuje 
jako bojkot ustawy przez Ministra Zdrowia.

Takim bilansem zysków i start zamknięto pierwszą sesję konfe-
rencji. Mocno wybrzmiał zarzut, że głos pacjentów – najważniejszych 
użytkowników ustawy – został pominięty już na etapie jej tworzenia.

Pierwszym wystąpieniem po przerwie była prezentacja dr Kingi 
Bączyk-Rozwadowskiej (WPiA Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu) pt. „Procedura IVF a poszanowanie autonomii pacjentów”. 
Rozpoczęła od zwrócenia uwagi, że dla zrozumienia problemu 
niezbędne będzie znalezienie odpowiedzi na kilka pytań. Pierwsze 
z nich, to na ile ustawodawca spełnia oczekiwania małżonków bądź 
partnerów w kwestii autonomii podejmowania decyzji dotyczących 
leczenia. Według referentki ustawodawca wpisał się w nurt dopuszcza-
jący autonomię w zakresie podejmowania decyzji, kiedy i ile potom-
stwa dana para chce wydać na świat oraz jak chce rozporządzać swoim 
materiałem genetycznym. Następne pytanie, na które należy odpo-
wiedzieć, brzmi komu przysługują uprawnienia do leczenia meto-
dami ART. Z ustawy wynika, że z leczenia mogą korzystać wyłącznie 
heteroseksualne małżeństwa bądź związki partnerskie, od których 
wymaga się niepłodności bezwzględnej lub patologicznej. Z katalogu 
uprawnionych wyłączono natomiast przypadki osób z tzw. niepłod-
nością społeczną – poddanych korekcie płci bądź posiadających 
inne plany na życie uwzględniające mrożenie komórek rozrodczych 
w okresie przypadającym na najlepszą jakość materiału genetycz-
nego w celu wykorzystania ich w przyszłości, np. w momencie osiąg-
nięcia pewnego statusu materialno-społecznego. Ostatnim z poru-
szonych przez dr Kingę Bączyk-Rozwadowską tematów, niezwykle 
ważnym z punktu widzenia oceny autonomii pacjentów, była kwestia 
ochrony materiału genetycznego przyszłych rodziców, przy równole-
głej szczególnej ochronie udzielonej przez ustawę zarodkom. W przy-
padku niewykorzystania przez parę wszystkich zarodków, przy chęci 
transferowania ich w przyszłości, wymagane będą kolejne zgody 
dawców na ich przeniesienie do organizmu biorczyni z uwagi na fakt, 
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iż wraz z upływem czasu może dojść do zmiany planów reprodukcyj-
nych jednego z dawców. Dr Bączyk-Rozwadowska zauważyła także, 
że ustawodawca nie dopuszcza możliwości przymuszenia kobiety do 
dawstwa komórek rozrodczych, co jest niezwykle ważne z perspek-
tywy autonomii pacjentów. Zwróciła też uwagę, iż w ustawie określono 
także maksymalną liczbę dzieci, jakie mogą być poczęte od jednego 
dawcy anonimowego. Jest to motywowane względami genetycznymi, 
tj. celem zminimalizowania ryzyka nieświadomych kazirodczych 
związków osób pochodzących od jednego mężczyzny, co w opinii 
referentki wydaje się racjonalne przy obecnie obowiązujących przepi-
sach. Jednym natomiast z nieznajdujących u niej zrozumienia ograni-
czeń autonomii pacjentów jest ograniczenie liczby zarodków transfe-
rowanych do organizmu biorczyni w ramach jednego cyklu. Kwestię 
autonomii pacjentów w trakcie leczenia procedurą IVF ogólnie oceniła 
pozytywnie, jednak nie bezkrytycznie.

