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Szanowni Państwo,
Tegoroczne
XV Ogólnopolskie Forum Prawniczo-Medyczne
Warszawa, 30 listopada-1 grudnia 2017 r.
za temat przewodni mieć będzie: Koniec i początek. Szczególne
medyczne uwarunkowania opieki przedurodzeniowej oraz kończącego się życia.
Inspiracją do jego sformułowania były toczące się na przestrzeni
roku dyskusje w dwóch kwestiach granicznych: z jednej strony sposobów godnego zakończenia życia, z drugiej zaś - wpływu zmiany
ustawy o działalności leczniczej na prawa pacjentek w związku
z opieką okołoporodową. W powiązaniu zaś z każdym z tych pól zainteresowań prawa medycznego znajdują się kwestie prawa do leczenia
bólu, ustanowionego zmianą ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta w sposób generalny i niezależny od sytuacji klinicznej.
I. Dyskusja nad szczegółami prawa do umierania w spokoju
i godności odżywa co jakiś czas w związku z nagłośnionymi wyrokami
sądów zagranicznych i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Rozstrzygane sprawy dotyczą zarówno dorosłych jak dzieci i pobudzają do refleksji nad odpowiednimi decyzjami w najlepiej pojętym
interesie osób niekompetentnych oraz nad możliwościami ukształtowania własnej hipotetycznej sytuacji ze skutkiem na przyszłość.
Pewne tematy powracają stale: zaprzestanie terapii daremnej,
sztuczne podtrzymywanie funkcji życiowych, granice podawania
środków uśmierzających, stosowanie sedacji paliatywnej oraz
potrzeba sztucznego odżywiania i nawadniania.
Z tymi problemami i pokrewnymi będziemy mierzyć się pierwszego
dnia konferencji, w czwartek. 30 listopada, podczas panelu Medycyna
końca życia.

W związku z tym zachęcamy Państwa do zgłaszania referatów
w szczególności na następujące tematy (z których poszczególne
zagadnienia mogą też zostać wydzielone:
• Prawa pacjenta zniedołężniałego lub niekompetentnego;
godność w stanie zniedołężnienia.
• Sedacja paliatywna.
• Zakład opiekuńczo-leczniczy a hospicjum: wskazania do
pobytu i rodzaj opieki leczniczej.
• Finansowanie, organizacja i dostęp do opieki hospicyjnej.
• Cele i sens terapii daremnej.
• Terapia daremna a uporczywe podtrzymywanie życia
• Łagodzenie cierpienia a prawo pacjenta do leczenia bólu (nie
tylko w stanach terminalnych)
Po wygłoszonych referatach zaplanowana jest interdyscyplinarna
debata z udziałem lekarzy, bioetyków i prawników, Jak uregulować
prawnie polskie advanced directives?
II. Ponadto tego samego dnia przewidujemy drugi panel, zatytułowany Varia, dla którego punktem wyjścia będzie zgłoszony już
z dużym wyprzedzeniem temat Wybudzenia śródoperacyjnego
z perspektywy prawnej.
Do tego panelu można zgłaszać dowolne tematy kontrowersyjne
i dyskusyjne, ale ze szczególnym uwzględnieniem:
• aspektów medycznych i dowodowych niewczesnego wybudzenia ze znieczulenia;
• postępowania z pacjentem w stanie pozabiegowych zaburzeń
świadomości.
III. Drugi dzień obrad, piątek 1 grudnia, zdominuje temat Medycyna narodzin.
Zasadą Forum od pierwszego spotkania w 1999 r. i późniejszym
zwyczajem było poddawanie pod dyskusję tematów aktualnych
i trudnych. Takim jest w szczególności opieka okołoporodowa,
której zagadnienia spychane są na margines jako sprawy tzw. kobiece,
podczas gdy w istocie dotyczy przecież wszystkich członków populacji

niezależnie od płci, tyle że w danym momencie niekompetentnych
i niezdolnych do zadbania o własne interesy. Cały ciężar ich reprezentacji spada na matkę, zmuszoną stawić czoło niskiej przeciętnej
kulturze sal porodowych i silniejszej niż gdzie indziej tendencji do
traktowania paternalistycznego.
W rezultacie rozmaitych akcji społecznych i lobbingu organizacji
pacjenckich pewien zakres standardów opieki okołoporodowej przybrał kształt normatywny rozporządzeń. Po nowelizacji ustawy o działalności leczniczej rozporządzeniem mogą być regulowane jednak
tylko standardy organizacyjne opieki zdrowotnej, co jest o tyle
racjonalne, że wiedza medyczna nie powinna co do zasady stanowić
materii aktu prawnego, jest bowiem od prawa niezależna i wciąż
ulega zmianom. Z drugiej jednak strony standardy porodowe mają
swą niepowtarzalną specyfikę polegającą na tym, że ześrodkowuje się
w nich również kultura towarzyszenia narodzinom. Dlatego wciąż
jeszcze obowiązujące rozporządzenia traktowane są przez organizacje pacjenckie jako zdobycz cywilizacyjna i efekt usilnych starań
o poszanowanie godności rodzących. Natomiast planowane zastąpienie ich standardami organizacyjnymi oraz rekomendacjami niemających statusu aktu prawnego - jako odjęcie z trudem nabytych praw.
Zależy nam zwłaszcza na prelegent(k)ach zdolnych skonfrontować ze stanem prawnym doświadczenia własne obserwacji uczestniczącej: pacjentek, położnych, pielęgniarek i lekarzy.
W związku z tym zachęcamy do zgłaszania wystąpień w szczególności na następujące tematy (z których również poszczególne
zagadnienia mogą zostać wyodrębnione):
• Charakter prawny standardów okołoporodowych porodu fizjologicznego i patologicznego.
• Prawo do leczenia bólu a dostępność znieczulenia porodowego.
• Prawa kobiety rodzącej w standardach okołoporodowych.
• Plan porodu - charakter prawny i moc wiążąca.
• Prawa pacjentki w sprawie karmienia piersią: standardy okołoporodowe a „terror laktacyjny"

•
•

•
•
•
•
•

Kryteria zdolności do samodzielnego życia poza organizmem
matki a dostęp do badań prenatalnych.
Diagnostyka prenatalna a odpowiedzialność za niewłaściwe
prowadzenie porodu. (Chodzi o wpływ na odpowiedzialność
strony medycznej prawidłowego ustalenia biometrii płodu oraz
rozpoznania wad wrodzonych pociągających za sobą konieczność specjalnego zaplanowania opieki porodowej).
Leczenie płodu in utero - zagadnienia prawne.
Między kleszczami a cesarskim cięciem: zabiegowe rozwiązanie porodu - przegląd orzecznictwa.
Zabieg Kristellera w świetle aktualnych wskazań wiedzy
medycznej i przesłanek odpowiedzialności prawnej.
Opieka nad pacjentką w warunkach niepowodzenia położniczego.
Odmowa szczepienia noworodka w planie porodu.

Na zakończenie panelu przewidziana jest również dyskusja.
Termin nadsyłania tematów wraz ze streszczeniami wystąpień
upływa 15 października 2017
adres: sekretariat@blokoperacyjny.pl
Tegorocznemu Forum patronuje jak zwykle kwartalnik „Prawo
i Medycyna." Istnieje możliwość publikacji najciekawszych referatów oraz głosów w dyskusji.

Czesław Paweł Kłak

Reklama w ustawie o działalności leczniczej

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej1 w art.
14 ust. 1 stanowi: „Podmiot wykonujący działalność leczniczą podaje
do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych. Treść i forma tych informacji nie mogą
mieć cech reklamy”.
Przywołany przepis reguluje kwestie przekazania przez podmiot
„wykonujący działalność leczniczą” do publicznej wiadomości ”informacji o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych”
oraz zakaz reklamy. Tym samym ustawodawca wyraźnie odróżnił ową
”informację” od ”reklamy”. Zdanie pierwsze dotyczy „informacji”,
która może być przekazana do publicznej wiadomości, zaś zdanie
drugie – reklamy, która jest niedopuszczalna, przy czym zaznaczono,
że decydujące znaczenie dla oceny, czy dana informacja spełnia już
kryterium reklamy, jest jej „treść i forma” (zdanie drugie art. 14 ust. 1).
Art. 14 ust. 1 zdanie pierwsze wskazanej ustawy wyraża obowiązek
informacyjny (co wynika ze sformułowania „podaje do”) o zakresie
i rodzajach udzielanych przez dany podmiot świadczeń zdrowotnych,
natomiast zdanie drugie tego przepisu wprowadza wyłączenie, informacja nie może bowiem przybrać cech reklamy2. Wynika z tego, że
1 	 Tekst jedn. Dz. U. 2015, poz. 618 z późn. zm.
2 	 Cz. Kłak, Informacja o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych a reklama
w świetle ustawy o działalności leczniczej, [w:] Prawo wobec problemów społecznych. Księga Jubileuszowa
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w ustawie o działalności leczniczej przyjęto, że „reklama” w rozumieniu tego przepisu jest „informacją”, ale szczególną, tj. kwalifikowaną przez swą „treść” i „formę”. Z tej też perspektywy można
wskazać, że owa „reklama” to coś więcej niż tylko „informacja”.
Można zatem przyjąć, że o ile „informacja” przekazywana do przestrzeni publicznej dostarczać ma określonej wiedzy, o tyle „reklama”
wykracza już poza ten, w sumie prosty, przekaz. Jednocześnie z ustawy
wynika, że zakwalifikowanie danej „informacji” do „reklamy” następuje w wyniku analizy treści przekazu, jak również tego, w jak sposób
owa treść jest prezentowana. Wskazano zatem kryteria służące dokonaniu takiej oceny.
Intencją ustawodawcy było wykluczenie możliwości reklamowania
się przez podmioty „wykonujące działalność leczniczą”, co odniesiono do sfery publicznej. Brzmienie art. 14 ust. 1 zdanie drugie jest tu
wyraźne, dlatego też odmienny pogląd nie może być podzielony3, ale
zastrzec należy, że zakaz „reklamy” nie został sformułowany w sposób
bezwzględny, w sposób wykluczający każdą formę reklamy udzielanej
przez dany podmiot świadczeń zdrowotnych. Zdanie pierwsze art. 14
ustawy o działalności leczniczej określa dozwolone granice publicznego przekazywania informacji o zakresie i rodzajach udzielanych
świadczeń i z tym też powiązano zakaz reklamy. W konsekwencji,
zdanie pierwsze tego artykułu ma decydujące znaczenie dla rozumienia pojęcia „reklamy”, o którym mowa w zdaniu drugim tego przepisu, tylko bowiem taka treść i forma udzielanych informacji, która
wykracza poza dozwolenie, może być uznana za reklamę w rozumieniu
tego przepisu. Nie wprowadzono zatem generalnego zakazu reklamy
przez podmioty „wykonujące działalność leczniczą”. Aby to uczynić,
przepis powinien mieć inne brzmienie. Powinno z niego wynikać, że
zakazana jest reklama działalności leczniczej. Przy takim ujęciu jakakolwiek postać reklamy, bez względu na jej formę, treść itp. byłaby
Profesor Eleonory Zielińskiej, red. B. Namysłowska – Gabrysiak, K. Syroka – Marczewska, A. Walczak –
Żochowska, Warszawa 2016, s. 675.
3 	 F. Grzegorczyk, [w:] Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, red. F. Grzegorczyk, Warszawa
2012, teza 3 do art. 14.
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zakazana. Wszystko, co spełniałoby cechy reklamy, byłoby niedozwolone, a nie tylko to, co stanowi przekroczenie dozwolenia wynikającego z art. 14. ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej. Przy obecnej redakcji art. 14 ust. 1 tej
ustawy, aby mówić o reklamie trzeba najpierw wykazać, że przekroczono ramy dopuszczalnej „informacji”, odnieść się zatem należy do
jej ram prawnych.
Rozważyć należy, czy art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej dotyczy granic możliwej autopromocji przez
„podmiot wykonujący działalność leczniczą”. Nie ulega moim zdaniem
wątpliwości, że przekazanie „informacji o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych” jest rodzajem autopromocji, służy
bowiem m.in. pokazaniu oferty danego podmiotu, w tym jego możliwości w zakresie świadczeń zdrowotnych, a to mieści się w pojęciu
autopromocji. „Informację” generuje bowiem podmiot wykonujący
usługi lecznicze, jak również dotyczy ona jego działalności. Celem tego
przepisu nie jest jednak regulacja instytucji „autopromocji” podmiotu
wykonującego działalność leczniczą. Art. 14 ust. 1 przywołanej ustawy
realizuje publicznoprawny obowiązek informacji względem pacjentów
i potencjalnych pacjentów, a jego celem jest dostarczenie wiedzy na
temat tego, jaki jest profil działalności konkretnego „podmiotu wykonującego działalność leczniczą”. Jest to dozwolona przez prawo możliwość pokazania w przestrzeni publicznej, bez względu na formę tego
przekazu, określonych przez ustawę danych, które pozwalają na ustalenie, jakie świadczenia zdrowotne podmiot wykonuje. Oczywiście,
realizacja tego obowiązku umożliwia autopromocję, bo faktycznie
jego realizacja prowadzić będzie do pokazania danego podmiotu przez
pryzmat jego działalności, ale jest to efekt zrealizowania zadania informacyjnego, a nie realizacja założenia ustawodawcy o autopromocji
podmiotu „wykonującego działalność leczniczą”.
W art. 14 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. nie
ma mowy o „szczegółowej informacji”, stąd też należy przyjąć, że informacja pochodząca od podmiotu „wykonującego działalność leczniczą”
ogranicza się do wskazania, które ze świadczeń zdrowotnych (rodzaj)
10
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i w jakim zakresie są wykonywane. Każdy podmiot „wykonujący działalność leczniczą” musi taką informację przekazać do publicznej wiadomości, co powinno nastąpić najwcześniej w momencie podjęcia działalności. Jest to obowiązek realizowany w interesie pacjenta (a więc
w interesie ogółu, publicznym), bo ten winien mieć „informację”,
gdzie, jakie i w jakim zakresie uzyska świadczenia zdrowotne określonego rodzaju. Wyraźne jest przy tym dążenie ustawodawcy, aby była
to „informacja” o faktach, a nie o ocenach. Wynika to z faktu wyraźnego wskazania przez ustawodawcę, czego dotyczyć ma „informacja”.
Nie ma tu pola do promowania danego podmiotu w ujęciu marketingowym. W ogóle nie ma tu pola na działalność marketingową. Przepis
dotyczy skonkretyzowania obszaru działalności danego podmiotu,
a nie zachęty do skorzystania z jego działalności. Oczywiście przekaz
może w istocie wpłynąć na decyzję potencjalnego pacjenta o wyborze
podmiotu, ale ustawodawca w ten sposób tworzy warunki do poznania
przez adresata „informacji” danego podmiotu. Można zatem uznać,
że celem art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej jest upublicznienie informacji konkretyzującej specyfikę działalności danego podmiotu „wykonującego działalność leczniczą”, w sposób pozwalający na ustalenie, czym się zajmuje i w jakim
zakresie może udzielić świadczeń zdrowotnych zainteresowanemu
odbiorcy „informacji”. To z jednej strony porządkować ma rynek
usług w obszarze świadczeń zdrowotnych, a z drugiej gwarantować
potencjalnemu pacjentowi rzetelną, pozbawioną reklamy informację,
pozwalającą na świadomy, uwarunkowany obiektywnymi okolicznościami wybór konkretnego podmiotu.
Z punktu widzenia rozważań istotne jest wykazanie różnicy między
”informacją o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych” a „reklamą”, w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
W obecnym stanie prawnym ustawodawca nie posłużył się pojęciem „ogłaszanie się” w odniesieniu do podmiotów „wykonujących
działalność leczniczą”. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. w art. 14
ust. 1 nie normuje problematyki „ogłaszania się”, bo ratio legis tego
Prawo i Medycyna 3/2017 (68, vol. 19)
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rozwiązania dotyczy podawania do publicznej wiadomości określonych przez ustawę informacji, istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i praw pacjenta, a nie o realizację prawa, czy też interesu takich podmiotów w zakresie dotarcia do
potencjalnych pacjentów. Oczywiście, realizacja obowiązku, o którym
mowa w tym przepisie, faktycznie przybierze postać „ogłoszenia”, ale
jest to tylko środek do realizacji celu wskazanego powyżej. Wynika
stąd, że przekazanie informacji, o której mowa we wskazanym przepisie, nie ma polegać wyłącznie na „ogłoszeniu”, ustawodawca
wskazał bowiem zakres informacji przekazywanej publicznie i zdecydowanie wykracza on poza samą informację o funkcjonowaniu danego
podmiotu, a to składa się na istotę „ogłoszenia”. Art. 14 ust. 1 zdanie
pierwsze ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej nie
służy stworzeniu publicznie dostępnego katalogu podmiotów „wykonujących działalność leczniczą”, lecz ujednoliceniu „informacji”
przekazywanych pacjentom czy też potencjalnym pacjentom, celem
umożliwienia im wyboru, uwarunkowanego racjonalnymi przesłankami, podmiotu leczniczego. Z tej perspektywy patrząc, „informacja”
o której mowa we wskazanym przepisie, musi być rozbudowana, obejmując dane o podmiocie, zakres jego działalności i rodzaj „udzielanych świadczeń zdrowotnych”. Z drugiej jednak strony „informacja” ta
powinna być syntetyczna, konkretna, pozbawiona komentarzy, itp., bo
tylko w takim przypadku możemy mówić o realizacji celu informacyjnego. Należy go odróżnić od zachęty czy perswazji, które to składają
się już na istotę „reklamy”.
Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej nie precyzuje, co należy rozumieć pod pojęciem ”informacji”. Nie definiuje
ona również pojęcia „reklamy”. Można jednak uznać, że art. 14 ust.
1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej obejmuje podanie do publicznej wiadomości obiektywnych „informacji o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń
zdrowotnych. Taka jest bowiem ratio legis tego rozwiązania, na co
zwrócono już uwagę. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. definiuje
legalnie pojęcie „świadczenia zdrowotnego”, przez które należy
12
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rozumieć „działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących
zasady ich wykonywania” (art. 2 ust. 1 pkt 10). Mimo braku wyraźnego ustawowego określenia, jak należy rozumieć pojęcie ”zakres
świadczeń zdrowotnych” oraz ”rodzaje świadczeń zdrowotnych”,
możliwe jest wskazanie, co należy rozumieć pod tymi pojęciami,
gdy uwzględni się zarówno przywołaną definicję legalną ”świadczenia zdrowotnego”, jak również treść przepisów odnoszących
się do wykonywania działalności leczniczej. Przez „zakres świadczeń” należy rozumieć obszar, w jakim prowadzona jest działalność
lecznicza. Z kolei informacja o „rodzajach udzielanych świadczeń”
dotyczy tego, jakie konkretnie świadczenia są oferowane, przy
czym już samo określenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych może determinować to, jakiego rodzaju świadczenia są
udzielane. Za powyższym przemawia zarówno znaczenie w języku
potocznym słów ”zakres” i ”rodzaj”, jak również brzmienie przepisów prawa. I tytułem przykładu np. art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych4 posługuje się pojęciem zakresu świadczeń i odnosi to poszczególnych obszarów działalności leczniczej,
np. podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego. W ramach każdego z obszarów
udzielane są świadczenia zdrowotne, na które składają się badania
różnego charakteru. Rodzaj świadczeń zdrowotnych to wskazanie
przede wszystkim tego, jakie badania są prowadzone (np. radiologiczne, kardiologiczne, neurologiczne), przy czym ich zakres
może się różnić w zależności od zakresu świadczeń zdrowotnych,
których udziela dany podmiot, są one bowiem nierozerwalnie związane z obszarem, w jakim wykonywana jest działalność lecznicza.
Tytułem przykładu należy wskazać, że w ramach świadczeń specjalistycznych (zakres) mogą być udzielane świadczenia z różnych
4 	

Tekst jedn. Dz. U. 2015, poz. 581 z późn. zm.
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dziedzin medycyny (rodzaj), przy czym w ramach tychże konkretnych świadczeń (np. świadczeń z zakresu kardiologii) mogą być
wykonywane różne badania, tj. różne zakresowo rodzaje badań.
Z powyższego wynika, że w ramach ”informacji”, o której mowa
w art. 14 zdanie pierwsze ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, możliwe jest podanie, w jakim obszarze dany
podmiot wykonuje działalność leczniczą oraz jakie konkretnie badania
czy zabiegi wykonuje.
Pojawia się pytanie, czy możliwe jest również poinformowanie
pacjentów oraz potencjalnych pacjentów, kto konkretnie wykonuje
świadczenia zdrowotne (jaki lekarz, czy pielęgniarka lub położna,
wskazani z imienia i nazwiska, jakie mają kwalifikacje czy też doświadczenie), jakim podmiot dysponuje sprzętem, jakim doświadczeniem
(z czego wynikającym), jakim stażem w działalności leczniczej, jakimi
może poszczycić się sukcesami i osiągnięciami itp. Niewątpliwie takie
wiadomości mieszczą się w zakresie przedmiotowym ”informacji”,
ale pytanie, czy jest to ”informacja o zakresie i rodzaju udzielanych
świadczeń zdrowotnych”, czy też już niedozwolona reklama (w postaci
autoreklamy), zabroniona przez ustawę. Wydaje się, iż pacjent, w tym
pacjent potencjalny, powinien otrzymać konkretną informację, a nie
jedynie wiadomość na temat tego, w jakim obszarze wykonywana jest
działalność lecznicza i jakie konkretnie świadczenia są oferowane, bez
powiązania z tym, kto konkretnie takie świadczenia wykonuje. Byłaby
to informacja niepełna, nie spełniająca w zasadzie swej roli. Jej celem
jest bowiem uzyskanie wiedzy na temat tego, jakie świadczenia zdrowotne są przez dany podmiot oferowane, a to w konsekwencji umożliwić ma wybór podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Pacjent
ma prawo wiedzieć, kto konkretnie udziela świadczeń zdrowotnych,
jakim dysponuje sprzętem, personelem, doświadczeniem, itp. W przypadku odmiennej interpretacji pacjent nie otrzymywałby informacji
o tym, kto i w jakim zakresie, a także, z jakim przygotowaniem udziela
świadczeń zdrowotnych. Warto tu wskazać, że art. 12 ustawy z dnia
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6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i o Rzeczniku Praw Pacjenta5
stanowi, że „Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie
świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych”. Nie powinno ulegać wątpliwości, że „informacja”
taka ma być pełna, rzetelna, dokładna i nie może pomijać żadnych istotnych okoliczności. Nie należy więc utożsamiać jej z zakazaną reklamą,
o której mowa w art. 14 ust. 1 zd. drugie ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej. W pojęciu ”zakres” i ”rodzaj” udzielanych świadczeń zdrowotnych mieści się informacja o kwalifikacjach, doświadczeniu i możliwościach diagnostycznych, bo w przeciwnym razie pacjent uzyskiwałby zbyt ogólnikową wiedzę, która ani
nie byłaby wystarczającą do podjęcia decyzji o wyborze podmiotu,
któremu powierzy ochronę swego zdrowia, ani też nie mógłby zweryfikować, czy rzeczywiście dana placówka posiada pełne możliwości
realizacji świadczeń zdrowotnych. Podkreślić przy tym należy, że
chodzi o podanie faktów, a nie o zachętę do skorzystania z oferowanych usług. „Informacja” w rozumieniu art. 14 ust. 1 zdanie pierwsze
wskazanej ustawy to całościowa informacja we wskazanym w tym
przepisie zakresie, a więc także informacja personalna. Bez niej trudno
jest poznać ów „rodzaj” i „zakres” udzielanych świadczeń zdrowotnych, bo nie sposób jest dokonać w takim przypadku konkretyzacji.
„Informacją”, o której mowa w art. 14 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r., będzie więc przekazanie wiedzy o tym, że
podmiot wykonujący działalność leczniczą zatrudnia specjalistów
z zakresu poszczególnych dziedzin medycyny (w ten sposób następuje konkretyzacja obszaru działalności, a przez to „zakresu” działalności danego podmiotu), jak również, że wykonywane są konkretne
badania przy wykorzystaniu określonego sprzętu, bo tu także następuje
konkretyzacja „zakresu” działalności danego podmiotu oraz „rodzaju
udzielanych świadczeń zdrowotnych.” Wykraczają natomiast poza
dopuszczalne ramy „informacje”, że dany podmiot zatrudnia najlepszych specjalistów, ma najlepszy sprzęt, nawet jeżeli są to informacje
5 	

Tekst jedn. Dz. U. 2012, poz. 159 z późn. zm.
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prawdziwe. Art. 14 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej nie dzieli informacji na prawdziwe,
a przez to możliwe do upublicznienia i nieprawdziwe, czyli zakazane,
lecz przeprowadza podział zupełnie z innego względu. Dopuszcza on
możliwość poinformowania pacjentów o określonych faktach, a nie
ocenach, choćby uprawnionych i eliminuje możliwość publicznej autopromocji, przybierającej postać reklamy.
Nie stanowi naruszenia ustawy o działalności leczniczej przekazanie
do przestrzeni publicznej wiadomości, że lekarze zatrudnieni w danym
podmiocie leczniczym posiadają tytuły lub stopnie naukowe, w jakich
ośrodkach kształcili się, gdzie zdobywali doświadczenie, w jakich
programach badawczych brali udział, jakie zdobyli doświadczenie, jakie
kończyli kursy, szkolenia, itp. To nie jest „reklama” w rozumieniu art. 14
ust.1 zdanie drugie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, lecz informacja, kto konkretnie udziela świadczeń zdrowotnych,
a to objęte jest dozwoleniem, o którym mowa w art. 14 ust. 1 zdanie
pierwsze tej ustawy. Nie może budzić wątpliwości, że wskazane „informacje” dotyczą faktów, nie ma tu miejsca na jakiekolwiek oceny.
Art. 14 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
w moim przekonaniu zakazuje natomiast publicznego informowania
np. o znanych pacjentach, którym udzielono świadczeń zdrowotnych,
jak również o sukcesach leczniczych placówki. Takie, nawet prawdziwe
fakty, nie mieszczą się w dyspozycji wskazanego przepisu, wykraczają
bowiem poza dopuszczalną „informację” ze względów przedmiotowych. Takie informacje mogą być rozpowszechnione publicznie, ale
nie przez podmiot „wykonujący działalność leczniczą”, lecz np. przez
media, przy zachowaniu wymogów związanych z ochroną danych
osobowych i dóbr osobistych. W dyspozycji art. 14 ust. 1 zdanie
pierwsze ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. nie ma podstawy do przekazywania powyższych informacji, nie ma ona bowiem nic wspólnego
z „zakresem” ani też „rodzajem” udzielanych świadczeń zdrowotnych. Niewątpliwie jest to „informacja” o określonym fakcie, ale ustawodawca ograniczył możliwość przekazywania „informacji” przez
podmiot „wykonujący działalność leczniczą” wyłącznie do określonego
16
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obszaru, w którym nie mieści się publiczne prezentowanie personaliów
pacjentów, nawet za ich zgodą. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie,
aby pacjenci ci, np. udzielając wywiadu, wskazali gdzie leczyli się, jak
również opowiedzieli, w jaki sposób przebiegało ich leczenie, w jaki
sposób pochylono się nad ich przypadkiem, jak oceniają udzielone im
świadczenie zdrowotne, itp. Taka wypowiedź może nawet przybrać
postać „reklamy”. Z perspektywy art. 14 ust. 1 ustawy o działalności
leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. ważna jest zarówno treść przekazywanej informacji, jak również i to, kto ją przekazuje. Jeżeli nie jest
to podmiot „wykonujący działalność leczniczą”, podstaw prawnych do
zastosowania tej ustawy nie ma, choćby istotnie wystąpiła „reklama”
świadczeń zdrowotnych, udzielanych przez dany podmiot.
Wykracza poza „informację”, o której mowa w art. 14 ust. 1
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, podanie
do publicznej wiadomości danych o promocjach, zniżkach, rabatach,
sukcesach danej placówki. Są to wprawdzie „informacje” o faktach
i odnoszą się w pewnej mierze do „zakresu” udzielanych świadczeń
zdrowotnych, ale pojęcie „zakresu” należy interpretować ściśle, a nie
rozszerzająco. Przemawia za tym treść zdania drugiego tego przepisu.
Skoro „informacja” nie może przybrać cech „reklamy”, to tym samym
w jej zakresie nie mieści się wszystko to, co wykracza poza pokazanie
profilu danego podmiotu, obszaru jego aktywności i posiadanych
w tym zakresie możliwościach kadrowych, lokalowych, sprzętowych.
Tu nie ma pola na zachętę do korzystania z usług danego podmiotu,
jak również nie może być ukazana jego konkurencyjność na tle innych
podmiotów. Nie ma tu również pola na stymulację popytu, zwiększenie zainteresowana daną usługą (świadczeniem), itp. To byłaby już
bowiem „reklama”6. Od strony przedmiotowej za „reklamę” należy
uznać każdą wypowiedź, w której warstwa perswazyjna będzie przeważać nad warstwą informacyjną7. We wskazanych przypadkach tak
właśnie jest, bo istotę przekazania takiej wiedzy stanowi perswazja:
6 	
7 	

R. Grochowski, Prawo i etyka reklamy, Opole 213, s. 57.
D.E. Harasimiuk, Zakaz reklamy towarów w prawie europejskim i polskim, Warszawa 2011, s. 39.
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przekonanie do wyboru danego podmiotu ze względu na atrakcyjność
jego oferty w zakresie świadczeń zdrowotnych.
Powyższa interpretacja znajduje pełne umocowanie językowe.
Zgodnie z dyrektywą języka potocznego normie należy przypisać
takie znaczenie, jakie ma ona w tym języku8. Zgodnie z nim informacja to ”powiadomienie o czymś, zakomunikowanie czegoś; wiadomość; wskazówka; pouczenie9. Reklama zaś – według Słownika
Języka Polskiego – to ”rozpowszechnianie informacji o towarach, ich
zaletach, wartości, miejscach i możliwościach nabycia”10. Ważny jest
przy tym cel owego działania – nie jest nim poinformowanie o faktach,
lecz przede wszystkim zachęta, nakłanianie, itp. W języku potocznym
pojęcie „reklamy” łączy się również z odpłatnością – „reklamą” jest
informowanie ludzi o świadczeniach i usługach, podkreślanie ich zalet,
tak aby ludzie chcieli za nie zapłacić11. „Reklama” jest więc wyjątkowym przekazem informacji, którego celem jest ukształtowanie
określonej postawy podmiotu, do którego jest skierowana12 (nabycie
danego produktu lub usługi; wzbudzenie pozytywnego wyobrażenia
o nich lub o samym reklamującym się; przystąpienie do określonej
idei lub podjęcia określonych zachowań w tym kierunku)13. Zadaniem „reklamy” jest zatem oddziaływanie na ten podmiot i wywołanie
w nim zainteresowania określonym produktem, usługą, ideą, świadczeniem, itp.14. Innymi słowy, „reklama” jest prezentacją produktu lub
usługi poprzez środki wykorzystujące wzrok lub słuch do zwrócenia
8 	 L. Morawski, Wykładnia w orzecznictwie sądów, Toruń 2002, s. 118; wyrok SN z 8 maja 1998 r.,
I CKN 664/97, OSNC 1999, nr 1, poz. 7; wyrok NSA z 16 czerwca 1994 r., SA/Po 243/94, POP 1996, nr 4, poz.
121; wyrok NSA z 4 grudnia 1995 r., SA/Ka 2160/94, ”Monitor Podatkowy” 1996, nr 11, poz. 345); Słownik
Języka Polskiego, red. M. Szymczak, Warszawa 1983, t. I, s. 788.
9
Słownik Języka Polskiego, red. M. Szymczak, Warszawa 1983, t. I, s. 788.
10
Ibidem, t. III, Warszawa 1984, s. 39.
11
Zob. Opinia prawna w przedmiocie ograniczeń reklamy i informowania o zakresie i rodzaju udzielanych w praktyce lekarskiej świadczeń lekarskich z 6 marca 2013 r., sygn. NRL/ZRP/Wl/163/2013, publ. na
stronie www.nil.org.pl, dostępność na dzień 25.02.2016 r..
12
Zob. E. Nowińska, Zwalczanie nieuczciwej reklamy. Zagadnienia cywilnoprawne, Kraków 2002, s. 15 – 31.
13
R. Szczęsny, Reklama farmaceutyczna lub pokrewna, Warszawa 2010, s. 108 – 109.
14
G. Rączka, Wprowadzenie do terminologii prawa reklamy, [w:] Reklama. Aspekty prawne,
Warszawa 2012, s. 35; E. Traple, J. Preussner – Zamorska, Interes konsumenta oraz instrumenty jego ochrony
w dziedzinie reklamy, ”Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1996, nr 1, s. 12; E. Nowińska, R. Skubisz, Reklama
porównawcza, ”Państwo i Prawo” 1995, nr 5, s. 26 i n.
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uwagi na produkt i/lub firmę, a w dalszej kolejności, do jego nabycia15.
Wskazać również należy, że trafnie w piśmiennictwie podnosi się, iż
skierowanie „reklamy” nie do konkretnego odbiorcy, lecz do masowego powiązane jest z dążeniem przez reklamującego się do podjęcia
przez odbiorcę decyzji zakupowej, nie jest zaś celem przekazu reklamowego nawiązanie przez odbiorcę interakcji z nadawcą komunikatu.
W „reklamie” nie chodzi zatem o nawiązanie relacji, lecz o dokonanie
zakupu16. Patrząc z tej perspektywy na art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej można zauważyć, że ustawodawca w zdaniu pierwszym dąży do stworzenia takiej sytuacji, która
pozwoli potencjalnemu pacjentowi na nawiązanie relacji z podmiotem
„wykonującym działalność leczniczą”, zakazana jest natomiast taka
działalność prowadzona publicznie, która prowadziłaby do uprzedmiotowienia działalności leczniczej i sprowadzenia jej do roli usługi oferowanej adresatowi informacji.
Przekazanie obiektywnej informacji o podmiocie wykonującym działalność leczniczą, w tym o kwalifikacjach lekarzy, których zatrudnia,
o ich specjalnościach, doświadczeniu, jak też posiadanym sprzęcie
medycznym, nie jest zakazaną reklamą w rozumieniu art. 14 ust. 1
zdanie drugie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, bo nie służy zachęcie czy też nakłanianiu, lecz przekazaniu komunikatu ważnego z punktu widzenia publicznego, jak również z punktu
widzenia każdego pacjenta, który na tej podstawie sam może podjąć
decyzję, czy skorzystać ze świadczeń zdrowotnych oferowanych przez
konkretny podmiot. Nie dochodzi tu jednak do wpływania na pacjenta,
aby dokonał określonego wyboru, lecz stworzenie mu ku temu obiektywnych podstaw. Informacja ma być rzetelna, nie ma tu więc miejsca na
jakąkolwiek przesadę, czy koloryzowanie17. O ile więc „reklama” może
koncentrować się na przedstawieniu zalet danej usługi, świadczenia czy
towaru, o tyle „informacja” w rozumieniu art. 14 ust. 1 zdanie pierwsze
15
M. Gądek, Reklama. Zarys problematyki, Lublin 2013, s. 130 i cytowana tam literatura.
16
K. Grzybczyk, Prawo reklamy, Warszawa 2012, s. 17.
17
Zob. B. Jaworska – Dębska, Wokół pojęcia reklamy, ”Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”
1993, nr 12, s. 20.
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ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ma zawierać
wiadomości pewne, gwarantowane, obiektywne18.
Mimo braku definicji legalnej pojęcia ”reklama” prezentuję pogląd, że
zakaz, o którym mowa w a art. 14 ust. 1 zdanie drugie, nie ma charakteru
bezwzględnego19. Skoro bowiem „informacje” przekazywane publicznie
nie mogą nosić cech reklamy, to wydaje się oczywiste, że za reklamę
w rozumieniu tego przepisu należy uznać tylko informację przekazywaną
publicznie, wykraczającą poza ramy wynikające z dozwolonej możliwości
komunikowania się z pacjentami, w tym potencjalnymi pacjentami. Inny
rodzaj „reklamy” nie jest zakazany. Aby mówić o publicznej „reklamie”,
niezbędne jest wystąpienie powszechności, jawności, ogólnej dostępności oraz przeznaczenia do ogółu20. Brak jednej z tych cech powoduje,
że nie występuje niedozwolona reklama w rozumieniu zdania drugiego
art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej.
Innymi słowy, podmiot wykonujący działalność leczniczą może kierować
do zindywidualizowanego (tj. konkretnego) pacjenta albo wskazanego
z nazwy podmiotu (np. skonkretyzowanego zakładu pracy) ofertę, która
zawiera informację o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych, a także łączyć ją z formami zachęcania do skorzystania z oferty
(np. zniżki na świadczenie określonych usług)21. Możliwe jest także skierowanie wskazanej oferty do większej, bliżej nieokreślonej grupy odbiorców
(np. do pracowników danego sektora, np. nauczycieli, agentów ubezpieczeniowych), niewskazanych konkretnie, tj. z imienia i nazwiska, ale sprecyzowanych poprzez posłużenie się określeniem ogólnym, ale wyłącznie
w sytuacji, w której brak będzie cechy powszechności, jawności oraz
ogólnej dostępności (czyli tzw. oferta celowana).
Nie narusza zatem zakazu „reklamy”, o której mowa w art. 14 zdanie
drugie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
wysłanie listu z ofertą podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
18
A. Malarewicz, Konsument a reklama. Studium cywilnoprawne, Warszawa 2009, s. 98.
19
Zob. Cz. P. Kłak, Dyskrecjonalność a prawnokarna i dyscyplinarna ingerencja w wykonywanie
działalności leczniczej, [w:] Dyskrecjonalność w sprawach z udziałem przedsiębiorców. Zagadnienia teorii
i praktyki, red. M. Dębiński, R. Pelewicz, T. Rakoczy, Tarnobrzeg 2015, s. 120.
20
Zob. wyrok NSA z dnia 18 kwietnia 2001 r., SA/Sz 2000/00, LEX nr 48952.
21
T. Rek, Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Warszawa 2012, teza 12 do art. 14.
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także zawierającą elementy autopromocyjne wykraczające poza „informację o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych” do
dyrekcji danego zakładu pracy, z jednoczesną prośbą o poinformowanie
potencjalnie zainteresowanych. Jest to oferta skierowana do skonkretyzowanej grupy zawodowej (choć grupa ujęta może być bardzo szeroko),
a nie do każdego (brak ogólności) i nie występuje w tym przypadku
element jawności i powszechności, bo po pierwsze „informacja” o treści
oferty nie jest przekazywana publicznie, a po drugie jej zakres podmiotowy jest wyraźnie ograniczony, choć sam w sobie dość szeroki. Jak
wskazuje się w piśmiennictwie, reklama publiczna to reklama rozpowszechniana czy też prowadzona przy braku jakichkolwiek, ogólnie
i szeroko pojętych ograniczeń: krąg jej odbiorców jest „nieograniczony”,
„nieokreślony”, „anonimowy”, „niezindywidualizowany”, zaś pojedynczy odbiorca „niezidentyfikowany”, „anonimowy”, a z drugiej zaś
przekaz reklamowy jest „jawny”, „nieprywatny”, „powszechnie” czy
też „ogólnie” dostępny, „skierowany i przeznaczony do wszystkich”22.
Jednocześnie zwraca się uwagę, że reklama niepubliczna cechuje się
skierowaniem do „znanego” adresata, który nie jest „anonimowy”, jest
więc skonkretyzowany. Skierowanie „informacji” do konkretnego adresata odbiera jej cechę publicznej, a to już wyklucza możliwość zastosowania art. 14 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej.
Tym bardziej nie będzie zakazaną „reklamą” skierowanie informacji do osób, które już korzystają ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez dany podmiot, nie występuje tu bowiem ani powszechność, ani jawność, ani też skierowanie informacji do ogółu, lecz do
określonej grupy osób, które łączy wspólna cecha (pacjenci danego
podmiotu wykonującego działalność leczniczą).
Art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej zakazuje zatem „reklamy” skierowanej do abstrakcyjnej (a przez
to anonimowej), nieskonkretyzowanej w żaden sposób grupy osób,
22
M. Ożóg, Reklama, promocja, informowanie o sponsorowaniu napojów alkoholowych, Warszawa
2011, s. 77.
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realizowanej publicznie. Istotna jest również treść przekazu, która aby
być uznana za „reklamę”, musi zawierać zachętę do skorzystania ze
świadczenia zdrowotnego wykonywanego przez dany podmiot leczniczy. Takie rozumienie „reklamy” działalności leczniczej wpisuje się
w jej rozumienie w innych państwach europejskich. Tytułem przykładu
należy wskazać na Niemcy, gdzie w doktrynie przyjęto, iż „reklamą”
jest każdy komunikat skierowany do osoby trzeciej, który bezpośrednio
lub pośrednio ma służyć zdobyciu pacjenta lub spowodowaniu intensyfikacji jego kontaktów z lekarzem. Zastrzeżono również, że charakter
reklamowy mają tylko takie wypowiedzi, w których podnosi się szczególne zasługi lekarza w porównaniu z innymi albo stara się wywołać
wrażenie, że tylko on jest w stanie przeprowadzić określone leczenie23.

23

22

A. Laufs, [w:] Handbuch des Ärztes, red. A. Laufs, München 1992, s. 118.
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Relacje firm farmaceutycznych i organizacji pacjentów
w Polsce – szansa czy zagrożenie?1

Czy fakt, że wiele organizacji pacjentów w Polsce przyjmuje
środki pieniężne od firm farmaceutycznych powinien niepokoić? Jakie
potencjalne zagrożenia wiążą się z relacjami finansowymi przemysłu
lekowego i stowarzyszeń pacjentów? Jaki jest zakres tego zjawiska?
Niniejszy tekst stanowi próbę odpowiedzi na powyższe pytania.
W tym celu w pierwszej części artykułu przedstawiono dane dotyczące wsparcia udzielonego wybranym organizacjom pacjentów przez
firmy zrzeszone w Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA w 2015 roku. Zbiór tych danych stanowi efekt
systematycznego przeglądu stron internetowych firm oraz wspieranych przez nie organizacji pacjentów. Następnie dane te zanalizowano
w kontekście art. 47, 48 oraz 14 Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu
Farmaceutycznego2 regulującego współpracę owych firm z organizacjami pacjentów oraz przejrzystość stron internetowych sponsorowanych przez sygnatariuszy Kodeksu.
W drugiej części artykułu, w oparciu o analizę dwóch przypadków
– kampanii zdrowotnej szczepimy.com.pl oraz informacji dotyczących
insulin publikowanych na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia
1 	 Praca jest rezultatem realizacji projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum
Nauki, nr 2015/17/N/HS1/02122.
2 	 https://www.infarma.pl/etyka/kodeks-dobrych-praktyk/ (09.02.2017)
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Diabetyków – zilustrowano potencjalne szanse i zagrożenia związane
z relacjami finansowymi przemysłu lekowego i stowarzyszeń pacjentów.
Artykuł kończy się krótką listą proponowanych zmian instytucjonalnych i prawnych, które mogłyby przyczynić się do rozwiązania
opisanych uprzednio problemów. Z pewnością jednak kwestia optymalnego uregulowania relacji firm farmaceutycznych ze stowarzyszeniami pacjentów wymaga dalszych badań. Punktem wyjścia do opracowania nowych regulacji prawnych powinna być debata z udziałem
przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron - w tym organizacji
pacjentów, działających na polskim rynku firm farmaceutycznych,
Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego,
Rzecznika Praw Pacjenta oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Niniejszy artykuł powinien wykazać pilną potrzebę
rozpoczęcia takiej dyskusji.
Wsparcie finansowe członków Związku Pracodawców
Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA dla
wybranych stowarzyszeń pacjentów – zakres zjawiska oraz
analiza dostępnych danych w kontekście Kodeksu Dobrych
Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego
Problem relacji finansowych firm farmaceutycznych z polskimi
organizacjami pacjentów nie doczekał się jak dotąd wielu opracowań3.
Nie przeprowadzono także ani jednego kompleksowego badania, które
pozwoliłoby zilustrować zakres tego zjawiska w skali całego kraju.
Wykonanie takiego badania wymagałoby analizy ogromnej ilości
danych, których nie sposób pozyskać bez aktywnej współpracy ze
strony firm farmaceutycznych oraz organizacji pacjentów. Niniejsze
opracowanie jest pierwszym krokiem w stronę wypełnienia tej luki
poznawczej – jednak, ponieważ opiera się wyłącznie na publicznie
dostępnych danych, ma charakter wybiórczy.

3 	 P. Polak, Nowe formy korupcji. Analiza socjologiczna sektora farmaceutycznego w Polsce, Kraków,
2011, s. 192.
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Poniższa tabela (str. 23 - 25) jest uporządkowanym zbiorem informacji zaczerpniętych ze stron internetowych dwudziestu ośmiu firm
farmaceutycznych zrzeszonych w Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA4 oraz ze stron internetowych
wybranych organizacji pacjentów.
Dlaczego do badania wybrano wyłącznie te, a nie inne firmy?
Analizowane strony internetowe należą do podmiotów, które w 2008
r. przyjęły Kodeks Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego
INFARMY zobowiązujący jego sygnatariuszy do upubliczniania informacji o wsparciu finansowym udzielonym organizacjom pacjentów. Nie
oznacza to wszakże, że inne firmy - np. te należące do Grupy Polpharma5
- nie wspierają finansowo organizacji pacjentów. Jak wynika z „Raportu
Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma 2013-2014”6 takie
wsparcie ma miejsce - jednak udzielające go firmy nie publikują szczegółowych informacji na temat wysokości poszczególnych wpłat.
Należy także zaznaczyć, że dane zawarte w tabeli nie muszą stanowić
wyczerpującego opisu relacji finansowych wymienionych firm farmaceutycznych z organizacjami pacjentów, ponieważ w Kodeksie
Dobrych Praktyk mowa jest o obowiązku informowania o „pomocy
pieniężnej”, w tym o grantach i darowiznach. Nie jest więc w pełni
jasne, czy obowiązek ten obejmuje ujawnianie środków finansowych
przekazywanych w ramach umów sponsoringu lub umów cywilnoprawnych, które mogą być zawierane między daną firmą a przedstawicielami organizacji pacjentów. Informacje zawarte w tym opracowaniu
dają jedynie pewne wyobrażenie o skali analizowanego zjawiska, także
dlatego, że nie obejmują wszystkich organizacji pacjentów wspieranych przez poszczególne firmy.
Dlaczego dane zawarte w tabeli pochodzą z 2015 roku? Kodeks
Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego INFARMY zobowiązuje jego sygnatariuszy do aktualizowania danych dotyczących wsparcia
4 	 http://www.infarma.pl/o-infarmie/wsparcie-organizacji-pacjentow/ (03.12.2016)
5 	 http://www.polpharma.pl/firma/kim-jestesmy/grupa-polpharma/ (02.02.2017)
6 	 http://www.polpharma.pl/upload/2016/01/polpharma-raport-spoleczny-2013-2014-lekki.pdf
(02.02.2017)
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organizacji pacjentów co najmniej raz w roku. Niniejszego przeglądu
dokonano w czasie, kiedy pełne dane za 2016 r. nie były jeszcze dostępne.
W tabeli wymieniono dwadzieścia siedem z dwudziestu ośmiu firm,
ponieważ Grupa Sanofi opublikowała wspólny raport o wsparciu organizacji pacjentów. Obok nazwy danej firmy farmaceutycznej widnieje
nazwa wspieranej przez nią organizacji pacjentów. Dlaczego wybrano
akurat te, a nie inne organizacje? W tabeli wymieniono wyłącznie
organizacje, które otrzymały od danej firmy najwyższą kwotę wsparcia
w 2015 roku. W przypadku uzyskania identycznej kwoty przez więcej
niż jedną organizację, do dalszych analiz wybierano tę, która była
wymieniona na stronie internetowej firmy farmaceutycznej jako
pierwsza. W tabeli obok nazwy wspieranej przez daną firmę organizacji pacjentów umieszczono kwotę, jaką organizacja ta otrzymała
oraz zadeklarowany cel, na jaki kwotę tę przekazano.
Kolejnym elementem systematycznego przeglądu było sprawdzenie,
czy na stronie internetowej wspieranej przez daną firmę organizacji
pacjentów lub na stronie prowadzonej przez tę organizację kampanii
zdrowotnej widnieje nazwa lub logo darczyńcy/sponsora. Efekty tej
części przeglądu zawarto w przedostatniej kolumnie tabeli.
Ostatnim elementem było sprawdzenie, czy w ofercie danej firmy
farmaceutycznej znaleźć można produkt będący lekarstwem na chorobę
wymienioną w statucie wspieranej finansowo organizacji pacjentów –
nazwę takiego produktu wpisano w kolumnie ostatniej.
Źródła danych zawartych w tabeli umieszczono w przypisach
dolnych na końcu artykułu – są to linki do stron internetowych firm
farmaceutycznych, organizacji pacjentów lub prowadzonych przez nie
kampanii zdrowotnych.
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Kwota
wsparcia
uzyskanego
od danej
firmy
w 2015 r.