Następne wystąpienie należało do dr hab. Marii Boratyńskiej. 
W swoim wystąpieniu „Tajemnica lekarska in vitro czyli po co te 
wszystkie sekrety?” zastanawiała się głównie nad racją wprowadzenia 
tajemnicy dawstwa niepartnerskiego. Zgodziła się, że słusznymi powo-
dami takiego rozwiązania są ażeby dawca nie naprzykrzał się biorczyni 
oraz by dawca nie był w żaden sposób nagabywany przez biorczynię, 
jeśli sobie tego nie życzy. Skoro jednak na zasadach ogólnych tajem-
nica lekarska może zostać uchylona za zgodą pacjenta poinformowa-
nego uprzednio o konsekwencjach, sekret dawstwa niepartnerskiego 
powinien stanowić jedynie gwarancyjne minimum ochrony ustawowej 
o charakterze dyspozytywnym, ponieważ trudno jest znaleźć godny 
ochrony interes społeczny lub prywatny w utrzymaniu tajemnicy wbrew 
głównym zainteresowanym. Nie do końca zamierzonym efektem jest 
natomiast krzywda grup rodzinnych, które nie mają z tego powodu 
możliwości korzystania z dawstwa we własnym kręgu. Natomiast 
odnaleziony w uzasadnieniu projektu ustawy argument, iż tajemnica 
ma zadanie zapobiegać korzystaniu z metody in vitro dla celów macie-
rzyństwa zastępczego, prelegentka uznała za niepoważny systemowo. 
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Dr Jakub Pawliczak z WPiA Uniwersytetu Warszawskiego wygłosił 
referat pt. „Ustawa o leczeniu niepłodności a zagadnienia filiacji – 
sens rozwiązań na tle systemu”. Tytułem wstępu zaznaczył, iż w myśl 
ustawy założeniem systemowym jest zapewnienie dziecku posiadania 
zarówno matki jak i ojca, niezależnie od rodzaju związku, w jakim 
mieliby oni trwać. W przypadku dawstwa partnerskiego nie ma prob-
lemów z określeniem, kto jest ojcem a kto matką dziecka. Jedyne trud-
ności na tle filiacji pojawiają się w przypadku dawstwa innego niż 
partnerskie, z uwagi na brak definicji legalnej wspomnianego pojęcia. 
Referent zwrócił uwagę, że państwo nie ma możliwości skontrolowania, 
czy osoby deklarujące przy przystąpieniu do leczenia wspólne pożycie 
mówią prawdę. W tym miejscu należy zwrócić szczególną uwagę na 
fakt, iż takie oświadczenie ma charakter wiążący dla określenia ojco-
stwa. Kwestia macierzyństwa nie została natomiast przez ustawę 
zrewolucjonizowana – kobieta, która rodzi dziecko, jest jego matką. J. 
Pawliczak stwierdził, że ustawodawca obrał kierunek obowiązkowego 
uznania ojcostwa przed narodzeniem dziecka. W przypadku dawstwa 
niepartnerskiego, jeżeli mąż bądź partner wyraża zgodę na zabieg, nie 
może później zaprzeczyć ojcostwu, bo uniemożliwia to ścisła regu-
lacja ustawy. Swoje wystąpienie prelegent zakończył twierdzeniem, 
że ustawodawca wpisał się w dotychczasowy system filiacji – wpraw-
dzie w sposób zachowawczy, ale w efekcie zapewniający przyszłemu 
dziecku możliwość ustalenia ojcostwa, przy jednoczesnym potwier-
dzeniu związków nieformalnych – co może mieć późniejsze przeło-
żenie na kwestie dziedziczenia pomiędzy partnerami.