Ogólne uzasadnienie wsparcia
lub nazwa i opis kampanii,
której dotyczyło wsparcie
finansowe

Czy na stronie internetowej
organizacji pacjentów lub na
stronie prowadzonej przez tę
organizację kampanii znaleziono
nazwę lub logo darczyńcy/
sponsora?

Produkt danej
firmy będący
lekiem na chorobę
wymienioną
w statucie
wspieranej
organizacji

Fundacja Gwiazda
Nadziei[I]

30 000 zł

„Nadzieja na lepsze” - pomoc
psychologiczna i aktywizacja
zawodowa osób zakażonych
wirusem HCV odbywająca się
w ośrodku specjalizującym się
w diagnozowaniu oraz leczeniu
WZW typu C i B

Tak. Na stronie projektu „Nadzieja
na lepsze” widnieje informacja
o źródle jego finansowania grancie przyznanym w ramach
konkursu “Zwyczajnie Aktywni”
współorganizowanym przez
AbbVie Polska Sp. z o.o.[II]

leki na WZW typu C
– Exviera, Viekirax

ACTELION
Pharma Polska

Polskie
Stowarzyszenie Osób
z Nadciśnieniem
Płucnym i Ich
Przyjaciół[III]

35 000 zł

Organizacja obchodów
Międzynarodowego Dnia
Nadciśnienia Płucnego (w skrócie
TNT, NP lub PAH)

Nie. Na stronach Stowarzyszenia
nie znaleziono żadnych informacji
na temat sponsorów, na materiałach
wideo prezentujących Dzień
Nadciśnienia także nie znaleziono
informacji o darczyńcach[IV]

Lek na TNT Ventavis[V]

3

ALLERGAN
Sp. z o.o.

Nie znaleziono
informacji o wsparciu
finansowym dla
organizacji pacjentów
w 2015 r.[VI]

4

AMGEN
BIOTECHNOLOGIA Sp. z o.o.

Fundacja tam
i z powrotem[VII]

50 000 zł

„Oncological education for
patients”

Tak. Częściowo. Na stronie
samego stowarzyszenia nie
znaleziono żadnych informacji
o darowiźnie[VIII] Na stronie
„Centrum edukacji zdrowotnej”
znaleziono logo darczyńców[IX]

leki onkologiczne Vectibix, Kyprolis

5

ASTELLAS
PHARMA Sp. z o.o.

Stowarzyszenie Życie
po Przeszczepie[X]

25 000 zł

Wsparcie działalności statutowej

Tak. W zakładce partnerzy jest
logo firmy[XI]

Leki stosowane po
przeszczepieAdvagraf, Prograf

6

ASTRAZENECA
PHARMA POLAND
Sp. z o.o.

Polskie Amazonki
Ruch Społeczny[XII]

15 000 zł

”Apetyt na Życie” – edukacja
i badania profilaktyczne

Tak. Częściowo. Informacji nie
znaleziono na stronie samego
projektu[XIII] Logo firmy jest
natomiast widoczne na stronie
głównej stowarzyszenia w oknie
„pomagają nam w edukacji”[XIV]

Leki na raka piersi
– Arimidex, Faslodex

7

BAYER Sp. z o.o.

Polskie Towarzystwo
Stwardnienia
Rozsianego Rada
Główna[XV]

Łącznie
100 807 zł

Infolinia, Bezpłatne konsultacje
neurologiczne, Gazeta SM
Express, paski do pomiaru cukru
we krwi, Wsparcie finansowe
Konferencji Prasowej, Kampania
Symfonia Serc

Tak. Na stronie głównej
stowarzyszenia widać logo firmy,
w gazecie SM Express widać
logo firmy.

lek na SM Betaferon

Tak. Na stronie głównej
stowarzyszenia widać logo firmy,
w gazecie SM Express widać
logo firmy.

lek na SM - Tecfidera

Nazwa firmy
farmaceutycznej

Nazwa wybranej
organizacji
pacjentów
otrzymującej
finansowe wsparcie
w 2015 r.

1

ABBVIE
Polska Sp. z o.o.

2

8

BIOGEN IDEC
POLAND Sp. z o.o.

Polskie Towarzystwo
Stwardnienia
Rozsianego[XVI]

Łącznie
169876 zł

Organizacja dodatkowych
konsultacji neurologicznych,
Ambilimpiada, Wydawnictwo
SM Express, SyMfonia Serc,
Organizacja konferencji,
Organizacja koncertu
charytatywnego, Wsparcie
organizacji kampanii
informacyjnej

9

BOEHRINGER
INGELHEIM
MARKETING
Sp. z o.o.

Fundacja Udaru
Mózgu[XVII]

28 000 zł

Brak - Sama fundacja w dużej
mierze zajmuje się profilaktyką
udaru mózgu

Tak. Logo firmy w zakładce
“wspierają nas”

lek, którego celem
jest zapobieganie
udarom - Pradaxa

10

BRISTOL – MYERS
SQUIBB POLSKA
Sp. z o.o.

Fundacja Gwiazda
Nadziei[XVIII]

Łącznie
59 000 zł

Organizacja olimpiady
z wiedzy na temat WZW typu
B i C, Organizacja obchodów
Światowego Dnia WZW typu
B i C, „PODSTĘPNE WZW”,
„Znamię. Znam je?”

Tak. Na materiałach edukacyjnych
oraz informacjach o Olimpiadzie
widać logo firmy[XIX]

lek na wirusowe
zapalenie wątroby
typu B - Baraclude

CELGENE Sp. z o.o.

Ogólnokrajowe
Stowarzyszenie
Pomocy Chorym na
Przewlekłą Białaczkę
Szpikową[XX]

Projekt Wspólne drogi oraz
Regionalne grupy wsparcia

Nie. Na stronie nie znaleziono
żadnej informacji na temat
finansowego wsparcia od
firmy Celgene, na zdjęciach
z konferencji pacjentów z cyklu
„Wspólne drogi” także nie
znaleziono informacji o źródle
finansowania[XXI]

leki na szpiczaka
mnogiego Thalidomide
Celgene,
Pomalidomide
Celgene

11

110 650 euro
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Nazwa firmy
farmaceutycznej

Nazwa wybranej
organizacji
pacjentów
otrzymującej
finansowe wsparcie
w 2015 r.

Kwota
wsparcia
uzyskanego
od danej
firmy
w 2015 r.

Ogólne uzasadnienie wsparcia
lub nazwa i opis kampanii,
której dotyczyło wsparcie
finansowe

Czy na stronie internetowej
organizacji pacjentów lub na
stronie prowadzonej przez tę
organizację kampanii znaleziono
nazwę lub logo darczyńcy/
sponsora?

Produkt danej
firmy będący
lekiem na chorobę
wymienioną
w statucie
wspieranej
organizacji

leki na astmę Modulite®, Fostex

12

CHIESI POLAND
Sp. z o.o.

Federacja Pacjentów
Polskich[XXII]

15000

TotylkoAstma.Pl – strona o profilu
edukacyjno - poradnikowym

Tak. Widać logo na stronie
głównej[XXIII] oraz małym
drukiem adres sponsora,
jednocześnie portal reklamuje się
jako: „nowy, niezależny program
edukacyjny kierowany do pacjentów
chorych na astmę.”[XXIV] Status
prawny strony został wyjaśniony
w zakładce „Wiarygodność”

13

ELI LILLY POLSKA
Sp. z o.o.

Polskie
Stowarzyszenie
Diabetyków[XXV]

2 130 zł

Wsparcie polegające na
przekazaniu materiałów
edukacyjnych dla pacjentów
(ulotek)

Nie. Na stronie Stowarzyszenia
nie znaleziono informacji
o darczyńcach. Brak dostępu do
ulotek.

lek na cukrzycę Abasaglar

14

GSK
COMMERCIAL
Sp. z o.o.

Polska Federacja
Chorych na
Astmę, Alergię
i POChP[XXVI]

20 000 zł

Obchody Światowego Dnia
POChP

Nie. Ani na stronie internetowej
Federacji ani w informacjach
o światowym dniu astmy nie
znaleziono żadnej wzmianki
o darczyńcach[XXVII]

lek na astmę –
Seretide

IPSEN POLAND
Sp. z o.o.

Stowarzyszenie
Pacjentów i Osób
Wspierających
Chorych na Guzy
Neuroendokrynne
z siedzibą
w Warszawie[XXVIII]

Łącznie
60 000 zł

Działania statutowe
Stowarzyszenia, zorganizowanie
programu edukacyjnego dla
pacjentów nt. nowotworów
neuroendokrynnych

Tak. Na stronie głównej
stowarzyszenia widać logo
firmy[XXIX] Natomiast w serwisie
edukacyjnym nota zawarta
jest w informacji prawnej, bez
loga[XXX]

Somatuline Autogel
- leczenie objawów
związanych z guzami
neuroendo-krynnymi

16

JANSSEN-CILAG
POLSKA Sp. z o.o.

Wśród wspieranych
organizacji
znalazła się m.in.
Fundacja Urszuli
Jaworskiej[XXXI]

Nie znaleziono
informacji
o wysokości
wsparcia

Działania edukacyjne on-line:
Blog HCV to nie wyrok; Facebook
profil "Pan Wątroba"

Tak. Częściowo. Na stronie Bloga
HVC nie znaleziono informacji
o sponsorach, blog przedstawiany
jest jako inicjatywa osoby prywatnej
ze wsparciem Fundacji[XXXII];
Informacji nie znaleziono także na
profilu „Pan Wątroba”[XXXIII];
Logo sponsorów znajduje się
natomiast na stronie samej Fundacji.

lek na WZW typu
C - Olysio

17

LUNDBECK
POLAND Sp. z o.o.

Brak zadeklarowanego
wsparcia polskich
organizacji pacjentów
w 2015 r. [XXXIV]

18

MERCK Sp. z o.o.

Polskie Towarzystwo
Stomijne POLILKO[XXXV]

9 500
zł[XXXVI]

Opłacenie udziału przedstawicieli
stowarzyszenia w Dniu Wiedzy
o Stomii

Nie. Na stronie Towarzystwa nie
znaleziono żadnych informacji na
temat darowizn

nowotwór jelita
grubego - Erbitux

WZW typu C Victrelis

15

19

MSD POLSKA Sp.
z o.o.

Fundacja Gwiazda
Nadziei[XXXVII]

Łącznie
30 000 zł

Warsztaty edukacyjne dla koalicji
hepatologicznej oraz grant na
działalność edukacyjną

Tak. Częściowo. Na stronie
wydarzenia firma wymieniona
jest jako partner zjazdu koalicji
hepatologicznej[XXXVIII]
Na stronie samej Fundacji
nie znaleziono informacji
o darczyńcach, informacja
o darowiznach od osób
prawnych (w sumie 237 082 zł)
znajduje się w sprawozdaniu
finansowym[XXXIX]

20

NOVARTIS
POLAND Sp. z o.o.

Polska Koalicja
Pacjentów
Onkologicznych[XL]

74507,60 zł

Cel edukacyjny i statutowy

Nie. Na stronie Fundacji
nie znaleziono informacji
o darczyńcach[XLI]

Odomzo – lek na
raka skóry

21

NOVO NORDISK
PHARMA Sp. z o.o.

Instytut Praw
Pacjenta i Edukacji
Zdrowotnej[XLII]

Wsparcie
finansowe
i niepieniężne
o łącznej
wartości
263333 zł

Obchody Światowego Dnia
Chorego, kampanie edukacyjne:
zapobieganie powikłaniom
cukrzycy; dieta w cukrzycy.

Tak. Na stronie instytutu znaleziono
logo firmy[XLIII]

Insulin NovoMix
30 – w leczeniu
cukrzycy

Materiały edukacyjne oraz
kampanie edukacyjne na
temat: szczepionek przeciwko
pneumokokom oraz kleszczowemu
zapaleniu mózgu

Tak. Nazwa firmy pojawia się na
stronie jako pierwsze w zakładce
podziękowania, bez podania
dokładnej kwoty wsparcia[XLV] Na
stronie znajdują się także linki do
sprawozdań finansowych, w których
pojawia się kwota darowizny, ale
nie podano nazwy darczyńcy[XLVI]
Na stronie kampanii przeciwko
kleszczowemu zapaleniu mózgu
w jednym wpisie podano informację
o sponsorze kampanii

Szczepionka
przeciwko
pneumokokom
- Prevenar 13,
szczepionka
przeciwko
kleszczowemu
zapaleniu mózguFSME-IMMUN

22

28

PFIZER POLSKA
Sp. z o.o.

Fundacja „Aby
żyć”[XLIV]

Łącznie
2 204 792 zł
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Nazwa firmy
farmaceutycznej

Nazwa wybranej
organizacji
pacjentów
otrzymującej
finansowe wsparcie
w 2015 r.

23

PIERRE FABRE
MEDICAMENT
POLSKA SP Z O. O.

Nie znaleziono
informacji o wsparciu
finansowym dla
organizacji pacjentów
w 2015 r.[XLVII]

24

ROCHE POLSKA
Sp. z o.o.

Federacja
Stowarzyszeń
AMAZONKI[XLVIII]

Kwota
wsparcia
uzyskanego
od danej
firmy
w 2015 r.

Ogólne uzasadnienie wsparcia
lub nazwa i opis kampanii,
której dotyczyło wsparcie
finansowe

Czy na stronie internetowej
organizacji pacjentów lub na
stronie prowadzonej przez tę
organizację kampanii znaleziono
nazwę lub logo darczyńcy/
sponsora?

Produkt danej
firmy będący
lekiem na chorobę
wymienioną
w statucie
wspieranej
organizacji

Łącznie
109000 zł

Kampania „Jest jak jest”, edukacja
wolontariuszek, wsparciu udziału
w międzynarodowej konferencji

Tak. W zakładce wspierają nas
pojawia się nazwa firmy[XLIX]

Rak piersi – Perjeta

Tak. Częściowo. Pod niektórymi
wpisami na stronie pojawia
się adnotacja „patronem
merytorycznym tekstu jest firma
Sanofi” [LII] Na stronie relacji
ze Światowego Dnia Walki
z Cukrzycą w Bydgoszczy
nie znaleziono informacji
o sponsorach. Na stronie
Stowarzyszenia nie znaleziono
logo firmy.

Insulina Lantus –
w leczeniu cukrzycy

25

Grupa Sanofi
w Polsce: SANOFIAVENTIS Sp. z o.o.,
SANOFI PASTEUR
Sp. z o.o.

Polskie
Stowarzyszenie
Diabetyków[L]

92 000 zł

„Biuletyn Informacyjny
Cukrzyca”[LI], Obchody
Światowego Dnia Walki
z Cukrzycą w Bydgoszczy,
Darowizna na wyjazd
przedstawicieli PSD na kongres
EASD w Sztokholmie

26

TAKEDA Polska
Sp. z o.o.

Stowarzyszenie
Hospicjum Łódzkie
z Łodzi[LIII]

21 460 zł

Konferencja Nowości i problemy
medycyny paliatywnej 2015

Tak. W zakładce sponsorzy
znaleziono logo firmy[LIV],
w komunikacie nie ma informacji
o sponsorach[LV]

Instanyl – lek
przeciwbólowy
stosowany
u pacjentów
z chorobą
nowotworową

27

UCB PHARMA Sp.
z o.o.

Fundacja na
Rzecz Chorych na
Parkinsona[LVI]

27000

Konferencja

Nie. Na stronie nie znaleziono
informacji o sponsorach[LVII]

Lek na Parkinsona Neupro

Źródła danych zawartych w tabeli na stronach 4-11:
(Endnotes)
I http://www.abbvie.pl/content/dam/abbviecorp/pl/docs/Wsparcie-org-pacjentow-w-2015.pdf,
05.07.2016
II http://www.gwiazdanadziei.pl/252-dolacz-do-projektu-nadzieja-na-lepsze, 05.07.2016.
III https://www1.actelion.com/documents/corporate/publications/patient-groups-2015.pdf, 05.07.2016
(w tłumaczeniu nazwy stowarzyszenia z angielskiego na polski pominięto słowo pulmonary)
IV http://www.phapolska.org/miedzynarodowy-dzien-nadcisnienia-plucnego-2015/,
http://www.
phapolska.org/grajmy-do-utraty-tchu-dla-chorych-na-nadcisnienie-plucne/, 05.07.2016,
V https://www1.actelion.com/en/healthcare-professionals/products/index.page?, 05.07.2016
VI http://www.allergan.pl/pl-pl/responsibility/complience, 02.02.2017
VII http://wwwext.amgen.com/about/how-we-operate/policies-practices-and-disclosures/transparency-disclosures/donation-and-grant-recipients/european-donations-to-patient-groups/2015---amgen-europe-gmbh-and-affiliates-patient-donations/, 06.07.2016
VIII http://tamizpowrotem.org/pl/ - strona zrealizowana przez agencję reklamową
IX http://programedukacjionkologicznej.pl/wspolpraca/, 06.08.2016
X http://www.astellas.pl/wp-content/uploads/2014/06/Patient-advocacy-groups-2015-POL.pdf,
06.07.2016
XI http://www.przeszczep.pl/vg5km_partnerzy.htm, 06.07.2016
XII https://www.astrazeneca.pl/Sustainability.html, 06.12.2016
XIII http://www.ruchspoleczny.org.pl/kampanie/apetyt_na_zycie-11.html, 06.07.2016
XIV http://www.ruchspoleczny.org.pl/, 06.07.2016
XV http://www.bayer.com.pl/pl/bayer-polska/wspolpraca-z-organizacjami-pacjenckimi/, 06.07.2016
XVI https://www.biogen-poland.pl/pl_PL/responsibility/transparency.html#organizacje-pacjent-w,
06.07.2016
XVII https://www.boehringer-ingelheim.pl/zaangazowanie-spoleczne/zaangazowanie-spoleczne/organizacje-pacjentow, 06.12.2016
XVIII http://www.b-ms.pl/responsibility/Pages/grants.aspx, 06.07.2016
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XIX http://www.gwiazdanadziei.pl/download/czerniak/2_ulotka_czerniak.pdf, http://www.gwiazdanadziei.pl/download/podstepne_wzw.pdf,
http://www.gwiazdanadziei.pl/404-v-olimpiada-wiedzy-o-wzw-w-wojewodztwie-slaskim, 06.07.2016
XX http://www.celgene.com/responsibility/patients-communities/european-patient-group-support/
patient-group-support-poland/, 06.07.2016
XXI http://spbs.com.pl/o-stowarzyszeniu/informacje-ogolne, 06.07.2016
XXII http://www.chiesi.pl/pl/o-nas/wsparcie-dla-organizacji-pacjentow, 07.06.2016
XXIII http://www.totylkoastma.pl/, 07.06.2016
XXIV http://www.totylkoastma.pl/files/opinia-w-sprawie-strony-totylkoastma.pdf, 07.06.2016 – na
stronie znajduje się ekspertyza prawna, której celem było rozpatrzenie czy strona jest reklamą leków
XXV http://www.lilly.pl/pl/odpowiedzialnosc/wsparcie-organizacji-pacjenckich.aspx
XXVI http://pl.gsk.com/pl/odpowiedzialno%C5%9B%C4%87/nasze-post%C4%99powanie/
wsp%C3%B3%C5%82praca-z-organizacjami-pacjent%C3%B3w/, 06.12.2016.
XXVII https://media.pta.med.pl/wp-content/uploads/2015/05/Informacja-prasowa_ASTMA_04_2015_
ver2.pdf, http://www.astma-alergia-pochp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=171:swia
towy-dzien-astmy&catid=3:informacje&Itemid=10, 07.07.2016
XXVIII http://www.ipsen.pl/?section=nasze-wartosci&page=ipsen-w-polsce, 07.07.2016
XXIX http://www.rakowiak.pl/, 07.07.2016
XXX http://www.guzynet.pl/nota-prawna, 07.07.2016
XXXI http://www.janssen.com/emea/sites/www_janssen_com_emea/files/janssenemea_contributions_
v4.0.pdf, http://www.janssen.com/poland/poland/wspolpraca/nasze-zaangazowanie, 07.07.2016.
XXXII http://www.hcvtoniewyrok.com/linki,
XXXIII https://web.facebook.com/PanWatroba/, 07.07.2016
XXXIV https://lundbeck.com/global/CSR/stakeholders/sponsorships, 02.02.2017
XXXV http://www.merck-serono.com/en/about_us/responsibility/patient_organizations/detailed_list_
of_contribution.html, 11.07.2016,
XXXVI Merck przekazał także 32 300 zł agencji PR-owej TELESCOPE Malina Wieczorek –Pawlak,
która specjalizuje się w kampaniach społecznych, Merck współfinansował kampanię na temat stwardnienia
rozsianego. Współpraca firm farmaceutycznych z agencjami PR nie była przedmiotem tego badania.
XXXVII http://www.msd.pl/responsibility/ethics-and-transparency/Strony/transparency.aspx,
11.07.2016.
XXXVIII http://www.gwiazdanadziei.pl/koalicja-hepatologiczna/262-vi-zjazd-koalicji-hepatologicznej,
11.07.2016
XXXIX http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/8724?reporttypeId=13, 06.12.2016
XL https://www.novartis.pl/files/WsparcieOrganizacjiPacjentow.pdf, 11.07.2016
XLI http://www.pkopo.pl/, 11.07.2016
XLII http://www.novonordisk.pl/o-Novo-Nordisk/zasady-przejrzystosci/wsparcie-udzielone-organizacjom-pacjentow.html, 11.07.2016
XLIII http://www.prawapacjenta.eu/, 11.07.2016
XLIV http://www.pfizer.com.pl/o-firmie/wartosci-firmy-i-spoleczna-odpowiedzialnosc, 11.07.2016.
XLV http://abyzyc.pl/podziekowania, 11.07.2016.
XLVI http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/11239?reporttypeId=13, 05.12.2016
XLVII http://www.pierre-fabre.com/en, 06.07.2016
XLVIII http://www.roche.pl/home/odpowiedzialnosc/wspo_praca-z-ngo-s/wsparcie-pg-2015.html,
11.07.2016.
XLIX http://www.amazonkifederacja.pl/index.php/wspieraja-nas, 11.07.2016
L http://www.sanofi.pl/l/pl/pl/layout.jsp?scat=FA60992F-2061-4108-9486-48BEA6810C31, 11.07.2016
LI http://diabetyk.org.pl/nowosc/znaczenie-prawidlowego-dawkowania-insuliny-pl.html
„patron
merytoryczny”
LII http://diabetyk.org.pl/nowosc/swiatowy-dzien-walki-z-cukrzyca-i-viii-krajowe-walne-zebranie-delegatow-psd-pl.html, 11.07.2016
LIII http://www.takeda.com.pl/~/media/Countries/pl/Files/Teksty/Organizacje_pacjenckie_2015.pdf,
11.07.2016.
LIV http://www.hospicjum.sns.pl/index.php?pl_show/page/128/, 11.07.2016

30

Prawo i Medycyna 3/2017 (68, vol. 19)

Relacje firm farmaceutycznych i organizacji pacjentów...
LV http://www.hospicjum.sns.pl/upload/komunikat%20nr%201.pdf, 11.07.2016
LVI http://www.ucb.pl/_up/ucb_pl/documents/PO%20Transfer%20of%20Value%202015%20POLAND.
pdf, 11.07.2016
LVII http://www.stronaparkinsona.pl/, 11.07.2016

Jak widać wysokość przekazywanego w 2015 r. przez poszczególne
firmy wsparcia była różnorodna – najniższa zadeklarowana kwota
wyniosła 2 130 zł, a najwyższa - 2 204 792 zł. Dwanaście z dwudziestu
trzech zadeklarowanych wpłat nie przekroczyło kwoty 35 000 zł, pięć
mieściło się w przedziale od 35 000 do 100 000 zł, sześć przekroczyło
100 000 zł. Niektóre organizacje pacjentów otrzymały finansowe
wsparcie od więcej niż jednej firmy. Każda z firm wsparła najwyższą
kwotą organizację zajmującą się walką z chorobą, na którą lek produkuje m.in. firma udzielająca wsparcia.
*
Zarysowawszy zasięg omawianego zjawiska, przejdźmy do analizy
dostępnych danych w kontekście zasad etycznego postępowania,
których firmy farmaceutyczne same zobowiązały się przestrzegać.
Przyjęty w 2008 roku przez Związek Pracodawców Innowacyjnych
Firm Farmaceutycznych INFARMA Kodeks Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego jest typowym przykładem samoregulacji.
Artykuły 47 i 48 regulują współpracę sygnatariuszy kodeksu z organizacjami pacjentów. Czy sygnatariusze kodeksu przestrzegają zasad
w nim określonych? Nie zawsze.
Zgodnie z Art. 47:
1. Każdy Sygnatariusz Kodeksu ma obowiązek publicznego
udostępnienia listy organizacji pacjentów, którym przekazuje
pomoc pieniężną lub istotną pomoc rzeczową lub niematerialną.
2. Lista, o której mowa w ust. 1, powinna obejmować krótki opis
charakteru udzielonej pomocy i jej wartość.
3. W przypadku istotnej pomocy niematerialnej, której wartość
jest trudna do oszacowania, opis musi zawierać charakterystykę
korzyści, które otrzymuje dana organizacja pacjentów.
4. Sygnatariusz Kodeksu powinien uzyskać od organizacji
pacjentów pisemne potwierdzenie przyjęcia pomocy.
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5. Informacje, o których mowa w ust. 1-3, muszą być publikowane na stronie internetowej Sygnatariusza Kodeksu, a w przypadku jej braku - na globalnej stronie internetowej grupy kapitałowejSygnatariusza Kodeksu lub na stronie internetowej ZP
INFARMA i muszą być aktualizowane co najmniej raz w roku.
Na stronach 22 z 27 sygnatariuszy Kodeksu (Grupa Sanofi występuje tu jako jeden podmiot) znaleziono dane dotyczące wspierania
organizacji pacjentów opublikowane w formie zgodnej z Kodeksem.
W dwóch przypadkach7 nie znaleziono żadnych danych na temat
wsparcia jakichkolwiek organizacji pacjentów w 2015 r., a w jednym
raporcie8 nie wymieniono polskich stowarzyszeń. Nie można jednak
wykluczyć, że żadne polskie organizacje pacjentów nie były akurat
przez te trzy firmy w danym roku wspierane. W kolejnym z raportów9
nie znaleziono informacji o kwocie przekazanego wsparcia, a w innym
- opisu charakteru udzielanego wsparcia10.
Zgodnie z Art. 48 Kodeksu „sygnatariusz nie może wykorzystywać
organizacji pacjentów jako narzędzia dotarcia z przekazem reklamowym dotyczącym produktu leczniczego wydawanego z przepisu
lekarza do pacjentów, w szczególności dotyczy to działań związanych
ze stronami internetowymi, sympozjami, wykładami, materiałami
zjazdowymi i innymi formami komunikacji.”
Nie znaleziono danych, na podstawie których można by twierdzić,
że którykolwiek z sygnatariuszy Kodeksu złamał zakaz reklamy leków
na receptę wykorzystując do tego stowarzyszenie pacjentów. Takie
działanie byłoby niezgodne nie tylko z przyjętą przez INFARMĘ
samoregulacją, ale także z obowiązującym w Polsce prawem11. Pewne
praktyki budzą jednak poważne wątpliwości.

7 	 http://www.allergan.pl/pl-pl/responsibility/complience (02.02.2017), http://www.pierre-fabre.com/
en/ (02.02.2017)
8 	 https://lundbeck.com/global/CSR/stakeholders/sponsorships (02.02.2017)
9 	 http://www.janssen.com/poland/poland/wspolpraca/nasze-zaangazowanie (02.02.2017)
10
https://www.boehringer-ingelheim.pl/zaangazowanie-spoleczne/zaangazowanie-spoleczne/organizacje-pacjentow (02.02.2017)
11
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2008 nr 45 poz. 271 z późn. zm.).

32

Prawo i Medycyna 3/2017 (68, vol. 19)

Relacje firm farmaceutycznych i organizacji pacjentów...

Przykładowo na stronie zawierającej relację z Obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w Bydgoszczy,12 sponsorowanego
m.in. przez firmę Sanofi, nie znaleziono jasnych informacji o sponsorach wydarzenia (nazwy firm wymieniono po prostu jako uczestników spotkania - „po raz kolejny zaszczyciły nas swoją obecnością
firmy…”). Obchody zawierały także część naukową, a prezentację na
temat nowości w insulinoterapii (pt. „Nowości w insulinoterapii - nowe
preparaty insuliny bazalnej”) przedstawiła lekarka znajdująca się na
liście przedstawicieli zawodów medycznych, którzy uzyskali świadczenia od firmy sponsorującej tę konferencję13.
Wątpliwości może także wzbudzać prezentowanie informacji
o sponsorach artykułów omawiających metody leczenia danej choroby
w niejednoznacznej formie – „partnerem merytorycznym artykułu jest
firma…” - stosowanej choćby w „Biuletynie Informacyjnym Cukrzyca”.
Powyższy problem wiąże się z Art. 14 Kodeksu Dobrych Praktyk
regulującym przejrzystość stron internetowych, zgodnie z którym:
1. Treść i cel strony internetowej, której właścicielem lub sponsorem
jest Sygnatariusz Kodeksu, muszą jednoznacznie wskazywać:
• nazwę oraz adres (w tym e-mail) sponsora strony internetowej,
• źródło lub autora informacji oraz datę ich zamieszczenia na
stronie internetowej,
• docelowych odbiorców, do których adresowana jest strona internetowa (np. pracownicy ochrony zdrowia, pacjenci i ogół społeczeństwa lub obie te grupy równocześnie),
• cel istnienia strony internetowej.
Na licznych stronach internetowych kampanii zdrowotnych trudno
jest znaleźć informacje o sponsorach spełniające te wymogi. Dobrym
przykładem jest tutaj „Blog HCV to nie wyrok”14: informacja, że jest
współfinansowany przez firmę farmaceutyczną, znajduje się na stronie
12
http://diabetyk.org.pl/swiatowy-dzien-walki-z-cukrzyca-i-viii-krajowe-walne-zebranie-delegatow-psd/ (02.02.2017)
13
http://217.149.241.43/swiadczenia_uzyskane_przez_przedstawicieli_zawodow_medycznych_
sanofi_aventis.pdf , 02.02.2017
14
http://www.hcvtoniewyrok.com/ , 02.02.2017
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internetowej tej firmy15 – jednak bez podania kwoty wsparcia. Blog
ten natomiast przedstawiany jest jako strona prowadzona przezindywidualnego pacjenta, nie znaleziono na nim informacji o sponsorach/
darczyńcach, a jedynie logo Fundacji Urszuli Jaworskiej.
Powyższy przykład nieprzejrzystości stron internetowych ilustruje
dość powszechne zjawisko, od lat obserwowane także w innych
krajach16. Na stronach internetowych żadnej z wymienionych
w tabeli organizacji pacjentów nie znaleziono szczegółowych (tj.
zawierających kwotę i nazwę darczyńcy lub sponsora) informacji
o otrzymanych wpłatach od firm farmaceutycznych. W dostępnych
w Internecie17 rocznych sprawozdaniach finansowych niektórych
stowarzyszeń znaleziono zbiorczą informację o sumie darowizn od
osób prawnych - bez podania nazwy poszczególnych darczyńców.
Co więcej, na stronach 7 w 21 organizacji pacjentów nie znaleziono żadnych informacji o darczyńcach lub sponsorach. Na stronach 14 z 21 organizacji pacjentów znaleziono wzmianki o darczyńcach lub sponsorach w formie: logo z zakładce „podziękowania”,
„wspierają nas”, „nasi partnerzy”, „pomagają nam”, logo bez komentarza lub jako wspominana już adnotacja „partnerem merytorycznym
artykułu jest firma…”.
Niejednokrotnie, nawet jeśli logo darczyńcy lub sponsora pojawia
się na stronie organizacji pacjentów, nie widać go na stronie kampanii
zdrowotnej lub konferencji organizowanej przez tę organizację i finansowanej lub współfinansowanej przez daną firmę farmaceutyczną.
Jakie szanse i zagrożenia wiążą się z tym zjawiskiem?
Szanse i zagrożenia - studium przypadku – szczepionki i insulina

15
http://www.janssen.com/poland/wspolpraca/nasze-zaangazowanie, 02.02.2017
16
Por. Ball Douglas E., Klara Tisocki, Andrew Herxheimer, 2006, Advertising and Disclosure of
Funding on Patient Organisation Websites: a Cross-Sectional survey, „BMC Public Health” nr 6 (1), Kent
Alastair, 2007; Marshall Jessica, Peter Aldhous, 2006, Patient Groups Swallowing the Best Advice?, „New
Scientist” z 28.10.; M. S. McCoy, M. Carniol, K. Chockley, J. W. Urwin, E. J. Emanuel, H. Schmidt, Conflicts
of Interest for Patient-Advocacy Organizations, „The New England Journal of Medicine”, 2017, nr 376.
17
http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/
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Czy organizacje pacjentów i firmy farmaceutyczne znajdują się
w sytuacji konfliktu interesów18? Nie zawsze. Podstawowym celem
istnienia organizacji pacjentów jest wspieranie pacjentów chorych
na daną chorobę. Celem firm farmaceutycznych jest natomiast zysk
uzyskany dzięki sprzedaży swoich produktów. Jeśli dana firma produkuje lek, który jest najskuteczniejszy w walce z daną chorobą – zarówno
w interesie tej firmy jak i w interesie chorych jest, aby został on objęty
refundacją. To, czy objęcie danego specyfiku refundacją leży także
w interesie publicznym, ocenia Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która biorąc pod uwagę także inne zmienne (m.in.
cenę leku, liczbę chorych na daną chorobę, porównanie skuteczności
nowej terapii do już dostępnego leczenia) dokonuje analizy jakościowo-kosztowej rekomendując (lub nie) dany lek do refundacji.
Organizacje pacjentów pełnią istotną rolę w systemie opieki zdrowotnej. Jak wszystkie organizacje pozarządowe, mogą przyczyniać się
do realizacji ideału społeczeństwa obywatelskiego19 chroniąc interesy
grup i jednostek dzięki oddolnemu zaangażowaniu, samoorganizacji
i solidarności. Poprzez aktywizm społeczny i dobroczynność uzupełniają politykę państwa dostarczając tych dóbr i usług, których nie
zapewnia w wystarczającym stopniu ani państwowa służba zdrowia,
ani rynek. Mogą więc m.in. organizować zbiórki na leczenie konkretnych osób, pomagać pacjentom w uzyskaniu informacji o danej
chorobie oraz sposobach jej leczenia, promować badania profilaktyczne, stanowić platformę wymiany doświadczeń i grupę wsparcia dla
pacjentów, wreszcie – reprezentować chorych i naciskać na decydentów
w celu wywołania potrzebnych zmian w systemie opieki zdrowotnej.
Teoretycznie więc wsparcie finansowe ze strony firm farmaceutycznych może ułatwiać organizacjom pacjentów spełnianie wszystkich
wyżej wymienionych pożytecznych funkcji.

18
O tym, czym jest konflikt interesów oraz jakie formy może przybierać w obrębie działań sektora
farmaceutycznego pisałam w: E. Kaczmarek, Etyczne wyzwania w przemyśle farmaceutycznym – zarys problematyki, Annales. Etyka w życiu gospodarczym, vol.18 nr 3, 2015.
19
D. Pietrzyk-Reeves, Idea społeczeństwa obywatelskiego: współczesna debata i jej źródła, Toruń 2012.
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Zarysowawszy, jakie korzyści może przynosić współpraca firm farmaceutycznych z organizacjami pacjentów, przejdźmy do studium przypadku.
Jak wynika ze strony internetowej firmy Pfizer20, w 2015 roku przekazała ona łącznie kwotę ponad 2 milionów złotych fundacji „Aby żyć”.
Na stronie fundacji „Aby żyć”, w zakładce „podziękowania”, znaleziono
informację o udzieleniu „grantu edukacyjnego na rzecz Fundacji „Aby
żyć” w propagowaniu działań promujących profilaktykę groźnych dla
życia i zdrowia chorób wywołanych przez pneumokoki”21 przez firmę
Pfizer Polska Sp. z o.o., jednak bez podania wysokości tego wsparcia.
Informacje o łącznej kwocie darowizn otrzymanych przez Fundację bez
podania nazw darczyńców znaleziono w sprawozdaniu finansowym
Fundacji. Ponad milion z przekazanych fundacji środków wpłacono
na „kampanię społeczno-edukacyjną na rzecz szczepień przeciwko
pneumokokom”22. Fundacja jest organizatorem ogólnopolskiej kampanii
„Pneumokokom mówimy: Szczepimy!!!”. Na stronie tej kampanii nie
znaleziono jednak żadnych informacji na temat jej sponsorów23.
Patronem kampanii zostali Główny Inspektor Sanitarny oraz
Rzecznik Praw Dziecka. W ramach kampanii powstała strona internetowa, na której znajduje się baza wiedzy o pneumokokach, informacja
o bezpłatnych szczepieniach, wyprodukowano także spot telewizyjny
i radiowy promujący szczepionki. W ramach kampanii zorganizowano
również „akademię e-learningową” czyli konkurs wiedzy o pneumokokach, w którym można było wygrać sprzęt elektroniczny (m.in.
tablet lub czytnik e-booków)24.
Wśród pozytywnych potencjalnych skutków tej kampanii można
wymienić wzrost świadomości zdrowotnej na temat chorób wywoływanych przez pneumokoki, rozpowszechnianie informacji o darmowych szczepieniach dostępnych w Polsce oraz promowanie idei szczepień ochronnych wśród rodziców małych dzieci. Autorka artykułu, za
20
21
22
23
24
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http://www.pfizer.com.pl/o-firmie/wartosci-firmy-i-spoleczna-odpowiedzialnosc, 03.02.2017
http://abyzyc.pl/podziekowania
http://www.pfizer.com.pl/o-firmie/wartosci-firmy-i-spoleczna-odpowiedzialnosc, 04.02.2017
http://szczepimy.com.pl/o-kampanii/organizator-kampanii/, 04.02.2017
http://szczepimy.com.pl/akademia-e-learningowa/nagrody/, 03.02.2017
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Światową Organizacją Zdrowia25 oraz AOTMiT26 przyjmuje, że inwazyjne choroby pneumokokowe stanowią realne zagrożenie zdrowotne,
a obecne na rynku szczepionki są skuteczną i bezpieczną metodą walki
z tym zagrożeniem. Świadczyć może o tym także fakt, że od stycznia
2017 roku szczepienia przeciwko pneumokokom znalazły się w kalendarzu szczepień obowiązkowych27.
Jakie potencjalne zagrożenia wiążą się jednak z opisanym wyżej
przypadkiem? Po pierwsze, brak widocznej informacji o sponsorach
na stronie kampanii przyczynia się do kryzysu zaufania wobec patronujących jej instytucji publicznych oraz wspierających ją ekspertów,
a w efekcie osłabia autorytet całej medycyny konwencjonalnej. Przez
niektórych odbiorców kampanii – zwłaszcza tych, którzy samodzielnie
docierają do informacji o jej finansowaniu - jest ona w całości odbierana po
prostu jako kryptoreklama. Zjawisko to można zaobserwować w wypowiedziach niektórych internautów wyrażających o kampanii swoje sceptyczne opinie 28. Brak jasnej informacji o sponsorach kampanii dostarcza
argumentów do siania niepokoju przez tzw. ruchy antyszczepionkowe.
Po drugie, bezstronność kampanii faktycznie może wzbudzać pewne
wątpliwości. Na jej stronie internetowej znajdują się m.in. informacje na
temat różnych typów szczepionek, przy czym typ produkowany przez
sponsora kampanii przedstawiany jest korzystniej niż inne, produkowane przez konkurencję29. Tymczasem ostatecznie to szczepionka
innej firmy została objęta refundacją przez Ministerstwo Zdrowia,
które na swojej stronie zapewnia: „pojawiające się w mediach opinie,
że preparat, który wygrał przetarg na refundowane szczepienia przeciw
pneumokokom, nie ochroni polskich dzieci przed najgroźniejszymi

25
http://www.who.int/immunization/topics/pneumococcal_disease/en/, 04.02.2017
26
http://www.aotm.gov.pl/www/wp-content/uploads/opz/2016/OP-060-2016.pdf, 04.02.2017
27
http://gis.gov.pl/images/ep/so/pso_2017_-_nowelizacja.pdf, 10.02.2017
28
Wypowiedź podpisana jako Ludwik Nosowski: „(…) Eksperci akcji - każdy z nich brał zlecenia
od producentów szczepionek przeciw pneumokokom. (…) To jest KAMPANIA REKLAMOWA.”http://www.
doktor-mama.pl/2014/10/pneumokokom-mowimy-szczepimy.html, 10.02.2017
29
Por. fragment dotyczący porównania PCV13 z PCV10, http://szczepimy.com.pl/ruszyla-nowa-odslona-kampanii-pneumokokom-mowimy-szczepimy/, 10.02.2017.
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szczepami bakterii, są nieprawdziwe.”30 Informacje dotyczące porównania różnych szczepionek prezentowane na stronie kampanii sponsorowanej przez producenta tylko jednej z nich z pewnością nie sprawiają wrażenia bezstronnych.
Drugi z omawianych przypadków także wiąże się z trójczłonową
relacją: firma farmaceutyczna – organizacja pacjentów – decydenci
i dotyczy problemu refundacji. Jak czytamy na stronie internetowej
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków: „W ostatnim czasie Polskie
Stowarzyszenie Diabetyków podjęło działania mające na celu wprowadzenie długodziałającego analogu insuliny Toujeo na listy leków
refundowanych.”31 W 2015 r. PSD otrzymało w sumie 92 000 zł od
producenta tej insuliny32. W 2016 r. PSD apelowało do Ministerstwa
Zdrowia o pozostawienie na liście leków refundowanych innej insuliny
tego samego producenta, jednocześnie na stronie internetowej stowarzyszenia zdecydowanie mniej miejsca poświęcono pojawieniu się na
liście refundacyjnej tańszego leku biopodobnego innego producenta33.
Co więcej, w artykułach publikowanych na stronie PSD (często
z dopiskiem „patronem merytorycznym tekstu jest firma Sanofi”)
opowiadano się za wyższością analogów insulin (których producentem
jest m.in. firma Sanofi) nad tańszymi insulinami ludzkimi (produkowanymi m.in. przez polskich producentów): „Wśród dostępnych preparatów mamy insulinę NPH oraz analog długodziałający. (…) Dobrą
alternatywą jest analog długodziałający.”34 Tymczasem Stanowisko
Rady Przejrzystości AOTMiT nr 101/2016 z 26 września 2016 r. w tej
sprawie ma inny wydźwięk: „w wytycznych Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego (ADA 2016) zwraca się uwagę, że pacjenci
30
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/wybrana-szczepionka-przeciwko-pneumokokom-bedzie-chronila-zdrowie-dzieci/, 10.02.2017
31
http://diabetyk.org.pl/pisma-do-ministerstwa-zdrowia-w-sprawie-insuliny-toujeo/, 10.02.2017
32
http://www.sanofi.pl/l/pl/pl/layout.jsp?scat=FA60992F-2061-4108-9486-48BEA6810C31,
11.02.2017
33
http://diabetyk.org.pl/dobra-wiadomosc-dla-diabetykow-potwierdzona-refundacja-insuliny-lantus/, 11.02.2017
34
http://diabetyk.org.pl/co-decyduje-o-wyrownaniu-i-bezpieczenstwie-w-leczeniu-cukrzycy/,
12.02.2017
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bez udokumentowanych epizodów hipoglikemii mogą być z powodzeniem leczeni tańszymi insulinami NPH.”
W artykułach, których patronem merytorycznym jest firma Sanofi,
zaleca się także wczesne leczenie cukrzycy typu 2 za pomocą insulinoterapii: „Nie traktujmy insulinoterapii jak ostatniej deski ratunku. Insulina może być pierwszą skuteczną bronią w walce z cukrzycą w strategii leczenia. Warto dostrzec zalety insulinoterapii, by nie była ona
postrzegana jako kara, ale była powodem sukcesu w postaci długotrwałego, dobrego wyrównania cukrzycy.”35 Tymczasem Zalecenia
kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2016 PTD
zalecają insulinoterapię w leczeniu cukrzycy typu 2 tylko u pacjentów
spełniających pewne kryteria36.
Powyższe rozbieżności prowokują do zadania następującego
pytania: czy w swoich działaniach, w tym występując do Ministerstwa
Zdrowia o refundację konkretnych leków, PSD reprezentuje wyłącznie
interes pacjentów chorych na cukrzycę, czy też może broni interesu
swoich sponsorów/darczyńców? Reprezentowanie interesu sponsorów/
darczyńców nie musi koniecznie wynikać ze złej woli członków PSD,
ale z faktu, że producenci konkretnych leków (w tym insulin) nie tylko
wspierają finansowo stowarzyszenie, ale także angażują się w edukację
zdrowotną jego członków, pośrednio lub bezpośrednio dostarczając
informacji na temat nowych metod leczenia. Jednak producenci leków
nie powinni być głównym ani jedynym źródłem informacji na temat
terapii danego schorzenia, ponieważ informacje przez nich dostarczane mogą być wybiórcze lub tendencyjne37.
Podsumowując, wsparcie finansowe firm farmaceutycznych dla
organizacji pacjentów może wywoływać następujące zagrożenia:
• Dostarczanie pacjentom stronniczych informacji.
35
http://diabetyk.org.pl/insulinoterapia-czy-to-tylko-ostatnia-deska-ratunku/, 02.02.2017
36
http://www.metabol.wl.uj.edu.pl/documents/20028879/9d8590c5-392c-421d-8e4f-e031123b5843,
12.02.2017.
37
Ziegler M.G., Lew P., Singer B.C., The accuracy of drug information from pharmaceutical sales
representatives. JAMA, 1995, 273; Stryer, D. & Bero, L.A., Characteristics of materials distributed by drug
companies. An evaluation of appropriateness, Journal of General Internal Medicine, 1996, 11.
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•

Występowanie do Ministerstwa Zdrowia z postulatami nieoptymalnymi z punktu widzenia interesu pacjentów.
• Podważanie zaufania do kampanii zdrowotnych i medycyny
konwencjonalnej.
• Nierówne szanse różnych grup pacjentów w „walce” o wpływ
na opinię publiczną oraz uwagę Ministerstwa Zdrowia38.
Aktywność organizacji pozarządowych powinna mieć przede
wszystkim charakter oddolny (nie od sponsora do pacjenta, a od
pacjenta do decydenta), aby stopień wpływu danej organizacji odzwierciedlał zakres realnych problemów i potrzeb pacjentów w Polsce, a nie
zamożność sponsora.
Krótka lista proponowanych zmian instytucjonalnych i prawnych
Wśród potencjalnych rozwiązań analizowanych w tym artykule
problemów można wymienić:
• Włączenie zapisów zbliżonych do Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego oraz Kodeksu Przejrzystości INFARMY
do polskiego prawa, tak by wszyscy działający w Polsce producenci leków byli w równym stopniu zobowiązani do upubliczniania
informacji o wszelkich relacjach finansowych z organizacjami
pacjentów (oraz przedstawicielami zawodów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia). Dzięki takiemu rozwiązaniu ujawnianie
tych istotnych dla zdrowia publicznego informacji nie będzie zależało wyłącznie od dobrej woli poszczególnych podmiotów.
• Wprowadzenie obowiązku składania pisemnej deklaracji
konfliktu interesów przez organizacje pacjentów wchodzące
w kontakt z Ministerstwem Zdrowia lub występujące o patronat
nad swoimi działaniami do instytucji publicznych.
• Zmiany prawne wprowadzające obowiązek ujawniania szczegółowych (zawierających kwotę i nazwę darczyńcy) informacji
o darowiznach od osób prawnych wpłacających jednorazowo
38
Obecnie organizacje, które np. z powodu chęci uniknięcia konfliktu interesów odmawiają finansowania przez firmy farmaceutyczne, znajdują się na przegranej pozycji, por. A. Krawczak, In vitro. Bez strachu,
bez ideologii, Warszawa, r. 2016, Trzeci sektor i niepłodność, czyli zaglądając za kulisy.
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kwoty powyżej 15 000 zł na stronach internetowych organizacji
pożytku publicznego39.
• Wprowadzenie prawnego obowiązku ujawniania jednoznacznej
informacji o sponsorach na wszelkich związanych ze zdrowiem
materiałach sponsorowanych (minimum w formie wyraźnego
logo z napisem „sponsorzy”).
• Zmiany prawne regulujące umowy sponsoringowe między
organizacjami pożytku publicznego a prywatnymi podmiotami. Reguły dotyczące finansowania stowarzyszeń przez
firmy farmaceutyczne mogłyby przypominać te obowiązuję
w sektorze publicznym – jawny system grantów, w ramach
którego wiadomo, na jaki cel przekazano daną sumę pieniędzy.
• Opracowanie przez Ministerstwo Zdrowia oraz udostępnienie
w Internecie przystępnego poradnika dotyczącego publicznie
dostępnych źródeł bezstronnej i rzetelnej wiedzy na temat leków
dla pacjentów (zawierającego m.in. objaśnienie jak korzystać
z bazy Europejskiej Agencji Leków).
Żadne zmiany prawne nie przyniosą jednak rezultatów bez wzmocnienia instytucji zajmujących się nadzorem nad jego przestrzeganiem,
takich jak Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Organy zajmujące się
m.in. ściganiem nadużyć dotyczących reklamy leków powinny mieć
fizyczną możliwość sprawnego reagowania na przypadki naruszenia
obowiązującego już prawa i wymierzania wysokich kar finansowych.

39
Obecnie informacje takie należy upubliczniać np. poprzez wyłożenie ich dla zainteresowanych
w pomieszczeniach ogólnie dostępnych (Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych).
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Przebiegły biegły. O fałszywej opinii biegłego
w procesie karnym słów kilka

Sprawy sądowe, w których na ławie oskarżonych zasiada lekarz
i które za przedmiot mają rozstrzygnięcie o odpowiedzialności karnej,
zawsze budziły duże zainteresowanie społeczeństwa. Dla prawników
jednak procesy lekarzy są bardzo trudne.1 Sprawy te bowiem mają to do
siebie, że wymagają pozyskania wiadomości specjalnych. Sąd orzekający
w sprawie nie dysponuje wiedzą fachową pozwalającą ocenić postępowanie oskarżonego z punktu widzenia jego zgodności z regułami postępowania określonymi przez wiedzę tak „tajemną” jak np. medyczna.2
Sąd wiadomości takich nie posiada, a nawet gdyby posiadał, to i tak nie
może łączyć funkcji biegłego z niezależną rolą sądu. Tego rodzaju fuzja
obu funkcji pozbawiałaby możliwości dokonywania konfrontacji własnych poglądów z poglądami biegłych. To z kolei mogłoby prowadzić do
naruszenia gwarancji procesowych strony, w tym prawa do zadawania
pytań i kwestionowania opinii biegłych, co w konsekwencji niewątpliwie powodowałoby ograniczenie prawa do obrony.3
1
Zob. A. Zoll, Odpowiedzialność karna lekarza za niepowodzenie w leczeniu, Warszawa 1988, s. 3;
K. J. Pawelec, Proces dowodzenia w postępowaniu karnym, Warszawa 2010, s. 353.
2
Zob. A. Zoll, jw., s. 3.
3
Zob. G. Kopczyński, Konfrontacja biegłych w polskim procesie karnym, Warszawa 2008, s. 165; A.
Gaberle, Dowody w sądowym procesie karnym. Teoria i praktyka, Warszawa 2010, s. 197; R. Augustyn, Zarys
metodyki obrony lekarza w postępowaniu karnym w sprawach o błąd medyczny, Poznań 2010, s. 147 i n.; T.
Widła, Ocena dowodu z opinii biegłego, Katowice 1992, s. 19.
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To, że za dowodem z opinii biegłego stoi autorytet nauki oraz praktyczna znajomość badanego przedmiotu, uzasadnia w dużej mierze
swoiste „uprzywilejowanie” dowodu z opinii biegłego przed innymi
dowodami zgromadzonymi w sprawie.4 Taka istotność nie oznacza
jednak, że jest „królową dowodów”. Opinia, tak jak każdy inny
dowód, podlega swobodnej ocenie sądu. Zarówno w doktrynie jak
i bogatym orzecznictwie Sądu Najwyższego5 podkreśla się, że musi
on być oceniony z zachowaniem następujących wskazań: 1) czy biegły
dysponuje wiadomościami specjalnymi niezbędnymi do stwierdzenia
okoliczności mających istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, 2)
czy opinia jest logiczna, a więc wewnętrznie niesprzeczna, 3) czy jest
zgodna z doświadczeniem życiowym i wskazaniami wiedzy, 4) czy
jest pełna i jasna oraz 5) czy nie zachodzi niewyjaśniona sprzeczność
między tą opinią a inną ujawnioną w tej samej sprawie (tzw. sprzeczność zewnętrzna). Innymi słowy mówi się, że wywód badania oraz
przesłanki uzasadnienia opinii winny być dowodowo tak przekonywające, by sąd, prokurator, oskarżony i obrońca mogli wnioski płynące
z opinii przyjąć za swoje. Opinia powinna być zatem ujęta w sposób
tak zrozumiały, by mogła zostać uznana jak ich własna.6
Podkreślić więc trzeba, że ze względu na fakt, iż opinii biegłego
zasięga się, jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie
dla sprawy wymaga wiadomości specjalnych (art. 193 §1 k.p.k.), jej
treść będzie miała ogromny wpływ na czynienie ustaleń w sprawie. Za
wiadomości specjalne uważa się bowiem wiadomości przekraczające
poziom wiedzy człowieka wykształconego o odpowiednim doświadczeniu życiowym i zasobie wiedzy ogólnej.7 Wykraczają one zatem
poza normalną, powszechną w danych warunkach rozwoju społecznego
wiedzę, z uwzględnieniem faktu rozwoju i powszechności wiadomości

4
Zob. I. Chojecka, Sugestia mylnej ekspertyzy (przyczynek do ekspertyzy pisma), Archiwum Kryminologiczne z. 1-2/1935, t. II, s. 201, 223, 236.
5
Tak np. wyrok SN z 06.05.1983, IV KR 74/83, OSNKW nr 12/1983, poz. 102.
6
Zob. J. Sehn, Dowód z biegłych w postępowaniu sądowym, NP nr 3/1956, s. 34.
7
Tak wyrok SN z 15.04.1976, II KR 48/76, OSNKW nr 10-11/1976, poz. 133.
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określonego typu w procesie zmian, w sferze wiedzy ogólnej.8 Nie obejmują one wiedzy z zakresu prawa, chyba, że chodzi o prawo obce.9
Wskazuje się także, że okoliczność, iż biegły jest jedynie „specjalistą
pierwszego stopnia”, co w świetle przepisów dotyczących wykonywania
zawodu lekarza nie uprawnia do posługiwania się tytułem „specjalisty”,
nie stanowi podstawy do podważania wiadomości specjalnych posiadanych przez biegłego z zakresu medycyny sądowej.10
Od biegłego należałoby zatem oczekiwać, że jego opinia będzie
rzetelna, sporządzona z najwyższą starannością, jasna i wyczerpująca,
a tym samym, że przyczyni się do wydania rozstrzygnięcia w sprawie.
Zdarzyć się jednak może, że opinia będzie zawierała pewne nieprawidłowości. Kodeks postępowania karnego rzecz jasna nie wskazuje,
jakie wady mogą wystąpić, lecz reguluje, kiedy należy sięgnąć po
opinię uzupełniającą, bądź też kiedy należy powołać innych biegłych.
W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na art. 201 k.p.k.,
stosownie do którego można wezwać ponownie tych samych biegłych
lub powołać innych, jeżeli opinia jest niepełna, niejasna albo gdy
zachodzi sprzeczność w samej opinii lub między różnymi opiniami
w tej samej sprawie.
Analizując orzecznictwo zauważyć można, że opinia niepełna oznacza
to samo, co „niezupełna” (mająca pewne braki), „niecałkowita” (częściowa), „niekompletna”, „niedokładna”, „ograniczona”; jest to opinia,
w której czegoś brakuje, o której nie można powiedzieć, że zawiera
wyczerpujące naświetlenie określonej kwestii.11 Będzie niepełna, jeśli
nie zawiera odpowiedzi na postawione pytania, nie uwzględnia wszystkich istotnych dla rozstrzygnięcia konkretnej kwestii okoliczności bądź
nie zawiera uzasadnienia wyrażonych w niej ocen i poglądów.12 Przyjmuje się także, że opinia będzie niepełna jeśli pomija niezbędne czyn8
Zob. Z. Doda, A. Gaberle, Dowody w procesie karnym, Warszawa 1995, s. 79 i n.; T. Widła, jw., s. 12.
9
Zob. P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 1 296, Warszawa 2011, t. I, s.1104; wyrok SN z 12.11.1973, II KR 285/72, OSNKW nr 4/1974, poz. 73.
10
Tak post. SN z 23.02.2007, II KO 38/06, OSNwSK nr 1/2007, poz. 50.
11
Tak post. SN z 27.09.2006, IV KK 330/06, (niepubl.), za: P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, jw., s.1142.
12
Tak post. SN z 01.09.1975, Z 24/75, OSNPG nr 11/1975, poz. 120.
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ności badawcze, co ma wpływ na wnioski końcowe13, kiedy nie zawiera
kompletnego sprawozdania z przeprowadzonych badań14, zawiera
jedynie konkluzję bez podania przesłanek, które do niej doprowadziły15 albo też pomija dowody16 lub opiera się na niewystarczającym
materiale dowodowym17. Tytułem przykładu można wskazać na orzeczenie, w którym zaznaczono, że „jeśli się zważy, że biegli opisując stan
psychiczny skazanego odnotowali «obecnie brak omamów, zaznaczona
postawa urojeniowa, skłonność do urojeniowej interpretacji świata» i nie
ustosunkowali się do tych okoliczności, przeto opinia przez nich wydana
nie może nie budzić wątpliwości i być uznana za kompleksową”18.
W innym orzeczeniu SN stwierdził, że „w sytuacji gdy jeden z biegłych
lekarzy występujących w sprawie przyznał przed sądem, że fizycznie
nie zapoznał się z materiałami zawartymi w aktach sprawy, a jedynie
czytał opinie wydawane w tej sprawie przez drugiego z biegłych, który
na bieżąco konsultował z nim swoje stanowisko, nawet gdy obydwaj
uczestniczyli w postępowaniu dowodowym przed sądem, rodzi się
poważna wątpliwość, czy wydaną przez nich opinię można uznać za
pełną i jasną w rozumieniu art. 201 k.p.k.”19.
Co do niejasności opinii przyjmuje się, że zachodzi ona wówczas,
gdy opinia nie pozwala na zrozumienie wyrażonych w niej ocen
i poglądów bądź sposobów dochodzenia do nich; gdy biegły posługuje
się nielogicznymi argumentami20 oraz wówczas, gdy opinia zawiera
wewnętrzne sprzeczności21. Ponadto podnosi się, że opinia będzie
niejasna, gdy wnioski końcowe są nielogiczne, nieścisłe, łączą się
z takimi zastrzeżeniami, że nie można wręcz ustalić ostatniego poglądu
13
Tak wyrok SN z 12.05.1988, II KR 92/88, OSNPG nr 2/1989, poz. 35.
14
Tak P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, jw., s. 1141 i n.
15
Tak wyrok SN 13.10.1998, II KKN 225/99, Prok. i Pr. - wkł. do nr 3/1999, poz. 13; wyrok SN
z 12.03.1979, I KR 27/79, OSNPG nr 10/1979, poz. 138.
16
Tak wyrok SN z 09.05.1988, II KR 96/88, OSNKW nr 9-10/1988, poz. 72.
17
Tak wyrok SN z 08.01.2002, IV KKN 646/97, LEX 53007.
18
Tak wyrok SN z 13.07.2005, IV KK 85/05, OSNwSK nr 1/2005, poz. 1355.
19
Tak wyrok SN z 15.02.2001, WA 2/01, LEX nr 553806.
20
Tak post. SN z 01.09.1975, Z 24/75, OSNPG nr 11/1975, poz. 120.
21
Tak wyrok SA w Krakowie z 14.10.2008, II AKa 133/08, KZS nr 11/2008, poz. 58.

Prawo i Medycyna 3/2017 (68, vol. 19)

45

Jakub Hanc, Agnieszka Skowron

biegłego, względnie jest on niezrozumiały, bądź też gdy końcowe
wnioski nie znajdują oparcia w badaniach.22
Zdarzyć się także może, że w tej samej sprawie zostaną sporządzone
dwie opinie, których wnioski i tezy są ze sobą sprzeczne. W doktrynie
oraz orzecznictwie wskazuje się, że przyczyn takiej sprzeczności
można upatrywać w kilku źródłach. Może się okazać, że biegli nie
dysponowali tożsamym materiałem badawczym, stosowali odmienne
metody badawcze, nie korzystali z identycznych przyrządów badawczych, różny był zakres przeprowadzonych przez nich badań, a także
reprezentowali konkurencyjne szkoły naukowe23. Sprzeczność między
opiniami może zachodzić także na skutek: przeprowadzenia badań
w różnym okresie od momentu zaistnienia danego zdarzenia, braku
tożsamości w kwalifikacjach biegłych, odmiennych zakresów przeprowadzonych konsultacji, czy też różnicy w możliwości dostępu do
dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia badań.24 W odniesieniu
do opiniowania sądowo-lekarskiego w doktrynie wskazano ponadto na
rozbieżności, które mogą wynikać: ze stosowania nieanalogicznych
reguł opiniodawczych, z odmiennych interpretacji, a także z różnej
oceny dostateczności zakresu informacji dla wydania opinii.25
Sprzeczność może występować także w postaci wewnętrznej, kiedy
zachodzi stosunek wykluczania się twierdzeń, bądź gdy twierdzenia te
są sprzeczne z przeprowadzonymi badaniami.26 Pojawia się ona wtedy,
gdy zawarte w niej wnioski są nielogiczne albo budzą wątpliwości pod
kątem trafności w porównaniu z podanym w opinii materiałem badawczym.27 Słusznie podkreśla się, że jeżeli opinia ma stanowić kluczowy
22
Tak wyrok SN z 12.05.1988, II KR 92/88, OSNPG nr 2/1989, poz. 35; post. SN z 27.09.2006, IV KK
330/06, LEX 32579; post. SA w Krakowie z 06.11.2008, II AKa 160/08, Prok. i Pr. – wkł. do nr 6/2009, poz. 50.
23
Tak G. Kopczyński, jw., s. 171 i n. Warto wskazać za SN, że „pochodzenie biegłych z jednej szkoły
w znaczeniu naukowym oraz wykonywanie pracy we wspólnym zakładzie pod kierownictwem naukowym jednej
i tej samej osoby nie stanowi okoliczności powodującej osłabienie zaufania do tych biegłych” (wyrok z 14.03.1961,
III K 79/61, przytaczany za G. Kopczyński, jw., s. 171 wraz z glosą S. Waltosia, NP nr 11/1961, s. 1498).
24
Tak G. Kopczyński, jw., s. 172.
25
Zob. K. Jaegermann, Z. Marek, Rozbieżności w opiniach sądowo – lekarskich, Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminalistyki nr 4/1979 (t. XXIX), s. 250.
26
Tak M. Kurowski (w:) Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. D. Świecki, Warszawa
2015, t. I, s. 688.
27
Tak P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, jw., s.1144.
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dowód, na podstawie którego sąd decyduje o rozstrzygnięciu, to sformułowania, jakich używa biegły, nie mogą być „płynne”, lecz powinny
być jednoznaczne i wewnętrznie niesprzeczne.28
W razie zaistnienia sytuacji określonej w art. 201 k.p.k., możliwe
są dwie reakcje organu procesowego (sądu): ponowne wezwanie tych
samych biegłych lub powołanie innych.29 Podkreślić należy, że poprzestanie na uzupełnionych opiniach tych samych biegłych nie będzie
stanowiło obrazy przepisów postępowania30, gdyż ustawa nie preferuje
żadnego ze wskazanych rozwiązań31.
Wskazuje się, że chociaż art. 201 k.p.k. posługuje się sformułowaniem „można”, to jednak w razie ujawnienia się wadliwości opinii
obowiązkiem sądu jest wyjaśnienie wszelkich niejasności i rozbieżności.32 W przeciwnym razie skutecznie może zostać podniesiony zarzut
niewyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy.33 Z drugiej
jednak strony akcentuje się, że nie można odebrać sądowi prawa do
uznania za słuszne wniosków zawartych w jednej opinii, a odrzucenia
sformułowanych w innej, ze względu na zasadę swobodnej oceny
dowodów.34 SN wskazał także, że ocena opinii biegłych jest rzeczą
sądu i jeśli tylko nie nosi cech dowolności, to pozostaje pod ochroną
art. 7 k.p.k.35 To, że dowód z opinii biegłego nie jest przekonujący lub

28
Tak wyrok SN z 06.11.2002, IV KKN 308/99, LEX 56851, wyrok SA we Wrocławiu z 22.02.2006,
II AKa 10/06, OSA nr 6/2006, poz. 38.
29
Tak T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Artykuły 1 – 467, Warszawa 2014,
t. I, s. 717, K. T. Boratyńska (w:) Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. A. Sakowicz, Warszawa
2016, s. 537, M. Kurowski, jw., s. 689.
30
Tak wyrok SN z 18.06.1980, V KRN 274/79, OSNKW nr 4-5/1981, poz. 20.
31
Tak T. Grzegorczyk, jw., s. 718.
32
Tak P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, jw., s. 1144; T. Tomaszewski, Biegły i jego opinia
w nowym kodeksie postępowania karnego, PiP nr 5/1998, s. 41.
33
Tak wyrok SN z 11.12.1987, IV KR 348/87, OSNPG nr 2/1988, poz. 34; T. Widła, Glosa do
wyroku SN z dnia 11.XII.1987r. (IV KR 348/87), Problemy Praworządności nr 10/1989, s. 55 i n.; wyrok SN
z 03.03.1981, IV KR 271/80, OSNPG nr 8/1981, poz. 101.
34
Tak wyrok SN z 20.06.1984, Rw 27/82, ONSPG nr 11/1984, poz. 102; wyrok SN 29.12.1977, Rw
417/77, OSNKW nr 2-3/1978, poz. 31; wyrok SN z 13.05.1986, IV KR 118/86, OSNPG nr 2/1987, poz. 25.
35
Tak post. SN z 27.11.2013, IV KK 307/13, Legalis 745654.

Prawo i Medycyna 3/2017 (68, vol. 19)

47

Jakub Hanc, Agnieszka Skowron

zrozumiały dla strony procesowej, a jest zrozumiały i przekonujący dla
sądu, nie stanowi podstawy do zastosowania wskazanego przepisu.36
Co więcej, nie można domagać się dopuszczenia i przeprowadzenia
dowodu z opinii sporządzonej przez innych biegłych tylko dlatego,
że pierwotna jest niekorzystna dla strony, żądającej innego biegłego.
Decyzja, czy wezwać ponownie tych samych biegłych, czy powołać
innych, należy zawsze do sądu.37 SN podkreślił, że jeżeli są co do opinii
wątpliwości, to sąd, zgodnie z art. 201 k.p.k., może ponownie wezwać
tych samych biegłych lub powołać innych, przy czym wybór należy do
organu procesowego, a ustawodawca żadnej możliwości nie preferuje.38
Sąd jednak powinien w szczególności kierować się tym, czy biegli,
którzy zostali w sprawie powołani i sporządzili opinię, są w stanie
usunąć jej wady. Dlatego też przyjmuje się, że jeśli opinia jest
niepełna lub niejasna, bądź też wewnętrznie sprzeczna, sąd na ogół
wezwie tych samych biegłych do sporządzenia opinii uzupełniającej,
w której zostaną wyjaśnione wszelkie wadliwości.39 Z kolei w sytuacji,
gdy mamy do czynienia ze sprzecznością między kilkoma opiniami
złożonymi w sprawie, na ogół konieczne będzie powołanie nowych
biegłych40, aczkolwiek także w takim przypadku dopuszcza się możliwość konfrontacji biegłych, by ustosunkowali się do opinii przeciwnych, wskazując na ich ewentualne braki lub błędy41. W orzecznictwie
podkreśla się, że samo istnienie rozbieżności między istotnymi twierdzeniami porównywanych opinii nie stanowi jeszcze podstawy stosowania przepisu art. 201 k.p.k. Podnosi się także, że sprzeczność między
opiniami uzasadnia stosowanie tego przepisu tylko wtedy, gdy z powodu
istnienia takiej sprzeczności organ procesowy nie może uznać kwestii
36
Zob. wyrok SN z 23.11.1977, V KR 180/77, OSNPG nr 4/1978, poz. 50; warto też wskazać wyrok SA
we Wrocławiu z 10.04.2006: „nie ma podstaw do uwzględnienia wniosku o powołanie innych biegłych lekarzy
tylko dlatego, że strona nie akceptuje rangi lekarza, który sporządził opinię sądowo-lekarską, do której nie zgłasza
się zarzutów merytorycznych o cechach wymienionych w art. 201 k.p.k.” (II AKa 38/06, KZS nr 9/2006, poz. 49).
37
Tak wyrok SN z 14.01.1974, I KR 193/73, OSNPG nr 7/1974, poz. 75; wyrok SN z 20.04.1984, RNw
27/83, OSNPG nr 11/1984, poz. 102; wyrok SN (7) z 18.06.1980, V KRN 274/79, OSNKW nr 4-5/1981, poz. 20.
38
Tak post. SN z 29.10.2003, WK 17/03, LEX 590839.
39
Zob. uchwała SN z 15.07.1974, Kw. Pr. 2/74, OSNKW nr 10/1974, poz. 179.
40
Tak P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, jw., s. 1144; K. T. Boratyńska, jw., s. 537.
41
Tak T. Grzegorczyk, jw., s. 718.
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specjalistycznej za całkowicie wyjaśnioną, a zatem gdy wyjaśnienie
owej sprzeczności także wymaga wiadomości specjalnych.42 W innym
z kolei orzeczeniu SN podkreślił, że obowiązek zasięgania dodatkowej opinii powstaje wtedy, gdy między dotychczasowymi opiniami
zachodzi rzeczywista sprzeczność i gdy na podstawie okoliczności
sprawy sąd nie dysponuje wystarczającymi danymi do podzielenia
jednej ze sprzecznych opinii – to znaczy – poddania obu dowodów
właściwej ocenie.43 Na kanwie tego orzeczenia trafnie zauważono, że
jedynym powodem powołania w sprawie kolejnego biegłego może być
tylko niezdolność organu procesowego do zrozumienia istoty sprzeczności i sposobu ich rozwiązania, czyli innymi słowy, gdy zrozumienie wymaga posiadania wiadomości specjalnych.44 W związku
z tym najczęściej jednak w pierwszej kolejności organ będzie dążył
do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, wynikających z przedłożonej
opinii, a dopiero gdy pozostaną jeszcze niejasne wnioski i nie da się
ich usunąć bez wiadomości specjalnych - powoła nowych biegłych.
Zaakcentował to SN wskazując, że gdy opinia biegłego jest niejasna,
zawiera w sobie sprzeczności albo też wykazuje, że nie uwzględnia
całości materiału w badanej dziedzinie, to należy domagać się przede
wszystkim od dopuszczonego już biegłego opinii uzupełniającej lub
innego stosownego wyjaśnienia swej opinii, a dopiero gdyby to nie
doprowadziło do pożądanego rezultatu, podejmować decyzję o powołaniu innego biegłego.45 Warto także wskazać na postanowienie SN
z 22.09.2003 r., w którym uwydatniono, iż „sam fakt, że pomiędzy
opiniami istnieją rozbieżności, nie obliguje do powołania nowego
biegłego, gdyż sąd orzekający w ramach swobodnej oceny dowodów
spośród kilku sprzecznych opinii może przyjąć tę, która odpowiada
wymaganiom i na tej podstawie ustalić okoliczności mające znaczenie

42
43
44
45

Tak post. SN z 01.09.1975, OSNKW nr 12/1975, poz. 172.
Tak wyrok SN z 11.12.1987, IV KR 348/87, OSNPG nr 2/1989, poz. 34.
Tak T. Widła, Glosa…, jw., s. 56 i n.
Zob. uchwała SN z 15.07.1974, Kw. Pr. 2/74, OSNKW nr 10/1974, poz. 179.
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dla sprawy. Musi jedynie, dokonując oceny tych dowodów, wskazać
powody takiej a nie innej oceny poszczególnych dowodów”46.
Na marginesie trzeba jedynie wspomnieć, że jeżeli mówimy o ewentualnym powołaniu nowych biegłych, to wówczas opinia wydana
przez nowego biegłego nie może stanowić superekspertyzy. W literaturze oraz orzecznictwie jednoznacznie neguje się dopuszczalność
jej przeprowadzenia, bo jest de facto opinią o już sporządzonej bądź
sporządzonych opiniach. Opinia biegłego powinna dotyczyć okoliczności, które stanowią przedmiot ekspertyzy, nie zaś oceny, czy inna
wydana już w sprawie jest trafna czy też nie.47 Praktyka, w której biegli
zamiast przeprowadzić badania, ograniczyliby się do sprawdzania
poprzednich wyrażając krytykę bądź podzielając zdanie poprzednika
i uznając je za własne, byłaby niewłaściwa. Konieczne jest bowiem
sporządzenie całkowicie nowej opinii połączonej z analizą materiału
dowodowego, dokumentacji oraz przeprowadzeniem stosownych
badań i na tej podstawie wysunięcie samodzielnych wniosków. Nie
jest rzeczą biegłego oceniać wnioski poprzedników. Rozstrzygnięcie,
który spośród biegłych ma rację, czyje badania uznać można za właściwe, a czyje są obarczone wadami, bądź z których płyną wątpliwości,
zawsze powinno być rzeczą sądu.48 Sąd z kolei nie może traktować
opinii nowego biegłego jako opinii ostatecznej. Taka opinia również
podlega kontroli i ocenie. Wszystkie dowody, a więc także opinie
biegłych, muszą być oceniane na takich samych zasadach.
Niezależnie od powyższego, konieczność powołania innego biegłego
może pojawić się, gdy zajdą okoliczności wskazane w art. 196 §3 k.p.k.
Przepis ten stanowi, że jeżeli ujawnią się powody osłabiające zaufanie do
wiedzy lub bezstronności biegłego albo inne ważne powody, powołuje się
innego. Takimi powodami mogą być nie tylko więzy łączące biegłego ze
stronami postępowania, ale także niekompetencja w zakresie dyscypliny
wiedzy, której dotyczy opinia.49 Podkreśla się przy tym, że okoliczności,
46
47
48
49

50

Sygn. akt III KK 360/03, OSNwSK nr 1/2003, poz. 2006.
Tak S. Kalinowski, Opinia biegłego w postępowaniu karnym, Warszawa 1972, s. 204.
Tak G. Kopczyński, jw., s. 189.
Tak P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, jw., s. 1120.
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w związku z którymi powstają rzeczywiste wątpliwości co do wiedzy
lub bezstronności, muszą być uprawdopodobnione.50 W orzecznictwie
SN wskazano, że „jeżeli strona powołuje się na istnienie powodów osłabiających zaufanie do danego biegłego i żąda jego zmiany, to wówczas
ma obowiązek przytoczenia ważnych powodów istniejących obiektywnie, które uzasadniają powołanie innego biegłego (…). Do ważnych
powodów (…) należą tylko te, które w rzeczowy sposób rozważone
prowadzą do wniosku, że istnieją okoliczności podważające obiektywność biegłego lub podważające zaufanie do jego wiedzy i doświadczenia,
albowiem podstawą zaufania do biegłego może być przeświadczenie
o jego obiektywizmie i posiadaniu przez niego niezbędnych wiadomości
specjalnych”51. Trafnie przyjęto w doktrynie, że powody, które „istnieją
obiektywnie” to takie, które nie stanowią osobistych odczuć strony lub
organu procesowego, ale opierają się na faktach możliwych do sprawdzenia.52 Stąd też silnie akcentuje się, że ze względu na domniemanie
fachowości biegłego, rzetelności i obiektywizmu, jego obalenie musi
mieć podstawę dowodową, która pozwalałaby wykazać nietrafność
opinii w konkretnej sprawie. Za taką podstawę można by uznać wypowiedzi biegłego wskazujące na jego kierunkowe nastawienie do strony,
ale także na braki w wiedzy.53 Jednocześnie słusznie zastrzega się, iż
sam fakt, że oskarżeni nie zgadzają się z twierdzeniami biegłych, nie
dyskwalifikuje opinii.54
Analiza orzecznictwa pozwala na wskazanie, że okolicznością
osłabiającą zaufanie do bezstronności będzie podanie w zeznaniach
okoliczności faktycznych, które były nieprawdziwe, a mogły mieć
znaczenie dla opiniowania poczytalności oskarżonego55; kiedy jako
biegłego powołano inspektora kontroli finansowej, na podstawie
50
Tak P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, jw., s. 1120.
51
Tak wyrok SN z 11.11.1969, IV KR 176/69, OSNKW nr 2-3/1970, poz. 21; analogicznie: wyrok SN
z 17.03.1980, I KR 12/80, OSNPG nr 11/980, poz. 135; post. SN z 07.10.2002, IV KK 171/02, LEX 56916.
52
Tak A. Gaberle, jw., s. 207.
53
Tak A. Gaberle, jw., s. 207.
54
Tak wyrok SN z 05.02.1982, III KR 31/81, niepublikowany, powołany za: P. Hofmański, E. Sadzik,
K. Zgryzek, jw., s. 1120 oraz M. Kurowski, jw., s. 676.
55
Tak wyrok SA w Krakowie z 10.01.1996, II AKr 339/95, KZS nr 1/1996, poz. 33.
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działań którego zostało wszczęte postępowanie przeciwko oskarżonemu56; a także, gdy biegłym została osoba, która uprzednio występowała jako organ w postępowaniu dyscyplinarnym przeciwko
oskarżonemu57. Z punktu widzenia dalszych rozważań warto jednak
zwrócić uwagę na okoliczności osłabiające zaufanie do wiedzy. Otóż
przyjmuje się, że chodzi o wykazanie, że zakres wiedzy biegłego
nie spełnia warunków określonych w art. 193 k.p.k. Z taką sytuacją
będziemy mieli do czynienia, gdy biegły nie będzie w stanie poprzeć
swoich tez właściwą argumentacją lub kiedy odwołuje się do metod
badawczych ocenianych w fachowym piśmiennictwie jako mało
wiarygodne, a równocześnie nie zna metodologii powszechnie uznawanej za prawidłową.58 Podkreśla się także, że z pewnością nieznajomość nowych metod badawczych, naukowo zaakceptowanych będzie
stanowiła ze strony biegłego zaniechanie obowiązku pogłębiania
wiedzy i może osłabiać zaufanie do jego fachowości.59 Warto także
zaznaczyć, że opinia biegłego, co do którego zachodzą okoliczności
osłabiające zaufanie do jego wiedzy lub bezstronności lub inne ważne
powody, pozostaje dowodem w sprawie i to niezależnym od drugiej
opinii sporządzonej przez kolejnego biegłego. Ostatecznie organ
dysponuje co najmniej dwiema opiniami, które ocenia z uwzględnieniem art. 7 i 201 k.p.k.60
Mając na uwadze powyższe należy zauważyć, że jeżeli w sprawie
dopuszczono dowód z opinii biegłego - z uwagi na konieczność stwierdzenia okoliczności mających istotne znaczenie dla sprawy, do wykazania których niezbędne są wiadomości specjalne - wówczas w sytuacji, w której opinia taka byłaby dotknięta niejasnością, niepełnością
czy też byłaby sprzeczna wewnętrznie lub z inną opinią, bądź też gdyby
wykazano okoliczności osłabiające zaufanie do wiedzy biegłego,
56
Tak wyrok SN z 22.11.1977, II KR 262/77, OSNPG nr 4/1978, poz. 49.
57
Tak wyrok SN z 11.01.1983, IV KR 343/82, OSPiKA nr 12/1984, poz. 254.
58
Tak G. Kopczyński, jw., s. 60 i n.
59
Tak G. Kopczyński, jw., s. 60 i n.
60
Tak D. Gruszecka (w:) Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. J. Skorupka, Warszawa
2015, s. 476.
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w sprawie może dojść do wydania drugiej lub kolejnej opinii przez
innego biegłego. W takim wypadku sąd po zapoznaniu się ze zgromadzonymi opiniami i pozostałymi dowodami wyda rozstrzygnięcie,
u podstaw którego zostaną przyjęte wnioski jednej z przeprowadzonych opinii. To z kolei rodzi pytanie o dalsze losy opinii, której tezy
okazały się niewystarczające do wydania rozstrzygnięcia. Pytanie to
ma także znaczenie praktyczne, albowiem strona, dla której wnioski
są niekorzystne, będzie przeważnie dążyła do wykazania, że opinia
jest dotknięta tak daleko idącymi uchybieniami, że konieczne jest
dopuszczenie dowodu z opinii innego biegłego, bądź też, że przedłożona opinia jest sporządzona na tyle nierzetelnie, że zachodzi utrata
zaufania do wiedzy biegłego, w nadziei, że kolejna opinia okaże się
dla strony korzystna.
Pytanie to wydaje się zasadne przede wszystkim w kontekście odpowiedzialności karnej biegłego za przedstawienie fałszywej opinii. Art.
233 §4 k.k. stanowił dotychczas, że „kto, jako biegły, rzeczoznawca lub
tłumacz, przedstawia fałszywą opinię lub tłumaczenie mające służyć za
dowód w postępowaniu określonym w §1, podlega karze pozbawienia
wolności od roku do lat 3”61. Ustawą z 11.03.2016 o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw62 przepis
znowelizowano przyjmując, że „kto, jako biegły, rzeczoznawca lub
tłumacz, przedstawia fałszywą opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie
mające służyć za dowód w postępowaniu określonym w §163, podlega
karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”. Oprócz tego dodano
także §4a, który stanowi, że „jeżeli sprawca czynu określonego w §4
działa nieumyślnie, narażając na istotną szkodę interes publiczny,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”
Należy wobec tego zastanowić się, czy w sytuacjach wskazanych
powyżej - ze względu na niejasność, niepełność, sprzeczność czy
61
Zob. Ustawa z 06.06.1997 – Kodeks karny (Dz.U. z 1997, nr 88, poz. 553 ze zm.), według stanu
prawnego przed 15.04.2016.
62
Zob. Dz.U. z 2016, poz. 437 (weszła w życie 15.04.2016).
63
Art. 233 §1 k.k.: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub
w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega
karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”
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też okoliczności podważające zaufanie do wiedzy lub bezstronności
- w ogóle można rozważać odpowiedzialność karną biegłego. Czy
jeśli jedna z opinii nie będzie stanowiła podstawy ustaleń faktycznych
sądu, może narażać biegłego na odpowiedzialność karną? Jakie przesłanki muszą być spełnione, by biegły taką odpowiedzialność poniósł
i w jakiej relacji pozostają z powołanymi przepisami Kodeksu postępowania karnego, regulującymi sytuacje, w których konieczne jest
zasięgnięcie opinii innego biegłego? Czy przypadkiem przepisy te nie
znajdują się w takiej zależności, że każde powołanie w sprawie nowego
biegłego będzie mogło rodzić odpowiedzialność karną tego, czyje
wnioski okazały się na tyle niewystarczające do wydania rozstrzygnięcia w sprawie, że powołano innego?
W pierwszej kolejności zasadnym i jednocześnie niezbędnym
zabiegiem wydaje się rozeznanie ustawowych znamion czynów
zabronionych, znajdujących się w art. 233 §4 i 4a k.k. Obydwie typizacje posadowione są w rozdziale XXX k.k., który nosi tytuł „Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości”. Doktryna stawia
w tym miejscu tezę, iż rodzajowym przedmiotem ochrony jest należyte (prawidłowe) funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, przy
czym odwołanie się zarówno w §1 jak i 4 art. 233 k.k. do „innych
postępowań prowadzonych na podstawie ustawy” powoduje, że
określenie wymiaru sprawiedliwości wykracza poza ramy przewidziane w art. 175 Konstytucji RP.64 Pewne kłopoty pojawiają się przy
próbie sformułowania indywidualnego (bezpośredniego) przedmiotu
64
Art. 175 Konstytucji RP: „(1) Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują
Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. (2) Sąd wyjątkowy lub tryb
doraźny może być ustanowiony tylko na czas wojny”. Zob. A. Herzog (w:) Kodeks karny. Komentarz, red. R.
A. Stefański, Warszawa 2015, s. 1562; B. Kunicka - Michalska (w:) Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 222 - 316, red. A. Wąsek, Warszawa 2006, t. II, s. 109; J. Piórkowska - Flieger (w:) Kodeks
karny. Komentarz, red. T. Bojarski, Warszawa 2013, s. 652; T. Razowski (w:) Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2014, s. 769; M. Szewczyk (w:) Kodeks karny. Część szczególna.
Komentarz do art. 117 - 277 k.k., red. A. Zoll, Warszawa 2013, s. 1219 i n.; L. Tyszkiewicz (w:) Kodeks karny.
Komentarz, red. M. Filar, Warszawa 2016, s. 1398; K. Wiak (w:) Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2015, s. 1134 i n.; W. Wróbel, A. Wojtaszczyk, W. Zontek, Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości (w:) System Prawa Karnego. Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom
zbiorowym, red. L. Gardocki, Warszawa 2013, s. 609 i n.; W. Zalewski (w:) Kodeks karny. Część szczególna.
Komentarz. Art. 222 - 316, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2013, s. 181; I. Zgoliński (w:) Kodeks
karny. Komentarz, red. V. Konarska - Wrzosek, Warszawa 2016, s. 1034.
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ochrony, a biorą się między innymi stąd, iż niejednokrotnie próbuje się
wskazać jednolity taki przedmiot dla całego art. 233 k.k. Eksponuje
się przeto, że owym przedmiotem jest: „wydanie prawidłowego orzeczenia w konkretnej sprawie, nieopartego na fałszywych dowodach”65,
„zapewnienie wiarygodności ustaleń dokonywanych w postępowaniu
sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy”66, „prawdziwość dowodu będącego podstawą orzekania sądu
lub innego organu publicznego”67, „wartość jaką jest zapewnienie
wiarygodności ustaleń dokonywanych w postępowaniu sądowym lub
innym postępowaniu przewidzianym w ustawie, a co za tym idzie,
ochrona prawidłowości (trafności) wydawanych orzeczeń”68. Mając
na uwadze dyspozycję §4 podkreślić trzeba, że w piśmiennictwie
niekiedy dostrzega się, iż typizacja z §1 nie ma skonkretyzowanego
przedmiotu ochrony, lecz jest nim co najwyżej dobro ogólne, o charakterze społecznym, publicznym69. Powyższe propozycje unaoczniają
dość osobliwe zróżnicowanie w pojmowaniu indywidualnego przedmiotu ochrony. Wydaje się, że na gruncie art. 233 §4 k.k. może nim
być bowiem: dowód (np. opinia biegłego); mające dopiero zapaść
określone orzeczenie lub też sama prawda materialna70, do której
odkrycia zobligowany jest orzekający sąd. Niekiedy podnosi się przy
tym, że akcesoryjnym przedmiotem ochrony są dobra jednostki (tj. nie
tylko osoby fałszywie oskarżonej albo już skazanej, ale także osób jej
najbliższych), do których zalicza się np. cześć i dobre imię, wolność,
zdrowie, życie, a także interesy majątkowe.71
65
Tak B. Kunicka - Michalska, jw., s. 146; R. Góral zaznacza dodatkowo: „Konkretnie natomiast
przepis (tj. art. 233 k.k. - wyjaśnienie nasze) chroni przed fałszem prawdziwość dowodu mającego stanowić
podstawę orzeczenia lub decyzji” - R. Góral, Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa 2007, s. 393.
66
Tak SN w uchwale 7 sędziów z 22.01.2003, I KZP 39/02, LEX 57084.
67
Tak na gruncie Kodeksu karnego z 1969 co do przestępstwa fałszywych zeznań - Z. Młynarczyk,
Fałszywe zeznania w polskim prawie karnym, Warszawa 1971, s. 77.
68
Tak post. SN z 01.04.2005, IV KK 42/05, LEX 151484. W przywołanym judykacie (wydanym na
kanwie art. 233 §1 k.k.), nie przyznano automatycznie przymiotu dóbr bezpośrednio zagrożonych lub naruszonych - dobrom uczestnika postępowania.
69
Tak SN w post. z 25.03.2010, IV KK 316/09, LEX 844501.
70
Podobnie M. Szewczyk, jw., s. 1239.
71
Tak B. Kunicka - Michalska, jw., s. 111; K. Wiak, jw., s. 1134; W. Wróbel, A. Wojtaszczyk, W.
Zontek, jw., s.610; W. Zalewski, jw., s. 182.
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Zamarkowany wątek można spróbować nieco uporządkować, odwołując się do dogmatycznych konstrukcji bliższego i dalszego przedmiotu ochrony, zwłaszcza iż kryterium legitymującym jego wykorzystanie jest wystąpienie przynajmniej dwóch dających się wyodrębnić
przedmiotów karnoprawnej ochrony.72 I tak bliższym przedmiotem
ochrony jest to dobro, na które zorientowane jest zachowanie abstrakcyjnego sprawcy, zaś dalszym - dobro, które sprawca narusza bądź
naraża niejako „po drodze” lub „mimochodem”.73 Wydaje się więc,
że głównym przedmiotem ochrony z art. 233 §4 k.k. pozostaje orzeczenie, które może zostać wydane w oparciu o fałszywą opinię, zaś
dalszym będzie bezpieczeństwo ustawowych postępowań dowodowych przed pojawieniem się w nich fałszywych opinii, sporządzanych
przez biegłych. W związku z powyższym nie można zaaprobować
przywołanej uprzednio tezy, iż dalszym przedmiotem ochrony są dobra
osób, na szkodę których oddziałuje fałszywa opinia.74
Strona przedmiotowa
Najwięcej spornych kwestii generuje strona przedmiotowa. W typizacji z art. 233 §4 k.k. ustawodawca posłużył się znamieniem „przedstawia”, które w interesującym nas tu aspekcie oznacza: „pokazać coś
komuś, aby mógł się z tym zapoznać; podać coś komuś do obejrzenia,
do akceptacji itp.; podać do wiadomości”75; „okazać (okazywać),
przedłożyć (przedkładać); zaprezentować (prezentować)”76.
Do niedawna w piśmiennictwie panowała powszechna zgoda,
co do braku skutkowości każdej odmiany typu czynu zabronionego
z art. 233 k.k. Przy omawianiu wskazanego wątku podnoszono, iż §4
72
Tak np. O. Sitarz (w:) Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, red. T. Dukiet - Nagórska,
Warszawa 2016, s. 108 oraz W. Wolter, Nauka o przestępstwie, Warszawa 1973, s. 44.
73
Tak np. O. Sitarz, jw., s. 108.
74
Podobne zapatrywanie w odniesieniu do art. 241 §1 k.k. wyraził SN w uchwale z 21.10.2003, I KZP
29/03, LEX 81320. Zob. jednak odmienne stanowisko w post. SN z 23.04.2002, I KZP 10/02, LEX 53077
i uchwale Izby Karnej oraz Wojskowej SN z 26.11.1976, VI KZP 11/75, LEX 19212.
75
Tak Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, red. J. Bralczyk, Warszawa 2008, s. 652; podobnie
Słownik współczesnego języka polskiego. P - żyzny, red. B. Dunaj, Warszawa 2001, t. II, s. 171.
76
Tak Uniwersalny słownik języka polskiego. P - Ś, red. S. Dubisz, Warszawa 2006, s. 652; podobnie
Słownik języka polskiego. Pri - R, red. W. Doroszewski, Warszawa 1965, s. 202.
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obejmuje karalnością samo wygenerowanie niebezpieczeństwa poczynienia ustaleń sprzecznych z prawdą, które wcale nie musi wywołać
jakichkolwiek dalszych implikacji (np. nie musi w ogóle wpłynąć na
konkretne rozstrzygnięcie procesu)77. Wskazywano również, że nie ma
żadnego znaczenia fakt, iż zafałszowana okoliczność była istotna lub
nieistotna dla wydania orzeczenia.78 Czyn jest dokonany w momencie
przedstawienia fałszywej opinii79, względnie doręczenia jej podmiotowi zlecającemu80. Ostatnio jednak sformułowano pogląd odmienny,
dostrzegający skutkowość typizacji z §1, 4 i 6. Po jego myśli skutkiem
z §4 byłoby „zapoznanie się z treścią fałszywej opinii lub tłumaczenia
przez osobę, której opinia ta lub tłumaczenie jest przedstawiane”81.
Do tak zarysowanego stanowiska należy się przychylić, choć lojalnie
przyznać trzeba, że nie znajduje ono odzwierciedlenia w znaczeniach
słownikowych, przytoczonych uprzednio. Istotnie jednak zachowanie
sprawcy polega tu na wytworzeniu fałszywej opinii i przedłożeniu jej
podmiotowi, który się o nią zwrócił. Czymś zaś zupełnie innym jest
dokonanie uświadomienia sobie fałszywości opinii. Czyn sprawcy da
się oddzielić od wywołanej zmiany82, którą jest zapoznanie się z treścią
opinii. W tej sytuacji samo wysłanie, złożenie lub dołączenie do akt
opinii nie jest jeszcze dokonaniem, lecz jedynie usiłowaniem.
Przyjęcie skutkowości może budzić pewne opory, a to dlatego,
że kształt typizacji expressis verbis nie wskazuje, czy dla dokonania
77
Tak R. Góral, jw., s. 395; B. Kunicka - Michalska, jw., s. 153; T. Razowski, jw., s. 780; M. Szewczyk, jw., s. 1236, która jednak dodaje, że fakt ten wpłynąć może jedynie na wymiar kary; K. Wiak, jw., s.
1139; W. Wróbel, A. Wojtaszczyk, W. Zontek, jw., s. 624, którzy podkreślają, że „przestępstwo z art. 233 KK
ma charakter przestępstwa abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo”; W. Zalewski, jw., s. 189 i n.; I.
Zgoliński, jw., s. 1039.
78
Tak R. Góral, jw., s. 395; K. Pachnik, Przesłanki odpowiedzialności karnej biegłego w świetle artykułu 233 §4 Kodeksu karnego (zarys ujęcia), Prokurator nr 3/2010, s. 65; M. Szewczyk, jw., s. 1238.
79
Tak A. Herzog, jw., s. 1565; R. Kubiak, Karna odpowiedzialność lekarza - biegłego za przedstawienie fałszywej opinii, Med. Prakt. nr 4/2016, s. 116, który uznaje, że czyn jest dokonany „w momencie
złożenia opinii właściwemu organowi, w sposób pozwalający na mu się zapoznać z treścią opinii”.
80
Tak K. Wiak, jw., s. 1139; W. Zalewski, jw., s. 190. Nieco odmiennie L. Tyszkiewicz, jw., s. 1404,
który przyjmuje, że przestępstwo jest dokonane „z chwilą, gdy fałszywe zeznanie, opinia lub tłumaczenie
dojdzie do świadomości przesłuchującego lub w przypadku przesyłki - zostanie doręczone organowi, który
zlecił opinię lub tłumaczenie”.
81
Cyt. W. Wróbel, A. Wojtaszczyk, W. Zontek, jw., s. 631.
82
Tak też W. Wróbel, A. Wojtaszczyk, W. Zontek, jw., s. 630.
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wskazanego czynu zabronionego podmiot otrzymujący opinię musi
uzmysłowić sobie jej fałszywość. Za równie prawdopodobną zmianę
(skutek) uznać można by: 1) otrzymanie i zapoznanie się z opinią, 2)
ocenę wiarygodności opinii oraz 3) wydanie orzeczenia. Rodowód
kłopotów z przesądzeniem skutkowości lub jej braku jest pochodną
problemów definicyjnych, tyczących samego pojęcia skutku (pojmowanego węziej lub szerzej), stąd też istnienie powyższych rozbieżności
nie powinno specjalnie dziwić.
Z uwagi na operowanie znamieniem czasownikowym „przedstawia”, należy opowiedzieć się za poglądem przyjmującym, iż
wskazany czyn zabroniony popełniony może zostać wyłącznie przez
działanie.83 Trudno wyobrazić sobie „przedstawienie” opinii przez
zaniechanie. Ustawodawca obejmuje przecież zakresem kryminalizacji
wprowadzenie do postępowania dowodowego fałszywej opinii, nie zaś
jej nieprzedłożenie. Wydaje się, że w treści opinii mogą się znajdować
jedynie „odpowiedniki” z art. 233 §1 k.k., tj. zatajenie prawdziwych
wiadomości lub podanie wiadomości nieprawdziwych.
Prawdziwy crux interpretationis posadowiony jest jednak w ustawowych znamionach „fałszywej opinii” i „fałszywej ekspertyzy”.
Posiłkując się wykładnią językową - „opinia” to: „mniemanie, sąd, przekonanie, pogląd” lub „ocena, zaopiniowanie (ustne lub na piśmie)”84;
„zdanie, przekonanie, sąd, pogląd na jakąś sprawę”, „ocena, werdykt,
ekspertyza, orzeczenie”85, a także „orzeczenie specjalisty na jakiś
temat”86. Ekspertyza zaś oznacza: „specjalistyczne badanie przeprowadzane przez ekspertów lub wynik tego badania”87, „badanie specjalistyczne zlecone w celu ustalenia faktów i wydania orzeczenia lub
83
Tak też w odniesieniu do całego art. 233 k.k. W. Wróbel, A. Wojtaszczyk, W. Zontek, jw., s. 627.
Odmiennie R. Kubiak, jw., s. 115 oraz B. Kunicka - Michalska, jw., s. 150 i 162, którzy dopuszczają możliwość
popełnienia wskazanego czynu zabronionego również przez zaniechanie.
84
Tak Słownik języka polskiego. L - P, red. M. Szymczak, Warszawa 1992, s. 527; Słownik języka
polskiego. Nie - Ó, red. W. Doroszewski, Warszawa 1963, s. 1031; podobnie Uniwersalny słownik języka
polskiego. K - Ó, red. S. Dubisz, Warszawa 2006, s. 1272 i n.
85
Tak Słownik współczesnego języka polskiego. A - ówdzie, red. B. Dunaj, Warszawa 2001, t. I, s. 687.
86
Tak Słownik 100…, jw., s. 511.
87
Tak Słownik 100…, jw., s. 158; podobnie Uniwersalny słownik języka polskiego. A - J, red. S.
Dubisz, Warszawa 2006, s. 802.
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wynik zleconych badań specjalistycznych; orzeczenie, opinia”88. Przymiotnik „fałszywy” równa się sformułowaniom: „niezgodny z prawdą
i faktami; nieprawdziwy”89, ale również „błędny”90, „podrobiony”91.
Skromna analiza lingwistyczna pozwala na wysunięcie kilku
sygnalnych spostrzeżeń. Po pierwsze część słowników traktuje pojęcie
„opinii” i „ekspertyzy” jako synonimy. Budzi to pewne wątpliwości,
a to dlatego, że z jednej strony Kodeks postępowania karnego pojęcie
„ekspertyzy” łączy np. z działalnością specjalisty92, z drugiej zaś wspomina o niej jako o elemencie postanowienia o dopuszczeniu dowodu
z opinii biegłego (art. 194 k.p.k.) oraz domaga się wskazania jako składnika opinii danych osób uczestniczących w przeprowadzeniu ekspertyzy (art. 200 §2 pkt. 2 k.p.k.). Kłopoty spiętrzają się dodatkowo, kiedy
przywoła się wypowiedzi z piśmiennictwa kryminalistycznego. Dwa
główne stanowiska przewidują bowiem, że: 1) „opinia” i „ekspertyza”
to wyrażenia ekwiwalentne albo też, że 2) „opinia” jest fragmentem
„ekspertyzy”, przy czym dominuje stanowisko ostatnie.93 Obydwa zapatrywania nie przystają do regulacji Kodeksu postępowania karnego,
które traktują ekspertyzę jako element opinii biegłego. Wydaje się, że
dodając nowelą z 11.03.2016 znamię „ekspertyzy” do §4 art. 233 k.k.
ustawodawca chciał poszerzyć pole kryminalizacji i objąć nim również
specjalistę (w rozumieniu przepisów prawa karnego procesowego),
przecinając w ten sposób toczące się w doktrynie spory co do oceny
prawnokarnej jego zachowania. Niestety, obok znamienia rzeczownikowego nie wprowadzono dodatkowego znamienia podmiotu, co de
88
Tak Słownik współczesnego języka polskiego. A…, jw., s. 231; Słownik języka polskiego. A - K,
red. M. Szymczak, Warszawa 1992, s. 525; podobnie Słownik języka polskiego. D - G, red. W. Doroszewski,
Warszawa 1960, s. 679.
89
Tak Słownik współczesnego języka polskiego. A…, jw., s. 247; Słownik języka polskiego. A - K…,
jw., s. 571.
90
Tak Uniwersalny słownik języka polskiego. A - J…, jw., s. 878.
91
Tak Słownik 100…, jw., s. 175.
92
Art. 205 §1 k.p.k.: „Jeżeli dokonanie oględzin, przesłuchania przy użyciu urządzeń technicznych
umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość, eksperymentu, ekspertyzy, zatrzymania rzeczy
lub przeszukania wymaga czynności technicznych, w szczególności takich jak wykonanie pomiarów, obliczeń,
zdjęć, utrwalenie śladów, można do udziału w nich wezwać specjalistów.”
93
Tak G. Kopczyński, jw., s. 67 i n., zaś na gruncie poprzedniego stanu prawnego M. Lipczyńska,
O tzw. «opinii prywatnej» biegłych w procesie karnym, Palestra nr 3/1976, s. 46.
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facto jeszcze bardziej utrudnia wykładnię badanego przepisu. Słusznie
zatem twierdzi się, że odpowiedzialność specjalisty, w perspektywie
art. 233 k.k., nadal odnosić należy do §1, gdyż kwalifikacja z §4 stanowiłaby przykład zastosowania wykładni rozszerzającej i to na niekorzyść sprawcy.94
Po wtóre należy zwrócić uwagę, że przymiotnik „fałszywy” czerpie
swoje znaczenie od rzeczownika „fałsz”, który w logice dwuwartościowej określa jedną z dwóch (obok prawdy) wartości logicznych95 lub
uznawany jest po prostu za „nieprawdę; niezgodność z prawdą”96, „oszustwo; nieszczerość”97. W tym aspekcie zdyskwalifikować należy rozumienie „fałszu” jako „oszustwa” i „fałszywości” jako „podrobienia”,
gdyż Kodeks karny przydaje tym sformułowaniom osobne znaczenia.98
Podsumowując tę część rozważań odnotować należy, że fałszywa
opinia lub ekspertyza to taka, która jest niezgodna z prawdą. Jednakże
w literaturze karnomaterialnej fałszywość zostaje opisana w sposób
daleko odbiegający od przedstawionego, słownikowego znaczenia.
W tej materii oddać należy głos B. Kunickiej - Michalskiej, która
stwierdza: „Przepis wszak mówi o złożeniu fałszywej opinii. Ocenę
przy tym można uznać od strony przedmiotowej za fałszywą w następujących sytuacjach: 1. gdy ocena będzie wyraźnie sprzeczna z aktualnym stanem wiedzy w dziedzinie, której opinia dotyczy; 2. gdy
ocena będzie wyraźnie sprzeczna z rzeczywistym stanem faktycznym;
3. gdy ocena będzie oparta o przyjęcie wyraźnie błędnej metody”99.
94
Tak I. Zgoliński, jw., s. 1042.
95
Tak Słownik języka polskiego. A - K…, jw., s. 570; Uniwersalny słownik języka polskiego. A - J…,
jw., s. 877; Słownik 100…, jw., s. 175.
96
Tak Słownik współczesnego języka polskiego. A…, jw., s. 247.
97
Tak Słownik języka polskiego. D - G…, jw., s. 803 i n.
98
Zob. art. 286 §1 i art. 270 §1 k.k.
99
Cyt. B. Kunicka - Michalska, jw., s. 149; podobnie T. Razowski, jw., s. 778; W. Wróbel, A. Wojtaszczyk, W. Zontek, jw., s. 627. Na kanwie wyroku SN z 20.05.1967, V KRN 425/67, RPEiS nr 1/1968, s. 338,
dotyczącego art 140 §1 k.k. z 1932, będącego odpowiednikiem art. 233 §1 k.k., R. Góral, jw., s. 398, konstatuje: „Warunkiem odpowiedzialności biegłego za złożenie niezgodnej z prawdą opinii jest wykazanie, że opinia
rozmija się z prawdą, została świadomie oparta na nieprawdziwych faktach albo wysnute z faktów wnioski są
oczywiście niezgodne z uznawanymi za niewątpliwe w dziedzinie reprezentowanej przez niego specjalności,
a ponadto, udowodnienie, że przedłożona opinia objęta jest świadomością biegłego, tzn. przeświadczeniem, że
składa ją wbrew swej wiedzy albo przewiduje taką możliwość i na to się godzi.”
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Sporadycznie wskazuje się, że opinia ma być obiektywnie (czyli
niezgodnie z zaistniałym stanem rzeczy) i subiektywnie (tj. sprawca
jest świadom istnienia obiektywnej niezgodności opinii z rzeczywistością) nieprawdziwa.100 Podział ten należy jednak odrzucić z uwagi
na jego nieczytelność powodowaną pomieszaniem w nim elementów
strony podmiotowej i przedmiotowej.
Przy ocenie art. 233 k.k. wskazuje się w literaturze, że §4 jest typem
kwalifikowanym w stosunku do typu podstawowego z §1; znamieniem
zwiększającym poziom społecznej szkodliwości jest tu cecha sprawcy;
natomiast §4a jest odmianą nieumyślną typu kwalifikowanego z §4.101
Nie wydaje się jednak, aby tak zaprezentowane stanowisko mogło
być uznane za zasadne. Co prawda zarówno w §1 jak i w §4 mamy
do czynienia z przestępstwem indywidualnym, tym niemniej w przypadku §1 sprawcą może być wyłącznie świadek, zaś w odniesieniu do
§4 - biegły, rzeczoznawca albo tłumacz. Przestępstwo z §1 może być
w jednej ze swoich odmian popełnione przez zaniechanie (np. świadek
wyłącznie zataja prawdę), zaś §4 może być popełniony jedynie przez
działanie. Jednakże Kodeks karny w swojej pierwotnej treści przewidywał analogiczną sankcję – tj. karę pozbawienia wolności do lat 3
– za popełnienie przestępstwa z §1, bądź z §4. Taki stan rzeczy mógł
utwierdzać w przekonaniu, że §4 jest typem podstawowym.102 Pomimo
zmian w zakresie podwyższenia sankcji w obydwu badanych tu
paragrafach należy opowiedzieć się za stanowiskiem, że §4 nie jest
ani typem kwalifikowanym, ani podstawowym w stosunku do §1,
lecz po prostu odrębnym typem czynu zabronionego.
Na tym tle niezwykle nietypowa wydaje się konstrukcja §4a.
W stosunku do §4 zostaje on wzbogacony o dwa znamiona - klauzulę nieumyślności, która stanowi w tym przypadku znamię obniżające poziom społecznej szkodliwości103 oraz znamię narażenia na
100 Tak A. Herzog, jw., s. 1563; B. Kunicka - Michalska, jw., s. 165; A. Marek, jw., s. 433; J. Piórkowska
- Flieger,, jw., s. 657.
101 Tak I. Zgoliński, jw., 1038.
102 Tak (z powołaniem się na poglądy A. Wąska) K. Pachnik, jw., s. 57. Nieco odmiennie B. Kunicka-Michalska, jw., s.173, która określa §4 jako „typ quasi - kwalifikowany”.
103 Zob. M. Królikowski, R. Zawłocki, Prawo karne, Warszawa 2016, s. 165.
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istotną szkodę interesu publicznego, które to znamię dla odmiany
zwiększa poziom społecznej szkodliwości czynu104. Powyższe zestawienie uprawnia jedynie do skonstatowania, że poziom społecznej
szkodliwości wynikający z §4a stanowi wypadkową wyżej wskazanych zmiennych. Nie jest jednak możliwe precyzyjne ustalenie, czy
jest on wyższy, czy też niższy w stosunku do §4. Nie można oprzeć się
wrażeniu, że §4a jest swoistą hybrydą, której istnienie obnaża niezdecydowanie ustawodawcy co do podjęcia decyzji, jakie zachowania
chce poddać kryminalizacji.105 Rozsądne wydaje się przeto przyjęcie,
iż §4a nie jest ani typem podstawowym, ani typem kwalifikowanym,
ani też uprzywilejowanym w stosunku do §4, lecz stanowi odrębny typ
czynu zabronionego.
Ustawowe znamiona z §4a, którymi posłużył się ustawodawca, są
niezwykle kłopotliwe. Kryminalizacja obejmuje bowiem nieumyślne
narażenie na powstanie istotnej szkody w interesie publicznym przez
przedstawienie fałszywej opinii. W pierwszej kolejności wskazać
należy, że już samo pojęcie szkody wywołuje w prawie karnym materialnym liczne trudności interpretacyjne.106 Na domiar złego nie idzie
tu o jakiekolwiek narażenie, ale o narażenie na powstanie istotnej
szkody. Z założenia zatem nie może być to narażenie na powstanie
szkody „zwykłej”.107 Za słownikami języka polskiego odnotować
można, że przymiotnik „istotny” to inaczej „1. stanowiący istotę
kogo, czego; charakterystyczny, ważny, główny, zasadniczy, podstawowy; 2. rzeczywisty, prawdziwy, faktyczny, już istniejący”.108 Wobec
104 Zob. M. Królikowski, R. Zawłocki, jw., s. 164 i n.
105 Choć podobny przypadek znajdujemy jednak w art. 231 k.k.: „§1 Funkcjonariusz publiczny, który,
przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków działa na szkodę interesu publicznego lub
prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. §3 Jeżeli sprawca czynu określonego w §1 działa
nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2.”
106 Zob. T. Dukiet - Nagórska, O kompensacji uwag kilka (w:) Kary i inne środki reakcji na czyn zabroniony w świetle noweli do Kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r., red. J. Majewski, Warszawa 2016, s. 43 i n.
107 Cokolwiek za ową „zwykłością” miałoby się kryć.
108 Tak Słownik języka polskiego. H - K, red. W. Doroszewski, Warszawa 1964, s. 270; podobnie Słownik
języka polskiego. A - K…, jw., s. 809; Słownik 100…, jw., s. 254. Uniwersalny słownik języka polskiego. A J…, jw., s. 1246, podaje dodatkowy przymiotnik: „zasadniczy”, zaś Słownik współczesnego języka polskiego.
A…, jw., s. 330: „zauważalny”, duży”.