W kolejnym wystąpieniu dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz 
wygłosiła referat pt. „Zarodek jako obywatel, członek rodziny i byt 
liminalny w świetle ustawy o leczeniu niepłodności i polskiej debaty 
o in vitro”. Tytułem wstępu zauważyła, iż zgodnie z zapisami ustawy 
jej najważniejszym celem ma być ochrona komórek rozrodczych oraz 
zarodków i wypunktowała tym samym, iż dopiero następnie ustawo-
dawca odnosi się do samego leczenia niepłodności. W tym kontekście 
skoncentrowała się na dogłębnej analizie debaty nad bytem zarodków, 
konfrontującej skrajne stanowiska zajmowane względem tejże „grupy 
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komórek powstałych z połączenia komórek powstałych z połączenia 
męskich i żeńskich komórek rozrodczych” (ustawa) a „człowiekiem” 
(przeciwnicy IVF). Przytaczając cytat ówczesnej premier Ewy Kopacz 
(„To wielkie zwycięstwo polskiej wolności”) zauważyła, iż dowodzi 
on politycznego, a nie prawnego celu ustawy i zaraz zadała pytanie, 
czyjej właściwie wolności owa ustawa dotyczy. Wyklucza bowiem 
z leczenia wiele osób i tym samym wspiera tradycyjną wizję rodziny 
(matka plus ojciec), która powinna już dawno zostać poddana redefi-
nicji z uwagi na ewidentne przemiany społeczne. Wystąpienie zostało 
okraszone wieloma barwnymi, medialnymi cytatami dowodzącymi 
skrajnej optyki pojęcia „zarodek”: poczynając od oszustwa w świetle 
ustawy (lekarz dobiera komórki dawcy i biorczyni, przy jednoczesnym 
zachowaniu tajemnicy lekarskiej) widzianego tak przez część jej adre-
satów, przez ochronę zarodka przed zniszczeniem w intencji Minister-
stwa Zdrowia, aż po zarodek posiadający pełne prawa jako polskie 
dziecko, płaczący i czekający na śmierć w ciekłym azocie - w odczuciu 
przeciwników metod ART. Dr hab. Wojciech Machała z WPiA Uniwer-
sytetu Warszawskiego wygłosił referat pt. „O naruszaniu dóbr osobi-
stych pacjentów i ich dzieci w tzw. debacie publicznej”. Rozpoczął od 
spostrzeżenia, że formułowane publicznie tezy o jakoby niemoralnym 
charakterze stosowania procedury zapłodnienia in vitro stwarzają po 
stronie osób zainteresowanych poczucie społecznego wyobcowania czy 
wręcz stygmatyzacji. Rodzi to pytanie o środki prawne dla ochrony ich 
interesów. Prima facie użyteczna wydaje się cywilistyczna konstrukcja 
praw na dobrach osobistych, jakkolwiek względy praktyczne czynią tę 
użyteczność wątpliwą. Pod względem normatywnym sytuacja jest dość 
klarowna. Jednym z dóbr osobistych wymienionych expressis verbis 
w art. 23 KC jest cześć, definiowana jako: „pozytywne ustosunkowanie 
się innych ludzi do wartości osobistej i społecznej danej jednostki” 
(tak SN w wyroku z 21.03.2007 I CSK 292/06). W praktyce jednak na 
przeszkodzie dochodzeniu przez pacjentów uczestniczących w proce-
durze in vitro i przez dzieci urodzone w następstwie jej zastosowania 
roszczeń ochronnych (żądania zaprzestania naruszenia, usunięcia jego 
skutków, zadośćuczynienia) stoją takie uwarunkowania jak konieczność 
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ujawnienia wobec sądu (a w konsekwencji i publicznie) faktu zaanga-
żowania w tę procedurę oraz – przede wszystkim – przyjęta w orzecz-
nictwie SN koncepcja, że nacechowana negatywnie wypowiedź odno-
sząca się do grupy społecznej tylko wówczas rodzi odpowiedzialność 
za naruszenie czci osoby występującej z roszczeniem, gdy zostanie 
udowodnione, że wypowiedź ta kierowana była konkretnie pod 
adresem tej osoby. Pierwsza okoliczność powoduje, że samo wystą-
pienie z roszczeniem rodzi obawę społecznej stygmatyzacji, co znie-
chęca zainteresowanych. Druga radykalnie zmniejsza szanse powo-
dzenia procesu o ochronę czci, zważywszy, że wypowiedzi na forum 
publicznym mają z reguły charakter generalny, a osoby formułujące je 
deklarują, że nie było ich intencją naruszenie godności konkretnych 
osób. Referent podkreślił, że mimo braku przeciwwskazań do wystę-
powania na drogę sądową, wykładnia przyjmowana przez orzeczni-
ctwo, z którą notabene sam się nie zgadza, uniemożliwia skuteczne 
dochodzenie tych praw. Na zakończenie referent wyraził nadzieję na 
zmianę linii orzekania i podejścia do tematu ochrony dóbr osobistych 
na korzyść pokrzywdzonych.