62

Prawo i Medycyna 3/2017 (68, vol. 19)

Przebiegły biegły. O fałszywej opinii biegłego...

braku ustawowych wyznaczników „istotności” stwierdzenie jej wystąpienia zostaje przekazane w obszar kompetencji orzekającego sądu.109
Nie można jednak zaaprobować poglądu, iż „Grożąca szkoda musi
być istotna, co raczej będzie regułą, ponieważ bez ważnej potrzeby
nie korzysta się z opinii, ekspertyzy czy tłumaczeń, sporządzonych
przez kompetentnych ludzi”110. Każde ustawowe znamię ulokowane
w typizacji musi zostać wykazane, by można było mówić o czynie
zabronionym, toteż nie można domniemywać jego zrealizowania,
lecz konieczna jest każdorazowa analiza realiów konkretnego stanu
faktycznego. W przeciwnym wypadku możemy mieć do czynienia
z niedopuszczalnym złamaniem zakazu wykładni per non est.
Dodatkowo, narażenie na istotną szkodę przez przedstawienie
fałszywej opinii ma odnosić się wyłącznie do interesu publicznego.
Próbując zrekonstruować ustawowe znamiona w oparciu o rozumienie
zaczerpnięte z języka ogólnego stwierdzić można, że przymiotnik
„publiczny” oznacza „odnoszący się do całego społeczeństwa jako
zbiorowości; dostępny lub przeznaczony dla wszystkich; powszechny,
społeczny”111, zaś „interes” to „sprawa; przedsięwzięcie przynoszące
korzyść”112, „jakieś dobro (lub dobra)”113. Pominięcie jako ustawowego znamienia „narażenia na powstanie istotnej szkody w interesie
prywatnym” prowokuje do postawienia tezy, iż ustawodawca we
wskazanej typizacji nie przydaje prawnokarnej ochrony indywidualnym dobrom jednostki (np. czci i dobremu imieniu pokrzywdzonego,
dla którego przedstawienie przez biegłego fałszywej opinii spowodowało wydanie wyroku skazującego).114 Zrodzić się może jednak w tym
109 Podobnie R. Kubiak, Odpowiedzialność karna lekarza - biegłego za przedstawienie fałszywej opinii
- suplement, Med. Prakt. nr 6/2016, s. 108: „Ocena istotności szkody musi być więc zrelatywizowana do
konkretnych okoliczności”.
110 Cyt. L. Tyszkiewicz, jw., s. 1402.
111 Tak Słownik 100…, jw., s. 682; Uniwersalny słownik języka polskiego. P - Ś…, jw., s. 843; Słownik
współczesnego języka polskiego. P…, jw., s. 215; Słownik języka polskiego. L - P…, jw., s. 1074; Słownik
języka polskiego. Pri - R…, jw., s. 707 i n.
112 Tak Słownik 100…, jw., s. 250; Uniwersalny słownik języka polskiego. A - J…, jw., s. 1228; Słownik
języka polskiego. A - K…, jw., s. 798; Słownik języka polskiego. H - K…, jw., s. 237.
113 Słownik współczesnego języka polskiego. A…, jw., s. 326.
114 W tym duchu L. Tyszkiewicz, jw., s. 1402.
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miejscu pytanie, czy interes indywidualny zyskuje ochronę na gruncie
§1 lub 4, skoro wprost nie zawierają one klauzuli podobnej do tej posadowionej w §4a? Na tak postawioną wątpliwość trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi.
Zaprezentowana powyżej, niezwykle lapidarna analiza, uprawnia
jednak do skonstatowania, iż §4a z uwagi na jego wysycenie licznymi
znamionami ocennymi narusza fundamentalną dla prawa karnego
materialnego funkcję gwarancyjną oraz zasadę określoności wynikającą z zasady nullum crimen sine lege certa.
Podmiot czynu zabronionego
Podmiotem czynu zabronionego w interesującym nas tu aspekcie
może być m. in. biegły. Jest to zatem przestępstwo indywidualne115
właściwe, określane przez komentatorów jako „indywidualne co do
sprawcy”116. W Kodeksie karnym brak jest definicji legalnej pojęcia
„biegłego”.117 Uzasadniona wydaje się przeto wątpliwość zawierająca się w pytaniu, czy dopuszczalne jest sięgnięcie od razu po regulacje posadowione np. w Kodeksie postępowania karnego, czy też
należy ustalić autonomiczne rozumienie „biegłego”, a to z racji szczególnej pozycji, jaką w prawie karnym posiada zasada określoności
oraz wykładnia językowa.118 Według słowników języka polskiego
„biegły” to: „w użyciu rzeczownikowym: znawca, ekspert”119, „specjalista w danej dziedzinie”120, „znawca przedmiotu, którego opinia jest
brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji urzędowych; ekspert;

115 Tak R. Góral, jw., s. 398; J. Piórkowska - Flieger, jw., s. 659; T. Razowski, jw., s. 775; M. Szewczyk,
jw., s. 1232; L. Tyszkiewicz, jw., s. 1402; K. Wiak, jw., s. 1138.
116 Tak A. Herzog, jw., s. 1565; W. Zalewski, jw., s. 191; I. Zgoliński, jw., s. 1042. Nieco odmiennie B.
Kunicka - Michalska, jw., s. 167, która uznaje występek z §4 za indywidualny również co do czynu gdyż może
on być popełniony nie przez każdego biegłego, ale jedynie przez tego, który przedstawia opinię mającą służyć
za dowód w postępowaniu sądowym lub w inny postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy.
117 Tak A. Herzog, jw., s. 1565 i K. Pachnik, jw., s. 57.
118 Odmiennie L. Tyszkiewicz, jw., s. 1402, który uznaje, że pojęcia biegłego i tłumacza nie
budzą wątpliwości.
119 Tak Słownik języka polskiego. A - C, red. W. Doroszewski, Warszawa 1958, s. 504.
120 Tak Słownik 100…, jw., s. 54.
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rzeczoznawca”121. Interesujące jest to, że w jednym ze słowników przy
definicji „biegłego” następuje zacytowanie wypowiedzi S. Śliwińskiego, zaczerpniętej z jego podręcznika do procesu karnego.122 W kilku
zaś innych pojawia się osobny termin „biegły sądowy”, za którym
kryje się: „osoba powołana przez sąd do wydania opinii w zakresie
posiadanych wiadomości fachowych”.123 Rezultaty analizy językowej
przysposabiają do kontynuowania procesu wykładni w oparciu o inne
argumenty, głównie z powodu synonimicznego potraktowania przez
słowniki terminów „biegły” i „rzeczoznawca” zwłaszcza, że typizacja
art. 233 §4 k.k. wymienia je obok siebie. Chcąc zachować spójność
systemową należy rozpoznać zatem, jak prawo karne procesowe definiuje pojęcie „biegłego”.
Kodeks postępowania karnego nie wskazuje wprost, kogo należy
uważać za biegłego, jednakże analiza przepisów pokazuje, że jest
to podmiot (oznaczona osoba fizyczna lub instytucja naukowa bądź
specjalistyczna) powołany przez uprawniony organ procesowy do
wydania opinii w określonej kwestii, której rozstrzygnięcie wymaga
wiadomości specjalnych.124
Do wydania opinii mogą być więc powołani tzw. biegli indywidualni bądź instytucje naukowe lub specjalistyczne, przy czym ustawodawca nie przewiduje pod względem dowodowym prymatu opinii
instytucji naukowej lub specjalistycznej nad opinią biegłego indywidualnego.125 Opinie te są w stosunku do siebie równorzędne.126 Możliwe
jest także, że w sprawie skomplikowanej niezbędne będzie wydanie
opinii przez biegłych różnych specjalności. Wówczas mogą oni wydać
121 Tak Słownik współczesnego języka polskiego. A…, jw., s. 57; podobnie Uniwersalny słownik języka
polskiego. A - J…, jw., s. 255 oraz Słownik języka polskiego. A - K…, jw., s. 160: „Biegły: w użyciu rzecz.
urz. specjalista w danej dziedzinie, często pełniący funkcję doradcy przy podejmowaniu społecznie ważnych
decyzji, rzeczoznawca ekspert”.
122 Tak Słownik języka polskiego. A - C, red. W. Doroszewski, Warszawa 1958, s. 504: „Przez biegłych
(znawców) należy rozumieć osoby wezwane w postępowaniu karnym w celu spostrzeżenia pewnych faktów,
których poznanie wymaga wiadomości fachowych (z dziedziny nauki, sztuki, rzemiosła itp.). Śliw. S. Proces 663.”
123 Tak Słownik 100…, jw., s. 54; Słownik języka polskiego. A - K…, jw., s. 160 i n.
124 Tak np. M. Cieślak (w:) M. Cieślak, K. Spett, W. Wolter, Psychiatria w procesie karnym, Warszawa
1991, s. 377; A. Gaberle, jw., s. 194.
125 Tak K. T. Boratyńska, jw., s. 523; M. Kurowski, jw., s. 669.
126 Tak P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, jw., s. 1106 i n.
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opinie odrębne lub opinię wspólną (kompleksową)127, inaczej określaną
jako „łączna”128 lub „kombinowana”129. Decyzja w kwestii wyboru
jednej z tych możliwości zawsze będzie należała do organu procesowego, który musi dokonać selekcji przy uwzględnieniu charakteru
sprawy oraz konieczności dysponowania kompleksową oceną specjalistów różnych dziedzin.130 Biegłych zasadniczo powołuje organ procesowy wydając postanowienie (art. 194 k.p.k.). Z kolei po myśli art. 195
k.p.k. do pełnienia czynności biegłego jest obowiązany nie tylko biegły
sądowy, lecz także każda osoba, o której wiadomo, że ma odpowiednią
wiedzę w danej dziedzinie (tzw. biegły ad hoc). Biegłym sądowym
może być osoba wpisana na listę biegłych, natomiast kryterium powołania biegłego ad hoc, na jakie wskazuje podany przepis, jest posiadanie przez konkretną osobę wiedzy w danej dziedzinie131 i powołanie tej osoby przez organ procesowy do pełnienia funkcji biegłego132.
Wybór konkretnej osoby zależy od uznania organu procesowego,
jednakże nie jest to decyzja całkowicie swobodna, albowiem organ,
kierując się zasadą najlepszego wyboru, powinien powołać specjalistę,
który posiada najwyższe kwalifikacje.133 Podkreślenia wymaga, że
w ocenie oraz traktowaniu opinii biegłego ad hoc i biegłego sądowego
nie ma różnicy.134 Ocena pracy biegłego opiera się bowiem na weryfikacji wiedzy, kompetencji, rzetelności biegłego oraz jasności i zupełności jego opinii.135
Należy także zauważyć, że obecnie zrównano status opinii
prywatnych ze sporządzonymi na zlecenie organu procesowego. Od
127 Tak K. T. Boratyńska, jw., s. 523.
128 Tak M. Kurowski, jw., s. 670.
129 Tak P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, jw., s. 1108; T. Grzegorczyk, jw., s. 695.
130 Tak K. T. Boratyńska, jw., s. 524.
131 Tak M. Kurowski, jw., s. 672.
132 Tak R. A. Stefański, [w] Kodeks postępowania karnego. Komentarz t. I, red. Z. Gostyński,
Warszawa 2003, s. 895 i n.
133 Tak M. Cieślak, jw., s. 398.
134 Tak wyrok SN z 25.02.1974, III KR 371/73, OSNKW nr 6/1974, poz. 117; wyrok SN z 19.09.1988,
I KR 279/88, OSNKW nr 11-12/1988, poz. 80; post. SA w Katowicach z 02.08.2001, II AKo 204/01, Biuletyn
SA w Katowicach nr 4/2001, s. 10.
135 Zob. wyrok SA w Krakowie z 26.10.2004, II AKa 207/04, KZS nr 12/2004, poz. 28.
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01.07.2015136 nowelizacji uległ bowiem przepis art. 393 §3 k.p.k., co
oznacza dopuszczalność odczytania na rozprawie wszelkich dokumentów prywatnych powstałych poza postępowaniem karnym,
w tym także opinii prywatnej.137 Choć problematyka opinii prywatnych wykracza poza ramy niniejszego opracowania, wskazać jedynie
wypada, że rozwiązania przyjęte w tym zakresie nadal budzą wątpliwości przedstawicieli doktryny. Wskazuje się chociażby na problem
„powoływania nieograniczonej liczby nieformalnych prywatnych
«rzeczoznawców» przez strony kwestionujące opinie biegłych sądowych lub powołanych ad hoc przez organy procesowe i multiplikowanie sprzecznych nieraz opinii procesowych i pozaprocesowych w tej
samej sprawie, co niekoniecznie będzie służyć prawdzie materialnej”138.
Nadto zwraca się uwagę na wątpliwości co do procesu certyfikacji
i recertyfikacji biegłych.139 Poza szeregiem zastrzeżeń wskazuje się
jednak, że użyteczności ekspertyz pozasądowych trzeba upatrywać
w tym, że ich treść będzie skłaniać organy procesowe do rozważania
kwestii ewentualnej niejasności lub niepełności opinii procesowej,
czy nawet nakaże zastanowić się nad zaufaniem do wiedzy biegłego

136 Z tym dniem weszła w życie ustawa z 27.09.2013 o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013, poz. 1247, ze zm.) wraz z ustawą z 20.02.2015 o zmianie ustawy
– Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015, poz. 396). Art. 393 §3 otrzymał nowe brzmienie
– z dotychczasowego: „Mogą być odczytywane na rozprawie wszelkie dokumenty prywatne, powstałe poza
postępowaniem karnym i nie dla jego celów, w szczególności oświadczenia, publikacje, listy oraz notatki” na:
„Mogą być odczytywane na rozprawie wszelkie dokumenty prywatne, powstałe poza postępowaniem karnym,
w szczególności oświadczenia, publikacje, listy oraz notatki”. Po nowelizacji ustawą z 11.03.2016 o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016, poz. 437), która weszła
w życie 15.04.2016, przepis ten zachował wskazane brzmienie. Do czasu zmian, w doktrynie i orzecznictwie
jednoznacznie wskazywano, że pozaprocesowe opinie biegłych nie mogą stanowić dowodu, ponieważ dowód
taki nie został przeprowadzony w sposób określony w przepisach kodeksu postępowania karnego (szerzej na
ten temat np.: K. T. Boratyńska, jw., s. 524; M. Kurowski, jw., s. 670; T. Grzegorczyk, jw., s. 695; P. Hofmański,
E. Sadzik, K. Zgryzek, jw., s. 1109; A. Bojańczyk, Dowód prywatny w postępowaniu karnym w perspektywie
prawnoporównawczej, Warszawa 2011, s. 475; R. Augustyn, jw., s. 168; A. Gaberle, jw., s. 244; M. Błoński
(w:) Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory
pism procesowych, red. P. Kruszyński, Warszawa 2015, s. 162).
137 Tak K. T. Boratyńska, jw., s. 524.
138 Tak R. Kmiecik, Kontrowersyjne unormowania w znowelizowanym kodeksie postępowania
karnego, Prok. i Pr. nr 1-2/2015, s. 12.
139 Tak A. Podemska, Opinia biegłego w nowym modelu postępowania karnego, Zeszyty Naukowe
Towarzystwa Doktorantów UJ Nauki Społeczne nr 8/2014, s. 40.
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sądowego lub biegłego ad hoc, co może w konsekwencji skłonić do
dopuszczenia dowodu z opinii innego biegłego.140
Podsumowując wskazać należy, iż sprawcą czynu zabronionego
z art. 233 §4 k.k. może być osoba powołana przez sąd do wydania opinii
w sprawie, a zatem zarówno biegły znajdujący się na liście biegłych
sporządzanej przez prezesa sądu okręgowego (określany jako „biegły
sądowy”), jak i biegły powołany ad hoc. Nie jest biegłym w rozumieniu art. 233 §4 k.k. podmiot sporządzający opinię prywatną dopuszczoną do postępowania jako dokument prywatny, nawet gdyby osoba
ją wystawiająca była biegłym wpisanym na listę jakiegokolwiek sądu
okręgowego. Warunkiem konstytuującym bycie biegłym jest bowiem
złożenie właściwego przyrzeczenia oraz powołanie do wydania opinii
w konkretnej sprawie. Wydaje się, że takie odczytanie znamion nie
narusza zakazu wykładni rozszerzającej na niekorzyść oskarżonego.
Strona podmiotowa.
W doktrynie niemalże gremialnie przyjmuje się, że strona podmiotowa całego art. 233 k.k. zawierająca się w umyślności dopuszcza
wystąpienie obu postaci zamiaru tj. zarówno zamiaru bezpośredniego,
jak i ewentualnego.141 Możliwość przypisania sprawcy wyłącznie
zamiaru bezpośredniego na gruncie odpowiednika art. 233 §1 k.k. - tj.
art. 247 §1 k.k. z 1969142 proponował K. Buchała.143
140 Zob. T. Widła, Jeszcze raz o ekspertyzach pozasądowych, Prok. i Pr. nr 7-8/2015, s. 37.
141 Tak R. Góral, jw., s. 400; A. Herzog, jw., s. 1566; R. Kubiak, Odpowiedzialność karna lekarza
- biegłego za przedstawienie fałszywej opinii…, jw., s. 116; B. Kunicka - Michalska, jw., s. 173; A. Marek,
Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2006, s. 433; K. Pachnik, jw., s. 57; J. Piórkowska - Flieger, jw., s. 659;
A. Razowski, jw., s. 780, który dostrzega, iż „nie rodzi odpowiedzialności błąd w spostrzeżeniach, przeoczenie
pewnego faktu, zapomnienie o nim”; M. Szewczyk, jw., s. 1240; K. Wiak, jw., s. 1142, który obie postaci
zamiaru odnosi wyłącznie do „przestępstw fałszywych zeznań”; W. Zalewski, jw., s. 192; I Zgoliński, jw.,
s. 1043, który jednoznacznie dekretuje, iż §4 może być popełniony w obu postaciach zamiaru. Odmienne od
powszechnego stanowisko formułuje L. Tyszkiewicz, jw., s. 1402, który stwierdza: „Przestępstwo określone
w art. 233 §4 może być popełnione tylko umyślnie i tylko z zamiarem bezpośrednim, np. jeżeli biegły przewiduje możliwość podania fałszywej opinii i na to się godzi, oznacza to, że zataja swoją wątpliwość z zamiarem
bezpośrednim, co powoduje, iż popełnia przestępstwo. Jeżeli biegły ujawni w opinii swoją wątpliwość, to
przestępstwa nie ma”.
142 Art. 247 §1 k.k. z 1969: „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym
lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataj prawdę, podlega
karze pozbawienia wolności do lat 5.”
143 Zob. K. Buchała, Prawo karne materialne, Warszawa 1989, s. 687.
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Przyłączając się do stanowiska o dopuszczalności popełnienia
czynu zabronionego z art. 233 §4 k.k. również w zamiarze ewentualnym, zastanowić się jednak należy, co tak na prawdę sprawca obejmuje swoją świadomością, w szczególności zaś na co się „godzi”.
Niewątpliwe stan faktyczny korespondujący z konstrukcją doli eventuali może polegać na tym, że biegły co prawda chce przedstawić
opinię, ale jedynie godzi się z tym, że może być ona fałszywa (nie jest
pewien, czy jest prawdziwa czy nie, ale i tak ją przedkłada).144 Pomimo
zatem konieczności „godzenia się” na popełnienie czynu zabronionego
(co równoznaczne jest z godzeniem się co do wszystkich ustawowych
znamion typu), element obojętności wykazuje silniejsze związanie
z „fałszywością” niż z „przedstawieniem”.
Na gruncie art. 233 §1 k.k. wskazuje się niekiedy, że motywacja,
jaką kieruje się sprawca, nie stanowi ustawowego znamienia, lecz
może odegrać rolę np. przy badaniu stopnia społecznej szkodliwości.145 Jeśli przejąć to spostrzeżenie i umieścić je w obszarze art. 233
§4 k.k., to oznaczałoby to, że kierowanie się przez biegłego: złośliwością, chęcią osiągnięcia określonego rezultatu postępowania, czy
też po prostu repulsją lub przychylnością w stosunku do określonego
uczestnika postępowania nie ma znaczenia dla bytu wskazanej typizacji. I choć tak przywołanej konstatacji nie można odmówić racji
(przede wszystkim z uwagi na całokształt ustawowych znamion), to
jednak wydaje się, że art. 233 §4 wykazuje pewne cechy właściwe
dla przestępstw kierunkowych, a zatem możliwych do popełnienia
jedynie w oparciu o dolus directus coloratus - sprawca po to przedstawia fałszywą opinię, aby osiągnąć określony rezultat - tj. orzeczenie
uniewinniające albo skazujące oskarżonego.146 Jest to rzecz jasna cel
niewymieniony wprost w typizacji. Naturalnie zamarkowana teza
144 Przykład ten może jednak odpowiadać konstrukcji zamiaru quasi-ewentualnego, będącego odmianą
zamiaru bezpośredniego, w którym sprawca chce zrealizować zachowanie oddane przy pomocy zamienia
czasownikowego, jednakże nie ma pewności co do jednego (innego) ze znamion - zob. I. Andrejew, Polskie
prawo karne w zarysie, Warszawa 1989, s. 148.
145 Tak W. Zalewski, jw., s. 191 i n. oraz przywołane przez tegoż orzecznictwo SN.
146 Zob. odmienne stanowisko: R. Kubiak, Odpowiedzialność karna lekarza - biegłego za przedstawienie fałszywej opinii…, jw., s. 117.
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(z uwagi na jej radykalny charakter) wymagałaby odrębnych i dogłębnych badań oraz analiz kryminologicznych celem jej zweryfikowania.
Sporo dylematów dostarcza §4a, w którym znajduje się odmiana
nieumyślnego przedstawienia fałszywej opinii. W naszej ocenie zastosowanie przez ustawodawcę znamienia „fałszywości” zasadniczo przekreśla możliwość racjonalnego ukształtowania odmiany nieumyślnej
dla §4. Nałożenie na §4a postanowień normatywnych z art. 9 §2 k.k.
jeszcze bardziej zaciemnia obraz tego, co poddane zostało kryminalizacji. W nieumyślność wpisane jest niezachowanie reguł ostrożności
wymaganych w danych okolicznościach. Postawić można przewrotne
pytanie, czy istnieją reguły „ostrożnego” sporządzenia opinii? Ewentualne, jakie zachowania naruszają owe zasady sporządzania opinii?
R. Kubiak proponuje rozwiązać zaprezentowaną powyżej kwestię
w ten sposób, by zestawić zachowanie biegłego z modelem dobrego
fachowca - „profesjonalnego biegłego, rzetelnie i sumiennie wykonującego swoje zadania”147. W praktyce zarówno na potrzeby §4 i 4a
konieczne będzie zasięgnięcie opinii biegłego o tej samej specjalizacji
co biegły – oskarżony. Oznacza to, że o ile w §4 biegły będzie musiał
się wypowiedzieć co do prawdziwości lub fałszywości opinii wydanej
przez biegłego – oskarżonego, o tyle w przypadku §4a jego ocena
powinna zostać wzbogacona o refleksje, czy biegły naruszył bliżej
nieokreślone „reguły opiniowania” wynikające ze standardów danej
dziedziny wiedzy.
Użycie kwantyfikatora „prawdziwości” w stosunku do opinii
biegłego wzbudzić musi opory i z tego powodu, że immanentną cechą
tego środka dowodowego jest zaprezentowanie oceny przez podmiot
legitymujący się wiedzą specjalną, która może być obarczona pewnym
błędem.148 Stąd też dotychczasowe kłopoty potęgują się jeszcze
bardziej, jeśli w orbicie zainteresowania znajdzie się regulacja błędu
co do ustawowego znamienia typu podstawowego tj. konstrukcja z art.
147 Zob. R. Kubiak, Odpowiedzialność karna lekarza - biegłego za przedstawienie fałszywej opinii suplement…, jw., s. 107.
148 Tak W. Wróbel, A. Wojtaszczyk, W. Zontek, jw., s. 627.
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28 §1 k.k.149 Odczytanie tego przepisu po jego nowelizacji generuje
wyrażanie odmiennych zapatrywań doktrynalnych. I tak przykładowo:
zdaniem T. Dukiet – Nagórskiej błąd co do faktu nadal powoduje wyłączenie umyślności, co nie przekreśla możliwości przypisania sprawcy
występku nieumyślnego – o ile taki istnieje i o ile błąd był nieusprawiedliwiony; w przypadku tzw. nieświadomej nieumyślności jeżeli niemożność przewidywania jest usprawiedliwiona, to jest to równoznaczne
z niewypełnieniem znamion występku nieumyślnego.150 Natomiast
w ocenie M. Małeckiego sprawca działający w usprawiedliwionym
błędzie co do ustawowego znamienia popełnia nieumyślnie czyn zabroniony, jednakże nie można mu przypisać winy.151 Odniesienie wskazanych uwag do art. 233 §4 k.k., musi zrodzić pytanie o konsekwencje
pozostawania sprawcy pod wpływem błędu co do znamienia „fałszywości”. Otóż bardzo prawdopodobnym jest zaistnienie stanu faktycznego, w którym biegły będzie sądził, iż przedstawia sądowi prawdziwą
opinię, podczas gdy okaże się, że jest ona fałszywa np. z uwagi na
wydanie jej w oparciu o niekompletny materiał dowodowy, niedostatki
w zakresie posiadanej wiedzy, czy też z uwagi na dopuszczenie się
określonego zaniedbania. Wydaje się, że za bezsporne uznać należy,
iż taki błąd wyłączy umyślność sprawcy. Przed wejściem w życie §4a
w pełni akceptowalne było twierdzenie, że w razie wystąpienia błędu
biegłego co do znamienia fałszywości nie popełniał on przestępstwa
z art. 233 k.k. z uwagi na brak występku o odmianie nieumyślnej. Czy
jednak w obecnym stanie prawnym w realiach opisanego uprzednio
błędu istnieje rzeczywista możliwość przypisania sprawcy przestępstwa z §4a, z uwagi na posadowioną w nim klauzulę nieumyślności?
Wątpliwości nie pojawiłyby się wówczas, gdyby w §4a znajdowała

149 Art. 28 §1 k.k.: „Nie popełnia przestępstwa, kto pozostaje w usprawiedliwionym błędzie co do
okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego.”
150 Tak T. Dukiet – Nagórska (w:) Prawo karne…, jw., s. 167.
151 Tak 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.
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się tylko i wyłącznie taka klauzula.152 Wzbogacenie typizacji o znamię
narażenia na powstanie istotnej szkody w interesie publicznym skutkuje
wytworzeniem konsekutywnych perturbacji. Z jednej strony można
bowiem bronić tezy, że błąd co do „fałszywości” opinii otwiera możliwość przypisania typizacji z §4a: przy braku usprawiedliwienia oraz
po zrealizowaniu dodatkowego znamienia. Z drugiej zaś równie przekonujące wydaje się stanowisko, że błąd taki przekreśla w ogóle odpowiedzialność karną biegłego, gdyż §4a jest niezależnym od §4 typem
czynu zabronionego, a skoro zawiera w sobie wzmiankę o nieumyślności, to niejako automatycznie nie podpada pod dyspozycję art. 28
i to zarówno z §1, jak i z §2153 k.k., gdyż sprawca nie może pozostawać
w błędzie co do znamienia strony podmiotowej154.
Przy próbie odczytania art. 28 §1 k.k. w świetle drugiej grupy
poglądów rozważana tu problematyka §4a przedstawia się nieco
inaczej. Jeśli błąd co do faktu stanowić może usprawiedliwienie dla
przestępstwa nieumyślnego, wówczas by tak się stało konieczne jest
w pierwszej kolejności wypełnienie jego ustawowych znamion.155 Przy
tym jeżeli sprawca przewidywał fałszywość opinii, to oznacza, że nie
błądzi on co do ustawowych znamion, zatem nie może być tu mowy
o świadomej nieumyślności, co z kolei implikuje wniosek, że art. 28
§1 k.k. nie znajduje tu zastosowania.156 W przypadku nieświadomej
nieumyślności sprawca nawet nie przewiduje możliwości popełnienia czynu zabronionego, co jest równoznaczne z brakiem odbicia
ustawowych znamion w jego świadomości.157 Ilustracją tego może
być stan, w którym biegły – sprawca w ogóle nie przypuszcza, aby
152 Wówczas przepis miałby następującą postać: „Jeżeli sprawca czynu opisanego w §4 działa
nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”
153 Art. 28 §2 k.k.: „Odpowiada na podstawie przepisu przewidującego łagodniejszą odpowiedzialność
sprawca, który dopuszcza się czynu w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, że zachodzi okoliczność
stanowiąca znamię czynu zabronionego, od której taka łagodniejsza odpowiedzialność zależy.”
154 Tak J. Lachowski (w:) Kodeks karny. Komentarz, red. V. Konarska – Wrzosek…, jw., s. 182 i n.,
z powołaniem się na post. SN z 17.11.2014, III KK 184/14, LEX 1551343.
155 Tak J. Lachowski, jw., s. 184.
156 Taki wniosek wypływa z wywodów: Ł. Pohl, Błąd co do okoliczności stanowiącej znamię czynu
zabronionego w polskim prawie karnym (Zagadnienia ogólne), Poznań 2013, s. 155.
157 Tak J. Lachowski, jw., s. 185.

72

Prawo i Medycyna 3/2017 (68, vol. 19)

Przebiegły biegły. O fałszywej opinii biegłego...

jego opinia mogła być niezgodna z prawdą. W takiej sytuacji przypisanie mu odpowiedzialności karnej uzależnione będzie od udzielenia odpowiedzi na pytanie o przyczyny braku odbicia rzeczywistości
ustawowych znamion w jego umyśle.158 Usprawiedliwienie zaszłych
niedomagań przekreśli zarzucalność przestępstwa z art. 233 §4a k.k.,
a stanie się tak np. jeśli uzyskana zostanie pewność, że błędu nie można
było uniknąć. Zastanawiające jest przy tym, czy dopuszczalne byłoby
przyjęcie błędu usprawiedliwionego w sytuacji, w której biegły miałby
do wydania w tym samym czasie kilka opinii i z uwagi na przemęczenie oraz napięte terminy jedna ze sporządzonych przez niego opinii
okazałaby się fałszywa? Wydaje się, że usprawiedliwienia przyjąć tu
nie można, a to z uwagi na (podkreślane tu już wielokrotnie) wysokie
wymagania stawiane osobom mającym piastować funkcję biegłego.
***
Pozyskiwanie wiadomości specjalnych na potrzeby toczącego się
procesu karnego jest zabiegiem nieuniknionym. Nie da się bowiem
zweryfikować pojawiających się wątpliwych co do kwestii specjalistycznych bez zasięgnięcia wiedzy podmiotu, który jest ekspertem
w danej dziedzinie. Bez wątpienia ustawodawca ma prawo kreować
określone instrumenty prawne, które mają za cel zabezpieczenie toczących się postępowań tak, aby na ile to jest tylko możliwe zapewnić
organom stosującym prawo możliwość dotarcia do prawdy materialnej. Czy jednak instrumentarium prawnokarne jest po temu najlepszym narzędziem?
Od wejścia w życie aktualnego Kodeksu karnego i występowania
w nim przepisu art. 233 §4 k.k. aż do chwili obecnej nie da się w sposób
niebudzący wątpliwości stwierdzić, czy jest on w pełni kompatybilny
z regulacją karnoprocesową z art. 201 k.p.k. Zastanawia przy tym
zwłaszcza, czy opinia niepełna, niejasna albo sprzeczna wewnętrznie
lub zewnętrznie jest opinią fałszywą. Wydaje się, że opinia „niejasna”,
z uwagi na brak możliwości jej zrozumienia lub też niemożność zidentyfikowania ostatecznego poglądu biegłego nie będzie mogła być
158

Tak J. Lachowski, jw., s. 185.
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uznana za fałszywą. Podobne przekonanie wyrazić należy w odniesieniu do opinii cechującej się „niepełnością”. Jeżeli bowiem czegoś
w takiej opinii brakuje lub jest ona niedokładna, to poddawanie jej
testowi prawdy lub fałszu wydaje się zupełnie niecelowe. Nie wolno
przy tym zapominać, iż owa niepełność stanowić może pochodną wielu
czynników, niekiedy zupełnie niezależnych od biegłego, do których
zaliczyć można chociażby: niepoprawne sformułowanie przez organ
procesowy pytań, na które należy udzielić odpowiedzi, jak również
dostarczenie fragmentarycznego materiału aktowego lub też wadliwie
skonstruowanie zakresu zagadnień, co do których biegły ma się wypowiedzieć.159 Sądzić należy, iż także opinia sprzeczna wewnętrznie (tj.
nielogiczna) nie powinna zostać oceniona jako „fałszywa”. W przypadku takiej wady organ zobligowany jest rozwiać zaistniałe niepewności poprzez nakazanie sporządzenia opinii uzupełniającej. Analogiczne przeświadczenie nie towarzyszy już natomiast zestawieniu
kryterium fałszywości z opinią „sprzeczną” zewnętrznie, tj. wykluczającą się z inną opinią włączoną do materiału dowodowego stanowiącego
podstawę orzekania. Z jednej bowiem strony trudno pomijać materialnoprawne kryterium prawdy lub nie–prawdy, z drugiej zaś przyczyny,
z których wypływać może sprzeczność zewnętrzna, są na tyle zróżnicowane, iż za jedynie słuszną konkluzję uznać trzeba konieczność
badania każdej sprzeczności a casu ad casum. Niedopuszczalne jest
natomiast automatyczne przyjmowanie, iż w sytuacji występowania
dwóch opinii (sporządzonych przez różnych biegłych), niezawierających bliźniaczych wniosków - tylko jedną z nich uznać można za prawdziwą. Ostatecznie, kiedy opinia zdaje się być dotknięta tak daleko
idącymi wadami, że nie może ona stanowić podstawy rozstrzygnięcia
w sprawie, istnieją w przepisach Kodeksu postępowania karnego
mechanizmy, które pozwalają takie wady usunąć i rozwiązania te
wydają się być wystarczające.
159 Szerzej na temat wymogów przy formułowaniu pytań do biegłych zob. np.: J. Sehn, jw., s. 30
i n., zaś co do uchybień w formułowaniu pytań do biegłych zob.: S. Pawelec, Wadliwość opinii biegłego
w procesie karnym jako pochodna błędów zawartych w postanowieniu o jej dopuszczeniu, Prok. i Pr. nr 4/2014,
s. 149–170; T. Tomaszewski, Dowód z opinii biegłego w procesie karnym, Kraków 2000, s. 70–73.

74

Prawo i Medycyna 3/2017 (68, vol. 19)

Przebiegły biegły. O fałszywej opinii biegłego...