Dyskusję po panelu otworzył dr hab. Lucjusz Jakubowski (Prze-
wodniczący Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka), swoimi 
uwagami oraz obawami na tle ustawy dając asumpt do dalszej debaty. 
Stwierdził, że jego zdaniem ustawa o leczeniu niepłodności zawiera 
wiele wad (np. brak pomocy psychologicznej podczas leczenia) i dodat-
kowo wytknął ustawie marginalizowanie praw dziecka. Pod rozważania 
biomedyczne poddał kwestię dawstwa rodzinnego, z którego korzyść 
nie zawsze jest oczywista – np. gdy matka dziecka jest jego genetyczną 
ciotką, a ciotka - genetyczną matką. Dalsza część dyskusji obracała się 
wokół aspektu zgody i jej ewentualnego wycofania w trakcie leczenia, 
a także rozwinięto kwestię wykazania bezprawności osób korzystają-
cych z wolności wypowiedzi w odniesieniu do naruszenia dóbr osobi-
stych w debacie publicznej.

Wystąpieniem otwierającym trzeci i ostatni panel ekspercki był 
referat dr Doroty Krekory-Zając (WPiA UW) pt. „Bezpieczeństwo 
przechowywania materiału biologicznego a wypadek w Policach”. 
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Na wstępie prelegentka postawiła tezę, że nie istnieje ustawa, będąca 
w stanie zapobiec wszystkim błędom w tym przedmiocie. Przedmiotem 
wystąpienia była analiza wpływu regulacji prawnych nowej ustawy na 
bezpieczeństwo materiału biologicznego zdeponowanego w klinikach 
leczenia niepłodności. Przyczynkiem do rozważań stał się nagłośniony 
medialnie błąd przy zapłodnieniu in vitro, jaki miał miejsce w klinice 
w Policach. Na wypadek, gdyby doszło do zamiany komórek rozrod-
czych, embrionów lub niewłaściwego ich przechowywania w klinice, 
ustawa przewiduje jedynie sankcje publicznoprawne. W praktyce 
wydaje się, że nie umożliwiają one realnej ochrony praw pacjentów. 
Powstaje zatem potrzeba kreowania roszczeń prywatnoprawnych, 
które w orzecznictwie zarówno europejskim jak i systemu common 
law nie zawsze są uwzględniane. Celem referatu było wskazanie głów-
nych problemów prawnych na tym tle. D. Krekora-Zając przytoczyła 
obowiązujące obecnie regulacje w zakresie przechowywania materiału 
genetycznego podczas leczenia metodą in vitro. Za przykłady posłużyły 
nowe standardy określone w ustawie (m.in. art. 39-43 ustawy), prze-
pisy wprowadzające odpowiedzialność karną za niewłaściwe przecho-
wywanie i znakowanie materiału genetycznego oraz rozporządzenie 
wykonawcze do ustawy. W podsumowaniu wyraziła się pochlebnie 
o przepisach regulujących standardy bezpieczeństwa przechowywania 
materiału genetycznego, zaznaczając jednocześnie, że ustawa „nie jest 
lekiem na całe zło” (w rozumieniu bezpieczeństwa przechowywania 
materiału genetycznego), bo przy tak skomplikowanej procedurze 
medycznej wszystkim błędom ludzkim nie da się zapobiec.