Ustawodawca przy pomocy art. 233 §4 k.k. z pewnością dążył do
objęcia zakresem kryminalizacji zachowań biegłych polegających na
wykorzystaniu pełnionej przez nich funkcji, w celu wpłynięcia na określony wynik postępowania poprzez dostarczenie opinii o określonej
treści i z określonymi wnioskami. Jednakże wybór znamienia „fałszywości” nie ułatwia rozpoznania, jakie postępowanie uznać można za
zakazane wskazanym uprzednio przepisem. Trudno wszak poprzestać
i jednocześnie zadowolić się stwierdzeniem, że penalizacji poddane
zostało przedstawienie fałszywej - czyli niezgodnej z prawdą - opinii.
Nie bez przyczyny automatycznie narzuca się pytanie, cóż to jest
prawda i kto jest legitymowany do jej ustalenia. W procesie karnym,
w którym akt oskarżenia opiera się na dyspozycji art. 233 §4 k.k., ustalenie, czy opinia wydana przez biegłego–oskarżonego na potrzeby
określonego postępowania jest fałszywa, czy też nie, wymagać będzie
zasięgnięcia opinii … biegłego. Niewyobrażalne jest przy tym, aby sąd
zadając biegłemu pytanie, na które ma udzielić odpowiedzi, poprzestał wyłącznie na jednym, mianowicie: „czy opinia, którą przedłożył
biegły – oskarżony jest fałszywa, czy też nie?”. Wprost przeciwnie organ orzekający będzie zapewne zainteresowany poznaniem przez
biegłego kryteriów oceny. W piśmiennictwie podkreśla się, iż fałszywość odnosić się może zarówno do ocen jak i wniosków, przy czym
z nieprawdziwością tych pierwszych mamy do czynienia, jeżeli będą
wyraźnie sprzeczne z: aktualnym stanem wiedzy, rzeczywistym stanem
faktycznym lub gdy ocena zbudowana będzie na wyraźnie błędnej
metodzie.160 Nie jest jednak wiadome, dla kogo owa sprzeczność ma
być dostrzegalna prima facie. Na tym tle wyłania się n-ty już problem,
sprowadzający się do pytania, co to znaczy, że opinia jest fałszywa?
Czy jeśli fałszem dotknięte są jedynie wybrane jej fragmenty, to czy
przez to cała opinia skażona jest przymiotem nieprawdziwości? Specyfika wykładni przepisów prawa karnego materialnego nakazywałaby
uznać, iż kryminalizacją objęty jest stan, w którym opinia oceniona
całościowo spełnia kryterium niezgodności z prawdą. Uznanie, iż
160

Tak zwłaszcza B. Kunicka - Michalska, jw., s. 149.
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wystarczające dla pociągnięcia biegłego do odpowiedzialności karnej
jest wykazanie fałszywości jedynie fragmentów opinii, stanowiłoby
przejaw wykładni rozszerzającej na niekorzyść oskarżonego. Takie
odczytanie normy z art. 233 §4 k.k. nie jest chyba jednak w pełni
uprawnione, a to z uwagi na treść §5, który stanowi m. in., iż sąd może
zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej
wymierzenia, jeżeli fałszywe zeznanie, opinia, ekspertyza lub tłumaczenie dotyczy okoliczności niemogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy. Jak widać zatem, okoliczności oceniane w opinii podlegają wartościowaniu. Chybione jest więc stanowisko, jakoby istotność
okoliczności bądź jej brak dla wydania orzeczenia, nie miały jakiegokolwiek znaczenia.
W obliczu tak wielu sytuacji, w których podstawowe kwestie opatrywane są licznymi znakami zapytania, postulować należy przemyślenie
sposobu kryminalizacji zachowań podejmowanych przez biegłego.
Tytułowy „przebiegły biegły” to osoba, która wykorzystując posiadaną
wiedzę oraz piastowane stanowisko, w celu osiągnięcia określonego
wyniku postępowania wpływa na decyzję organu poprzez przedstawienie określonej opinii. Zatem jeśli już obejmować penalizacją zachowania biegłych, to zaproponować należy ograniczenie jedynie do tych
typizacji, które są przestępstwami kierunkowymi. Oczywiście rozwiązanie to prowadzi siłą rzeczy do zawężenia zakresu kryminalizacji oraz
generuje kłopoty dowodowe w zakresie przekonywającego wykazania
istnienia określonego celu. Jednakże zabieg ten zdaje się odpowiadać
konstytucyjnej zasadzie proporcjonalności oraz funkcjonalnie powiązanej z nią karnoprawnej zasadzie nullum crimen sine periculo sociali.
Paradoksów wypływających z analizy §4a nie trzeba ponownie
przytaczać. Bez wątpienia stanowi on przejaw nadmiernej i w dodatku
niezbyt udanej kryminalizacji. Wydaje się, że przepis ten miał przeciwdziałać niedbalstwu biegłych, którzy na potrzeby różnych postępowań dostarczają opinie sporządzane z naruszeniem reguł oceniania.
Rozwiązanie to dalekie jest jednak od doskonałości i sądzić, należy
iż nie osiągnie ono zakładanego rezultatu. Ostrożnie prognozując
należy spodziewać się rezygnacji lekarzy z pełnionych przez nich
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funkcji biegłych sądowych.161 Nie można wykluczyć także, że z uwagi
na treść §4a opinie będą konstruowane w sposób niezwykle powściągliwy, zaś w konkluzjach odnaleźć będzie można wnioski umieszczone tam asekuracyjnie. Takie postępowanie biegłych z pewnością
nie wpłynie pozytywnie na szybkość toczącego się procesu karnego.
Z punktu widzenia procesowego przepis ten musi budzić także pewną
obawę, gdyż może on zostać wykorzystany przez stronę do wywarcia
wpływu na biegłego celem osiągnięcia korzystnej dla strony opinii.162
Można jedynie wyrazić nadzieję, że tego typu zachowania nie będą
jednak praktykowane. Mając na uwadze powyższe, postulować należy
uchylenie §4a. Dalsze bowiem funkcjonowanie tego przepisu stoi
w jaskrawej sprzeczności z ideą prawa karnego jako ultima ratio oraz
z właściwą dla tej gałęzi prawa zasadą subsydiarności.
Proces karny, ale także i cywilny powinien być forum dla swobodnego prezentowania stanowisk przez biegłych legitymujących się nie
tylko ponadprzeciętną wiedzą, ale także wysokimi kwalifikacjami
etycznymi. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że dylemat wynikający z penalizacji dostarczania przez biegłych na potrzeby procesu
karnego wadliwych opinii jest problemem wtórnym w stosunku do
palącego braku kompleksowej i wyczerpującej regulacji normatywnej
poświęconej biegłym sądowym i biegłym ad hoc. Tylko bowiem
zagwarantowanie, iż dopuszczenie do opiniowania na potrzeby postępowań regulowanych w trybie ustawowym uzyskają jedynie najlepsi
(pod względem merytorycznym i moralnym) specjaliści daje rękojmię,
iż przedkładane przez te osoby opinie będą nie tylko wyczerpujące
i zrozumiałe, ale także - zgodne z prawdą.

161 Tak też I. Zgoliński, jw., s. 1041.
162 Zob. T. Malinowski, Odpowiedzialność zawodowa lekarza z tytułu wykonywanych czynności orzeczniczych oraz czynności biegłego. Aspekty procesowe, Prawo i Medycyna nr Nr 2/2009 (35, vol.11), s. 81 i n.
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Charakter konsultacji specjalistycznej w kontekście
udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza
kierującego oraz lekarza konsultującego

1. Wprowadzenie
Opieka medyczna nad pacjentem pierwotnie sprawowana była
w całości przez jednego lekarza. Jednakże dynamiczny rozwój nauki
oraz wyodrębnienie się poszczególnych specjalizacji lekarskich1
spowodowały ewolucję tego modelu przejawiającą się uczestnictwem
dodatkowych podmiotów w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych. Dostrzeżenie powyższej tendencji przez J. Sawickiego pozwoliło na wyróżnienie pojęcia zespołowej opieki lekarskiej, rozumianego
szeroko zarówno pod względem podmiotowym (lekarze, przedstawiciele innych zawodów medycznych, personel niemedyczny), jak
i przedmiotowym. Następnie w tym zakresie zostały wyodrębnione
dwie formy współdziałania. Pierwsza z nich dotyczyła przeprowadzenia
jednego zabiegu równocześnie przez cały zespół w tym samym czasie,
zaś druga polegała na dokonywaniu kolejno i indywidualnie przez
poszczególne osoby czynności diagnostycznych lub terapeutycznych2.
1 	
Wykaz specjalizacji lekarskich (77) i lekarsko-dentystycznych (9) określa załącznik nr 1 do rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. poz. 26).
2 	 J. Sawicki, Błąd sztuki przy zabiegu leczniczym w prawie karnym, doktrynie i orzecznictwie,
Warszawa 1965, s. 174-176.
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Natomiast według L. Kubickiego sytuacja wykonywania działań
komplementarnych równolegle lub następczo przez lekarzy różnych
specjalności wymaga odrębnego potraktowania z uwagi na brak występowania czynnika zespołowości. Wskazany przypadek określił mianem
interdyscyplinarnego postępowania leczniczego3. W literaturze przedmiotu zagadnienie współdziałania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych analizowane było przede wszystkim w aspekcie odpowiedzialności karnej oraz zawodowej4.
Wskazane na wstępie rozróżnienie postaci współdziałania ma
istotne znacznie dla wskazania ram przedmiotowych niniejszego artykułu. Celem przeprowadzonej analizy jest próba określenia relacji
między posiadającymi odmienne specjalizacje lekarzem kierującym
a lekarzem konsultującym w kontekście charakteru konsultacji specjalistycznej stanowiącej element procesu diagnostyczno-terapeutycznego, albowiem polski ustawodawca nie przesądza tej kwestii.
Z wąsko określonego zakresu podmiotowego rozważań (lekarze
specjaliści z różnych dziedzin medycyny) wyłączono przedstawicieli
innych zawodów medycznych oraz niemedycznych. Zawężenie zaś
zakresu przedmiotowego do lekarskiej konsultacji specjalistycznej,
której towarzyszyć może przeprowadzenie specjalistycznego badania
diagnostycznego, wynika ze względów praktycznych. Jest to bowiem
bardzo często występująca w praktyce forma współdziałania lekarzy,
obecna na różnych etapach procesu udzielania świadczeń zdrowotnych. W związku z tym, iż ustawodawca nie posługuje się pojęciem
lekarza kierującego i lekarza konsultującego, na potrzeby niniejszej
pracy przez lekarza kierującego rozumie się lekarza zwracającego
się, w ramach wykonywanego zawodu, do lekarza specjalisty z innej
3 	 L. Kubicki, Błąd w sztuce w toku interdyscyplinarnego postępowania leczniczego, Prawo i Medycyna Nr 1/2001 (9 Vol. 3), s. 34.
4 	 Por. J. Sawicki, op. cit., E. Zielińska, Wzajemne relacje w zespołowym działaniu medycznym
w aspekcie odpowiedzialności karnej i zawodowej, Prawo i Medycyna Nr 1/2001 (9 Vol. 3), s. 38-47, L.
Kubicki, op. cit., s. 33-37, R. Kubiak, Odpowiedzialność karna za błąd medyczny popełniony w zespołowym
działaniu, Medycyna Praktyczna, nr 2/2012, s. 114-121, R. Skowronek, Cz. Chowaniec, Odpowiedzialność
karna lekarza w zespołowym działaniu – ocena medyczno-sądowa skrajnie odmiennych przypadków klinicznych zakończonych zgonem pacjentów, Medycyna Praktyczna, nr 3/2016, s. 122-126.
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dziedziny medycyny (lekarz konsultujący) o przeprowadzenie specjalistycznej konsultacji u danego pacjenta w ramach udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Analiza
obejmuje zarówno sytuacje skierowania pacjenta przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (dalej jako: lekarz POZ) do lekarza specjalisty (w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej), jak i przeprowadzenie specjalistycznej konsultacji w trakcie leczenia szpitalnego.
Określenie relacji między poszczególnymi lekarzami oraz charakteru
konsultacji pozwoli ustalić granice odpowiedzialności każdego z nich.
2. Lekarska konsultacja specjalistyczna jako element procesu
diagnostyczno-terapeutycznego
Współcześnie w wielu przypadkach postawienie prawidłowej diagnozy oraz wdrożenie właściwego leczenia wymaga współdziałania
lekarzy różnych specjalizacji. Punktem wyjścia dla dalszych rozważań
jest treść art. 37 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza
i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz. U. 2015 r. poz. 464 z późn. zm., dalej
jako: u.z.l.)5. W literaturze wskazuje się, iż obowiązek konsultacji,
uzależniony od powzięcia przez lekarza wątpliwości diagnostycznych lub terapeutycznych, powstać może na każdym etapie postępowania, od momentu stawiania diagnozy (wykonanie specjalistycznego
badania, rozpoznanie), przez określenie leczenia farmakologicznego
czy wybór rodzaju zabiegu (konsultacja co do zaordynowania konkretnego leczenia, ocena w trakcie wdrożonej uprzednio terapii), aż po
formę rehabilitacji6. Powołana regulacja przewiduje zasięgnięcie opinii
właściwego lekarza specjalisty, przez co należy rozumieć zarówno
przedstawiciela tej samej, jak i innej specjalizacji. Jak wskazano na
wstępie, dalsze rozważania dotyczą lekarzy nie będących specjalistami
w tej samej dziedzinie medycyny. Decyzja w zakresie konieczności
5 	 Art. 37 u.z.l. stanowi, iż w razie wątpliwości diagnostycznych lub terapeutycznych lekarz z własnej
inicjatywy bądź na wniosek pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, jeżeli uzna to za uzasadnione
w świetle wymagań wiedzy medycznej, powinien zasięgnąć opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorganizować konsylium lekarskie.
6 	 M. Malczewska [w:] E. Zielińska (red.), Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz,
Warszawa 2014, s. 672.
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konsultacji ze specjalistą należy do lekarza kierującego. Jeśli ten jednak
stwierdzi, że samodzielnie nie jest w stanie rozstrzygnąć wątpliwości,
które mógłby usunąć specjalista z danej dziedziny, ma obowiązek
wystąpienia o konsultację7. Powinność skonsultowania prowadzonego postępowania leczniczego z innym lekarzem wiąże się również
z koniecznością podejmowania wystarczających działań mających na
celu uzyskanie konsultacji lekarzy specjalistów. W przypadku konieczności niezwłocznego przeprowadzenia operacji brak reakcji na wielokrotne monity o konsultację chirurgiczną wymaga od lekarzy podjęcia
innych zdecydowanych kroków w celu poddania pacjenta zabiegowi
operacyjnemu, w tym niezwłocznego powiadomienia przełożonych8.
Z drugiej strony w razie zwrócenia się o konsultację, na lekarzu konsultującym spoczywa obowiązek udzielenia takiej pomocy i związana
z tym odpowiedzialność9, z zastrzeżeniem prawa odmowy udzielenia
świadczenia na zasadach ogólnych10. Jednakże koleżeńska rozmowa
czy przesłanie artykułu na temat określonej jednostki chorobowej nie
może być ujmowane jako zwrócenie się o przeprowadzenie konsultacji specjalistycznej, gdyż działania te wyjaśniają pewne wątpliwości
w sposób abstrakcyjny, bez uwzględnienia okoliczności dotyczących
konkretnego pacjenta.
Treść art. 37 u.z.l. nie wskazuje jednak charakteru przeprowadzonej
konsultacji ani podmiotu ponoszącego odpowiedzialność za dalsze
etapy składające się na proces diagnostyczno-terapeutyczny pacjenta.
Ustawodawca nie wyodrębnia również pojęcia lekarza kierującego
i lekarza konsultującego, co skutkuje brakiem szczególnych zasad
czy kryteriów określania granic odpowiedzialności między poszczególnymi lekarzami uczestniczącymi w procesie udzielania świadczeń
zdrowotnych. Rozstrzygnięcie to ma bardzo istotne znaczenie z praktycznego punktu widzenia.
7 	 Wyrok SN z dnia 24 maja 2005 r., V KK 375/04, OSNKW nr 3/2005, poz. 31.
8 	 Wyrok SN z dnia 26 marca 2007 r., WA 17/07, OSNKW nr 1/2007,, poz. 701.
9 	 A. Dyszlewska-Tarnawska [w:] L. Ogiegło (red.), Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.
Komentarz, Warszawa 2015, s. 449.
10
Por. treść art. 38 i art. 39 u.z.l.
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3. Zasady wykonywania zawodu jako kryteria oceny zachowania
lekarza prowadzącego i lekarza konsultującego
Mając na uwadze konkluzję wynikającą z poprzedniego rozdziału
warto wskazać kryteria oceny stanowiące podstawę określenia granic
odpowiedzialności między lekarzami uczestniczącymi w procesie
udzielania świadczeń zdrowotnych. Z uwagi na brak szczególnych
regulacji ustawowych dotyczących konfiguracji podmiotów występujących przy konsultacji specjalistycznej, oparciem będą ogólne dyrektywy kształtujące sposób wykonywania zawodu lekarza.
Przede wszystkim w stosunku do każdego lekarza wykonującego
zawód zaufania publicznego o charakterze samodzielnym i indywidualnym podstawowe znaczenie mają zasady zawarte w treści art. 4
u.z.l. Ustawowe standardy kształtują obowiązek wykonywania zawodu
zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi
metodami, środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób,
a także zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością. Dysponowanie przez lekarza wiedzą z określonej dziedziny
nie jest tożsame z posiadaniem szczegółowej znajomości wszystkich działów medycyny, uprawniającej do leczenia każdej jednostki
chorobowej, w tym także wymagającej specjalistycznej wiedzy czy
umiejętności w innym zakresie. Rozważenie tytułowego zagadnienia wymaga zaliczenia do katalogu kryteriów również obowiązku
działania w zakresie swoich kwalifikacji zawodowych, określonych
ramami konkretnej specjalizacji i uwzględnianie treści art. 37 u.z.l.
Realizacja tej powinności, mającej zarówno ustawowy, jak i deontologiczny charakter, stanowi niezbędny element udzielania pacjentowi
świadczeń zdrowotnych w sposób kompleksowy. Jednakże w orzecznictwie podkreśla się, iż nie wystarczy legitymowanie się uprawnieniami
formalnymi czyli tytułem specjalisty w określonej dziedzinie medycyny.
Niezbędne jest posiadanie kompetencji rzeczywistych, merytorycznych
oraz powinność podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a także bieżącego śledzenia postępów nauki i techniki medycznej. Brak zaś realizacji
obowiązków wynikających wprost z art. 18 u.z.l. oraz art. 55 Kodeksu
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Etyki Lekarskiej (dalej jako: KEL)11 stanowi winę lekarza12. Działania
wykraczające poza kwalifikacje podlegają ocenie według wzorca postępowania specjalisty, a już samo podjęcie czynności wymagających
specjalistycznej wiedzy stanowi winę lekarza13. Może to skutkować
poniesieniem przez niego odpowiedzialności cywilnej, gdy pacjentowi
w wyniku niewłaściwie udzielonego świadczenia wyrządzona zostanie
szkoda, która by nie wystąpiła w przypadku podjęcia leczenia przez
specjalistę, czy też powstania tej szkody udałoby się uniknąć dzięki
przeprowadzeniu konsultacji specjalistycznej w odpowiednim czasie14.
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy jakakolwiek zwłoka w ich realizacji
miałaby dla pacjenta negatywne konsekwencje15.
Ponadto o winie lekarza można mówić nie tylko przy braku zasięgnięcia opinii specjalisty, ale również jeśli pacjent został do niego skierowany zbyt późno16. W powołanym wyroku wśród nieprawidłowości
procesu leczenia pacjenta, które doprowadziły do niedokrwienia,
martwicy, a w efekcie amputacji kończyny lewej, wskazano zwłokę
w zasięgnięciu opinii specjalisty z zakresu chorób naczyniowych oraz
zwlekanie w skierowaniu pacjenta na dalsze leczenie do innego szpitala. Sposób leczenia uznany został za sprzeczny ze wskazaniami
wiedzy lekarskiej oraz pozbawiony należytej staranności.
W razie zwrócenia się o przeprowadzanie konsultacji specjalistycznej lekarz konsultujący powinien na wstępie dokonać oceny, czy
dany przypadek mieści się w ramach posiadanej przez niego specjalizacji. Nie w każdej sytuacji będzie to jednak możliwe, albowiem
konieczność przeprowadzenia konsultacji może zaktualizować się
również, gdy lekarz kierujący nie ma podejrzenia konkretnej jednostki
11
Obwieszczenie nr 1/04/IV Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Kodeksu Etyki Lekarskiej, Biuletyn Naczelnej Rady Lekarskiej nr 1 (81), Warszawa 2014, http://spolecznosc.gazetalekarska.pl/__data/assets/pdf_file/0014/3317/1_2004.
pdf (data dostępu: 16 grudnia 2016 r.).
12
Wyrok SN z dnia 13 października 2005 r., IV CK 161/05, OSP nr 6/2006, poz. 71.
13
M. Nesterowicz, Prawo medyczne, (wyd. XI), Toruń 2016, s. 222.
14
A. Dyszlewska-Tarnawska [w:] L. Ogiegło (red.), op. cit., s. 449.
15
M. Nesterowicz, op. cit., s. 222.
16
Wyrok SO w Radomiu z dnia 15 lipca 2003 r., I C 955/98, w: M. Nesterowicz, Prawo medyczne.
Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych, wyd. 2, Warszawa 2014, s. 107-110.
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chorobowej, zaś postawieniu diagnozy służyć ma właśnie konsultacja
w określonym kierunku. Odpowiedź negatywna na powyższe pytanie
wymaga od lekarza konsultującego wskazania lekarzowi kierującemu,
iż nie jest w stanie podjąć odpowiednich czynności leczniczych ze
względu na brak specjalistycznej wiedzy albo na konieczność przeprowadzenia konsultacji przez lekarza innej, wskazanej specjalizacji.
Poza obowiązkiem skierowania pacjenta do właściwego specjalisty
spoczywa na nim również powinność zwrócenia uwagi na konieczność
kontynuowania specjalistycznego leczenia17 w specjalistycznej przychodni czy przeniesienia na konkretny oddział.
4. Konsultacja specjalistyczna a dalszy proces
diagnostyczno-terapeutyczny
Mając na uwadze powyższe, rozważyć trzeba okoliczność, czy lekarz
kierujący ma obowiązek zastosować się w toku dalszego procesu diagnostyczno-terapeutycznego do opisu badania czy treści opinii sporządzonych przez specjalistę w stosunku do danego pacjenta. Prima facie
w pełni uzasadniona wydaje się odpowiedź twierdząca, gdyż to właśnie
stanowiło cel przeprowadzenia konsultacji specjalistycznej, opartej na
wiedzy z konkretnej dziedziny medycyny. Jednakże w toku pogłębionej
analizy pojawiają się istotne wątpliwości. Dla ich rozstrzygnięcia należy
po pierwsze dokonać rozróżnienia na przeprowadzane w ramach konsultacji specjalistyczne badania oraz na wydawaną opinię, co uzasadnia ich
odmienny charakter. Wynik badania przedmiotowego przedstawia dane
obiektywne w postaci określonej wartości liczbowej, obrazu (zdjęcie
rentgenowskie, tomogram). Forma ta umożliwia zatem lekarzowi kierującemu na samodzielne zapoznanie się z wynikiem, metodą badania czy
dokonanie jego analizy oraz ewentualnie weryfikacji. Natomiast wynik
konsultacji specjalistycznej stanowi ocenę dokonaną przez lekarza
innej specjalizacji w oparciu o posiadaną wiedzę specjalistyczną oraz
umiejętności, a zatem ma charakter subiektywny. Jednakże okoliczność
ta nie uniemożliwia podania w wątpliwość treści takiej opinii, jeżeli po
17
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Wyrok SN z dnia 7 stycznia 1966 r., I CR 369/65, OSPiKA 1966, poz. 278.
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stronie lekarza kierującego na skutek jej analizy pojawią się uzasadnione w jego ocenie wątpliwości. Dotyczy to między innymi sytuacji
nieprawidłowości oczywistych dla każdego lekarza, bez względu na
rodzaj posiadanej specjalizacji. Brak reakcji lekarza kierującego w tym
zakresie może prowadzić do skonkretyzowania się odpowiedzialności
jednocześnie po jego stronie (o ile nie dostrzegł łatwego do zidentyfikowania błędu), jak i lekarza konsultującego.
Niewłaściwe postępowanie lekarza konsultującego nastąpić może
na etapie przeprowadzania badania (zastosowanie niedopuszczalnej
metody, przestarzałej techniki, w sposób wadliwy, wyłącznie w części)
lub opisu (dokonanego niewłaściwie opisu wyniku badania, oznaczenie wyniku pacjenta A jako wyniku pacjenta B). Rozważając zaś tę
sytuację od strony lekarza kierującego warto zwrócić uwagę, że należyta staranność wymaga podania w skierowaniu istotnych informacji
takich jak przeciwwskazania do badania, uczulenie, zaś po otrzymaniu
wyniku niezbędna jest jego dokładna analiza. Powstałe w efekcie
wątpliwości, których nie da się racjonalnie usunąć, zobowiązują do
powtórnego zlecenia wykonania specjalistycznego badania diagnostycznego, dodatkowej konsultacji specjalistycznej lub wyjaśnienia
ich w miarę możliwości z lekarzem specjalistą wydającym opinię.
W uzasadnieniu wyroku z dnia 6 grudnia 2016 r. podkreślono wagę
spoczywającego na lekarzu obowiązku krytycznego ustosunkowania
się do uzyskanego opisu badania radiologicznego i wyciągnięcia
dalszych wniosków diagnostyczno-terapeutycznych18. Sąd uznał, iż
w przypadku niejasnego i budzącego wątpliwości opisu badania przedmiotowego (badanie RTG) prawidłowe postępowanie lekarza kierującego powinno obejmować poszerzenie czynności diagnostycznych –
wykonanie badań dodatkowych, zdjęcia kontrolnego, skonsultowanie

18
Wyrok Sądu Rejonowego w Piszu z dnia 6 grudnia 2016 r., II K 577/15, Portal Orzeczeń Sądów
Powszechnych, http://orzeczenia.pisz.sr.gov.pl/content/$N/150515350001006_II_K_000577_2015_Uz_201612-06_001 (data dostępu: 10 stycznia 2017 r.). W sprawie tej lekarz POZ pomimo niejasnego i budzącego
wątpliwości opisu badania radiologicznego nie poszerzył diagnostyki co do stwierdzonej w płucu lewym
zmiany, w wyniku czego u pacjenta rozwijała się choroba nowotworowa, która doprowadziła do jego śmierci.
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się z lekarzem opisującym zdjęcie radiologiczne czy zlecenie konsultacji specjalistycznej (pulmonologicznej).
Obowiązek pogłębionej analizy wyniku badania czy opinii specjalisty
przez lekarza kierującego związany jest również z faktem, iż lekarz POZ
czy wykonujący zawód na oddziale szpitalnym nie ma wpływu na dobór
lekarza specjalisty konsultującego skierowanego przez niego pacjenta
w zakresie doświadczenia zawodowego czy stażu pracy. Ponadto
o wyborze danego specjalisty przez pacjenta korzystającego z konsultacji specjalistycznej w ramach opieki ambulatoryjnej często decydują
czynniki mające zupełnie przypadkowy charakter, takie jak między
innymi krótszy w porównaniu do innych czas oczekiwania na wizytę.
Na tytułową problematykę warto również spojrzeć w kontekście prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta oraz obowiązku
poszczególnych lekarzy zweryfikowania treści sporządzonych
uprzednio wpisów. Niewątpliwie diagnozowanie i leczenie stanowią
składowe prawidłowo prowadzonego procesu dotyczącego konkretnego pacjenta, a zapadające w jego trakcie decyzje medyczne wynikają
z siebie nawzajem, inicjując dalsze czynności. W świetle powyższego
nie ma zatem możliwości analizowania poszczególnych etapów bez
uwzględnienia całości postępowania w stosunku do pacjenta.
W literaturze wskazuje się, iż w przypadku powiązań poziomych,
charakteryzujących się brakiem zależności i równorzędnością pozycji
jak w przypadku lekarzy specjalistów z różnych dziedzin, zaufanie
między lekarzami graniczy z zaufaniem pełnym19. Jednakże prawidłowość ta nie ma charakteru absolutnego i zawsze wymaga dokonania
oceny również w oparciu o okoliczności dotyczące konkretnego stanu
faktycznego. Wydaje się, że bardziej uzasadnione będzie stosowanie
zasady ograniczonego zaufania, która stwarza po stronie lekarza konsultującego obowiązek osobistego ustalenia okoliczności niezbędnych do
podjęcia decyzji medycznej dotyczącej metody diagnostycznej czy terapeutycznej20. W tym zakresie przed podjęciem czynności wymagającej
19
20
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A. Zoll, Odpowiedzialność karna lekarza za niepowodzenia w leczeniu, Warszawa 1988, s. 89.
L. Kubicki, op. cit.,s. 36.
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specjalistycznej wiedzy lekarz konsultujący powinien ustalić, czy nie
ma przeciwwskazań ani innych szczególnych okoliczności leżących po
stronie pacjenta. Przykładem może być zweryfikowanie bezpośrednio
przed podaniem kontrastu, czy pacjent nie jest uczulony na składnik
preparatu ordynowanego przy specjalistycznym badaniu takim jak
rezonans magnetyczny lub tomografia komputerowa. Lekarz konsultujący obowiązany jest również przed przeprowadzeniem jakichkolwiek czynności zweryfikować poprzednie wyniki badań diagnostycznych pacjenta czy stosowane uprzednio metody terapeutyczne, tak,
by przy dostrzeżeniu nieprawidłowości mógł je zmodyfikować przez
zmianę sposobu leczenia czy przeprowadzenie badań uzupełniających.
Niepodjęcie tych czynności oznacza kontynuowanie nieprawidłowego
postępowania z pacjentem, rozpoczętego przez lekarza kierującego.
W powyższym kontekście warto również zwrócić uwagę na powołany
uprzednio wyrok SN z dnia 24 maja 2005 r. (sygn. akt V KK 375/04).
W uzasadnieniu podkreślono, iż opracowanie przez lekarza specjalistę radiologa opisu rozpoznanych zmian chorobowych na podstawie
wyników badania innej pacjentki stanowi rażące uchybienie obowiązkowi wykonywania zawodu z należytą starannością21. Ponadto zaakcentowano kwestię dotyczącą oceny sposobu wykorzystania wadliwej
dokumentacji diagnostycznej przez lekarzy następczo zajmującymi się
pacjentką. Brak dokonania przez nich krytycznej analizy skutkował
niedostrzeżeniem błędu diagnostycznego, który był w tym wypadku
zauważalny prima facie i miał charakter tak ewidentny, że dla usunięcia
go w procesie leczenia pacjentki nie zachodziła nawet potrzeba wykorzystania wiedzy medycznej. Wystarczyło z należytą starannością

21
Wyrok SN z dnia 24 maja 2005 r., V KK 375/04, OSNKW nr 3/2005,, poz. 31. Pacjentkę poddano
badaniu głowy tomografem komputerowym, a na wykonanych zdjęciach wpisano jej imię i nazwisko. Jednakże
lekarz dokonał opisu badania na podstawie zdjęcia z badania innej pacjentki, której imię i nazwisko także
było wyraźnie wpisano na zdjęciu. Sporządzony opis stwierdzający istotne zmiany, kwalifikujące pacjentkę do
przeprowadzenia operacji neurochirurgicznej, przekazano ordynatorowi oddziału neurologicznego, a następnie
ordynatorowi oddziału neurochirurgii (będącemu również operatorem), którzy nie dostrzegli rozbieżności
między danymi na zdjęciu a opisem badania. Kiedy po kilku tygodniach pacjentka zgłosiła się ponownie do
szpitala, uskarżając się na uporczywe bóle głowy, podczas rozmowy córka pacjentki spostrzegła na zdjęciach
z badania nazwisko innej pacjentki.
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i w całości czytać wyniki badań, by zauważyć, że opis zmian chorobowych sporządzono na podstawie badania innej pacjentki.
Sytuacja lekarzy współuczestniczących w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych w kontekście charakteru konsultacji specjalistycznej
dodatkowo komplikuje się pod względem podmiotowym, gdy diagnozowany lub leczony pacjent cierpi na wiele chorób współistniejących22.
Wskazania medyczne wynikające ze stanu zdrowia pacjenta wymagają
podejmowania czynności kolejno przez lekarzy kilku różnych specjalności (np. kardiologa, diabetologa i nefrologa). Istotnym problemem
pozostaje decyzja o oddziale, na jakim ów pacjent będzie hospitalizowany, czy też o specjalistycznej przychodni, w której powinien
być leczony. Wydaje się, że decydujące znaczenie będzie miało ustalenie wiodącego schorzenia, oparte na wiedzy medycznej. Jednakże
w praktyce uwzględniane są również okoliczności pozamedyczne jak
miejsce na danym oddziale lub w specjalistycznej przychodni, dostępność określonej wyspecjalizowanej jednostki w podmiocie leczniczym
czy względy ekonomiczne dotyczące kwestii rozliczenia wykonanej
procedury przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
5. Regulacja deontologiczna wobec charakteru konsultacji
specjalistycznej
Do problematyki konsultacji, w tym konsultacji specjalistycznej,
odnoszą się także postanowienia KEL. W rozdziale zatytułowanym
Stosunki wzajemne między lekarzami art. 54 zd. 1 KEL wprowadza
rozróżnienie na lekarza prowadzącego i lekarza konsultanta, zaś powinność konsultacji z innym lekarzem uzależnia od powstania po stronie
pierwszego z lekarzy wątpliwości diagnostycznych i leczniczych.
Natomiast brzmienie zd. 2 powołanej regulacji: opinia konsultanta ma
charakter doradczy, gdyż za całość postępowania odpowiada lekarz
prowadzący leczenie jednoznacznie - określa charakter konsultacji jako
niewiążący. W świetle regulacji deontologicznej stanowi ona dla lekarza
22
W tym kontekście warto zwrócić uwagę również na sytuację, gdy stan zdrowia pacjenta hospitalizowanego
na oddziale geriatrycznym czy psychiatrycznym uzasadnia przeprowadzenie kilku konsultacji specjalistycznych.
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prowadzącego jedynie wskazówkę co do dalszego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, gdyż stosuje się do niej na własne ryzyko.
Przywołana norma wyraźnie wskazuje lekarza prowadzącego jako
podmiot odpowiedzialny za podejmowane następczo wobec pacjenta
czynności i to bez względu na ich rodzaj, podstawę ich wdrożenia oraz
okoliczność, czy będę pozostawały w zakresie jego wiedzy i umiejętności zawodowych23. Wobec powyższego reguły deontologiczne wyłączają możliwość poniesienia przez lekarza konsultującego, uczestniczącego w procesie udzielania pacjentowi świadczeń zdrowotnych
w formie specjalistycznej konsultacji, odpowiedzialności zawodowej,
co jednak nie wyklucza odpowiedzialności cywilnej czy karnej.
6. Wnioski
Obecny model diagnostyczno-terapeutyczny, opierający się wielokrotnie na współdziałaniu lekarzy różnych specjalizacji, wymaga określenia charakteru konsultacji specjalistycznej w kontekście udzielania
świadczeń zdrowotnych przez lekarza kierującego oraz lekarza konsultującego. Z rozważań, które dotyczą istotnego w praktyce zagadnienia,
wynika kilka wniosków.
W świetle regulacji ustawowej nie wyróżniono pojęcia lekarza
kierującego i lekarza konsultującego, a także nie określono charakteru
konsultacji oraz podmiotu, na którym spoczywa odpowiedzialność za
dalszy proces diagnostyczno-leczniczy pacjenta. Z uwagi na brak szczegółowych rozwiązań, przy dokonywaniu oceny zachowań poszczególnych lekarzy należy sięgnąć do ogólnych wskazówek i ustawowych
dyrektyw wykonywania zawodu wynikających z treści art. 4 u.z.l., jak
również oprzeć się na zasadzie działania w ramach posiadanej specjalizacji. Formalnie konsultacja specjalistyczna nie jest wiążąca dla
lekarza kierującego. Jednakże wskazane powyżej standardy, a w szczególności powinność działania w zakresie posiadanej specjalizacji oraz
obowiązek zachowania należytej staranności, wymagają od lekarza
kierującego dokonania analizy i weryfikacji otrzymanych wyników
23

Por. treść art. 10 KEL.
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badań specjalistycznych czy opinii, a także reagowania na oczywiste
w jego ocenie nieprawidłowości oraz powstałe wątpliwości.
Natomiast postanowienia norm deontologicznych, stanowiących
podstawę ponoszenia przez lekarzy odpowiedzialności zawodowej,
kształtują się odmiennie od przepisów ustawowych. Mimo konieczności działania w zakresie posiadanych umiejętności oraz powinności zwrócenia się o konsultację do innego lekarza, art. 54 zd. 2 KEL
wyraźnie wskazuje na jedynie doradczy charakter opinii konsultanta.
Tym samym to na lekarzu prowadzącym spoczywa cała odpowiedzialność za kompleksowe leczenie pacjenta, bez względu na rodzaj
podejmowanych przez niego czynności oraz okoliczności stanowiące
podstawę ich wykonywania.
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Podstawa prawna roszczenia o zapłatę za
ponadlimitowe świadczenia zdrowotne

Wprowadzenie
Problematyka podstawy prawnej roszczenia o zapłatę za ponadlimitowe świadczenia zdrowotne, będąca przedmiotem niniejszego artykułu, ogranicza się wyłącznie do świadczeń zdrowotnych udzielonych
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (dalej: stan nagły) w rozumieniu art. 3 pkt 8 z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (dalej: u.p.r.m). Poza zakresem opracowania pozostaje zagadnienie rozliczania świadczeń zdrowotnych planowych,
wykonanych w ramach rocznej kwoty zobowiązania, które na skutek
następczej podmiany1 ze świadczeniami udzielonymi pacjentom
w stanie nagłym znalazły się poza umownym limitem, a tym samym
poza rozliczeniem. Niezależnie od tego, w przekonaniu autora przedstawioną poniżej tezę można odpowiednio zastosować także do problematyki wyłączonej z zakresu artykułu.
1 	 Mowa o działaniach dokonywanych przez NFZ na podstawie zarządzenia nr 79/2009/DSOZ
Prezesa NFZ z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych
XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy) oraz rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (II fazy) zmienionym dalszymi zarządzeniami, prowadzących do następczej zmiany kwalifikacji świadczenia z limitowego na ponadlimitowe, których to dopuszczalność podejmowania stała się przedmiotem oceny w postępowaniu o sygn. akt I ACa 59/15 prowadzonym przed Sądem Apelacyjnym w Poznaniu,
zakończonym wyrokiem z dnia 28 maja 2015 r.
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Tematyka rozliczania świadczeń ponadlimitowych była niegdyś
bardzo chętnie podejmowana przez przedstawicieli doktryny prawa2.
Można byłoby sądzić, że problem wygasł, gdyż temat został wyczerpany, a orzecznictwo ustabilizowało generalną koncepcję jego
rozstrzygania3. Nic bardziej mylnego. Problem rozliczania świadczeń
wraca i to ze zdwojoną siłą. Najciekawszym jest fakt, że jego obecna
odsłona dotyczy zagadnienia rozmiarów wynagrodzenia przysługującego świadczeniodawcy, którego potencjalną kłopotliwość komunikował już przed dziesięcioma laty Mirosław Nesterowicz4.
Na przestrzeni ostatniej dekady przedstawiono wiele rozmaitych
koncepcji podstaw prawnych dla dochodzenia omawianego roszczenia. Niewątpliwe trafność niektórych spośród nich została obalona,
stąd nie powinny być prezentowane przez profesjonalnych pełnomocników. Ponadto faktem jest, że w samej judykaturze istnieje rozłam co
do zapatrywań na podstawę prawną rzeczonego roszczenia, wywołujący istotne rozbieżności w orzecznictwie. Sytuacja jest o tyle niekomfortowa, że różne podstawy prawne implikują różny zakres obowiązku
dowodowego ciążącego na powodzie. Przyjęcie wadliwej z nich
(zdaniem sądu orzekającego) skutkuje oddaleniem powództwa, gdyż
z uwagi na prekluzję dowodową braków nie sposób uzupełnić w toku
2 	 Z. Kubot, Ponadlimitowe świadczenia w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i rehabilitacji,
Wrocław 2005; Z. Strus, Rola i odpowiedzialność cywilna Narodowego Funduszu Zdrowia w stosunku do
ubezpieczenia zdrowotnego, Przegląd Sądowy 2005/9; B. Janiszewska, Świadczenia ponadlimitowe w orzecznictwie Sądu Najwyższego, Pi M nr 1/2006; Z. Kubot, Koncepcja udzielania ponadlimitowych świadczeń zdrowotnych w stosunku zobowiązaniowym świadczeniodawcy z Narodowym Funduszem Zdrowia, Prawo i Medycyna Nr 1/2006 (22, vol. 8); B. Janiszewska, Ponadlimitowe świadczenia zdrowotne udzielane w schorzeniach
przewlekłych (uwagi na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego), Prawo i Medycyna Nr 1/2008 (30 Vol. 10);
Z. Kubot, Pozakontraktowe świadczenia opieki zdrowotnej, Prawo i Medycyna Nr 1/2010 (38, vol.12); D.E.
Lach, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 28 września 2006 r., sygn. akt I ACa 755/06, Lex 89006;
3 	 Zarzucono pogląd, w świetle którego NFZ (wcześniej Kasa Chorych) nie ma obowiązku finansowania świadczeń ponadlimitowych, gdyż strony były bezwzględnie związane dyscypliną finansową określoną
w umowie. Tak: wyrok SN z dnia 7 sierpnia 2003 r., sygn. IV CKN 393/01, LEX nr 279804; wyrok SN z dnia
16 czerwca 2004 r., sygn. II CK 143/03, nie publ.; wyrok SN z dnia 17 września 2004 r., sygn. V CK 58/04,
LEX nr 194081; wyrok SN z dnia 7 października 2004 r., sygn. IV CK 73/04, LEX nr 188484; wyrok SN z dnia
15 października 2004 r., sygn. II CK 54/04, LEX nr 137581; wyrok SN z dnia 21 grudnia 2004 r., sygn. I CK
320/04, LEX nr 369249; wyrok SN z dnia 4 marca 2005 r., sygn. III CK 397/04, LEX nr 177253; wyrok SN
z dnia 10 marca 2005 r., sygn. I CK 578/04, LEX nr 301791.
4 	 M. Nesterowicz, Odpowiedzialność NFZ za pozaumowne (ponadlimitowe) świadczenia zdrowotne,
Państwo i Prawo 2006/02, s. 12; M. Nesterowicz, Glosa do wyroku SN z dnia 13 lipca 2005 r., I CK 18/2005,
Prawo i Medycyna Nr 2/2006 (23, vol.8), s. 149.
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postępowania. W konsekwencji w tych samych stanach faktycznych
i prawnych zapadają zupełnie różne rozstrzygnięcia, w zależności od
okręgu, w którym spór jest prowadzony. Ostatnie głośne orzeczenie
Sądu Najwyższego z dnia 27 sierpnia 2015 r., sygn. akt III CSK 455/14
zamiast przyczynić się do ujednolicenia treści zapadających wyroków,
pogłębiło istniejący rozdźwięk.
Celem artykułu jest przedstawienie wszystkich podstaw prawnych, na jakich praktycy próbowali budować roszczenia swoich mocodawców, dokonanie oceny ich zasadności, wskazanie koncepcji, które
nie znalazły aprobaty w orzecznictwie oraz szerokie przeanalizowanie
tych, które wciąż są wykorzystywane i polaryzują prowadzone spory.
Podstawy prawne roszczeń. Uwagi ogólne.
Roszczenia o zapłatę za ponadlimitowe świadczenia zdrowotne
były dotychczas opierane na art. 15 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011
r. o działalności leczniczej (dalej: u.d.l.) - niegdyś art. 7 ustawy z dnia
30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, dalej: u.z.o.z., art.
752 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: k.c.), art.
405 k.c., art. 68 ust. 3 Konstytucji RP, art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (dalej: u.ś.o.z.) oraz art. 471 k.c. Poniżej przedstawiam syntetyczną charakterystykę każdego z nich.
Art. 15 u.d.l. stanowi, że podmiot leczniczy nie może odmówić
udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie
życia lub zdrowia5. Na gruncie poprzedniej ustawy przymus ten wynikał
z art. 7 u.z.o.z. Należy zauważyć, iż przepis art. 15 u.d.l. nie stanowi
podstawy roszczenia o zapłatę. U.d.l. ma charakter administracyjny,
jest ustawą systemowo odrębną od u.ś.o.z. (dawnej u.p.u.z.)6. Tworzy
5 	 Swoim zakresem art. 15 u.d.l. obejmuje wyłącznie podmioty lecznicze. Względem praktyk zawodowych przedmiotowy obowiązek wywodzony jest z art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach
lekarza i lekarza dentysty oraz z art. 12 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,
podobnie T. Rek, Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Warszawa 2014, s. 102.
6 	 J. Jończyk, Glosa do wyroku SN z dnia 13 lipca 2005 r., sygn. akt I CK 18/05, LEX nr 52442.
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warunki funkcjonowania na rynku zdrowia, przedstawiając wymagania, jakim każdy podmiot musi sprostać, aby legalnie wykonywać
działalność leczniczą. Natomiast u.ś.o.z. odnosi się tylko do wycinka tej
rzeczywistości w postaci systemu publicznego. Art. 15 u.d.l. nie reguluje relacji świadczeniodawcy i NFZ, nie odnosi się do stosunku obligacyjnego stron, lecz tworzy publicznoprawny obowiązek dotyczący
każdego, kto działa na rynku zdrowia. Z przepisu nie można wywodzić ani uprawnień pacjenta do konkretnej procedury medycznej, ani
także obowiązku NFZ wobec świadczeniodawcy w zakresie finansowania każdego świadczenia zdrowotnego udzielonego ze względu na
zagrożenie zdrowia lub życia. Nie wyłącza to jednak obowiązku NFZ
wynikającego z innych ustaw7. Treść ustawy ma związek z realizacją
art. 68 ust.1 Konstytucji, a nie art. 68 ust. 2. Problematyka art. 15 u.d.l.
dotyczy każdego, jednocześnie nie chodzi w niej o zasadę równego
dostępu do świadczeń, lecz o zapewnienie elementarnego bezpieczeństwa zdrowotnego każdemu, niezależnie od podlegania ubezpieczeniu
oraz metod organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej8.
Podstawą roszczenia o zapłatę nie jest również art. 752 k.c.9 Nie
może być on brany pod uwagę, ponieważ w problemowych sytuacjach
nie są spełnione przesłanki jego zastosowania. Po pierwsze, brak jest
tożsamości spraw pozostających do prowadzenia. Świadczeniodawca
działający w ramach przymusu ustawowego nie prowadzi spraw należących do NFZ, lecz wykonuje własne obowiązki wynikające z ustaw.
Działania świadczeniodawcy i NFZ są rodzajowo różne. Pierwszy
udziela świadczeń opieki zdrowotnej, drugi organizuje ich wykonywanie. NFZ nie tylko nie posiada własnych środków do udzielania
świadczeń, ale w ogóle nie ciąży na nim taki obowiązek prawny10. Pełni
rolę organizatora systemu, a nie ostatecznego wykonawcy. Po drugie,
zastosowanie art. 752 k.c. wymaga braku zlecenia, rozumianego jako
7 	 Wyrok SN z dnia 10 stycznia 2014 r., sygn. akt I CSK 161/13, LEX nr 1438639.
8 	 J. Jończyk, Glosa do wyroku SN z dnia 8 sierpnia 2007 r., sygn. akt I CSK 125/07, LEX nr 89771,
OSP 2008/7-8/72
9 	 Taki pogląd wyraził również w odniesieniu do świadczeniodawców, którzy nie zawarli umowy SN
w wyroku z dnia 5 listopada 2003 r., sygn. akt IV CK 189/02, LEX nr 164009.
10
Wyrok SN z dnia 18 stycznia 2006 r., sygn. akt V CSK 60/05, LEX nr 258665.
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brak jakiejkolwiek podstawy prawnej do takiego zachowania, w szczególności związanej z realizacją stosunku prawnego mającego swe
źródło w czynności prawnej, ustawie czy orzeczeniu odpowiedniego
organu11. Skoro świadczeniodawca działa w ramach przymusu ustawowego, podstawa prawna jego zachowania jest niewątpliwa12.
Niezasadnym jest opieranie roszczenia o art. 405 k.c., twierdząc,
że wskutek udzielania pomocy medycznej w ramach przymusu ustawowego NFZ staje się bezpodstawnie wzbogacony. Niemożliwe jest
spełnienie przesłanek zastosowania tego przepisu. Brak podstawy
prawnej wymaga uzyskania korzyści w sposób nieusprawiedliwiony
przez czynność prawną, przepis ustawy, orzeczenie lub decyzję. Jak
już wskazano powyżej, w stanach nagłych świadczeniodawca realizuje
własny obowiązek ustawowy, a ponadto wielokrotnie posiada zawartą
z NFZ umowę przewidującą sposób rozliczania świadczeń13. Świadczeniodawca jest więc świadomy źródeł i treści swoich obowiązków,
wobec czego może skutecznie powołać się na inne podstawy.
Art. 68 Konstytucji RP, zwłaszcza ust. 2 i 3, nie stanowią podstawy
prawnej roszczenia o zapłatę. Są to bowiem przepisy wyrażające normy
programowe określające kierunek polityki państwa. Delegacja ustawowa zawarta w art. 68 ust. 2 oraz zasada finansowania świadczeń ze
środków publicznych nie pozwala na interpretację, że umowy zawarte
na podstawie ustawy są pozbawione znaczenia, a organizator systemu
jest ex lege obowiązany do pokrywania należności za wszystkie wykonane usługi medyczne14.
Art. 19. ust. 4 u.ś.o.z.
Oparcie roszczenia o zapłatę na art. 19 ust. 4 u.ś.o.z. wynika z trzech
założeń. Pierwszym jest przyjęcie, że wraz z wejściem w życie u.ś.o.z.
zmienił się stan prawny, wobec czego wywiedziona w orzecznictwie
11
P. Machnikowski, Kodeks cywilny. Komentarz (red. E. Gniewek), Warszawa 2008, s. 1218 – 1219.
12
Wyrok SN z dnia 13 lipca 2005 r., sygn. I CK 18/05, LEX nr 181380.
13
Wyrok SA w Rzeszowie z dnia 4 kwietnia 2013 r., sygn. I ACa 20/13, LEX nr 1345566; wyrok SA
w Warszawie z dnia 21 stycznia 2016 r., sygn. VI ACa 1900/14, LEX nr 2017676.
14
Wyrok SA w Poznaniu z dnia 23 maja 2006 r., sygn. I ACa 1266/05, LEX nr 214245.
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na gruncie poprzedniej ustawy konstrukcja odwołująca się do art. 56
k.c. przestała być aktualna15. Nie można się zgodzić z tym argumentem
z dwóch powodów. W porównaniu do swojej poprzedniczki, u.ś.o.z.
nie zawiera odmiennej regulacji rozliczania świadczeń ponadlimitowych, o czym szczegółowo poniżej. Orzeczenia oparte o tę konstrukcję
odnoszą się także do stanów faktycznych zaistniałych po dacie wejścia
w życie u.ś.o.z.16. Dlatego też trudno wierzyć, aby sądy okręgowe, sądy
apelacyjne, a zwłaszcza Sąd Najwyższy w dziesiątkach wydawanych
orzeczeń nie zauważyły zmiany stanu prawnego wpływającego tak
doniośle na podstawę roszczenia i tym samym rozstrzygnięcie sporu.
Drugim założeniem jest przyjęcie, że umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej:
umowa o udzielanie świadczeń) jest uregulowana przepisami u.ś.o.z.,
które jako szczególne mają pierwszeństwo przed przepisami k.c. i systemowo nie są podrzędne wobec przepisów u.z.o.z. (obecnie u.d.l.)17.
Z tego powodu zawierają autonomiczną regulację rozliczania świadczeń
ponadlimitowych w postaci art. 19 ust. 4. Podzielam pogląd, że odrębność regulacji umowy o udzielanie świadczeń, jako umowy nazwanej,
nie ma rozstrzygającego znaczenia dla tego problemu. Wynika z niej
tyle, że do takiej umowy nie stosuje się art. 750 k.c. W pełni jednak
należy stosować reguły wynikające z części ogólnej k.c., w tym art. 56
k.c., gdyż przepis ten odwołuje się ogólnie do uzupełniania treści czynności prawnych, a jego stosowanie nie jest ograniczone tylko do umów
zawieranych zgodnie z księgą zobowiązań18.
Trzecim założeniem jest przyjęcie, że świadczeniodawca, który
przekroczył umowny limit, jest w tym zakresie świadczeniodawcą,
który nie zawarł umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej19.
15
Wyrok SA w Warszawie z dnia 10 sierpnia 2010 r., sygn. akt VI ACa 83/10, nie publ.
16
Wyrok SN z dnia 12 marca 2009 roku, sygn. V CSK 272/08, LEX nr 530613, dotyczył świadczeń
wykonanych w 2006 roku, wyrok SN z dnia 8 października 2008 r., sygn. V CSK 139/08, LEX nr 602330,
odnosił się do roku 2005, natomiast wyrok SN z dnia 10 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 161/13, LEX nr 1438639,
dotyczył stanu faktycznego z 2010 roku.
17
J. Jończyk, Glosa do wyroku SN z dnia 13 lipca 2005 r., sygn. I CK 18/05, LEX nr 52442.
18
D.E. Lach, Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2011, s. 181.
19
M. Nesterowicz, Odpowiedzialność NFZ za pozaumowne..., s. 12; W. Daszkiewicz, P. Daszkiewicz,
Podstawy prawne roszczeń o zapłatę za świadczenia medyczne w stanach nagłych, Państwo i Prawo 1/2006, s.
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Jest to założenie błędne, bowiem pomija istotne okoliczności wynikające z wykładni całego art. 19 u.ś.o.z. prowadzonej na poziomie celowościowym, systemowym, językowym oraz historycznym.
U.ś.o.z. jest ustawą regulującą publiczny system ochrony zdrowia
w Polsce. Akt ten nie normuje całego rynku zdrowia, lecz jego
wycinek. Ustawodawca powołując NFZ uczynił go odpowiedzialnym
za organizację systemu, tak, aby zrealizować konstytucyjne zadanie
państwa w zakresie zaspokajania potrzeb zdrowotnych obywateli.
Zadanie to jest wykonywane przy pomocy (zasadniczo) niepaństwowych kontrahentów, tworzących w skali kraju siatkę podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie i na zasadach określonych w u.ś.o.z. Warunki udziału w systemie określa umowa, jaką
NFZ zawiera ze świadczeniodawcą. Zagrożenie dla życia i zdrowia
może wystąpić bez względu na miejsce i czas, dlatego ustawodawca,
niezależnie od budowy publicznego systemu ochrony zdrowia, nałożył
na każdego świadczeniodawcę obowiązek ratowania tych wartości
w imię wypełniania powinności państwa. Obowiązek ten został sformułowany w art. 15 u.d.l. (wcześniej art. 7 u.z.o.z.), 30 u.z.l., art. 12
u.z.p.p. i obciąża wszystkie podmioty działające na rynku zdrowia, tj.
wykonujące działalność leczniczą, niezależnie czy są częścią publicznego systemu ochrony zdrowia, czy nie. Chociaż ów obowiązek
jest wypełniany głównie przez świadczeniodawców, którzy zawarli
umowy z NFZ, to występują również sytuacje, kiedy pod przymusem
ustawy działa podmiot niebędący partnerem gospodarczym państwa.
Wówczas rozliczenie nie może nastąpić na podstawie umowy, gdyż
ta nie została z nim nigdy zawarta. Dlatego też u.ś.o.z. musi przewidywać podstawy rozliczenia organizatora systemu ze świadczeniodawcami, z którymi nie wypracowano jasnych metod wynagradzania usług
wykonywanych w celu realizacji obowiązku państwa. Takiemu rozliczeniu służy właśnie art. 19 ust. 4 u.ś.o.z. W świetle wykładni celowościowej przepis stanowi podstawę roszczenia świadczeniodawcy
35; A. Pietraszewska-Macheta, Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Warszawa 2015, s. 223-224.
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niebędącego kontrahentem państwa o zapłatę wynagrodzenia z tytułu
zaspokojenia potrzeby zdrowotnej (tutaj ratowania życia lub zdrowia
w ramach przymusu ustawowego). W przeciwnym razie niekontraktowy świadczeniodawca nie posiadałby wyraźnej możliwości dochodzenia swojego wynagrodzenia. Brak tego przepisu powodowałby
przerzucenie obowiązku finansowania świadczeń udzielonych w stanie
nagłym na świadczeniodawcę20. Z celowościowego punktu widzenia
art. 19 ust. 4 u.ś.o.z. stanowi łącznik organizatora systemu z podmiotami, z którymi na co dzień nie współpracuje, w sytuacji, gdy znajdą
się one w okolicznościach zmuszających je do bezwzględnego ratowania dóbr będących pod ochroną państwa. Brak omawianego przepisu
prowadziłby do krytykowanej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego21 praktyki, w której świadczeniodawca wykonuje obowiązek
ustawowy bez dostępu do źródeł jego finansowania.
Analiza systemowa pozwala stwierdzić, że omawiany przepis
znajduje się w dziale II u.ś.o.z. zatytułowanym „Świadczenia opieki
zdrowotnej”, rozdz. I „Przepisy ogólne”. Ten fragment ustawy reguluje w sposób ogólny zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i częściowo zasady ich udzielania. Jest
to miejsce właściwe dla przepisu. Stanowi on bowiem potwierdzenie
na gruncie ustawowym gwarancji konstytucyjnych wywodzonych
przez Trybunał Konstytucyjny22 z art. 30 w zw. z art. 38 w zw. z art.
68 Konstytucji RP. Art. 19 u.ś.o.z. składa się z 6 ustępów, przy czym
posiadają one różnych adresatów - świadczeniodawców posiadających
umowę z NFZ i świadczeniodawców takiej umowy nieposiadających.
Art. 19 ust. 1 u.ś.o.z. jest adresowany zasadniczo do grupy świadczeniodawców, którzy zawarli umowę z NFZ. Przepis wyraża ustawową gwarancję ochrony życia i zdrowia, będąc emanacją deklaracji
konstytucyjnych. W ten sposób ustawodawca potwierdza, iż wartości
20
Obowiązek finansowania ochrony zdrowia w niewielkim zakresie i w wyjątkowych wypadkach,
jako ryzyko prowadzenia ZOZ-u (obecnie podmiotu leczniczego) traktuje J. Jończyk, Glosa do wyroku SN
z dnia 8 sierpnia 2007 r., sygn. akt I CSK 125/07, LEX nr 89771, OSP 2008/7-8/72.
21
Wyrok TK z dnia 18 grudnia 2002 r., sygn. K 43/01, OTK-A 2002, nr, poz. 96.
22
Wyrok TK z dnia 23 marca 1998 r., sygn. K 2/98, Dz. U. z 1999 r., Nr 26, poz. 242; wyrok TK z dnia
7 stycznia 2004 r., sygn. K 14/03, Dz. U. z 2004 r., Nr 5, poz. 37;
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te respektuje nie tylko na otwartym rynku zdrowia, ale także w ramach
systemu publicznego. Uważając życie i zdrowie za wartości najwyższe,
ustawa nakłada na kontraktowego świadczeniodawcę obowiązek ich
ratowania bez względu na zasady udzielania świadczeń. Potwierdzeniem tego jest umiejscowienie przepisu. Został on zredagowany bezpośrednio przed przepisami dotyczącymi kolejki oczekujących na dostęp
do świadczeń (art. 20 – 23a). Art. 19 ust. 1 u.ś.o.z. stanowi, że w stanie
nagłym świadczenia są udzielane niezwłocznie – a contrario bez oczekiwania w kolejce, o której mowa w art. 20 – 23a. Przepis ten dotyczy
świadczeń zakontraktowanych przez NFZ (a więc przypadków, gdy
została zawarta umowa). Tylko świadczeniodawca związany umową
z NFZ ma obowiązek przestrzegać zasad udzielania świadczeń gwarantowanych, o których mowa w u.ś.o.z., w tym w art. 19 ust. 1 i art. 20 –
23a (a więc zasad tworzenia kolejki). Wobec wystąpienia nieprzewidywalnej sytuacji nagłego zagrożenia zdrowotnego, w której pacjent nie
może czekać w kolejce, ustawodawca deklaruje gotowość rozliczenia
usługi pomimo niezachowania zasad jej świadczenia. Jest to wyjątek
od reguły oczekiwania na świadczenie, której nie można respektować
z uwagi na bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia.
Art. 19 ust. 2, 4, 5 i 6 to przepisy adresowane tylko i wyłącznie
do podmiotów nieposiadających kontraktu. Wynika to wprost z literalnego brzmienia przepisu. Ustawodawca posłużył się formułą słowną:
„świadczeniodawcy, którzy nie zawarli umowy”. W związku z tym,
że finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych bez umowy jest wyjątkiem od zasady finansowania świadczeń na
podstawie umowy, treść tego przepisu należy wykładać zawężająco.
Chodzi więc tylko o te podmioty, które nie zawarły żadnej umowy
oraz które nie zawarły umowy w zakresie23, w jakim udzieliły świadczenia ratującego życie i zdrowie. Nieuprawniona jest wykładnia
rozszerzająca, że przepis obejmuje również podmioty, które umowy
zawarły, lecz przekroczyły umowny limit. Dla oddania takiej treści
przepisu ustawodawca posłużyłby się formułą „świadczeniodawcy,
23