Pozostając w tematyce nowych rozwiązań wprowadzonych przez 
ustawę o leczeniu niepłodności, swój referat pt. „Kontraktowe aspekty 
zabiegu. „Dobrowolny przymus” zawierania umów o przechowy-
wanie zarodków” wygłosiła mgr Anna Woźniak reprezentująca INP 
PAN. Swoje wystąpienie prelegentka rozpoczęła od syntetycznego 
omówienia przepisów ustawy w części odnoszącej się do obowiązku 
zawierania umowy o przechowywanie zarodków. Szczegółowej analizie 
poddane zostało zagadnienie okoliczności przekazywania zarodków 
do dawstwa, będące wynikiem upływu terminu, na jaki zawarta została 
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umowa o ich przechowywanie - sformułowane w art. 21 ust. 3 pkt 1 
ustawy. Omówione zostało także zagadnienie dopuszczalności wielo-
krotnego przerywania biegu 20-letniego terminu przy przyjęciu, że 
początek terminu wyznacza moment przekazania zarodków do prze-
chowania, a nie moment dokonania (krio) konserwacji. W drugiej 
części wystąpienia znalazła się krytyczna prezentacja niedozwolonych 
klauzul umownych, które zidentyfikowano w umowach o przecho-
wanie zarodków funkcjonujących w obrocie prawnym.

Następnie pisząca te słowa (WPiA UW) wygłosiła referat pt. 
„Zapłodnienie pozaustrojowe post mortem a ustawa o leczeniu niepłod-
ności”. Wystąpienie zostało poświęcone kompleksowej analizie 
dopuszczalności zapłodnienia postmortalnego na tle rodzimych regu-
lacji prawnych, które zezwalają na wykorzystanie przez biorczynię – 
po śmierci dawcy – zarodka powstałego wcześniej w wyniku dawstwa 
partnerskiego. Ustawa wyklucza zatem wykorzystanie komórek 
rozrodczych dawcy po jego śmierci, a także zabrania pozyskiwania 
materiału genetycznego ze zwłok ludzkich w celu zastosowania go 
w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji. Przy tak przyję-
tych rozwiązaniach ustawa umożliwia ustalenie pochodzenia dziecka 
na mocy domniemania ojcostwa dawcy komórek rozrodczych przeka-
zanych w wyniku dawstwa partnerskiego. Niemniej, mimo ustalenia 
pochodzenia, Kodeks cywilny nie przewiduje możliwości dziedzi-
czenia przez przyszłe dziecko zmarłego dawcy. W wystąpieniu wska-
zano jednocześnie na bardzo istotne w tym kontekście tło przyjętych 
regulacji post mortem w Polsce. Otóż głównym założeniem ustawo-
dawcy, który nie dopuścił do leczenia osób samotnych, było zapew-
nienie przyszłemu dziecku posiadania obydwojga rodziców – ojca 
oraz matki, niemniej w tej samej ustawie dopuszczono możliwość tzw. 
„zapłodnienia post mortem”, czyli korzystanie z leczenia przez osobę 
de facto osamotnioną. W podsumowaniu zostało stwierdzone, iż mimo 
uregulowania w ustawie problematyki zapłodnienia pośmiertnego, 
tematowi towarzyszy szereg wątpliwości, w tym m.in. fakt różnico-
wania kobiet samotnych, które mogą skorzystać z zapłodnienia in vitro 
czy pominięcie zgody mężczyzny na wykorzystanie jego materiału 
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genetycznego po śmierci oraz wykluczenie z możliwości skorzystania 
z zarodka w przypadku śmierci jego partnerki.