Mowa o zakresie wskazanym w art. 15 ust 2 u.ś.o.z.
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którzy nie zawarli umowy oraz świadczeniodawcy, którzy przekroczyli
umowny limit” lub podobną. Rozszerzająca wykładnia wyjątku jest nie
tylko niezgodna z zasadami interpretacji aktów prawnych, ale także
prowadzi do sprzeczności z wnioskami osiągniętymi przy zastosowaniu wykładni celowościowej, systemowej i językowej. Dowodem na
to, że użyta w ustępie 2 i 4 formuła słowna „świadczeniodawca, który
nie zawarł umowy” nie jest przypadkowa, stanowi ust. 3 tego artykułu. W tej jednostce redakcyjnej ustawodawca formułuje nakaz postępowania skierowany do świadczeniodawców, którzy zawarli umowę.
Dotyczy on zapewnienia udzielenia przez innego świadczeniodawcę
świadczeń ratujących życie i zdrowie, jeżeli pierwotny świadczeniodawca nie może ich spełnić (tj. świadczeniodawca, który umowę
zawarł, gdyż jedynie z nim NFZ ustala próg finansowania określonych
świadczeń). Powyższe wskazuje, że posługiwanie się w obrębie art. 19
u.ś.o.z. jedną i drugą formułą słowną nie jest przypadkowe. Dokonane
zróżnicowanie wyraźnie akcentuje intencje ustawodawcy skierowania
poszczególnych ustępów art. 19 u.ś.o.z. do różnych podmiotów.
Analizując przepis przy zastosowaniu wykładni historycznej należy
wskazać, że w trakcie przygotowywania treści u.ś.o.z, ustawodawcy
znane były spory o zapłatę za świadczenia ponadlimitowe. Orzeczenia sądów powszechnych i Sądu Najwyższego zapadały przed
dniem 1 października 2004 r. (dniem wejścia w życie u.ś.o.z.). Gdyby
jego intencją było rozszerzenie wyżej opisanego katalogu podmiotów
o te, które przekroczyły umowny limit, to z pewnością uczyniłby to
na etapie formułowania treści ustawy. Wówczas nic nie stało temu
na przeszkodzie, podobnie jak nic nie sprzeciwiało się, aby analizowany przepis znowelizować. Art. 19 u.ś.o.z. funkcjonuje w niezmienionym kształcie już ponad 10 lat. W okresie tym nadal były prowadzone spory. Ustawodawca w żadnym momencie nie zdecydował się
na jego zmianę. Należy to wytłumaczyć w ten sposób, że legislator nie
podziela zapatrywań na rozszerzającą wykładnię pojęcia „świadczeniodawcy, którzy nie zawarli umowy”. Tych zapatrywań nie podzielił
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także Sąd Najwyższy24. Gdyby było inaczej, zmiana przepisu nastąpiłaby już parę lat temu, ucinając spekulacje.
Niezależnie od powyższych zarzutów kierowanych do poglądu
o zasadności przyjęcia art. 19 ust. 4 u.ś.o.z. jako podstawy prawnej
roszczenia o zapłatę, podkreślić należy szereg negatywnych konsekwencji, do jakich na płaszczyźnie procesowej prowadzi jego akceptacja. Przyjęcie art. 19 ust. 4 u.ś.o.z. za podstawę roszczenia rozszerza
zakres obowiązku dowodowego obciążającego powoda. Świadczeniodawcy nie przychodzi wykazać jedynie przesłanki medycznej (tj.
wykonania świadczeń w stanie nagłym), ale także przesłankę finansową (tj. poniesienie uzasadnionych kosztów świadczenia)25. Ewentualna próba zadośćuczynienia takiemu obowiązkowi wymagałaby
przedłożenia dokumentacji finansowej, na którą składałyby się: zestawienie obrotów i sald przed i po przeniesieniu na wynik, sprawozdanie
finansowe, politykę rachunkowości, szczegółowe rozliczenie kosztów
(zasadniczo oddziału) z analityką kosztów pacjentów. Skłaniałbym
się do zastosowania metodologii dla przedsiębiorstw produkcyjnych, przedstawiając uzasadnione koszty związane z wytworzeniem
usług, które można bezpośrednio precyzyjnie zliczyć z dokumentacji
medycznej, takie jak materiały medyczne zużyte na potrzeby wykonania zabiegu, badania laboratoryjne, a także uzasadnione koszty
związane z funkcjonowaniem np. oddziału (tj. materiały opatrunkowe zużyte podczas hospitalizacji, koszty wynagrodzeń personelu,
koszty sprzętów medycznych, koszty mediów, wartość czynszu itd.),
które należy proporcjonalnie przypisać do każdej wykonanej usługi.
Dokumentacja finansowa powinna być przedmiotem dowodu z opinii
biegłego co do prawidłowości metodologii jej sporządzenia oraz
rzetelności samych wyliczeń. Biegłemu należałoby również zapewnić

24
Wyrok SN z dnia 27 sierpnia 2015 r., sygn. III CSK 455/14, LEX nr 1800063.
25
Stanowisko procesowe NFZ w sprawach prowadzonych przed SO w Krakowie pod sygn. akt I C
2133/13, I C 890/15, I C 1133/15, I C 1330/15; wyroki SO w Krakowie w sprawach o sygn. I C 1587/10, I C
1274/10, I C 354/11, I C 1256/12, I C 2/12, I C 2/11, I C 1425/10, I C 2218/12, wyroki SA w Krakowie w sprawach o sygn. I ACa 569/12, I ACa 700/12, I ACa 784/13.
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dostęp do rachunkowego materiału źródłowego, na podstawie którego
dokumentacja została wytworzona.
W obecnym kształcie organizacji systemu wypełnienie obowiązku
dowodowego w zakresie wykazania uzasadnionych kosztów świadczenia jest niemal niemożliwe, a podanie ich kwoty zawsze będzie
miało charakter szacunkowy (nie mówiąc nawet o kosztach i czasie
jej przygotowania), o czym pisałem w innej swojej pracy26. Poniżej
przedstawiam dodatkowe argumenty natury systemowej kwestionujące celowość wykazywania uzasadnionych kosztów.
Przygotowanie wyliczenia uzasadnionych kosztów jest procesem
bardzo złożonym. W miarę wzrostu liczby przypadków, które należałoby opisać, rośnie ilość potrzebnego do tego czasu i środków pieniężnych. Główny ciężar niesienia pomocy w stanach nagłych spoczywa
na podmiotach kontraktowych, bowiem one stanowią trzon systemu
ochrony zdrowia i do nich zespoły ratownictwa medycznego faktycznie
przywożą potrzebujących pacjentów. Wymaganie od nich wykazania
uzasadnionych kosztów paraliżuje prace świadczeniodawcy w obliczu
ilości działań rachunkowych pozostających do przeprowadzenia. Pomoc
udzielana w ramach przymusu ustawowego przez świadczeniodawców,
którzy nie zawarli umowy z NFZ, jest natomiast sporadyczna, jeśli
w ogóle ma miejsce. W rezultacie ilość takich przypadków jest znikoma,
tym samym łatwa do zapamiętania, opisania i wyliczenia. Chociaż świadczeniodawcom niekontraktowym przychodzi wykazać uzasadnione
koszty, to wobec niewielkiej ilości przypadków, w których taką pomoc
nieśli, zadośćuczynienie warunkom z art. 19. ust. 4 nie jest uciążliwe.
Po drugie, strony umowy o udzielanie świadczeń wypracowały
rzetelny i wiarygodny mechanizm rozliczania związany ze złożoną
procedurą sprawozdawania usług. Znajduje on zastosowanie w trakcie
trwania całej umowy. Dlaczego przekroczenie umownego limitu
miałoby prowadzić do marginalizowania dotychczas stosowanego
instrumentu, skoro nie nastąpiła żadna materialna zmiana sposobu
26
G. Glanowski, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 sierpnia 2015 r., sygn. akt III CSK
455/14. Podstawa prawna roszczenia o zapłatę za ponadlimitowe świadczenia opieki zdrowotnej udzielone
w stanie nagłym, Prawo i Medycyna Nr 2/2016 (63 Vol. 18), s. 163-165.
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wykonywania umowy? Obciążenie świadczeniodawcy obowiązkiem
szczegółowego, matematycznego rozpisania niektórych tylko świadczeń jest zbędne i godzi w reguły wykonywania zobowiązania. Sytuacja podmiotu kontraktowego jest zupełnie inna od położenia świadczeniodawcy, który nie jest codziennym partnerem NFZ. W drugim
przypadku NFZ nie ma jakiejkolwiek informacji o działalności leczniczej jednostki ubiegającej się o zapłatę, nie dysponuje sprawozdaniami
świadczeniodawcy (w tym listami oczekujących) ani wiedzą o zakresie
udzielanych świadczeń. W rezultacie wobec braku informacji nie może
korzystać ze swoich uprawnień nadzorczych i organizacyjnych27, co
przemawia za stosowaniem odrębnych mechanizmów postępowania
z takimi podmiotami.
Po trzecie, niezależnie od tego, czy świadczeniodawca działa
w ramach umownego limitu, czy po jego przekroczeniu, taka sama
jest treść obowiązku ustawowego, istota podejmowanych czynności
(determinowana stanem faktycznym), jak też koszt ich wykonania.
W obydwu przypadkach świadczeniodawca ponosi tożsame koszty,
związane z koniecznością zapewnienia pacjentowi należytej obsługi
lekarsko-pielęgniarskiej, miejsca na oddziale, lekarstw i innych
środków leczniczych, czy wyżywienia28.
Po czwarte, nawet odwołanie się w przepisach u.ś.o.z. do pojęcia
uzasadnionych kosztów nie oznacza, że ustawodawca wykluczył sytuację, w której wynagrodzenie odpowiadałoby cenie kontraktowej ustalonej przez strony w łączącej je umowie29.
Po piąte, skoro strony uzgadniają stawkę płatności za świadczenia
udzielone w ramach przyznanej kwoty finansowania, to nic nie stoi
na przeszkodzie, aby uzgadniały również stawki szczególne za świadczenia ponadlimitowe udzielone w stanach nagłych30. Brak osobnych
uzgodnień utrzymuje aktualność pierwotnych stawek umownych.

27
28
29
30

Wyrok SA w Rzeszowie z dnia 18 kwietnia 2013 r., sygn. I ACa 54/13, LEX nr 1353935.
Wyrok SA w Łodzi z dnia 17 marca 2016 r., sygn. I ACa 1366/15, LEX nr 2024127.
Wyrok SA w Łodzi z dnia 16 września 2014 r., sygn. I ACa 335/14, LEX nr 1544843.
Wyrok SA w Łodzi z dnia 16 września 2014 r., sygn. I ACa 335/14, LEX nr 1544843.
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Art. 471 K.c.
Argumenty kwestionujące zasadność przyjęcia za podstawę roszczenia art. 19 ust. 4 u.ś.o.z. przemawiają jednocześnie na korzyść
koncepcji opartej na art. 471 k.c., którą podzielam. Brak zapłaty
lub zapłata po stawce niższej niż umowna za ponadlimitowe świadczenia udzielane na rzecz pacjentów znajdujących się w stanie nagłym
stanowią niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o udzielanie świadczeń.
Jeżeli umowa wywołuje nie tylko skutki w niej przewidziane, ale
także te, które wynikają z ustawy, zasad współżycia społecznego oraz
ustalonych zwyczajów, to świadczenie udzielone w ramach przymusu
ustawowego jest świadczeniem umownym, niezależnie od tego, czy
zostało wykonane w czasie, kiedy limit nie był lub był przekroczony.
Skutek wynikający z u.d.l. prowadzi do udzielenia osobie potrzebującej pomocy medycznej, która to aktywność z mocy art. 56 k.c. jest
włączana w zakres zawiązanego zobowiązania. Uznanie danego świadczenia za umowne oznacza tyle, że należy stosować wszelkie zasady
ustalone między stronami umowy, tak co do zakresu i zasad wykonywania, jaki i wartości tych świadczeń oraz sposobu ich rozliczania. To
samo świadczenie może być albo świadczeniem umownym, w rezultacie rozliczanym stawką umowną, albo takiego charakteru nie mieć
i w konsekwencji być rozliczanym mechanizmem innym niż umowny.
NFZ zawierając umowę o udzielanie świadczeń zobowiązuje się do
zapłaty do wysokości umownego limitu, jak też zapłaty za świadczenia,
których udzielenia świadczeniodawca odmówić nie mógł, bowiem
zgodnie z treścią art. 56 w zw. z art. 15 u.d.l. wchodzą w zakres zobowiązania o ustalonym jednolitym mechanizmie rozliczania.
Jak pokazuje praktyka, świadczeniodawcy nie są w stanie przedstawić
w konkretnej sytuacji rzeczywistego kosztu świadczenia, bo go nie
znają. Mogą oczywiście wskazać koszty ogólnej działalności placówki,
ale w przypadku art. 19 ust. 4 u.ś.o.z. zupełnie nie o to chodzi. Wynika
to z braku mechanizmów rynkowych i w konsekwencji braku potrzeby
ustalenia rzeczywistego kosztu świadczenia. Dlatego też praktycznie
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jedynym obecnie funkcjonującym sposobem ustalenia wartości świadczeń mogą być kalkulacje i ceny opracowane przez Fundusz31. Stawka
umowna jest ustalana32 przez strony w toku postępowania w sprawie
zawarcia umowy o udzielanie świadczeń. Wstępnie proponowana
cena ofertowa nie jest swobodnie określana przez świadczeniodawcę,
bowiem ten działa pod wpływem informacji podawanej przez NFZ co
do ceny oczekiwanej, po której skłonny jest zawrzeć umowę. W istocie
ceny przyjmowane w umowach są cenami oczekiwanymi przez NFZ
lub wręcz zlicytowanymi w dół w toku rywalizacji świadczeniodawców
o kontrakt. W rezultacie często NFZ kontraktuje świadczenia po stawkach na granicy opłacalności lub nawet poniżej niej. Cena oczekiwana
jest określana na podstawie informacji zbieranych na przestrzeni lat funkcjonowania tej jednostki, pochodzących od świadczeniodawców, innych
jednostek (AOTMiT), raportów międzynarodowych, czy doświadczeń
innych krajów. Stąd zawiera kalkulację kosztów, jakie przeciętnie należy
ponieść dla wyświadczenia określonej usługi.
Mechanizm ceny umownej nie pełni jedynie funkcji kalkulacyjnej,
ale także funkcję gwarancyjną. Dzięki temu NFZ nie ryzykuje poniesienia niespodziewanych kosztów, jakie mogłyby wynikać z potraktowania ponadlimitowego świadczenia udzielonego w stanie nagłym
jako świadczenia nieumownego. Uzasadniony koszt udzielenia usługi
nie jest kształtowany przez NFZ, lecz rynek. W rezultacie często będzie
przekraczał wartość wynagrodzenia umownego.
W razie oparcia roszczenia o zapłatę na art. 471 k.c. świadczeniodawcy przychodzi wykazać, że prawidłowo zorganizował pracę
(stosował mechanizmy uprzedniego i następczego planowania wykonania kontraktu33); rzetelnie sprawozdawał świadczenia ratujące życie
i zdrowie (tj. zgodnie z bieżącym wykonaniem); prawidłowo je oznaczał
31
A. Pietraszewska-Macheta, Wynagrodzenie za udzielenie pomocy w stanie nagłym, LEX nr 101092.
32
Praktyka pokazuje raczej, że strony nie prowadzą negocjacji, lecz, świadczeniodawca przyjmuje
propozycje NFZ. Jeżeli nie zawrze umowy po stawce proponowanej, nie zawrze jej w ogóle.
33
G. Glanowski, Gospodarowanie środkami finansowymi w ramach kontraktu z NFZ w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (w:) Finansowanie działalności przedsiębiorstw a społeczna odpowiedzialność
biznesu, red. A. Krzysztofek, Kraków 2014, s. 294-297.
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(flagowanie charakteru świadczenia) 34; informował NFZ o zbliżającym
się terminie przekroczenia limitu, tak, aby organizator systemu mógł
skorzystać ze swoich uprawnień, wskazując dokąd odesłać pacjenta;
w razie nieobjęcia ich rozliczeniem zafakturował i przedstawił do
zapłaty35; a przede wszystkim, że wykonanie świadczeń nastąpiło
w sytuacjach, które spełniały przesłankę czasową oraz skutkową stanu
nagłego36 (przesłanka medyczna). W tym celu niezbędne jest zaoferowanie dokumentacji medycznej wszystkich przypadków37 objętych
pozwem oraz poddanie jej ocenie biegłego38.
NFZ, aby uchylić się od obowiązku zapłaty, musi wykazać: naruszenie umowy w zakresie sprawozdawania świadczeń (bo świadczeniodawca uniemożliwia wykonanie uprawnień organizatorskich płatnika),
złą organizację pracy (gdyż świadczeniodawca błędnie zaplanował
wykonanie umowy w oparciu o przyznane mu środki) albo niewystąpienie stanów nagłych (jako, że NFZ nie jest obowiązany do zapłaty za
inne świadczenia ponadlimitowe).
Podsumowanie
Wyrok SN z dnia 27 sierpnia 2015 r., (sygn. III CSK 455/14) nie
rozwiązał problemu wysokości wynagrodzenia, jakiego może domagać
się świadczeniodawca. Wypłata stawki umownej lub zwrot uzasadnionych kosztów pozostaje kwestią otwartą. Zaprezentowana przez Sąd
Najwyższy teza nie została podzielona w później wydawanych orzeczeniach, gdzie sądy apelacyjne zasądzały od NFZ kwoty w oparciu o stawki
umowne, nie widząc potrzeby wykazywania przez świadczeniodawców,

34
Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 19 stycznia 2012 r., sygn. I ACa 1337/11, LEX nr 1164675.
35
Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 3 kwietnia 2012 r., sygn. I ACa 181/12, LEX nr 1148149.
36
Wyrok SN z dnia 4 stycznia 2007 r., sygn. V CSK 396/06, LEX nr 244455.
37
W drodze wyjątku przedmiotem oceny może być część dokumentacji. Opinia biegłego oceniająca szereg typowych powtarzających się faktów lub zachowań może ograniczać się do przesądzenia charakteru zjawisk powtarzających się, pod warunkiem wykazania przez biegłego w sposób niebudzący wątpliwości
zarówno charakteru faktów, jak i ich powtarzalności (dotyczy postępowania, w którym badano 200 z 38 tys.
przypadków). Tak: wyrok SA w Gdańsku, z dnia 9 października 2015 r., sygn. V ACa 536/15, LEX nr 1827158.
38
Wyrok SA w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 2013 r., sygn. V ACa 136/13, LEX nr 1344033.
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którzy zawarli umowę, przesłanki finansowej39. Podobnie inny skład
Sądu Najwyższego w kolejnym wyroku przychylił się do stanowiska
świadczeniodawcy co do zastosowania stawek umownych dla rozliczenia wykonanych świadczeń40. Osobiście uważam, że problem wywołuje doniosłe rozbieżności w orzecznictwie do tego stopnia, że wymaga
rozstrzygnięcia przez skład siedmiu sędziów Sądu Najwyższego, a ewentualna uchwała zasługuje na nadanie jej mocy zasady prawnej. W przeciwnym razie kierunek rozstrzygnięć kolejnych sporów będzie uzależniony od okręgu, w którym prowadzone jest postępowanie. W rezultacie
w tych samych stanach faktycznych jedni świadczeniodawcy wyegzekwują zapłatę za wykonane w stanie nagłym świadczenia ponadlimitowe, a drudzy nie. Procesy o zapłatę za świadczenia ponadlimitowe są
bardzo trudne. W ich ramach poruszane są zagadnienia z zakresu medycyny, informatyki i rachunkowości. Nie są to czyste spory prawne. Toczą
się o wielomilionowe kwoty, trwają w każdej instancji kilka lat, generują
ogromne koszty (przygotowanie dokumentacji, opłaty od pozwu, wynagrodzenia pełnomocników, wynagrodzenia biegłych). Podstawa prawna
roszczenia implikuje zaś zakres obowiązku dowodowego. Zadośćuczynienie mu wymaga wielomiesięcznej pracy, która musi być wykonana
przed wdaniem się w spór. Obydwie strony stosunku prawnego zasługują na sprecyzowanie ich praw i obowiązków w zakresie rozliczania
świadczeń wykonanych ponad umownym limitem, tym bardziej, że
obrana podstawa prawna roszczenia bezpośrednio wpływa na uwzględnienie lub oddalenie powództwa.
Uchwała Sądu Najwyższego wykluczająca rozbieżności w orzecznictwie jest jednak tylko doraźnym rozwiązaniem. Problem posiada naturę
systemową i wymaga interwencji ustawodawcy. Uzyskiwane przez
świadczeniodawców satysfakcjonujące rozstrzygnięcia oraz zaspokajane na ich podstawie roszczenia pokazują, że w systemie nie brakuje
pieniędzy na ratowanie życia i zdrowia. Świadczenia wykonane na
rzecz pacjentów znajdujących się w stanie nagłym są opłacane przez
39
Wyrok SA w Łodzi z dnia 15 września 2015 r., sygn. I ACa 340/15, LEX nr 1808657; wyrok SA
w Łodzi z dnia 17 marca 2016 r., sygn. I ACa 1366/15, LEX nr 2024127.
40
Wyrok SN z dnia 17 marca 2016 r., sygn. II CSK 275/15, LEX nr 2041114.
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NFZ. Brak pieniędzy występuje (w umowach) przy realizacji świadczeń planowych. Zamiast posługiwać się utartym hasłem o brakujących nakładach pieniężnych najwyższy czas poszukać pierwotnych
przyczyn niskich limitów umownych. Główną z nich jest wadliwa
konstrukcja koszyków świadczeń gwarantowanych. Są zbyt szerokie,
a dodatkowo niejednoznaczne, co prowadzi do finansowania procedur,
na które państwo nie stać lub finansowania kilkunastu procedur skierowanych przeciwko tej samej dolegliwości, z których każdą cechują
inne koszty realizacji. Podstawą budowania koszyka świadczeń gwarantowanych jest uprzednie zdiagnozowanie istniejących potrzeb oraz skali
ich występowania. W tym zakresie polski system wygląda tak, jakby
najpierw przygotowano koszyki świadczeń gwarantowanych, a dopiero
następnie zaczęto rozważać, które z potrzeb są pierwszoplanowe. To,
że zmiana treści rozporządzeń ‚koszykowych” wymaga wiedzy opartej
na rzetelnej weryfikacji przydatności każdej procedury medycznych, jest
jasne. Oprócz tego należy wreszcie zdać sobie sprawę z tego, że nowelizacja rozporządzeń wymaga odwagi politycznej do firmowania zmian
niepopularnych społecznie, bo formalnie prowadzących do pozbawienia
obywateli uprawnień i dostępu do niektórych procedur. Z drugiej strony,
czy zapewnienie świadczeniobiorcy fikcyjnego dostępu do świadczeń
w istocie różni się czymś od niezapewnienia dostępu w ogóle?
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„Prawo arcyosobiste.” Oświadczenia pro futuro
we Włoszech w kontekście sprawy Eluany Englaro

Wstęp
Intensywny rozwój medycyny, szczególnie w ostatnich latach,
wymusza niejednokrotnie rewizję poglądów, nierzadko również
tych, które niegdyś uważaliśmy za bezwzględnie ugruntowane.
Dzieje się tak między innymi w zakresie problemów związanych
z końcem życia i stanami terminalnymi. Granica między podtrzymywaniem życia a sztucznym (i niecelowym) jego wydłużaniem nie jest
wyraźna, a na jej określenie wpływają nierzadko, obok medycznych
(najczęściej innowacyjnych) i prawnych (które często określić można
by było mianem „zachowawczych”), również czynniki ideologiczne.
To poczucie „subiektywizacji” potęguje również cały czas postępujący proces zmiany dawnego, paternalistycznego modelu opieki
lekarskiej w taki, który w jak najpełniejszym stopniu uwzględniałby
wolę pacjenta1.
Pojawia się jednak problem, w jakim zakresie pacjent może
rozporządzać swoim życiem jako dobrem mającym również
1
Por. chociażby: art. 5 i n.: 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.IV 1997 [http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/ 090000168007cf98,
dostęp: 30.03.2017 r.], zw. dalej: Konwencją bioetyczną.
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szczególne znaczenie społeczne. Zasadą jest oczywiście, że
pacjent może w warunkach „poinformowanej zgody” (ang.
informed consent, fr. consentement éclairé) zgodzić się – lub też
odmówić zgody – na każdy proponowany mu rodzaj terapii 2. Jak
jednak postąpić należy w sytuacji, gdy pacjent nie jest w stanie
wyrazić swojej woli? Czy powinniśmy brać pod uwagę życzenia
wyrażane przez niego w stanie pełnej świadomości – a jeżeli
tak, to jakie powinny być materialne i formalne wymagania dla
takiego oświadczenia 3?
Systemy prawne różnych państw europejskich w różnorodny
sposób odnoszą się do tego problemu, który określa się jako problem
oświadczeń pro futuro, kreując pewne modele rozwiązań. Tylko
nieliczne państwa, bardzo szeroko uwzględniając prawo pacjenta
do podejmowania autonomicznej decyzji dotyczącej procesu
leczenia, dopuszczają możliwość eutanazji, wspomaganego samobójstwa4. Szerzej stosowanym rozwiązaniem jest to, w ramach
którego dopuszcza się żądanie zaprzestania terapii w sytuacji jej
medycznej niecelowości (pojęcie znane w doktrynie jako ang. inutility lub futility)5. Niektóre europejskie systemy prawne nie posiadają jednak jeszcze regulacji, która ujmowałaby te stany faktyczne
w odpowiednie normy prawne – do grupy tej należą m. in. Polska
oraz Włochy. W przypadku obu tych państw brak regulacji wynika
w dużym stopniu z silnego wpływu środowisk katolickich6,

2 	 Art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza, Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152 z późn. zmianami; por. np. w ustawodawstwie francuskim: art. 16-3 Code civil (przepis wprowadzony przez: Loi n° 99-641
du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle, art. 70).
3
Por. np. S. Woods, The “Good Death”, Palliative Care and End-of-Life Ethics, w: L. Hagger, S.
Woods, „A Good Death? Law and Ethics in Practice”, Routledge 2012.
4 	 Np. Belgia, której system prawny w tym zakresie szerzej opisany został w: M. Syska, Zgoda na
zabieg medyczny oraz oświadczenia pro futuro w ustawodawstwie i orzecznictwie francuskim i belgijskim,
część II, w: Prawo i Medycyna Nr 2/2011 (43, vol.13), s. 75-100; oprócz tego np. Holandia i Szwajcaria.
5 	 Np. Francja, Wielka Brytania.
6 	 Podobna sytuacja charakteryzuje również Irlandię. W jej przypadku kluczowym orzeczeniem
dla tego zagadnienia jest sprawa In Re a Ward of Court (no. 2) [wyrok Sądu Najwyższego (Supreme Court)
z dn. 27 czerwca 1995 roku], w ramach której przyznano, że pacjent ma prawo do decydowania o swoim procesie
leczenia także w takim zakresie, w jakim może odmówić terapii, żeby „ułatwić” (facilitate) śmierć naturalną.
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tradycyjnie przeciwnych rozwiązaniom, które dopuszczałyby
swobodę pacjenta w rozporządzaniu swoim życiem7.
W takich sytuacjach szczególnie doniosłą rolę należy przyznać orzecznictwu, którego działanie musi w jakiś sposób zapełnić
istniejącą w systemie prawnym lukę. W znacznej liczbie państw,
które obecnie posiadają wyraźną, prawną regulację tego problemu,
taki był właśnie jej początek8. W Polsce do chwili obecnej zapadło
zaledwie jedno postanowienie Sądu Najwyższego w związku
z oświadczeniami pro futuro9, szeroko komentowane w doktrynie10,
szczególnie w kontekście postulatów de lege ferenda11, a nawet
projektu ustawy z 2009 roku12.
Polska nie doczekała się jednak jeszcze orzeczenia-symbolu,
które zrewidowałoby nasze podejście do problemu uporczywej
terapii i możliwości jej przerwania, a ponadto stworzyło schemat
postępowania w podobnych sytuacjach. Dla Włoch taką sprawą
była ta dotycząca Eluany Englaro, która rozgrywała się na przestrzeni blisko dziesięciu lat, znajdując w końcu rozwiązanie
w orzeczeniu włoskiego Sądu Najwyższego (Corte di Cassazione)
z 2008 roku13.
7 	 Na drodze wyjątku Kościół dopuszcza jedynie przerwanie „uporczywej terapii” (wł. accanimento
terapeutico, ang. agressive medical treatment): Jan Paweł II, Evangelium vitae, nr 65.
8 	 Wielka Brytania – wyrok Izby Lordów w sprawie Airedale NHS Trust v. Bland, 1993, 789 HL;
Stany Zjednoczone – sprawa Schiavo; Francja – sprawa Pierre’a.
9 	 Sprawa kobiety, która jako świadek Jehowy nie zgadzała się na przetoczenie krwi; postanowienie
Sądu Najwyższego z dn. 27 października 2005 r., sygn. III CK 155/05.
10
Por. np. J. Kulesza, Glosa do postanowienia SN z dnia 27 października 2005 r., III CK 155/05, w:
„Palestra”, 2007, nr 3-4, s. 316; R. Tymiński, Glosa do postanowienia SN z dnia 27 października 2005 r., III CK
155/05, w: „Przegląd Sądowy” 2008, nr 3, s. 116; a szerzej odnoszą się do tego problemu również: M. Boratyńska, Niektóre aspekty świadomej zgody pacjenta na leczenie na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego. Część
1. Sprzeciw pro futuro, w: „Prawo i Medycyna”, Nr 2/2007 (27, vol. 9), s. 23-32, czy B. Janiszewska, Dobro
pacjenta czy wola pacjenta – dylemat prawa i medycyny (uwagi o odmowie zgody na leczenie oraz o dopuszczalności oświadczeń pro futuro), w: „Prawo i Medycyna”, Nr 2/2007 (27, vol. 9), s. 33-51; taż, Praktyczne
problemy oświadczeń pro futuro (uwagi po rozstrzygnięciu sprawy), w: „Prawo i Medycyna”, Nr 4/2009 (37,
vol.11), s. 46-60.
11
M. Ołyńska, Oświadczenie pro futuro jako forma wyrażenia woli pacjenta wobec interwencji
medycznej, w: „Prawo i Medycyna”, Nr 3/2011 (44, vol.13), s. 79-96.
12
M. Śliwka, Testament życia oraz zaniechanie uporczywej terapii w projekcie ustawy bioetycznej
(uwagi prawnoporównawcze), w: „Prawo i Medycyna”, Nr 2/2009 (35, vol.11), s. 21-36.
13
W polskiej literaturze przedmiotu na ten temat pisała już M. Urbaniak: Testament życia w prawie
włoskim. Rozważania wokół sprawy Eluany Englaro i Piergiorgio Welby, w: „Prawo życia i śmierci”, red. M.
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Stan faktyczny – wprowadzenie14
Eluana Englaro urodziła się 25 listopada 1970 r. w lombardzkim
Lecco. W wieku 21 lat, 18 stycznia 1992 r., wracając samochodem do
domu z przyjęcia, straciła kontrolę nad pojazdem i uderzyła w drzewo15.
Do szpitala trafiła w stanie głębokiej śpiączki (poziom 3 wg skali
Glasgow). Jak podkreśla w swoich wspomnieniach ojciec Eluany,
Beppino Englaro, już wtedy poinformował on lekarzy prowadzących,
że wolą córki było niepodtrzymywanie jej sztucznie przy życiu. Lekarze
opowiedzieli się jednak za bezwzględnym ratowaniem poszkodowanej
i, mimo sprzeciwu ojca, dokonali ratującej życie tracheotomii.
Miesiąc po tych wydarzeniach Eluana, nadal nieprzytomna, otworzyła oczy i zaczęła spontanicznie oddychać. Lekarze wstrzymywali
się z ostateczną diagnozą jeszcze dwa lata, do 1994 r., jednak już od
tego momentu podejrzewali u pacjentki utrwalony stan wegetatywny
(ang. persistent vegetative state, PVS; wł. stato vegetativo persistente,
SVP). Diagnoza stanowiła potwierdzenie przypuszczeń. Eluana,
wówczas 23-letnia młoda kobieta, miała już nigdy nie odzyskać świadomości, zachowując przy tym zdolność do oddychania oraz reakcji
tylko na podstawowe bodźce. W 1996 r. dwaj profesorowie neurologii
wykonali serię dodatkowych badań, które jednak tylko potwierdziły
poprzednią diagnozę o nieodwracalności stanu Eluany.
W tym samym roku Beppino Englaro został wyznaczony na opiekuna (amministratore di sostegno) córki. Tę instytucję reguluje art.
404 i n. włoskiego Kodeksu cywilnego (Codice civile). Amministratore
di sostegno ma za zadanie stać na straży interesów osoby niezdolnej,
tymczasowo lub na stałe, do podejmowania decyzji samemu16. W wykoSadowski, Wrocław 2013, s. 325-343, nie odwołując się jednak bezpośrednio do tekstów wyroków.
14
Opis stanu faktycznego opieram przede wszystkim na: S. Moratti, The Englaro Case: Withdrawal
of Treatment in Italy from a Patient in a Permanent Vegetative State, w: “EUI Working Papers MWP” 04/2012
oraz Beppino Englaro, Elena Nave, La libertà e la vita, Milano 2008
15
Il Post, La storia di Eluana Englaro [http://www.ilpost.it/2014/02/09/eluana-englaro/; dostęp:
30.03.2017, 21:25].
16
La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella
impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio, („Osoba,
która z powodu długotrwałej choroby albo niepełnosprawności fizycznej lub psychicznej nie jest w stanie, choćby
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nywaniu tych zadań powinien on kierować się potrzebami (wł. bisogni)
i oczekiwaniami (wł. aspirazioni) osoby zależnej17.
Beppino Englaro od razu rozpoczął starania o zaprzestanie sztucznego odżywiania i nawadniania córki, czego skutkiem miałaby być jej
śmierć. Jego działania motywowane były wyrażaną przed wypadkiem
wolą Eluany. Jak można się dowiedzieć z opowieści rodziny i przyjaciół, które później zostały włączone w charakterze zeznań do akt
kolejnych postępowań sądowych, była ona osobą bardzo żywą i towarzyską, o licznych zainteresowaniach, która nigdy nie stała w miejscu.
Wszyscy podkreślali, że taka osoba jak ona, nigdy nie uznałaby stanu,
w którym się obecnie znajdowała, za prawdziwe życie i nie chciałaby
być w nim sztucznie utrzymywana.
W rzeczy samej, dodatkowym wzmocnieniem argumentacji było
również to, że Eluana miała wcześniej osobiście styczność z tego typu
sytuacjami. Dwóch spośród jej przyjaciół, Alessandro i Filippo, w niedalekim odstępie czasowym uległo wypadkom, wskutek których obaj znajdowali się w stanie podobnym do tego, jaki przypadł później w udziale
także Eluanie. Według wspomnień jej znajomych i rodziny, dziewczyna
miała bardzo emocjonalnie przeżywać kolejne wizyty w szpitalach
i wielokrotnie wygłaszać opinię, że taki stan nie jest prawdziwym życiem
i byłoby lepiej dla obydwu jej przyjaciół, gdyby umarli. Wśród opowieści
powtarza się również historia, jak po wypadku Alessandra Eluana miała
udać się do kościoła, by prosić dla niego o naturalną śmierć18.
Wobec braku reakcji lekarzy na swoje prośby, Beppino Englaro
zwrócił się w 1999 r. po raz pierwszy do sądu I instancji w Lecco.
Sędziowie oddalili jednak jego wniosek, powołując się na wynikającą
z Konstytucji Włoch bezwzględną ochronę życia19. Oddalona została
częściowo lub tymczasowo, zadbać o własne interesy, może być wspomagana przez opiekuna (amministratore
di sostegno), wyznaczonego przez sędziego opiekuńczego właściwego dla jej miejsca zamieszkania lub stałego
pobytu” (tłum. aut.)), art. 404, Codice civile italiano, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 ze zm.
17
Art. 410, Codice civile.
18
W sposób kompleksowy zeznania te przytacza wyrok Sądu Apelacyjnego w Mediolanie z 2008 r.:
Decreto Corte d’Appello di Milano 9 luglio 2008. Sez. I civile.
19
Przede wszystkim art. 2 Costituzione della Repubblica Italiana; warto w tym miejscu dodać, że
konstytucja Włoch przewiduje również na tym poziomie zakaz przeprowadzania jakichkolwiek zabiegów
medycznych w swoim art. 32: Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non
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również apelacja – tym razem sąd apelacyjny w Mediolanie wskazywał nie tyle na ochronę życia, która nie może uniemożliwiać pacjentowi wyrażania zgody na zabiegi medyczne, ale na to, że odżywianie
i nawadnianie nie są zabiegami medycznymi, a tylko zwykłymi czynnościami opieki.
Charakter prawny sztucznego odżywiania i nawadniania w PVS
Początek batalii sądowej o umożliwienie zaprzestania sztucznego odżywiania i nawadniania Eluany Englaro zbiegł się w czasie
z kulminacją we Włoszech dyskusji dotyczącej charakteru podobnych czynności. Można było wyróżnić w niej dwa rodzaje poglądów:
pierwszy, reprezentowany przede wszystkim przez środowiska związane z Kościołem Katolickim, nie uznawał ich za czynności lecznicze
(wł. accanimento terapeutico), a za zwyczajną opiekę (różne określenia w czasie trwania dyskusji, zazwyczaj wł. cura generale, używa
się również ang. care), która nie mogła być zaprzestana. Przeciwnie,
stanowić ona miała moralny, a wręcz prawny obowiązek opiekunów
i lekarzy chorego20. Z drugiej strony, oczywiście, znajdowali się przedstawiciele poglądu przeciwnego, którzy poparcia swojego stanowiska
szukali przede wszystkim w standardach międzynarodowych lub nie-włoskim orzecznictwie (w szczególności wspomniana już sprawa
Schiavo oraz sprawa Cruzan ze Stanów Zjednoczonych, a także sprawa
Bland z Wielkiej Brytanii).
W obliczu takich okoliczności sprawa Eluany Englaro stała się
z konieczności przypadkiem medialnym, używanym przez obie strony
sporu do poparcia swoich tez. Beppino Englaro już w roku 2000
zwrócił się do Comitato Nazionale per la Bioetica, organu doradczego
władz włoskich (zarówno legislatywy, jak i egzekutywy) o zajęcie

predisposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona
umana. („Nikt nie może zostać zmuszony do poddania się określonej terapii, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Ustawa nie może jednak w żadnym wypadku naruszać granic wynikających z poszanowania godności osoby
ludzkiej.” (tłum. aut.).
20
Por. np. wspomnianą już encyklikę Evangelium Vitae Jana Pawła II, lub tegoż, Donum Vitae.
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w tej sprawie oficjalnego stanowiska. Jego apel nie wywołał jednak
zamierzonego rezultatu21.
W tym samym roku apel do władz włoskich w sprawie Englaro
wystosowała Consulta di Bioetica, stowarzyszenie zrzeszające prawników, lekarzy oraz etyków, które za cel stawia sobie promocję debaty
publicznej na tematy związane z bioetyką. W tym wystąpieniu jej członkowie podkreślali, że uniemożliwienie wypełnienia świadomie wyrażanej wcześniej przez pacjentkę woli godzi w zasadę równości i niedyskryminacji wszystkich obywateli. Odbiera się bowiem w sposób
arbitralny prawo o decydowaniu o przebiegu terapii pewnej grupie
pacjentów i bez poszanowania ich autonomii. Consulta uważa uszanowanie wyrażonej uprzednio pro futuro woli nie tyle za prawo, co za
obowiązek lekarzy i sędziów – uznając przy tym czynności takie jak
sztuczne odżywianie i nawadnianie pacjenta w stanie wegetatywnym
za czynność medyczną22.
Apel ten nie miał oczywiście żadnego znaczenia normatywnego,
będąc jedynie kolejnym głosem w dyskusji. Na jego fali ówczesny
minister zdrowia (wł. ministro di benessere), U. Veronesi powołał
komisję, której zadaniem miała być szeroka analiza charakteru sztucznego odżywiania i nawadniania w sytuacji pacjentów w PVS. Raport
wieńczący jej prace, nazywany potocznie od nazwiska przewodniczącego „raportem Oleariego”, wydany został po ponad sześciu miesiącach prac, 1 czerwca 2001 roku23.
Zawiera on kilka wartych wspomnienia istotnych elementów. Na
podstawie standardów międzynarodowych przeniósł on na grunt
włoskiego systemu prawnego szeroką definicję utrwalonego stanu
wegetatywnego, zwłaszcza w kontekście elementów różniących
go od stanu śmierci mózgu24. Mimo to podkreślona została jego
21
B. Englaro, E. Nave, dz. cyt.
22
Consulta di Bioetica Onlus, Appello di 14 giugno 2000 [http://www.consultadibioetica.org/appello_
per_il_caso_di_eluana_englaro_2.html, dostęp: 30.03.2017, 23:20].
23
Gruppo di lavoro sui trattamenti di nutrizione-idratazione artificiali delle persone in stato di perdita
irreversibile della coscienza - (Decreto del Ministro della Sanità, Prof. U.Veronesi, del 20/10/2000), Relazione
(1/6/2001) [http://www.comitato-finevita.it/media/docs/downloads/13-1.pdf, dostęp: 30.03.2017, 23:30].
24
Dz. cyt., s. 2.
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nieodwracalność – brak możliwości przywrócenia funkcji psychicznych i poznawczych. W związku z tym przeżycie chorego zależało
tylko i wyłącznie od krewnych oraz lekarzy. Sztuczne odżywianie
i nawadnianie w taki sposób, jaki był stosowany wobec Eluany
Englaro, czyli za pomocą sondy nosowo-żołądkowej, zostało uznane
za czynność leczniczą25. Jako takie mogło być przedmiotem oświadczenia woli pacjenta powziętego przed utratą świadomości, które nie
musiało być wyrażone wprost, a wystarczała poparta silnymi dowodami rekonstrukcja.
Raport kończy się postawieniem czterech głównych postulatów,
które uważam za pomocne i warte przytoczenia:
1. PVS musi być stwierdzony przez odpowiednią komisję
medyczną na podstawie długiej i kompleksowej obserwacji.
2. Sztuczne odżywianie i nawadnianie chorego mogą być uznane
za niecelowe i przerwane dopiero po stwierdzeniu przez komisję
nieodwracalności tego stanu.
3. Komisja ma prawo ustosunkować się do każdej propozycji przerwania tych czynności.
4. Decyzja opiekuna dotycząca takiego działania musi być potwierdzona w procedurze odpowiedniej dla aktów nadzwyczajnego
zarządzania (wł. straordinaria amministrazione) (czyli w postępowaniu przed sędzią ds. opieki – Giudice tutelare)26.
Raport Oleariego odbił się we Włoszech szerokim echem – był
jednak jedynie dokumentem o charakterze wewnętrznym, doradczym dla ministra zdrowia i nie miał znaczenia prawnego. Za taki
został również uznany przez giudice tutelare sądu I instancji w Lecco,
do którego po raz kolejny zwrócił się Beppino Englaro, a który
podobnie jak poprzednio oddalił jego wniosek, odwołując się do
obowiązku bezwzględnej ochrony życia. Odżywianie i nawadnianie
zostało niezmiennie uznane, przeciwnie niż w opisywanym raporcie,
za czynność opieki, obowiązkową ze strony krewnych i lekarzy.
25
26
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Także Sąd Apelacyjny w Mediolanie w marcu 2003 r. oddalił
powództwo Beppina Englaro, odwołując się do art. 2, 3 (ochrona życia),
13 (wolność) i 32 (prawo do opieki medycznej) Konstytucji27. Musiał
on się odnieść również do nowego dowodu przedstawionego w sprawie,
czyli pamiętnika Eluany, w którym miała ona napisać, że natychmiastowa śmierć zdaje jej się lepszym rozwiązaniem, niż wieczny brak przytomności28. Według sądu ta deklaracja nie miała jednak we Włoszech
znaczenia prawnego ze względu na brak regulacji dotyczących oświadczeń pro futuro (wł. dichiarazioni antecipate) oraz wymagań formalnych, które miałyby one spełnić, by zyskać moc wiążącą.
W tym samym roku, 18 grudnia, oficjalne stanowisko w sprawie
oświadczeń pro futuro zajął Comitato Nazionale per la Bioetica. Ma
ono charakter „kompromisowy” ze względu na podzielone opinie
poszczególnych członków Komitetu. W związku z tym rozwiązania
w nim przedstawione można określić mianem zachowawczych29.
Wymiar publiczny (co, jak od razu zostaje podkreślone, nie jest tożsame
z wiążącą mocą prawną) takiej dichiarazione antecipata może być
przyznany tylko, jeśli jest ona sporządzona na piśmie za poświadczeniem lekarza, że pacjent został w pełni poinformowany30. Rolą ich ma
być przywrócenie pacjentowi, który utracił świadomość, należnego mu
miejsca w dwustronnym „dialogu” między nim a lekarzem, którego
tematem jest proces leczenia31.
Końcowe wnioski członków Komitetu nie są jednolite. Część z nich
podkreśla prawo pacjenta do wyrażenia zgody lub odmowy w stosunku
do każdego rodzaju czynności medycznych. Pozostali uznają jednak,
że taka kompetencja decyzyjna musi być ograniczona tylko do