Kolejnym zagadnieniem poruszonym podczas konferencji była 
anonimowość dawców komórek rozrodczych, którego konsekwencją 
jest m.in. trudność w uzyskaniu informacji o ewentualnych chorobach 
genetycznych czy genetycznym rodzeństwie. W swoim wystąpieniu 
pt. „Ustawa a potrzeba poznania własnego pochodzenia genetycz-
nego przez dzieci urodzone dzięki dawstwu niepartnerskiemu. Granice 
tajemnicy rodziców” mgr Anna Krawczak wskazała na międzynaro-
dowe regulacje dotyczące ujawniania informacji o dawcach komórek. 
Jako wzór prawodawczy posłużyć mogą m.in. Wielka Brytania (gdzie 
od 2005 r. obowiązuje pełna jawność co do tożsamości dawcy, liczby 
ewentualnego rodzeństwa etc.), Australia (tam od 2008 r. do aktu 
urodzenia osoby poczętej w wyniku dawstwa niepartnerskiego dodaje 
się stosowną adnotację, wraz z informacją o tym, kto był dawcą oraz 
jakie rodzeństwo genetyczne posiada nowonarodzony człowiek), czy 
też Belgia, gdzie od 2007 r. obowiązują przepisy zbliżone do brytyj-
skich. Dla kontrastu referentka przybliżyła regulację polską. Z wystą-
pienia wynikało, że rodzime prawo narzuca pełną anonimowość 
dawcy, nie przewiduje konsultacji psychologicznych, nie dopuszcza 
udzielania informacji co do liczby zarodków utworzonych z mate-
riału danego dawcy oraz - co istotne – nie pozwala biorcom dokonać 
wyboru dawcy: przywilej ten ma lekarz prowadzący leczenie, który 
dobiera dawcę na podstawie tzw. „zgodności fenotypowej”. A. Kraw-
czak zwróciła także uwagę na ilość informacji podawanych do doku-
mentacji medycznej. Są to z reguły informacje mało istotne, nie dające 
możliwości „poznania” dawcy, a jedynie uzyskanie informacji o jego 
(bądź jej) stanie zdrowia. W celach komparatystycznych można 
ponownie odnieść się do Australii, gdzie lekarze tworzą pełen profil 
psychologiczny dawcy. W ramach konkluzji referentka podkreśliła, że 
ustawa o leczeniu niepłodności powstała bez uwzględnienia poprawek 
społecznych, a jako rozwiązanie omawianego problemu przymusowej 
anonimowości dawców sama zaproponowała rozwiązanie pośrednie: 
dobrowolny wybór między dawstwem anonimowym, a jawnym co 
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umożliwiłoby zaspokojenie potrzeb zarówno zwolenników anonimo-
wości jak i jawności dawstwa komórek.

Kończącym tę sesję konferencji, a jednocześnie ostatnim referatem 
eksperckim, było wystąpienie mgr. Jakuba Zawiły-Niedźwieckiego 
(CBB IF UW) pt. „Naprotechnologia a kradzież czasu reprodukcyj-
nego i inne nadużycia”. Tytułem wstępu referent wyraził zamiar przed-
stawienia statusu naprotechnologii z perspektywy etyki medycznej. 
Analizę rozpoczął od zwięzłej definicji pojęcia, określając naprotech-
nologię jako „suboptymalną medycynę”, której wątpliwa skuteczność 
medyczna powoduje jedynie stratę czasu reprodukcyjnego (bo jeden 
cykl leczenia metodą IVF zajmuje średnio trzy miesiące, cały cykl 
naprotechnologii trwa mniej więcej 24 miesiące). Referent podkre-
ślił, że wątpliwa jest wprawdzie „jedynie” medyczna skuteczność 
metody, jako że z punktu widzenia społecznego zawsze ta metoda 
zakończy się posiadaniem dziecka, skoro ostatnim krokiem „leczenia” 
ma być adopcja dziecka. Dalej zauważył, że wszystkie regulacje, jakie 
mają zastosowanie w określaniu poziomu leczenia (m.in. Kodeks 
Etyki Lekarskiej, Deklaracja Genewska, ustawa o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty, czy nawet ustawa o prawach pacjenta) nie zezwalają 
lekarzom na proponowanie naprotechnologii jako wiodącej metody 
leczenia niepłodności. Na zakończenie stwierdził, że naprotechnologia 
jest przejawem tzw. starej medycyny sprzed rewolucji biomedycznej, 
kiedy to lekarz decydował, co jest dobre dla pacjenta i to autorytety 
medyczne decydowały o zastosowaniu metody leczenia. W przy-
padku naprotechnologii jedyny autorytet stanowi niejaki prof. Hilgers, 
ponieważ tylko jego opracowanie potwierdza jakoby skuteczność 
omawianej metody. Co ciekawe, prof. Hilgers jest też właścicielem 
znaku towarowego „naprotechnologia” i czerpie z niego korzyści. 
Jako warte uwagi J. Zawiła-Niedźwiecki podkreślił, że naprotechno-
logia jest swego rodzaju reliktem i poza Polską nie jest popularna, co 
stanowi dowód naszego zapóźnienia biomedycznego .

Dyskusja po trzeciej sesji eksperckiej skoncentrowana była wokół 
naprotechnologii. Jak zauważyła Wanda Nowicka, WHO nie wypo-
wiada się o naprotechnologii, co dowodzi, że nikt w środowisku 
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lekarskim nie uznaje tej metody za leczenie niepłodności ze skutecz-
nością potwierdzoną badaniami medycznymi. Zwróciła także uwagę na 
niepokojące zjawisko oportunizmu lekarskiego, które objawia się coraz 
częstszym wprowadzaniem naprotechnologii do oferty klinik leczą-
cych niepłodność w imię większych zysków. Zdecydowanie negatywne 
względem naprotechnologii stanowisko przedstawiła dr Ewa Plebanek 
(Akademia Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie), określając 
proponowanie tej metody jako rodzaj oszustwa, mającego na celu 
wyłącznie wzbogacenie się kliniki, a nie efektywne leczenie niepłod-
ności chorych. Podczas debaty dr Bączyk-Rozwadowska wystąpiła do 
dra Pawliczaka oraz do piszącej te słowa z pytaniem o zakres filiacji 
w przypadku zapłodnienia post mortem. Wspólnie ustalono, iż co do 
zasady można ustalić ojcostwo dawcy komórki rozrodczej po jego 
śmierci, jednakże w przypadku, gdy biorczyni decyduje się na zapłod-
nienie tego typu pozostając w nowym formalnym związku, będzie 
wówczas zachodzić domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki 
(który jednocześnie może być nieświadomy procedury, której poddała 
się żona). Na zakończenie dyskusji poruszono także kwestię określenia 
górnej granicy wieku przystąpienia do leczenia in vitro, mając na 
uwadze dobro dziecka – część obecnych na sali była zdania, że wartym 
rozważenia jest wprowadzenie takiego limitu w ustawie. 

Ostatnie dwie sesje konferencji przeznaczone zostały na wystąpienia 
studenckie.  Pierwsza na mównicę weszła mgr Paulina Szymańska 
vel Szymanek (WPiA UW) prezentując referat pt. „Prawo do bycia 
rodzicem czy autonomia woli? Problemy prawne związane z procedurą 
in vitro w przypadku rozwodu”. Zreferowała aktualny stan prawny, 
zwracając szczególną uwagę na zmiany w KRiO, a także na możliwość 
interwencji sądu rodzinnego w przypadku braku zgody męża biorczyni 
na transfer zarodka pochodzącego z dawstwa partnerskiego. 

Kolejnym prelegentem był mgr Marcin Klonowski (WPiA UJ), który 
przedstawił referat pt. „Wykorzystanie gamet i zarodków po śmierci 
dawcy w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji”. W trakcie 
wystąpienia omówił zapisy ustawy o leczeniu niepłodności, koncen-
trując się m.in. na możliwościach oraz wykluczeniach polskich regulacji.
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„Prawo spadkowe wobec nasciturusa poczętego w drodze medycznie 
wspomaganej prokreacji” to temat referatu przygotowanego przez mgr. 
Pawła Rafałowicza z WPAiE UWro. Przywołując art. 927 KC dokonał 
on analizy problemu dziedziczenia przez nasciturusa, konfrontując jedno-
cześnie tezy z orzecznictwa oraz interpretacje obowiązujących przepisów.

Przedostatnim wystąpieniem w tej sesji była prezentacja mgr Ewy 
Kabzy z WPiA UMK w Toruniu zatytułowana jako „Prawne i etyczne 
aspekty donacji mitochondrialnej (czyli o rodzicach trojga rodziców)”. 
Prelegentka, oprócz przytoczenia regulacji dotyczących tej metody 
leczenia, przybliżyła słuchaczom techniczne aspekty wykonania 
zabiegu donacji mitochondrialnej, przedstawiając ją jako nadzieję na 
nowa metodę leczenia niepłodności. 