27
B. Englaro, E. Nave, dz. cyt.
28
S. Moratti, dz. cyt., s. 3.
29
Comitato Nazionale per la Bioetica, 18 dicembre 2003, Dichiarazioni antecipate di trattamento [http://presidenza.governo.it/bioetica/pareri_abstract/abstract_dichiarazioni_anticipate3.pdf; dostęp:
31.03.2017, 00:30].
30
Dz. cyt., s. 1.
31
Dz. cyt., s. 3.
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wyraźnie niecelowych lub nieproporcjonalnych czynności medycznych32. Taka zachowawczość wynikała w dużej mierze z silnego
nacisku środowisk katolickich, które, jako zdecydowanie przeciwne
eutanazji, uważały szerokie dopuszczenie oświadczeń pro futuro za
swego rodzaju ukrycie jej pod inną nazwą.
Ta opinia Komitetu również nie miała mocy prawnej, ale jej doniosłość była bardzo wysoka jako aktu wydanego przez organ doradczy
władz, i stanowiła ona pomoc dla sądów, które musiały orzekać
w podobnych sprawach pozbawione jakiejkolwiek regulacji prawnej.
Dlatego też tak istotne dla sprawy Eluany Englaro i możliwości uznania
jej deklaracji za wiążącą było, aby Komitet zajął również stanowisko
w sprawie charakteru sztucznego odżywiania i nawadniania w stosunku
do pacjentów w PVS.
Opinia taka została wydana dwa lata później, 30 września 2005 r33.
Podczas gdy poprzednie stanowisko Komitetu miało charakter wyraźnie
kompromisowy, drugie było bardzo stanowcze: sztucznemu odżywianiu
i nawadnianiu pacjenta w SVP odmówiono charakteru działań medycznych, uznając je za czynności zwykłej opieki (użyte ang. care)34. Jako
takie nie mogły być przerwane, niezależnie od woli wyrażanej uprzednio
przez pacjenta – w ten sposób prawo mogło zapewnić mu jako podmiotowi słabszemu (wł. soggetto debole) bezpieczeństwo dalszej egzystencji i ochronić przed śmiercią z odwodnienia czy głodu35.
Na podmiotach opiekujących się chorym miał spoczywać etyczny
obowiązek (wł. atti dovuti eticamente), który polegał na kontynuowaniu
tych czynności do czasu, aż organizm pacjenta przestanie w ogóle przyswajać podawane mu w ten sposób składniki odżywcze. Jak bowiem
stwierdził Komitet, życie ludzkie jest wartością bezwzględną oraz

32
Dz. cyt., s. 7; Komitet nie odnosi się jeszcze w tej opinii do zagadnienia charakteru sztucznego
odżywiania w stosunku do pacjentów w SVP.
33
Comitato Nazionale di Bioetica, 30 settembre 2005, L’alimentazione e l’idratizione di pazienti in
stato vegetativo persistente [http://presidenza.governo.it/bioetica/testi/PEG.pdf, dostęp: 31.03.2017, 01:00].
34
Dz. cyt., s. 1-2.
35
Tak bowiem określone zostały konsekwencje zaprzestania sztucznego odżywiania i nawadniania;
dz. cyt., s. 2.
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niezbywalną i nie ma „żyć” mniej lub bardziej godnych przeżycia aż
do naturalnej śmierci36.
Należy podkreślić, że również ta opinia miała charakter jedynie
doradczy i nie posiadała mocy prawnej. Ze względu jednak na usytuowanie organu, który ją wydał, w ramach aparatu państwowego, jej
znaczenie było doniosłe i stawiało pod znakiem zapytania sens kontynuowania przez Beppina Englaro starań o zaprzestanie sztucznego
odżywiania córki. Ponadto w tym samym roku włoski Sąd Kasacyjny
(Corte di Cassazione, organ analogiczny naszego Sądu Najwyższego)
odmówił przyjęcia pozwu w tej sprawie. Nie odnosił się przy tym do
samej treści sprawy, ale bardziej ogólnie stwierdził, że w tej sytuacji
zachodził konflikt interesów między pacjentką niezdolną do samodzielnego podejmowania decyzji, a jej amministratore di sostegno. W takiej
sytuacji włoski kodeks cywilny przewiduje konieczność sądowego
wyznaczenia kuratora, który miałby współdecydować o przyszłości
osoby będącej pod jego opieką.
Kontekst: sprawa Piergiorgia Welby’ego
Ojciec Eluany niezwłocznie wystąpił z wnioskiem o wyznaczenie takiego specjalnego kuratora, na którego wybrana została adw.
Franca Alessi. W porozumieniu z nią, już w 2006 r. Beppino Englaro
po raz kolejny zwrócił się z wnioskiem do sądu I instancji w Lecco.
Tak jak w poprzednich dwóch przypadkach jego pozew został oddalony jako sprzeczny z bezwzględnym konstytucyjnym obowiązkiem
ochrony życia. Ponadto sąd na poparcie swej decyzji przytoczył
również opisane powyżej stanowisko Narodowego Komitetu ds. Bioetyki z 2005 r. W podobny sposób rozpatrzył odwołanie od tego wyroku
niedługo potem Sąd Apelacyjny w Mediolanie.
W tym samym czasie włoska opinia publiczna musiała się jednak
skonfrontować z podobną sprawą, której ostateczny wynik i odzew
społeczny, jaki wywołała, nie pozostał bez wpływu na przyszłość
Eluany Englaro. Chodzi mianowicie o sprawę Piergiorgia Welby’ego,
36

Dz. cyt., s. 7.
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chorego na zanik mięśni, który już od 2002 r. otwarcie walczył o umożliwienie mu tzw. „eutanazji pasywnej”, poprzez legalne odłączenie
respiratora umożliwiającego oddychanie (był już w tym momencie
całkowicie sparaliżowany, a od 1997 r. porozumiewał się z otoczeniem
wyłącznie za pomocą komputera)37. We wrześniu 2006 r. wystosował on
w tej sprawie list otwarty do Prezydenta Włoch, Giorgia Napolitana.38
Prezydent, jako pozbawiony uprawnień legislacyjnych, odpowiedział
na apel, zapowiadając otwarcie debaty politycznej na ten temat39.
Jednocześnie prawnicy Welby’ego zwrócili się z wnioskiem do
Trybunału Cywilnego I instancji w Rzymie – było to spowodowane również stale pogarszającym się stanem chorego: w tym czasie
nawet oddychanie zaczęło sprawiać mu dotkliwy ból. Już sam pozew
wywołał reakcję władz: minister zdrowia, Livia Turco, zleciła Radzie
d.s. Zdrowia (Consiglio superiore di sanità) przygotowanie stanowiska
dotyczącego ewentualnej niecelowości działań medycznych w tym
przypadku. W opinii Rady podłączenie do respiratora umożliwiającego
oddychanie nie stanowiło jednak czynności medycznej w rozumieniu
accanimento terapeutico, ale czynność zwykłej opieki. W związku
z tym nikt nie mógł w sposób zgodny z prawem odłączyć osoby sparaliżowanej od takiej aparatury – nawet pomimo, że taką wolę wyrażał
sam pacjent jeszcze przed wprowadzeniem go w stan sedacji40.
W podobnym tonie utrzymane było w konsekwencji orzeczenie
rzymskiego trybunału z 16 grudnia 2006 r. Wskazywał on na istnienie
tutaj luki prawnej, której wypełnienie miało być jednak zadaniem dla
władzy ustawodawczej, a nie sądowniczej, uznając jednak prawo Piergiorgia Welby’ego do samostanowienia w sprawie stosowanej wobec
37
S. Moratti, Italy, w: “Euthanasia and Law in Europe”, ed. M. Adams, J. Griffiths, H. Weyers,
Oxford 2008, s. 401-404.
38
La Repubblica, Piergiorgio Welby, una vita per la libertà [http://temi.repubblica.it/
micromega-online/piergiorgio-welby-una-vita-per-la-liberta/, dostęp: 02.04.2017, 01:45].
39
Associazione Luca Coscioni, Gli 88 giorni di lotta di Piero Welby [https://www.associazionelucacoscioni.
it/notizie/comunicati/gli-88-giorni-di-lotta-di-piero-welby/, dostęp: 02.04.2017, 01:30].
40
Associazione Luca Coscioni, Risposta del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, alla
lettera aperta di Piergiorgio Welby [https://www.associazionelucacoscioni.it/notizie/comunicati/risposta-del-presidente-della-repubblica-giorgio-napolitano-alla-lettera-aperta-di-piergiorgio-welby/; dostęp: 02.04.2017, 01:30].
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niego terapii41. Przez cały czas medialnego rozgłosu omawianej sprawy
głośno wypowiadali się na jej temat również przedstawiciele Kościoła
Katolickiego (m.in. kard. Javier Lozano Barragán, ówczesny przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia), zawsze
okazując wyraźną opozycję wobec takiej „eutanazji pasywnej”. Mimo
to znalazł się anestozjolog, który zgodził się spełnić prośbę chorego.
Welby zmarł 20 grudnia 2006 r42.
Ta śmierć nie zakończyła jednak głośnej debaty publicznej,
zwłaszcza z uwagi na kontrowersje, jakie pojawiły się wokół pogrzebu
(Kościół Katolicki odmówił ceremonii religijnej)43. W tym samym
czasie ujawniło się również wiele osób w podobnej do Piergiorgia
Welby’ego sytuacji, którzy podobnie jak on walczyli dla siebie o prawo
do legalnej eutanazji (aktywnej lub pasywnej). Najgłośniejszym z nich
był przypadek Giovanniego Nuvoloniego, sparaliżowanego sędziego
piłkarskiego, któremu również odmawiano odłączenia do aparatury
umożliwiającej oddychanie44.
Wyrok Sądu Kasacyjnego z 16 października 2007 r.
Takie właśnie nastroje panowały w społeczeństwie włoskim, gdy
Beppino Englaro po raz kolejny zwracał się do Sądu Kasacyjnego
w 2007 r. Wyrok wydany został 16 października 2007 r. i w jego myśl
sprawa miała wrócić do sądu apelacyjnego w Mediolanie. Powrót
ten nie oznaczał jednak oddalenia pozwu ojca Eluany – przeciwnie,
Sąd uznał jego zasadność, a niższej instancji polecał jedynie zbadanie
ściśle określonych okoliczności faktycznych związanych ze sprawą45.
Warto przyjrzeć mu się szczegółowo, gdyż to właśnie ten wyrok
41
Ordinanza di Tribunale di Roma di 16 dicembre 2006 ; por. także M. Urbaniak, op. cit., s. 335-336.
42
Radio Radicale, Conferenza Stampa dell’Associazione Luca Coscioni per annunciare la morte di
Piergiorgio Welby [http://www.radioradicale.it/scheda/213998/conferenza-stampa-dellassociazione-luca-coscioni-per-annunciare-la-morte-di-Piergregorio-Welby/; dostęp: 02.04.2017, 01:45].
43
W 2007 roku zapadł także wyrok uniewinniający wobec lekarza, który dokonał odłączenia Piergiorgia Welby’ego od respiratora, dr. Maria Ricco, który uwolnił go od jakiejkolwiek odpowiedzialności karnej
w związku z popełnieniem tego czynu; M. Urbaniak, op. cit., s. 337.
44
S. Moratti, dz. cyt., s. 407-8; G. Nuvoli zmarł w końcu 23 lipca 2007 roku w wyniku 7-odniowego
strajku głodowego.
45
Suprema Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza di 16 ottobre 2007, n. 21748.
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stanowi podstawę dla dopuszczalności we Włoszech wiążącej mocy
oświadczeń pro futuro.
Przede wszystkim Sąd uznał nawadnianie i odżywianie przez sondę
nosowo-żołądkową pacjenta w PVS za czynność medyczną w rozumieniu accanimento terapeutico, a nawet za wymuszone wydłużanie
życia (wł. prolungamento della vita forzoso).46 Pozorne „zwycięstwo”
nad śmiercią, jakie w ich wyniku uzyskujemy, ma charakter pusty –
ponieważ nie jest tak, że życie osoby w stanie wegetatywnym nie jest
godne przeżycia, ale to jego sztuczne przeciąganie godzi w godność
osoby ludzkiej47. Odwołano się tutaj do art. 32 Konstytucji Włoch, który
oprócz prawa do świadczeń opieki zdrowotnej wynosi również na ten
sam najwyższy poziom normatywny wolność pacjenta od takich czynności medycznych, które byłyby niezgodne z jego wolą oraz w konsekwencji - z zasadą szacunku dla jego autonomii i indywidualności48.
Taka wola z konieczności wyrażona być może przez pacjenta
w PVS jedynie w formie uprzedniego oświadczenia pro futuro, powstałego w momencie posiadania przezeń pełnej świadomości. Prawo
to zawiera się w imperatywie uzyskania „poinformowanej zgody”
pacjenta, który znowu stanowi część nienaruszalnego konstytucyjnego
prawa do wolności, także wolności decydowania o własnym ciele49.
46
Punkt 5 wyroku; M. Urbaniak (op. cit., s. 342) w swoim artykule uznaje tę opinię za marginalną.
Biorąc jednak pod uwagę całokształt orzeczenia, należy zauważyć, że wywołuje ona bardzo istotne implikacje
dla dalszej części opisywanego wyroku i stanowi jego integralną bazę.
47
Punkt 4 wyroku: Tale trionfo è però un trionfo vacuo, (...), se per il paziente e la sua salute non c’è
altro effetto o vantaggio. Non è la vita in sé, che è un dono, a potere essere mai indegna; ad essere indegno può
essere solo il protrarre artificialmente il vivere (...) solo grazie all’intervento del medico. („Takie zwycięstwo
jest jednak zwycięstwem „pustym”, jeżeli dla pacjenta i stanu jego zdrowia nie ma innego skutku, czy zysku.
To nie życie samo w sobie, jako dar, nie może być nigdy niegodne przeżywania; niegodnym może być jedynie
sztuczne przedłużanie życia jedynie przy pomocy działalności leczniczej” (tłum. aut.).
48
Punkt 4 wyroku: Si pone l’accento sulla tutela della dignità umana, inscindibile da quella della
vita stessa, come valore costituzionale, e si invoca, tra l’altro, l’art. 32 Cost., che preclude trattamenti sanitari
che possano violare il rispetto della persona umana.(„Szczególne znaczenie przypisuje się ochronie godności
ludzkiej, nierozerwalnie związanej z samym życiem, jaką wartością konstytucyjną, przywołując między
innymi art. 32 Konstytucji, który wyklucza stosowanie terapii medycznych, które mogłyby tę godność naruszyć.” (tłum. aut.).
49
Punkt 6 wyroku: Il principio del consenso informato – il quale esprime una scelta di valore nel
modo di concepire il rapporto tra medico e paziente, nel senso che detto rapporto appare fondato prima sui
diritti del paziente e sulla sua libertà di autodeterminazione terapeutica che sui doveri del medico – ha un
sicuro fondamento nelle norme della Costituzione: nell’art. 2, che tutela e promuove i diritti fondamentali della
persona umana, della sua identità e dignità; nell’art. 13, che proclama l’inviolabilità della libertà personale,
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Drugą stroną prawa do ochrony zdrowia jest zatem prawo do utraty
zdrowia, do choroby, do przeżycia ostatniego etapu życia według
kanonu godności istoty ludzkiej samego zainteresowanego, a wręcz do
pozwolenia mu na śmierć50.
W drugiej części omawianego wyroku Sąd Kasacyjny skupił się na
szczególnej sytuacji, w której znajdowała się Eluana Englaro, czyli
w stanie niemożności wyrażenia swojej woli na temat stosowanej
wobec niej terapii. Podkreśla się najpierw, że już po zakończeniu
pierwszych czynności, tych wymagających działania niezwłocznego
i niecierpiących zwłoki, należy bezwzględnie powrócić do imperatywu zgody poinformowanej51. W wypadku osoby pozbawionej świadomości szczególna rola w wyrażaniu takiej zgody przynależy tutorowi i kuratorowi, którzy mają być swego rodzaju „przekazicielami”
woli pacjenta52. W takim wypadku jednak działanie tutora może być
dokonywane tylko w interesie osoby nieprzytomnej, co wynika z art.
6 Konwencji bioetycznej. To ograniczenie wynika ze szczególnego

nella quale “è postulata la sfera di esplicazione del potere della persona di disporre del proprio corpo”
(Corte cost., sentenza n. 471 del 1990). („Zasada poinformowanej zgody – która to stanowi wybór określonego
sposobu postrzegania relacji lekarz-pacjent w takim sensie, że relacja ta ma być oparta w większym na prawach
pacjenta i na jego wolności do samookreślenia w zakresie stosowania określonej terapii, niż na obowiązkach
lekarza – ma gruntowną podbudowę w normach konstytucyjnych: w art. 2, który stoi na straży i podkreśla
wagę podstawowych praw człowieka, jego indywidualności i godności; w art. 13, który proklamuje nienaruszalność wolności osoby ludzkiej, w ramach której odnaleźć można także „wolność osoby do dysponowania
własnym ciałem” (wyrok Sądu Konstytucyjnego z 1990 r., nr 471).” (tłum. aut.)).
50
Punkt 6.1 wyroku: Soltanto in questi limiti è costituzionalmente corretto ammettere limitazioni al
diritto del singolo alla salute, il quale, come tutti i diritti di libertà, implica la tutela del su risvolto negativo: il
diritto di perdere la salute, di ammalarsi, di non curarsi, di vivere le fasi finali della propria esistenza secondo
canoni di dignità umana propri dell’interessato, finanche di lasciarsi morire. („Jedynie w takich granicach
można uznać za uzasadnione konstytucyjnie ograniczenie prawa jednostki do zdrowia, które to prawo, tak jak
wszystkie prawa „wolnościowe”, implikuje ochronę także jego „strony negatywnej”: prawa do utraty zdrowia,
do choroby, do zaprzestania leczenia, do przeżycia ostatniego etapu życia według kanonu godności istoty ludzkiej samego zainteresowanego, a wręcz do pozwolenia mu na śmierć.” (tłum. aut.)).
51
Punkt 7.2 wyroku: superata l’urgenza dell’intervento derivante dallo stato di necessità,si deve
tenere conto dell’istanza personalistica alla base del principio del consenso informato ed il principio di
parità di trattamento tra gli individui. („Po dokonaniu czynności medycznych ratujących życie niecierpiących
zwłoki, należy wziąć pod uwagę stanowisko personalistyczne wynikające z zasady poinformowanej zgody,
a także zasadę równości jednostek w stosowaniu terapii.” (tłum. aut.)).
52
Punkt 7.3 wyroku.
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charakteru prawa do ochrony zdrowia, które zostaje określone mianem
„prawa najbardziej osobistego” (diritto personalissimo)53.
Cytując jeden z punktów: „Tutor ma obowiązek, przede wszystkim
działać wyłącznie w interesie niezdolnego do wyrażenia woli; i, w tym
poszukiwaniu najlepszego interesu, ma obowiązek decydować nie
„w miejsce” ani „zamiast” osoby nieprzytomnej, ale „razem z” tą
osobą; a zatem w procesie rekonstrukcji przewidywanej woli pacjenta
nieprzytomnego, który już przed utratą świadomości osiągnął pełnoletność; biorąc pod uwagę życzenia wyrażone przezeń przed utratą przytomności; a także wnioskując o tej woli na podstawie jego osobowości,
jego stylu życia, jego systemu przekonań oraz jego przekonań etycznych, religijnych, kulturalnych i filozoficznych”(tłum. aut.)54.
Na bazie tych rozważań Sąd Kasacyjny sformułował warunki, po
których spełnieniu tutor może skutecznie zwrócić się do sądu o zgodę
na zaprzestanie sztucznego odżywiania i nawadniania pacjenta w stanie
wegetatywnym. Brzmią one następująco:
1. Stan wegetatywny, w którym znajduje się pacjent, został
uznany, na podstawie szeroko przeprowadzonych badań,
za absolutnie nieodwracalny i nie ma żadnej możliwości
medycznej, biorąc pod uwagę międzynarodowe standardy,
żeby taka osoba odzyskała nawet w stopniu minimalnym
świadomość i zdolności poznawcze.
2. Wola pacjenta może być uznana za realnie wyrażoną głosem
tutora na podstawie jasnych, zgodnych i przekonujących przesłanek wynikających z osobowości, stylu życia i przekonań,
które stanowią wyraz tego, w jaki sposób pacjent rozumiał
53
Sąd stosuje tu nieznaną w języku polskim konstrukcję stopnia najwyższego bezwzględnego (superlativo assoluto): o ile stopień najwyższy względny, który istnieje również w naszym języku, służy do ujęcia
największego nasycenia jakiejś cechy na tle pewnej grupy porównawczej, o tyle bezwzględny odrywa tę cechę
od jakiegokolwiek porównania. W języku polskim podobną cechę miał w przeszłości przedrostek „arcy-”. (.
Widłak, Gramatyka języka włoskiego, Warszawa 2002, s. 149-152).
54
Punkt 7.3 wyroku: egli deve, innanzitutto, agire nell’esclusivo interesse dell’incapace; e, nella
ricerca del best interest, deve decidere non “al posto” dell’incapace né “per” l’incapace, ma “con” l’incapace: quindi, ricostruendo la presunta volontà del paziente incosciente, già adulto prima di cadere in tale
stato, tenendo conto dei desideri da lui espressi prima della perdita della coscienza, ovvero inferendo quella
volontà dalla sua personalità, dal suo stile di vita, dalle sue inclinazioni, dai suoi valori di riferimento e dalle
sue convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche.
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samą ideę godności osoby ludzkiej przed utratą świadomości.
W wypadku, gdyby którejkolwiek z tych przesłanek zabrakło,
sędzia ma obowiązek odmowy autoryzacji woli tutora, ze
względu na bezwzględny prymat prawa do życia, niezależnie
od stanu, w jakim znajduje się chory55.
W ten sposób włoski Sąd Kasacyjny skonstruował precedens,
który zastosować można było nie tylko w sprawie Eluany Englaro,
ale również w przypadku kolejnych podobnych. Dało to podstawę do
uznania za ważne nie tylko oświadczeń pro futuro wyrażonych wprost,
ale również tych rekonstruowanych i otworzyło włoski system prawny
na to niezwykle istotne (a zarazem kontrowersyjne) we współczesnym
świecie zagadnienie.
Warto zwrócić jednak uwagę na jedną jeszcze okoliczność: procedura sądowej autoryzacji woli tutora bardzo przypomina rozwiązanie
proponowane sześć lat wcześniej we wnioskach końcowych cytowanego powyżej „raportu Oleariego”. Podstawowe elementy takie jak
dwustopniowość (najpierw badanie medyczne, później wyrażenie
woli), wymóg nieodwracalności stanu wegetytawnego i decydująca
rola sądowej autoryzacji pozostały takie same. Sąd Kasacyjny, można
55
Punkt 8 wyroku: Sulla base delle considerazioni che precedono, la decisione del giudice, dato il
coinvolgimento nella vicenda del diritto alla vita come bene supremo, può essere nel senso dell’autorizzazione
soltanto (a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre che la persona abbia la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile,
recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e (b) sempre che tale istanza sia
realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, concordanti e convincenti, della voce del rappresentato, tratta dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo
modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona. Allorché
l’una o l’altra condizione manchi, il giudice deve negare l’autorizzazione, dovendo allora essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita.. („Na podstawie powyższych rozważań, decyzja sędziego, biorąc
pod uwagę to, że mamy tu do czynienia z prawem do życia jako najwyższym dobrem, może być pozytywna
(tj. przystawać na żądanie opiekuna w sprawie zakończenia terapii (przyp. aut.)) jedynie: (a) gdy stan wegetatywny został określony jako nieodwracalny w oparciu o szczegółowe badania kliniczne i nie ma żadnego
uzasadnienia medycznego, w oparciu standardy międzynarodowe, które pozwalałoby przypuszczać, że dana
osoba będzie mogła mieć w przyszłości choćby najmniejszą możliwość odzyskania świadomości i zdolności
percepcji świata zewnętrznego; ponadto (b) tylko w sytuacji, gdy taka wola może zostać uznana za wyrażoną
w oparciu o jasne, zgodne i przekonujące dowody przedstawione przez przedstawiciela wywiedzione z cech
osobowości, stylu życia i przekonań danej osoby, które zgadzają się z jej przekonaniami, sprzed nastąpienia
stanu nieświadomości, dotyczącymi samej idei godności ludzkiej. W sytuacji, gdy choćby jednej z owych przesłanek zabrakło, sędzia zobowiązany jest odmówić przyzwolenia, jako że zawsze należy dać przewagę prawu
do życia.” (tłum. aut.)).
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powiedzieć „spersonalizował” pomysł komisji Oleariego, precyzując
sposób, w jaki należy rekonstruować wolę pacjenta i w ten sposób
„oddając mu głos”.
Nieoczekiwane reperkusje: polityczna burza
Formalnie wyrok ten odsyłał sprawę do rozpatrzenia po raz kolejny
przez sąd II instancji, czyli Sąd Apelacyjny w Mediolanie. Jego zadaniem było jednak tylko potwierdzenie, czy w sytuacji Eluany Englaro
zachodzą wymienione przez Sąd Kasacyjny okoliczności. Uczynił to
on w orzeczeniu z 9 lipca 2008 roku56, który stanowi bardzo szeroki
opis, po pierwsze, aktualnego stanu chorej, a po drugie – jej osobowości i przekonań.
Oprócz tego Sąd Apelacyjny zawarł w nim kilka stwierdzeń, które
są w jakiś sposób parafrazą tego, co wcześniej stwierdził wyrok Sądu
Kasacyjny, ale które warto przytoczyć, gdyż stanowią ich rozwinięcie w silniejszy sposób powiązane z tą konkretną sprawą i nadają
formalnym rozwiązaniom jeszcze bardziej personalistyczny charakter:
„Ocena tego, czy dana terapia nie jest bezprawna, nie może następować po prostu, sukcesywnie do jej zastosowania – także do chwili,
w której nie pojawi się ważne oświadczenie woli przeciwnej opiekuna
(w formie i po spełnieniu wymogów opisanych powyżej) lub inne
zdarzenie, któremu prawo przyznaje możliwość wpłynięcia na przerwanie leczenia” (tłum. aut)57.
Sąd Apelacyjny zaakcentował również wyjątkowość tego rozwiązania i podkreślił, że nie może być ono przedmiotem wykładni rozszerzającej, a dotyczy jedynie chorego w konkretnym stanie (PVS) oraz
konkretnego sposobu terapii58. W przypadku Eluany Englaro uznał on
wszystkie wymagane przesłanki za spełnione i w końcu, po dziewięciu
latach postępowań sądowych i po szesnastu latach od tragicznego
56
Corte d’Appello Milano Sezione I Civile, Decreto 9 luglio 2008.
57
Punkt 3 wyroku: la legittimità del trattamento non può venir meno sic et simpliciter successivamente,
almeno fino al momento in cui non sopravvenga una valida espressione di volontà contraria del tutore (nei
termini e secondo i requisiti già detti) o altra giusta causa legalmente riconosciuta come idonea a determinare
la cessazione della terapia.
58
Punkt 3 wyroku.
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w skutkach wypadku, uznał legalność odłączenia pacjentki od sztucznego odżywiania i nawadniania.
Sprawa Eluany nie skończyła się jednak na tym wyroku. Jak zwykle
w takich wypadkach, stała się ona obiektem gwałtownej debaty
publicznej – i politycznej. Posłowie stronnictwa konserwatywnego we
włoskim parlamencie uznali bowiem, że Sąd Kasacji zawarł w swoim
wyroku unormowania abstrakcyjne i generalne, a tym samym wkroczył w kompetencje władzy ustawodawczej i z takim też zarzutem
zwrócili się do Sądu Konstytucyjnego (Corte Costituzionale). Pozew
został jednak odrzucony ze względu na swoją niedopuszczalność
(innammissibilitá), a wyrok Sądu Kasacyjnego uznany za mieszczący
się w kompetencjach tej instytucji59.
To nie zapobiegło jednak problemom o charakterze instytucjonalnym, które dodatkowo wzmogły się ze względu na ostrą reakcję
Kościoła Katolickiego. Najpierw przełożony służby zdrowia dla
regionu Lombardia, w którym przebywała Eluana Englaro, odmówił
uznania wyroku mediolańskiego sądu i zabronił placówkom pozostającym pod jego kontrolą jego realizacji. Kiedy z pomocą dla rodziny
Englaro zwróciła się instytucja z Udine, w regionie Venezia Friuli,
minister zdrowia Maurizio Sacconi wydał dictat, w myśl którego zabroniono wszystkim placówkom należącym do struktur służby zdrowia
zaprzestawania sztucznego odżywiania Eluany60.
W tym samym czasie grupa rodzin pacjentów w PVS (związana ze
środowiskami katolickimi) zwróciła się do Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka. Według nich wyrok Sądu Kasacyjnego w sprawie
Eluany Englaro stoi w sprzeczności z prawem do życia i zasadą niedyskryminacji. W dniu 22 grudnia 2008 r. Trybunał odmówił przyjęcia
skargi jako niedopuszczalnej ze względu na brak dostatecznej więzi

59
Corte Costituzionale, ordinanza n. 334/2008.
60
Englaro. Ministro Sacconi emana dictat a ospedali pubblici: ignorate la Cassazione [http://salute.
aduc.it/notizia/englaro+ministro+sacconi+emana+dictat+ospedali_105964.php, dostęp: 1.04.2017, 23:00].
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prawnej między stronami sprawy Englaro przed włoskim wymiarem
sprawiedliwości, a podmiotami wnoszącymi skargę61.
Dnia 3 lutego 2009 r. Eluana Englaro została przewieziona do
domu opieki „La Quiete” we wspomnianym wcześniej Udine. Region
Wenecja-Friuli, ze względu na swoją autonomię, nie należał od 1996
r. do narodowej służby zdrowia, a zatem zakaz ministra zdrowia nie
obejmował tamtejszych placówek. Szóstego lutego lekarze ośrodka
ogłosili początek stopniowego procesu odłączania pacjentki od aparatury umożliwiającej sztuczne odżywianie i nawadnianie.
Tego samego dnia do sprawy po raz kolejny włączył się rząd, tym
razem w osobie samego premiera, Silvia Berlusconiego. Rada Ministrów w trybie pilnym przyjęła dekret mający zablokować czynności
zmierzające do zaprzestania sztucznego odżywiania i nawadniania
chorych. Prezydent Włoch Giorgio Napolitano już wcześniej wystosował do szefa rządu w tej sprawie list, w którym wyrażał swoje
zastrzeżenia w stosunku do takiego rozwiązania, zwłaszcza że stanowi
ono naruszenie zasady podziału władz62. Stąd też nie było zaskoczeniem, że odmówił przyjęcia dekretu.
W tym czasie w prasie o orientacji konserwatywnej regularnie
pojawiały się twierdzenia, powtarzane potem przez premiera Silvia
Berlusconiego, jakoby Eluana od siedemnastu lat spała, czekając na
obudzenie, i była piękna – nazywano ją wręcz „Śpiącą Królewną” (La
Bella Addormentata). Przekazywano też pogłoski o rzekomym zachowaniu przez nią cyklu menstruacyjnego. W odpowiedzi na to Beppino
Englaro zasugerował premierowi i dziennikarzom osobiste przybycie
i ocenę stanu swojej córki63. Żaden z nich nie skorzystał z propozycji.

61
La Repubblica, Eluana, la Corte di Strasburgo „No a ricorso contro la sentenza” [http://www.
repubblica.it/2008/12/sezioni/cronaca/eluana-eutanasia-5/strasburgo-no/strasburgo-no.html; dostęp: 1.04.2017,
23:15]; na to stanowisko Trybunału zareagował od razu Kościół Katolicki, określając odłączenie Eluany Englaro
od sztucznego odżywiania mianem „morderstwa osoby niewinnej” (wł. ammazzare un innocente).
62
Tekst listu został szeroko opublikowany w prasie włoskiej [http://radicalilecco.org/rad/modules/
mastop_publish/files/files_49d087530c845.pdf; dostęp: 1.04.2017, 23:30].
63
Corriere della Sera, Beppino Englaro: «Napolitano e Berlusconi vengano a vedere Eluana» [http://
www.corriere.it/politica/09_febbraio_07/berlusconi_medici_eluana_decreto_quirinale_b3d4e7a4-f50c-11dda70d-00144f02aabc.shtml; dostęp: 01.04.2017, 23:45].

128

Prawo i Medycyna 3/2017 (68, vol. 19)

„Prawo arcyosobiste.” Oświadczenia pro futuro...

Eluana Englaro zmarła o godzinie 19:35, 9 lutego 2009 roku. Wiadomość ta dotarła do Senatu akurat wtedy, kiedy dyskutowano tam nad
opisywanym powyżej rządowym dekretem. Od razu dało się słyszeć
okrzyki oburzenia pod adresem lekarzy z Udine, a jeden z senatorów
Demokratycznej Partii Pracy (Partito Democratico del Lavoro, PDL),
Gaetano Quagliarello stwierdził wprost, że dla niego: „Eluana nie
umarła, Eluana została zamordowana.”64
Konsekwencje
Z czasem emocje wokół sprawy opadły i obecnie można już ocenić
efekty, jakie wywarła ona, a w szczególności wyrok Sądu Kasacyjnego
z 16 października 2007 r., na włoski system prawny. Pomimo ostrego
sprzeciwu środowisk katolickich, doprowadziła ona do skutecznego
uznania sztucznego odżywiania i nawadniania chorego w PVS za
czynności medyczne, które mogły być przedmiotem zaprzestania po
rekonstrukcji woli samego pacjenta. Rozstrzygnięcie to, choć zakorzenione w tej konkretnej sprawie, nadawało się do zastosowania nie
tylko w przypadku Eluany Englaro, ale szerzej, wobec wszystkich
osób będących w podobnej sytuacji. Co więcej, doktryna włoska,
bazując na tej sprawie oraz przypadku Piergiorgia Welby’ego, a także
na orzecznictwie Sądu Konstytucyjnego, stoi na stanowisku, że wyrażenie przez pacjenta (lub jego opiekuna) ważnego sprzeciwu wobec
terapii, nawet ratującej życie, powoduje jej automatyczną bezprawność. Wynika to między innymi z przyjęcia koncepcji „negatywnego”
prawa do ochrony zdrowia, tj. prawa do choroby, do nieleczenia się
i odrzuceniu rozumienia prawa do ochrony zdrowia jako „obowiązku
bycia zdrowym”65.
Włoski system prawny otworzył się w ten sposób na złożone
i różnorodne zagadnienia związane z końcem życia. Otworzył się, co
należy podkreślić, w sposób bardzo wrażliwy i „personalistyczny” –
szczegółowe wymagania stawiane przez Sąd Kasacyjny procesowi
64
La Repubblica, Senato, «Eluana Englaro è morta» e in Aula si scatena la bagarre [http://www.repubblica.it/2009/02/sezioni/cronaca/eluana-englaro-3/senato-eluana/senato-eluana.html; dostęp: 01.04.2017, 23:45].
65
M. Urbaniak, op. cit., s. 334.
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rekonstrukcji woli pacjenta nieświadomego stanowią z jednej strony,
oczywiście, próbę uchronienia się od zarzutu dopuszczenia eutanazji,
która, ze względu na stałe naciski ze strony Kościoła Katolickiego,
była (i, jak się wydaje, nadal pozostaje) nieprzekraczalnym tabu
we Włoszech. Z drugiej natomiast jest to próba jak największej indywidualizacji dyrektywy „zgody poinformowanej” – prawo do ochrony
zdrowia jest zresztą określane mianem „prawa bardzo osobistego”, czy
wręcz „prawa arcyosobistego” (wł. diritto personalissimo).
Pozostaje to jednak, choć stosowany w praktyce sądowej, wciąż
tylko precedens sądowniczy. Włochy nie doczekały się na razie prawnej
regulacji oświadczeń pro futuro; próby zmiany tego stanu (np. z 2011
i 2013 roku) kończą się, jak do tej pory, gwałtownymi dyskusjami na
polu ideologicznym. Pojawiają się one w szczególności w sytuacjach,
gdy przypadek konkretnego chorego staje się „medialny”, tak jak
w przypadku Eluany Englaro, czy opisywanego również w tej pracy
Piergiorgia Welby’ego.
Zaledwie dwa miesiące przed tym, jak piszę te słowa, na początku
2017 roku, Włochy po raz kolejny przebiegła dyskusja publiczna związana z zagadnieniami końca życia oraz „prawa do śmierci”. Fabio Antoniani, młody mężczyzna, który po wypadku drogowym został sparaliżowany i stracił wzrok, wywołał w kraju debatę na temat legalnej
eutanazji, o którą bezskutecznie się starał. W końcu zdecydował się
na podróż do Szwajcarii, gdzie zmarł 27 lutego 2017 roku. W efekcie
tej sprawy środowiska konserwatywne posuwają się wręcz do uznania
przyjaciół Antonianiego, który był działaczem stowarzyszeń otwarcie
walczących o legalizację eutanazji we Włoszech, winnymi przestępstwa nakłaniania do samobójstwa. Ich polityczni przeciwnicy mówią
z kolei o porażce własnego państwa, które naruszyć miało godność
osoby ludzkiej, zmuszając chorego do szukania pomocy poza granicami: o „śmierci na wygnaniu”, jak określił to znany włoski pisarz
i publicysta, Roberto Saviano66. Sprawa ta zapewne również nie wywoła
66
La Repubblica, Eutanasia, dj Fabo è morto. L’ultimo messaggio: «Sollevato da un inferno di
dolore non grazie allo Stato», [http://www.repubblica.it/cronaca/2017/02/27/news/eutanasia_dj_fabo_
svizzera-159344213/, dostęp: 02.04.2017, 00:30].
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bezpośrednio skutku normatywnego, jednak może być przyczynkiem dla dyskusji na temat eutanazji, która wciąż, poza momentami
„medialności,” pozostaje we Włoszech bardzo silnym tabu, szeroko
piętnowana przez Kościół Katolicki. Na chwilę obecną stanowi ona we
włoskim systemie prawnym przestępstwo (art. 579 Kodeksu karnego
– Codice penale) zagrożone karą od 6 do 15 lat pozbawienia wolności.
Dlaczego jednak warto pisać o sprawie Eluany Englaro w Polsce?
Zwłaszcza dlaczego czynić to w kontekście rozwiązań prawnych, jakie
w związku z nią zastosowano? Otóż, jak mi się wydaje, nasz kraj łączy
z Włochami wiele cech charakterystycznych, które ukształtowały przebieg tej historii – obcych jednocześnie w zasadzie państwom takim
jak Szwajcaria, Holandia, czy nawet Francja, które posiadają już regulację prawną dotyczacą oświadczeń pro futuro. Zarówno w Polsce, jak
i we Włoszech znaczący wpływ na politykę i w rezultacie na kształt
systemu prawnego wywiera nadal zwłaszcza w sprawach, które określić można jako „światopoglądowe”, Kościół Katolicki. Sprzyja to
procesowi „tabuizacji” pewnych zagadnień, celowego unikania ich
regulacji: pozostawia się tutaj znaczące luki, które zostają wypełnione dopiero w wyniku nacisku opinii publicznej. Oczywiście nauka
Kościoła dopuszcza możliwość przerywania tzw. uporczywej terapii –
rozumie ją jednak bardzo wąsko i pojęcie to nie obejmuje przypadków
takich, jak ten Eluany Englaro, czyli sztucznego odżywiania. Wszelkie
próby rozszerzania zakresu tego pojęcia prowadzą do oskarżeń o „eutanazję”, które to pojęcie uległo w wyniku wieloletnich dyskusji, dalekich od merytorycznego i rzeczowego charakteru, a pełnych emocji
i wzajemnych oskarżeń, wręcz mitologizacji. Jeden z niewielu polskich
projektów ustaw w sprawie „testamentu życia”, dyskutowany szeroko
w 2008 i 2009 roku jako legalizacja „pasywnej eutanazji” (od czego,
co należy podkreślić, z całą siłą odżegnywał się przewodniczący
komisji do tego celu powołanej, Jarosław Gowin67) przejawiał zresztą
bardzo anachroniczny charakter. Oświadczenia pro futuro dopusz67
Rzeczpospolita, Propozycja Gowina: testament życia czy bierna eutanazja [http://www.rp.pl/
artykul/227241-Propozycja-Gowina--testament-zycia-czy-bierna-eutanazja-.html; dostęp: 02.04.2017, 01:00].

Prawo i Medycyna 3/2017 (68, vol. 19)

131

Ada Tymińska

czał on jedynie w określonej tam formie pisemnej. Ponadto sporządzone one być mogły w sytuacji, w której chory wiedziałby o spodziewanej możliwości popadnięcia w stan nieświadomości (co efektywnie
wykluczyłoby sytuacje nagłe, np. wypadków drogowych) i nie mógł
obejmować czynności takich jak sztuczne odżywianie i nawadnianie68.
Bliżej tym rozwiązaniom do stanowiska włoskiego Komitetu Bioetycznego z 2005 roku, niż do rozstrzygnięcia Sądu Kasacyjnego.
Jak mi się wydaje, żeby zyskać regulację prawną związaną z zagadnieniami końca życia, choćby w formie orzeczenia (linii orzeczniczej?)
Sądu Najwyższego, Polska musi poczekać na sprawę „medialną”, taką
jak Eluany Englaro, która uwrażliwi na problem i przybliży do niego
– słowem, „użyczy mu” swojej twarzy. W takim wypadku doświadczenie włoskie, jeżeli poznane, może się okazać nie tyle nieodzowne,
co raczej pomocne. Rozwiązania takie jak szczegółowa, wielostopniowa rekonstrukcja woli pacjenta, wysoki poziom indywidualizacji
i personalizacja, przy jednoczesnej znacznej ostrożności, nadają się
do zastosowania także w naszym systemie.