Ostatnim wystąpieniem w pierwszym panelu studenckim była 
prezentacja mgr Pauliny Chełmowskiej (WPiA UMK w Toruniu) pt. 
„Dziecko-lekarstwo (saviour sibling) – czy stosowanie preimplanta-
cyjnego typowania tkankowego można uznać za prawnie i etycznie 
dopuszczalne?”. W swoim referacie przybliżyła kontrowersyjne 
zagadnienie „saviour sibling”, które oznacza tworzenie zarodków 
na potrzeby dawstwa komórek macierzystych w przypadku ciężkiej 
choroby ich żyjącego już rodzeństwa.

Po przerwie referat pt. „Dawstwo zarodków w świetle ustawy 
o leczeniu niepłodności – zagrożenie dla przysposobienia czy szansa dla 
niepłodnych par?” zaprezentowała mgr Filina Sztandera z WPiA UAM 
w Poznaniu. Swoje wystąpienie poświęciła mało oryginalnej analizie 
podobieństw i różnic pomiędzy korzystaniem z dawstwa zarodków, 
o którym mowa w ustawie o leczeniu niepłodności, a adopcją dzieci 
zgodnie z zapisami dotyczącymi przysposabiania. 

Kolejnym prelegentem był mgr Mikołaj Łątkowski (IKP UW), który 
wygłosił referat pt. „Jakie rodziny mogą powstać dzięki zapłodnieniu 
pozaustrojowemu? Analiza koncepcji rodziny przedstawionej w ustawie 
o leczeniu niepłodności”. W swoim wystąpieniu dokonał analizy prze-
pisów ustawy mających wpływ na kształtowanie modelu rodziny 
w Polsce. Z ustawy wynika, że rodzinę może tworzyć tylko bądź hete-
roseksualna para, bądź kobieta, której partner zmarł podczas leczenia. 
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W swoim wystąpieniu zatytułowanym „Anonimowe dawstwo 
gamet a dobro dziecka” lic. Jaśmina Różańska z IF UW przedstawiła 
zarówno wady jak i zalety anonimowego dawstwa komórek rozrod-
czych, wysnuwając tezę, iż w Polsce należałoby dać dawcom większą 
swobodę w decydowaniu, czy chcą przekazać komórki w ramach 
dawstwa anonimowego. Z dużą wnikliwością i wrażliwością zwróciła 
także uwagę na prawa dzieci urodzonych w wyniku dawstwa anonimo-
wego i ich potrzeby co do poznania własnego pochodzenia genetycz-
nego niezależnie od pozytywnych relacji emocjonalnych z rodzicami. 

Ostatnim prelegentem był mgr Andrzej Girdwoyń z referatem pt. 
„Prawa reprodukcyjne w Argentynie i Polsce. Argumenty bioetyczne 
i regulacje prawne w ujęciu komparatystycznym”. W swoim wystą-
pieniu kompleksowo porównał on ustawy regulujące leczenie niepłod-
ności w Polsce i Argentynie, wskazując na uwarunkowania kulturowe 
i polityczne różniące obie ustawy przy jednoczesnym wykazaniu, 
iż nie tylko Polska boryka się z problemem regulacji w tej materii. 
W konkluzji zaznaczył, że pomimo zbliżonego klimatu światopo-
glądowego Argentyńczycy wykazują znacznie większą elastyczność 
w prawnym regulowaniu kwestii wspomaganego rozrodu. Silniejszy 
niż u nas rygoryzm w sprawie przerywania ciąży w żaden sposób nie 
rzutuje na postrzeganie sztucznego zapłodnienia, podczas gdy w Polsce 
te dwa diametralnie różne zagadnienia bywają ze sobą mieszane.

Konferencję zakończyła prof. Maria Boratyńska słowami podsumo-
wania oraz podziękowania za owocną debatę.