68

132

M. Śliwka, dz. cyt.
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Problem dostępności ellaOne

EllaOne, tzw. pigułka „po”, to produkt leczniczy, który może zapobiec ciąży po odbytym stosunku płciowym bez zabezpieczenia lub
w przypadku, jeśli zastosowana metoda antykoncepcji zawiodła. Działanie pigułki ellaOne polega na opóźnieniu uwolnienia komórki jajowej.
W związku z tym w momencie uwolnienia komórki jajowej (owulacji)
plemniki znajdujące się organizmie kobiety nie są już zdolne do zapłodnienia. Substancją czynną tabletki jest octan uliprystalu. Dla zapewnienia
największej skuteczności działania tabletkę ellaOne należy przyjąć jak
najszybciej, nie później niż 5 dni (120 godzin) po stosunku płciowym
bez zabezpieczenia lub w przypadku, gdy zastosowana metoda antykoncepcji zawiodła. Jest odpowiednia dla kobiet w wieku rozrodczym
i można ją przyjąć w dowolnym dniu cyklu miesiączkowego. Tabletki
ellaOne są przeznaczone do stosowania w sporadycznych przypadkach
i nie powinny zastępować stałej metody antykoncepcyjnej1.
Produkt leczniczy ellaOne został dopuszczony do obrotu w tzw.
procedurze „scentralizowanej” na mocy decyzji K(2009)40492 wydanej
przez Komisję Europejską. Adresatem tejże decyzji był podmiot odpowiedzialny Laboratoire HRA Pharma. Na wniosek podmiotu odpowiedzialnego, po dokonaniu przeglądu dokumentacji badań przedklinicznych i klinicznych kategoria dostępności tego produktu leczniczego
1
2

Charakterystyka Produktu Leczniczego ellaOne.
Dz. Urz. UE L 136 z 30.04.2004.
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została zmieniona, z dostępnej z przepisu lekarza, na dostępną bez
recepty, decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej C(2015)51 final
z 7 stycznia 2015 r,.3
Procedura centralna dotyczy wydania jednego pozwolenia na
dopuszczenie do obrotu, które obowiązuje we wszystkich państwach
członkowskich UE. Takie pozwolenie wydaje Komisja Europejska,
a za rozpatrzenie wniosku odpowiada Europejska Agencja Leków.
Katalog leków, które muszą być zarejestrowane w ramach procedury
centralnej, określa rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiające wspólnotowe
procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków.
Zgodnie przepisami ww. rozporządzenia, procedura centralna
jest obowiązkowa m.in. w przypadku leków: stosowanych u ludzi
w leczeniu HIV/AIDS, nowotworów złośliwych, cukrzycy, zaburzeń neurodegeneracyjnych, chorób autoimmunologicznych i innych
dysfunkcji immunologicznych, chorób wirusowych, wytwarzanych
w procesach biotechnologicznych, stosowanych w terapii zaawansowanej, np. w terapii genowej, tzw. leków sierocych (stosowanych
w chorobach rzadkich). Produkty lecznicze, które w wyniku procedury
centralnej uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, są wpisywane do Wspólnotowego rejestru produktów leczniczych, a informacja
na ten temat jest publikowana w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej. Oprócz wpisu do rejestru leki otrzymują numery, które producent
ma obowiązek zamieścić na opakowaniu.
Ze wspomnianej decyzji K(2009)4049 wynika, że na podstawie
relewantnych aktów prawa europejskiego4 Komisja Europejska postanawia zmienić kategorię dostępności tego produktu leczniczego.
3
Decyzja w sprawie zmiany wydanego na mocy decyzji K(2009)4049 pozwolenia na wprowadzenie
do obrotu produktu leczniczego stosowanego u ludzi ellaOne – octan uliprystalu.
4
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, rozporządzenie nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla
produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków, dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada
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Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady przyznawania skutecznych na terytorium całej Unii Europejskiej pozwoleń na
dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych jest rozporządzenie
(WE) 726/2004. Jako unijnemu aktowi o randze rozporządzenia przysługuje mu pierwszeństwo stosowania przed prawem krajowym,
wywołuje też on bezpośrednie skutki w porządku prawnym państw
członkowskich. Na podstawie tego aktu wydana została 7 stycznia
2015 r. decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej C(2015) 51 final
zmieniająca pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane na mocy
decyzji K(2009)4049 dla produktu leczniczego ellaOne. Na mocy tej
decyzji zmieniono kategorię dostępności tego produktu leczniczego na
„wydawany bez recepty”. Decyzja C(2015) 51 final jest bezpośrednio
skuteczna we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej5. Każde państwo członkowskie zachowuje jednak prawo do ograniczenia dostępności produktu leczniczego, ale tylko w takim zakresie,
w jakim uzna to za konieczne ze względu na interes zdrowia publicznego. Takie prawo, odnośnie środków farmaceutycznych z kategorii
tzw. „antykoncepcji awaryjnej” przyznaje państwom członkowskim
art. 4 ust. 4 dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Zgodnie
z brzmieniem tego przepisu „niniejsza dyrektywa nie wpływa na stosowanie ustawodawstwa krajowego zabraniającego lub ograniczającego
sprzedaż bądź stosowanie produktów leczniczych jako środków antykoncepcyjnych lub poronnych”. Tym samym państwom członkowskim została przyznana swoboda w ustanawianiu ograniczeń zarówno
2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi,
w szczególności art. 74a, rozporządzenie Komisji (WE) nr 1234/2008 z dnia 24 listopada 2008 r. dotyczące
badania zmian w warunkach pozwoleń na dopuszczenie do obrotu dla produktów leczniczych stosowanych
u ludzi i weterynaryjnych produktów leczniczych, w szczególności art. 17 ust. 2, oraz zmiany w warunkach
decyzji przyznającej pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, będące przedmiotem wniosku przedsiębiorstwa
Laboratoire HRA Pharma, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1234/2008, przy uwzględnieniu opinii Europejskiej Agencji Leków wydane w dniu 23 październik 2014 i w dniu 20 listopada 2014 r. przez Komitet ds.
Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi.
5
M. Kondrat, Opinia prawna stanowiąca uzupełnienie opinii na temat obowiązku wprowadzenia
przez Polskę do sprzedaży aptecznej bez recepty produktu leczniczego ellaOne, Zeszyty Prawnicze nr 1(45)
2015, s. 100–106.
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w zakresie narodowych pozwoleń na dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu, jak i pozwoleń wydawanych przez Komisję Europejską. Do tego ograniczającego przepisu nawiązuje też art. 13 ust. 1
rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiający wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do
celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków. Przepis ten stanowi, że „bez uszczerbku dla
art. 4 ust. 4 i 5 dyrektywy 2001/83/WE pozwolenie na wprowadzenie
do obrotu wydane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem jest ważne
na obszarze całej Wspólnoty. Nadaje ono w każdym Państwie Członkowskim te same prawa i nakłada te same obowiązki, co pozwolenie
na wprowadzenie do obrotu wydane przez to Państwo Członkowskie
zgodnie z art. 6 dyrektywy 2001/83/WE”.
Merytoryczna ocena dopuszczalności leku wprowadzanego do
obrotu w procedurze scentralizowanej przeprowadzana jest przez
Komisję Europejską. Stąd też decyzje podejmowane przez organy
państwa członkowskiego pozostają decyzjami autonomicznymi, które
winny być motywowane względami zdrowotnymi, medycznymi wskazaniami i ewentualnymi zagrożeniami, które niesie za sobą stosowanie
danego produktu leczniczego.
W Polsce ellaOne została dopuszczona do obrotu w styczniu 2015
r. w kategorii dostępności OTC. Ówczesny minister zdrowia, Bartosz
Arłukowicz, znowelizował rozporządzenie w sprawie wydawania
z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych rozporządzeniem zmieniającym z dnia 2 kwietnia 2015 r. wprowadzając ograniczenie wiekowe w dostępie produktów leczniczych z grupy ATC G03A
- hormonalne środki antykoncepcyjne do stosowania wewnętrznego,
posiadających kategorię dostępności OTCW. W wyniku tej zmiany lek
mógł być wydawany jedynie osobom, które ukończyły 15 lat. Minister
swoją decyzję uzasadniał6 względami systemowymi, powołując się na
6
Odpowiedź Ministra Zdrowia na pytanie senator Janiny Sagatowskiej z dnia 7 lutego 2015 r. dotyczące wprowadzenia substancji poronnych do sprzedaży bez recepty, nr 1131.

136

Prawo i Medycyna 3/2017 (68, vol. 19)

Problem dostępności ellaOne

przepisy Kodeksu karnego7, zgodnie z brzmieniem których współżycie
z osobą poniżej 15 roku życia jest przestępstwem seksualnego wykorzystania małoletniego8.
Obecny Minister Zdrowia, Konstanty Radziwiłł, powołując się na
przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008
r. w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności9 postuluje zmianę kategorii dostępności
produktu leczniczego ellaOne na dostępny z przepisu lekarza. Zgodnie
z brzmieniem §1 ust. 1 ww. rozporządzenia, produkt leczniczy zalicza
się do kategorii dostępności „wydawane z przepisu lekarza – Rp”
w przypadku, gdy może stanowić bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, nawet wówczas, gdy jest
stosowany prawidłowo bez nadzoru lekarskiego lub może być często
stosowany nieprawidłowo, czego wynikiem może być bezpośrednie
lub pośrednie zagrożenie zdrowia ludzkiego, lub zawiera substancje,
których działanie lecznicze lub niepożądane działania wymagają
dalszych badań, lub jest przeznaczony do podawania pozajelitowego.
Na posiedzeniu komisji sejmowej ds. zdrowia z dnia 6 kwietnia 2017
r. dotyczącym zmiany kategorii dostępności tabletki ellaOne Minister
Zdrowia Konstanty Radziwiłł przedstawiając projekt przekonywał,
że wprowadzenie dostępności produktu leczniczego ellaOne z przepisu lekarza umożliwi pacjentkom zasięganie opinii lekarza, uzyskanie
porady, czy preparaty te nie wpływają negatywnie na zdrowie. Zwracał
uwagę, że obecnie wszystkie hormonalne leki antykoncepcyjne są
dostępne tylko na receptę. Powołując się na opinie Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych i Europejskiej Agencji Leków, wskazał, że
hormonalne leki antykoncepcyjne to „środki o działaniu silnym, potencjalnie niebezpieczne, wchodzące w wiele interakcji”. Minister przekonywał też, że preparat „dzień po” może „w zależności od momentu,
w którym został przyjęty, oznaczać, że dalszy rozwój ciąży nie jest
możliwy”. Zdaniem ministra stosowanie leku może być niebezpieczne.
7
8
9

Dz.U. 2016 poz. 1137, dalej k.k.
Art. 200 k.k.
Dz.U. 2016, poz. 1769.
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Argumentował też, że na receptę dostępne są również inne leki, które
należy przyjąć jak najszybciej, np. ratujące życie pacjentów, którzy
wchodzą we wstrząs anafilaktyczny.
Wspierając te wywody poseł klubu Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof
Ostrowski dodatkowo podnosił, że tabletka ellaOne ma również działanie
wczesnoporonne. Poseł twierdził, że był kilka razy świadkiem sytuacji,
w której „panie w aptekach kupowały ten lek po prostu garściami”10.
Jak już zostało wykazane, prawo Unii Europejskiej w newralgicznych kwestiach związanych z ochroną zdrowia pozostawia państwom
członkowskim dużą swobodę działania. Dodatkowo w opinii prawnej
Biura Analiz Sejmowych na temat obowiązku wprowadzenia przez
Polskę do sprzedaży aptecznej bez recepty produktu leczniczego
ellaOne, M. Kondrat podkreślał, że choć decyzja Komisji Europejskiej
jest wiążącą dla Polski, na mocy art. 4 ust. 4 dyrektywy 2001/83/WE
w związku z art. 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) 726/2004 Polska może
wprowadzić przepisy krajowe uzależniające wydawanie tego środka
antykoncepcyjnego od przedstawienia recepty lekarskiej11.
Mimo to wydaje się, że organy państwowe wprowadzając ograniczenia w tej dziedzinie winny w merytoryczny sposób uzasadniać swoje
decyzje. Obecny Minister Zdrowia, powołując się na przepis §1 ust. 1
pkt. 2 rozporządzenia w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności nie odwołał się do
żadnych miarodajnych badań potwierdzających podawane twierdzenia,
że ten produkt leczniczy jest często stosowany nieprawidłowo, czego
wynikiem może być jakoby częste bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie zdrowia ludzkiego, a tym samym zagrożenie zdrowia publicznego.
Wśród państw członkowskich Unii Europejskiej Węgry są jedynym
państwem, w którym lek ten dostępny jest na receptę. Zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego im wcześniej zostanie on zastosowany, tym większa jest jego skuteczność. Nie ulega wątpliwości, że
produkt leczniczy ellaOne jest lekiem mającym silne oddziaływanie
10
Wiadomości Onet.pl z dnia 06.04.2017 r. (ostatni dostęp: 20.04.2017 r.) http://wiadomosci.onet.pl/
kraj/konstanty-radziwill-nie-widze-zadnych-okolicznosci-zeby-zabic-poczete-dziecko/pcqdps4
11
M. Kondrat, Opinia prawna …, s. 106.
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na organizm kobiety. Wpływa on bowiem na regulowanie kobiecej
gospodarki hormonalnej. Jednakże jego bezpieczeństwo nie zostało
zakwestionowane na poziomie unijnej rejestracji i dopuszczenia do
obrotu. Odpierając dalej ww. argumentację należy zwrócić uwagę, iż
z charakterystyki produktu leczniczego ellaOne wynika wprost, że nie
jest on tabletką wczesnoporonną. Z ChPL wyczytać bowiem można:
„Tabletki ellaOne hamują lub opóźniają owulację. W przypadku, gdy
wystąpiła już owulacja, produkt ellaOne nie jest skuteczny.”. Działanie tego leku polega na hamowaniu lub opóźnianiu owulacji poprzez
wstrzymanie wyrzutu hormonu lutenizującego. Dane farmakodynamiczne pokazują, że zażyty nawet bezpośrednio przed spodziewaną
owulacją (w momencie gdy poziom LH już zacznie wzrastać), octan
uliprystalu jest w stanie opóźnić pękanie dziewięciu pęcherzyków
przez co najmniej 5 dni w 78,6% przypadków.
Wątpliwe jest również, aby opisywane przez Pana Posła Krzysztofa
Ostrowskiego zjawisko zażywania tego leku „garściami” było prawdopodobne. Jest to lek stosunkowo drogi, a jego regularne zażywanie
wielokrotnie przekracza koszt standardowej antykoncepcyjnej terapii
hormonalnej. Zmiana kategorii dostępności produktu leczniczego
ellaOne znacznie ograniczy jego skuteczność i dostępność. Nie jest
bowiem wykluczone, że lekarze na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego12 będą odmawiali udzielenia świadczenia zdrowotnego, jakim
jest wypisanie recepty, powołując się na sprzeciw sumienia. Warto
podkreślić, że odmowa udzielenia świadczenia zdrowotnego w postaci
wypisania recepty na lek ellaOne oznacza dla pacjentki konieczność
szukania kolejnego lekarza, który zgodzi się wydać taką receptę.
Wiąże się to z dodatkowymi kosztami, a przede wszystkim skraca czas,
w którym lek ma swoją największą skuteczność. Podobne argumenty
podnosił w liście wysłanym dnia 20 lutego 2017 r. do Ministra Zdrowia,
Konstantego Radziwiłła, Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar.
RPO przywołuje tam treść pozytywnej opinii Europejskiej Agencji
Leków, na mocy której zmieniona została kategoria dostępności leku
12

Wyrok z dnia 7 października 2015 o sygn. akt. K 12/14
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na bez recepty. Z opinii tej wynika, że zniesienie konieczności uzyskiwania recepty w celu nabycia leku ellaOne podniesie jego dostępność,
co ma istotne znaczenie biorąc pod uwagę zwiększoną skuteczność
tego leku, gdy zostanie przyjęty tuż po odbyciu stosunku seksualnego.
Co więcej, zdaniem Agencji przyjmowanie leku ellaOne bez opieki
lekarza nie może stanowić bezpośredniego lub pośredniego zagrożenia dla pacjentki ani gdy jest stosowany prawidłowo, ani gdy nieprawidłowo. Stosowanie tego leku niezgodnie z przeznaczeniem uznane
zostało za mało prawdopodobne. Agencja, bazując na badaniach leku
ellaOne, wskazała też, że nie zawiera on substancji, których działanie,
w tym też szkodliwe działanie uboczne, wymagałoby dalszego sprawdzenia. Analiza danych Europejskiej Agencji Leków dotyczących leku
ellaOne wskazuje, że stosowanie tego preparatu jest na tyle bezpieczne,
że uzasadnia udostępnienie go bez recepty. Wracając zaś do kwestii
dostępności konsultacji ginekologicznych w Polsce, RPO w swoim
liście wskazuje na badania, z których wynika, że średni czas oczekiwania na wizytę u lekarza ginekologa w ramach środków publicznych wynosi 18 dni. W skrajnych przypadkach może on zaś wynieść
nawet 7 miesięcy. Alternatywna możliwość skorzystania z prywatnej
wizyty specjalistycznej generuje z kolei dodatkowe koszty po stronie
pacjentki i nie wszędzie – w szczególności w mniejszych miejscowościach – jest osiągalna13.
Polska Konstytucja z 1997 r. przyznaje w art. 68 jednostce prawo
do ochrony zdrowia oraz zobowiązuje organy państwowe do zapewnienia jednostkom równego dostępu do świadczeń zdrowotnych14.
Choć zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego15 i Sądu
Najwyższego16 z przepisu tego nie można wywodzić roszczenia
13
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznik pisze do Ministra Zdrowia w sprawie
antykoncepcji awaryjnej, klauzuli sumienia i edukacji seksualnej, 21.02.2017 r. https://www.rpo.gov.pl/sites/
default/files/Wyst%C4%85pienie%20do%20Ministra%20Zdrowia%20w%20sprawie%20tzw.%20antykoncepcji%20awaryjnej.pdf
14
Dz.U.1997 Nr. 78, poz. 483.
15
Wyrok TK z dnia 19 listopada 2001 r., K 3/00.
16
Wyrok SN z dnia 10 listopada 2006 r., I CSK 229/06 oraz wyroki SN: z dnia 15 grudnia 2004 r., IV
CK 361/04; z dnia 24 listopada 2006 r., III CSK 181/06.
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świadczeniodawcy do Narodowego Funduszu Zdrowia ani roszczenia
o udzielenie danej osobie konkretnego świadczenia, wynika z niego
obiektywny nakaz podejmowania przez władze publiczne takich
działań, które są konieczne dla należytej ochrony i realizacji tego
prawa, a w tym obowiązek dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych o uznanej skuteczności terapeutycznej.
Dodatkowo, art. 2 ust.2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu
rodziny ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży17 stanowi, że „organy administracji rządowej oraz samorządu
terytorialnego, w zakresie swoich kompetencji określonych w przepisach szczególnych, są zobowiązane zapewnić obywatelom swobodny
dostęp do metod i środków służących dla świadomej prokreacji”.
Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że prawo Unii
Europejskiej w kwestiach moralności, etyki i ochrony zdrowia pozostawia państwom członkowskim swobodę decydowania. Oznacza to,
że próbując odpowiedzieć na pytanie, czy dopuszczalna jest zmiana
kategorii dostępności produktu leczniczego ellaOne, należy odwołać
się do przepisów polskiego prawa krajowego. Te wprost ani nie zabraniają, ani nie nakazują zmiany kategorii dostępności ellaOne. Mimo
to, stosując wykładnię systemową prawa oraz biorąc pod uwagę realia
funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce wydaje się, że w demokratycznym państwie prawa dostępność do awaryjnej antykoncepcji
powinna być zapewniona bez recepty.
Sprawa ta skłania także do szerszej refleksji na polu prawa europejskiego, mianowicie, czy prawo unijne pozostawiając dużą swobodę
regulacyjną krajom członkowskim w odniesieniu do produktów
farmaceutycznych stosowanych wyłącznie u kobiet, podczas gdy
brak jest takich wyłączeń w innych sytuacjach, nie narusza zagwarantowanej w traktatach unijnych zasady równości i zakazu niedyskryminacji ze względu na płeć oraz zasady swobodnego przepływu
towarów. Ustosunkowanie się jednakże do tej kwestii wymaga
oddzielnego opracowania.
17

Dz.U. 1993 Nr 17, poz. 78.

Prawo i Medycyna 3/2017 (68, vol. 19)

141

Marta Młot

Kończąc, należy wspomnieć, że dnia 25 maja 2017 r. Sejm
przyjął nowelizację ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie
z którą produkt leczniczy ellaOne będzie mógł być wydawany
jedynie na receptę.
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Zastosowanie przepisów ustawy o ochronie zdrowia
psychicznego wobec osób chorych somatycznie
z zaburzeniami psychicznymi – analiza przypadku

Przypadek stanowiący przedmiot poniższych rozważań plasuje się
na styku psychiatrii i leczenia schorzeń somatycznych, a tym samym na
pograniczu prawa w psychiatrii i ogólnych zagadnień prawa medycznego. Nieczęsto zagadnienia z zakresu świadczeń zdrowotnych z zakresu
psychiatrii stanowią podstawę rozstrzygnięć orzecznictwa, a już sprawy ze
wskazanego wyżej pogranicza stanowią w sądach rzadkość. W piśmiennictwie trafnie wskazuje się na lepsze przygotowanie do zajęcia się takimi
przypadkami przez personel szpitali psychiatrycznych, aniżeli szpitali
wielospecjalistycznych (wieloprofilowych)1. Sprawy roszczeń wynikającymi z takich sytuacji powinny być bardzo wnikliwie rozważane. Kanwę
niniejszej analizy stanowi wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 25
czerwca 2014 r.2 oraz poprzedzający go wyrok Sądu Okręgowego.
Opis stanu faktycznego
Powódka będąca w 19 tygodniu ciąży została przewieziona
karetką Pogotowia Ratunkowego do Szpitala z powodu bólu żołądka,
1 	 M. Boratyńska, Postępowanie z pacjentem w stanie pozabiegowych zaburzeń psychicznych. Analiza
przypadku, Prawo i Medycyna nr 1/2016 (62 Vol. 18), s. 95.
2 	 Sygn. I ACa 1352/13, LEX 1544867.
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drętwienia ręki i twarzy, a także tracenia kontaktu z otoczeniem.
W czasie oczekiwania na badanie ginekologiczne była pobudzona,
rozdrażniona i jednocześnie śpiąca: odgięła oparcie krzesła w poczekalni i usiłowała się na nim położyć. Nie pozwoliła na badanie ginekologiczne – szarpała się, uderzyła głową w szybę w drzwiach, której nie
zauważyła. Lekarz dyżurny zdecydował o umieszczeniu jej w oddziale
psychiatrycznym Szpitala (gdzie została przyjęta o godz. 3.45).
Lekarz dyżurny tego oddziału nie stwierdziła choroby psychicznej,
a podłoże stwierdzonych objawów psychotycznych uznała za somatyczne. Pacjentkę umieszczono w izolatce i przypięto pasami do łóżka.
Lekarz oddziału ginekologicznego nie wyraził zgody na przyjęcie jej
do tego oddziału, bowiem nie ma tam łóżek, na których można by unieruchomić powódkę. Kontakt z pacjentką był utrudniony, była ona na
przemian rozdrażniona, senna, płaczliwa, czasem wulgarna, nie pozwalała się do siebie zbliżyć, zmierzyć sobie ciśnienia ani podać leku,
krzyczała. Skonsultowano ją neurologicznie, okulistycznie i internistycznie, a ze względu na podejrzenie zapalenia opon mózgowo –
rdzeniowych wykonano punkcję lędźwiową. O godz. 19.30 została
przekazana do oddziału ginekologicznego z podejrzeniem obumarcia
płodu. Tam następnego dnia przeprowadzono ponownie konsultację
neurologiczną i internistyczną, a także wykonano USG jamy brzusznej
i TK głowy. Z uwagi na zagrożenie życia powódki zakończono ciążę
poprzez cesarskie cięcie, w wyniku czego wydobyto martwy płód
z oznakami maceracji. Po zabiegu pacjentkę przewieziono w stanie
ciężkim do oddziału intensywnej terapii, gdzie przebywała przez 5
dni. Po poprawie stanu zdrowia była jeszcze 4 dni hospitalizowana
w oddziale ginekologicznym, z którego została wypisana z zaleceniem
kontroli neurologicznej.
W noc przyjęcia do szpitala powódka straciła świadomość, pamięta
jedynie ból brzucha i drętwienie ciała. Odzyskała przytomność ma
oddziale intensywnej terapii, gdzie dowiedziała się o usunięciu ciąży
z powodu obumarcia płodu.
Po kilku dniach powódka została ponownie hospitalizowana z powodu
rozejścia się rany pooperacyjnej i po dwóch tygodniach ponownie
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przyjęta do pozwanego szpitala z powodu zaburzeń układu krążenia.
Przy wypisie wystawiono jej skierowanie do poradni w celu wykonania badań w kierunku trombofilii. Przeprowadzone badania potwierdziły schorzenie i u K.B. wdrożono leczenie: do chwili wyrokowania
była ona pod opieką hematologa. Po wyjściu ze szpitala powódka miała
problemy z myśleniem, zapominała się, nie była w stanie pracować,
a obecnie ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności
i pracuje w zakładzie pracy chronionej. Po przebytym wylewie odczuwa
stale zawroty głowy, ból i drętwienie połowy ciała.
Stanowisko Sądu Okręgowego
Sąd Okręgowy uznał, że stan powódki mógł być spowodowany
przebiegiem ciąży, jednakże przyjęcie jej do oddziału psychiatrycznego
było dla niej bardziej korzystne, bowiem organizacja funkcjonowania
oddziału ginekologicznego, a także przygotowanie jego personelu nie
są dostosowane do hospitalizacji pacjentki z zaburzeniami psychicznymi. Powódka wymagała przede wszystkim opanowania zaburzeń
psychicznych w celu przeprowadzenia diagnostyki, co najskuteczniej
i najbezpieczniej mogło nastąpić na oddziale psychiatrycznym. Nadto
Sąd zauważył, że na tym oddziale również następuje diagnozowanie
somatyczne (w tym przypadku przeprowadzono konsultacje: neurologiczną, okulistyczną, internistyczną i ginekologiczną), wykonano
punkcję lędźwiową, a także szereg badań laboratoryjnych. Przekazanie
pacjentki do oddziału ginekologicznego z podejrzeniem obumarcia
płodu nastąpiło dopiero wówczas, gdy możliwe było zapewnienie tam
bezpieczeństwa jej i innym osobom. W konsekwencji Sąd pierwszej
instancji uznał, że zarówno przyjęcie powódki do oddziału psychiatrycznego, jak i wdrożone tam leczenie były z medycznego punktu
widzenia prawidłowe. W oddziale tym przebywała ona wyłącznie na
czas konieczny dla opanowania zaburzeń psychicznych i hospitalizacja
ta nie była zbędnie przedłużana. Diagnostyka szersza niż tam przeprowadzona nie byłaby możliwa również na oddziale ginekologicznym,
na który po konsultacji ginekologicznej została pacjentka przekazana
z podejrzeniem obumarcia płodu. Uznano, że do obumarcia płodu
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prawdopodobnie doszło już przed przyjęciem do pozwanego szpitala,
o czym świadczy maceracja. Natomiast obumarcie mogło zapoczątkować epizod zakrzepowo – zatorowy, co doprowadziło do naczyniopochodnego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Obecnie
u powódki występuje naczyniopochodne uszkodzenie mózgu korowe
i podkorowe, objawiające się napadowymi bólami głowy z towarzyszącymi zaburzeniami mowy i drętwieniem prawej części ciała. Było
to skutkiem epizodu zakrzepowo – świadzatorowego, który miał
miejsce w nocy z 9 na 10 października 2007 r., z dominującym objawami zaburzeń świadomości i zachowania. Epizod ten wystąpił na
podłożu choroby genetycznej - trombofilii: zmutowania genu kodującego czynnik krzepnięcia krwi (F5), co powoduje zwiększenie ryzyka
powstania zmian zakrzepowo – zatorowych, a ryzyko to jest dodatkowo podwyższone w okresie ciąży z uwagi na fizjologiczną nadkrzepliwość krwi w tym stanie.
Sąd Okręgowy trafnie stwierdził, że wysokie wymagania stawiane
działalności zawodowej lekarzy zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty nie oznaczają ich odpowiedzialności na zasadzie ryzyka. Lekarz ponosi odpowiedzialność
na zasadzie winy wówczas, gdy występuje zarówno obiektywna, jak
i subiektywna niewłaściwość jego postępowania. Obiektywny element
zawinienia polega na naruszeniu przez lekarza zasad postępowania
wynikającego z wiedzy medycznej, doświadczenia i deontologii,
a subiektywny odnosi się do niezachowania staranności wymaganej
od lekarza, przy przyjęciu wysokiego poziomu przeciętnej staranności
wymaganej od profesjonalisty. Słusznie Sąd Okręgowy wskazał, że
dokonując oceny działań lekarskich należy również mieć na względzie
usprawiedliwione oczekiwanie nienarażania pacjenta na pogorszenie
stanu zdrowia. W tym zakresie Sąd odwołał się do testu opartego
na ocenie, czy niekorzystnego następstwa można było uniknąć oraz
czy w danym przypadku lekarz powinien i mógł zrobić więcej. Jego
zdaniem postępowanie lecznicze prowadzone w pozwanym szpitalu
było prawidłowe, a pogorszenie stanu zdrowia powódki w październiku 2007 r. spowodowane było epizodem zakrzepowo – zatorowym
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na podłożu choroby genetycznej (trombofilii), przy znacznym zwiększeniu zagrożenia jego wystąpieniem w czasie ciąży. Bezobjawowy
wcześniejszy przebieg trombofilii usprawiedliwiał jej niezdiagnozowanie. Odnosząc się do twierdzeń pozwu wskazano, że umieszczenie powódki w oddziale psychiatrycznym ogólnym było uzasadnione medycznie i nie oznaczało bezprawnego pozbawienia wolności.
W ocenie Sądu pierwszej instancji postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne wobec powódki w pozwanym szpitalu nie pozwala na przypisanie mu odpowiedzialności na podstawie art. 415 k.c.
W apelacji powódka podniosła zarzuty przede wszystkim dotyczące
ustalenia stanu faktycznego, a w szczególności pominięcia jej wniosków o wyjaśnienie wątpliwości co do opinii biegłych poprzez nieprzeprowadzenie dowodu z opinii uzupełniającej, oddalenia wniosku
o dowód z kolejnej opinii biegłych lekarzy psychiatrów oraz oddalenia
wniosku o wyłączenie biegłego z uwagi na zachodzące wątpliwości
odnośnie jego bezstronności.
Stanowisko Sądu Apelacyjnego
Sąd Apelacyjny wskazał, iż w przypadku jeżeli pacjent zagraża
bezpośrednio swemu życiu lub zdrowiu lub zdrowiu innych osób lub
gdy w sposób gwałtowny niszczy przedmioty w swoim otoczeniu, to
zachodzą wówczas przesłanki do przyjęcia takiej osoby do szpitala
psychiatrycznego i tylko w warunkach oddziału psychiatrycznego
można zastosować wobec pacjenta przymus bezpośredni. Odnosząc
te twierdzenia do przyjęcia powódki stwierdzono, że zaburzenia jej
zachowania nie były spowodowane przyczyną psychiatryczną, czyli
wynikającą z endogennej choroby psychicznej. Jednocześnie przy
zapewnieniu w tym oddziale dostępu do pełnej diagnostyki, hospitalizacja na oddziale ginekologicznym, czy neurologicznym nie spowodowałaby szybszej diagnozy. Pacjentka była wówczas pobudzona
i konieczne było podanie jej leków uspokajających, natomiast nie ma
leku psychiatrycznego, który nie oddziaływałby szkodliwie na stan
płodu. U pacjentki nie rozpoznano udaru mózgu, bowiem nie występowały u niej objawy ogniskowe lub oponowe udaru mózgu. Pomimo
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tego konsultujący powódkę neurolog zlecił badanie tomograficzne
albo rezonansem magnetycznym, które nie zostało wykonane z uwagi
na jej pobudzenie. Jednocześnie dzięki wykonaniu punkcji lędźwiowej
wykluczono zapalenie opon rdzeniowo – mózgowych. Zdaniem
Sądu drugiej instancji przeprowadzona u pacjentki farmakoterapia
była dla niej korzystna nawet wobec niewystąpienia udaru mózgu
(zastosowane leki mają działanie przeciwzakrzepowe, co jest istotne
w leczeniu udaru). Zlecone badania obrazowe mogły być wykonane
w znieczuleniu, jednakże badania te wymagają podania kontrastu,
na co pacjentka musi świadomie wyrazić zgodę, co w jej stanie było
wykluczone. Na etapie orzekania nie było możliwości stwierdzenia,
jaki był patomechanizm obumarcia płodu i czasu, w jakim to nastąpiło. Co prawda śmierć płodu może wpływać na zaburzenia zakrzepowe manifestujące się objawami zatorowo – zakrzepowymi, jednakże
w przypadku ciąży powódki nie miało to miejsca, bowiem jest mało
prawdopodobne, żeby zaburzenia te wystąpiły krótko po obumarciu
płodu. Incydenty naczyniowe zaobserwowane u powódki zaburzające
krzepnięcie krwi nie powinny spowodować obumarcia płodu, ponieważ
jako incydenty o typie mózgowym nie mają aż tak dużego wpływu na
krążenie łożyskowe. W 19–20 tygodniu ciąży nie ma żadnych możliwości leczenia płodu, co najwyżej można go leczyć pośrednio podając
leki matce, jednakże z reguły nie kończy się to pozytywnie. Według
Sądu ważniejsze było leczenie powódki niż obserwacja stanu płodu,
dlatego korzystniejsze dla niej było przyjęcie na psychiatrię, gdzie
zespół medyczny był lepiej przygotowany do jej leczenia. Według
biegłych podanie leków przeciwzakrzepowych bez diagnostyki neurologicznej jej zaburzeń byłoby działaniem niepoprawnym. Wskazali oni,
że wcześniejsze stwierdzenie obumarcia płodu nie mogłoby prowadzić do szybszego przeprowadzenia cesarskiego cięcia, ponieważ
najpierw powódka wymagała ustabilizowania objawów neurologiczno
– psychiatrycznych. Wykonanie tego zabiegu w znieczuleniu ogólnym
obarczone było dużym ryzykiem spowodowanym utratą krwi z ewentualnymi powikłaniami, co mogło nasilić objawy neurologiczne prowadząc do jej śmierci czy stanu wegetatywnego.
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Jeżeli przeprowadzono by badanie ginekologiczne powódki, nie
wpłynęłoby to na postępowanie wobec płodu, sprowadzające się
wyłącznie do obserwacji. Sąd Apelacyjny wskazał, że nie zachodziły przesłanki do wyłączenia całego zespołu biegłych w sytuacji,
w której wątpliwości odnośnie bezstronności dotyczyły jednego z jego
członków; takich podstaw nie daje art. 281 k.p.c. w zw. z art. 49 k.p.c.
Za nieuzasadnioną przyczynę wyłączenia uznano okoliczność bycia
recenzentem przez jednego z biegłych pracy doktorskiej brata świadka
w niniejszej sprawie. Świadek nie miał świadomości tego pokrewieństwa, a nadto relacja ta nie uzasadnia wyłączenia. Za uzasadniony mógł
być uznany zarzut niewyjaśnienia wątpliwości podnoszonych przez
powódkę poprzez nieprzeprowadzenie dowodu z ustnej opinii uzupełniającej. Jednakże dowód ten został przeprowadzony w postępowaniu
apelacyjnym, albowiem uznano, iż zachodzą przesłanki przewidziane
w art. 286 k.p.c. Biegli wyjaśnili, że obumarcie płodu nie mogło zapoczątkować u powódki epizodu zatorowo – zakrzepowego, bowiem
nastąpiło ono wcześniej, a nasilenie procesów zatorowych może
nastąpić jeżeli obumarły płód przebywa kilka dni w organizmie matki.
Objawy, z jakimi powódka trafiła do pozwanego, mogły oznaczać udar
mózgu, jednakże potwierdzić to mogły badania obrazowe niemożliwe
do wykonania w stanie pacjentki, który musiał być najpierw ustabilizowany. Natomiast trombofilia rozwijała się bezobjawowo i nie było
przesłanek do prowadzenia badań w tym kierunku. Według Sądu Apelacyjnego, Sąd pierwszej instancji prawidłowo wskazał na brak możliwości przypisania pozwanemu odpowiedzialności na podstawie art.
430 w zw. z art. 415 k.c. brak bowiem było zawinionego nieprawidłowego postępowania lekarzy tego szpitala. Powódka zaś nie wykazała
żadnych wadliwych działań po stronie pozwanego.
Nadto wskazano, że powódce nie przysługują roszczenia z tytułu
uszkodzenia ciała dziecka na podstawie art. 446 § 1 k.c., bo na tej
podstawie można żądać naprawienia szkody doznanej przez dziecko
przed urodzeniem, jednakże wówczas, gdy dziecko urodzi się żywe.
Sąd podniósł, że można by ewentualnie rozważać roszczenie na
podstawie art. 448 w zw. z art. 23 i 24 k.c. z uwagi na naruszenie więzi
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rodzinnej w związku ze śmiercią dziecka poczętego, ale roszczenia
tego nie zgłoszono, a według biegłych nie można ustalić przyczyny ani
czasu obumarcia, nie było też możliwości przeprowadzenia leczenia
zapobiegającego śmierci płodu.
Powódka zgłosiła roszczenie o zadośćuczynienie w oparciu o art.
448 w zw. z art. 23 i 24 k.c. za przyjęcie jej do oddziału psychiatrycznego i traktowanie jej tam w sposób upokarzający i naruszający godność pacjenta. Sad drugiej instancji zwrócił jednak uwagę,
że powódka zachowywała się agresywnie, a na oddziale ginekologicznym nie było możliwości zastosowania przymusu bezpośredniego,
chociażby poprzez przywiązanie do łóżka. Sąd przywołał treść art. 24
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, zgodnie z którym można
przyjąć bez zgody do szpitala psychiatrycznego osobę, która z powodu
zaburzeń psychicznych zagraża bezpośrednio swojemu życiu albo
życiu lub zdrowiu innych osób w celu wyjaśnienia wątpliwości, czy
jest chora psychicznie. Z kolei zgodnie z art. 18 powołanej ustawy
przymus bezpośredni może być zastosowany wobec osób, które :
1. dopuszczają się zamachu przeciwko :
a) życiu lub zdrowiu własnemu lub innych osób;
b) bezpieczeństwu powszechnemu;
2. w sposób gwałtowny niszczą lub uszkadzają przedmioty znajdujące się w ich otoczeniu.
Sąd uznał, że wobec agresywnego zachowania powódki zachodziły
podstawy do przyjęcia jej bez zgody do oddziału psychiatrycznego
i zastosowania przymusu bezpośredniego. Zdaniem Sądu powódka nie
wykazała bezprawności tego postępowania.
Odnosząc się do naruszenia art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada
2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta stwierdzono, że
do obrazy tego przepisu dojść nie mogło, bowiem ustawa ta nie obowiązywała w czasie hospitalizacji powódki. W stanie prawnym w dacie
pobytu powódki w pozwanym szpitalu prawa pacjenta były określone
w art. 19 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki
zdrowotnej. Z kolei zgodnie z art. 19a powołanej ustawy sąd, w razie
zawinionego naruszenia praw pacjenta, mógł przyznać odpowiednią
150

Prawo i Medycyna 3/2017 (68, vol. 19)

Zastosowanie przepisów ustawy o ochronie zdrowia...

sumę zadośćuczynienia na podstawie art. 448 k.c. Powódka nie wskazała, na czym miałoby polegać owo naruszenie jej praw jako pacjenta,
a odniosła się wyłącznie do przyjęcia bez zgody do oddziału psychiatrycznego i zastosowaniu wobec niej przymusu bezpośredniego. Powołane przepisy ustawy o ochronie zdrowia psychicznego na zasadzie lex
specialis derogat legi generali wyłączają zastosowanie unormowań
ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
Z powyższych względów apelacja powódki została oddalona
jako bezzasadna.
Zastrzeżenia wobec stanowiska Sądów orzekających
Stanowisko prezentowane przez obydwa sądy orzekające w sprawie
budzą zasadnicze wątpliwości, przede wszystkim w zakresie rozważań
dotyczących unormowań zawartych w ustawie o ochronie zdrowia
psychicznego. Na gruncie art. 3 pkt 2 powołanej ustawy bezspornym
jest, że przepisy dotyczące szpitala psychiatrycznego należy również
stosować do oddziału psychiatrycznego w szpitalu ogólnym, wielospecjalistycznym.3 W konsekwencji w przypadku przyjęcia osoby
z zaburzeniami psychicznymi bez zgody do oddziału psychiatrycznego
szpitala ogólnego (wieloprofilowego) muszą być spełnione wszelkie
obowiązki wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
przewidzianych dla takiego przyjęcia do szpitala psychiatrycznego. Co
prawda z uzasadnień omawianych wyroków nie wynika, w jakim trybie
powódka została przyjęta do oddziału psychiatrycznego pozwanego
szpitala, jednakże opisane okoliczności przyjęcia uzasadniają twierdzenie, iż nastąpiło to bez zgody przewidzianej w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy. Sąd Apelacyjny za podstawę przyjęcia bez zgody przyjął
art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, wskazując
3
Przepis ten stanowi „Ilekroć przepisy niniejszej ustawy stanowią o szpitalu psychiatrycznym,
odnosi się to również do:
a) oddziału psychiatrycznego w szpitalu ogólnym;
b) kliniki psychiatrycznej;
c) sanatorium dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
d) innego zakładu leczniczego podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, sprawującego całodobową opiekę psychiatryczną lub odwykową, niezależnie od podmiotu,
który je utworzył.”
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przy tym jako przyczynę zachowanie agresywne i niszczenie przez
powódkę sprzętów w jej otoczeniu. Jednakże za zdecydowanie niewystarczające należy uznać przyjęcie agresywnego zachowania jako
podstawy przyjęcia bez zgody osoby z zaburzeniami psychicznymi
w powołanym wyżej trybie. Ustawodawca w przepisie tym wprost
wskazał, że dopuszczalne jest przyjęcie bez zgody, jeżeli dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych zagraża bezpośrednio swojemu życiu albo życiu lub zdrowiu
innych osób. Opisane zachowanie powódki w moim przekonaniu
nie wyczerpywało tej przesłanki behawioralnej4 przyjęcia bez zgody.
Natomiast całkowitym nieporozumieniem jest wskazanie niszczenia
przez powódkę sprzętów w otoczeniu, albowiem takie zachowanie
nie stanowi podstawy przyjęcia bez zgody. Sąd II instancji oceniając
zasadność przyjęcia K.B. do oddziału psychiatrycznego dokonał swoistej kompilacji przesłanek tego przyjęcia z przesłankami zastosowania
przymusu bezpośredniego. Gwałtowne niszczenie sprzętów stanowi
okoliczność uzasadniającą zastosowanie przymusu – zgodnie z art. 18
ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego5 – jednakże nie
stanowi przyczyny przyjęcia bez zgody do szpitala psychiatrycznego.
Ocena dopuszczalności hospitalizacji psychiatrycznej, a także przymusowego leczenia, powinna być dokonywana rygorystycznie. Zarówno

4 	 W doktrynie wskazuje się na podział przesłanek przyjęcia bez zgody do szpitala psychiatrycznego
na medyczne (psychiatryczne) oraz behawioralne. Do pierwszych z nich zalicza się chorobę psychiczną (art.
23 ust. 1) oraz zaburzenie psychiczne (art. 24 ust. 1), z kolei do przesłankami behawioralnymi jest zagrożenie
stwarzanie ze wskazanych przyczyn medycznych bezpośredniego zagrożenia dla własnego życia lub życia lub
zdrowia innych osób. S. Dąbrowski, L. Kubicki, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Przegląd ważniejszych zagadnień, Warszawa 1995, s. 34, J. Ciechorski, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2013 r., sygn. I ACa 361/13, OSP nr 4/2015.
5
Zgodnie z art. 18 ust. 1 przymus bezpośredni może być zastosowany tylko wtedy, gdy osoba :
1.
dopuszcza się zamachu przeciwko :
a) życiu lub zdrowiu własnemu lub innej osoby lub
b) bezpieczeństwu powszechnemu, lub
2.
w sposób gwałtowny niszczą lub uszkadzają przedmioty znajdujące się w ich otoczeniu, lub
3.
poważnie zakłócają lub uniemożliwiają funkcjonowanie podmiotu leczniczego udzielającego świadczenia zdrowotnego w zakresie opieki psychiatrycznej.
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w orzecznictwie6 jak i w piśmiennictwie7 wskazuje się na dobrowolność podejmowanego leczenia – w tym i psychiatrycznego – jako
zasadę przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a udzielanie ich bez
zgody jako wyjątku. W piśmiennictwie podnosi się, że „Przymusowe
umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym stanowi drastyczną ingerencję w prawa osobiste osoby chorej. W związku z powyższym (…)
przyjęcie bez zgody do szpitala psychiatrycznego (zarówno w trybie
nagłym (art. 23 ust. 1 i art. 24 ust. 1 u.o.z.p.), jak i w trybie wnioskowym) powinny być traktowane jako swoiste ultima ratio i stosowane
jedynie wówczas, kiedy nie ma możliwości osiągnięcia właściwego
rezultatu przez udzielenie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
z zakresu psychiatrii, w przypadku konieczności udzielenia stacjonarnych świadczeń psychiatrycznych (szpitalnych) należałoby ustalić, że
nie było możliwe dobrowolne udzielenie tych świadczeń.”8 Niewątpliwie konieczność ścisłego, restryktywnego wykładania przepisów
dozwalających na przyjęcie bez zgody do szpitala psychiatrycznego
ma bardzo silne uzasadnienie aksjologiczne, zakotwiczone w wartościach konstytucyjnych.9
Z uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego wynika, iż kwalifikacja
przyjęcia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy została dokonana przez tenże
Sąd w oparciu o całokształt sprawy, nie zaś na podstawie zastosowania
tego przepisu przez pozwany szpital. Należy zauważyć, że Sąd Apelacyjny nie mógł zakwalifikować tego przyjęcia w innym trybie, a to
z uwagi na okoliczność wcześniejszego niezdiagnozowania u pacjentki
choroby psychicznej (co mogłoby być podstawą przyjęcia w trybie
6
Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 27 czerwca 2013 r. sygn. I ACa
361/13, 1342253 z częściowo krytyczną glosą J. Ciechorskiego (OSP 4/2015) „Przymusowe przyjęcie (osoby
chorej psychicznie) do szpitala psychiatrycznego należy traktować jako ultima ratio, (między innymi) z uwagi
na treść art. 12 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.” Natomiast Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia
27 lutego 2008r., sygn. III CSK 318/07, LEX 452962, stwierdził : „Regułą jest bowiem dokonanie wyboru
przez każdą osobę potrzeby, jak i rodzaju leczenia.”
7
M. Balicki, Przymus w psychiatrii – regulacje i praktyka, nr Prawo i Medycyna Nr Nr 1/1999 (1
Vol. 1)., J. Ciechorski op.cit.
8
J. Ciechorski, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 6 sierpnia 2014 r., V CSK 145/14,
„Glosa” nr 2/2016.
9
Można tu wskazać podstawową wartość konstytucyjną, jaką jest godność człowieka (art. 30),
wolność (art. 31 ust. 1), nietykalność (art. 41 ust. 1).
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art. 23 ust. 1 ustawy). Tym samym zachodziła konieczność przyjęcia
powódki na obserwację w celu wyjaśnienia etiologii zaburzeń świadomości. Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, iż pozwany szpital
nie dopełnił obowiązków określonych w przepisach art. 23 ust. 2 – 5,
do których odsyła art. 24 ust. 3 ustawy. Z ustalonego przez obydwa
sądy stanu faktycznego wynika, że nie zostały spełnione wymogi
formalne przyjęcia bez zgody.10 Powyższe okoliczności jako dotyczące
zgodności z prawem przyjęcia powódki były niewątpliwie istotne dla
rozstrzygnięcia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c. Tym samym Sąd
pierwszej instancji, ewentualnie Sąd Apelacyjny w ramach uzupełniającego ustalenia stanu faktycznego, powinien uwzględnić akta postępowania przed sądem opiekuńczym w sprawie o stwierdzenie zasadności
przymusowego przyjęcia do szpitala psychiatrycznego. Brak odniesienia się do orzeczenia sądu opiekuńczego świadczy z bardzo dużym
prawdopodobieństwem o niewypełnieniu przez pozwany szpital wskazanych obowiązków. A powyższe implikuje twierdzenie o bezprawności przyjęcia powódki do oddziału psychiatrycznego. W tym miejscu
jedynie tytułem wzmianki podnieść należy, że w przypadku przyjęcia
bez zgody do szpitala psychiatrycznego w trybie art. 23 ust. 1, art.
24 ust. 1, przymusowego zatrzymania na podstawie art. 28, zastosowania przymusu bezpośredniego – art. 18, czy przymusowego leczenia
w oparciu o art. 33 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, szpital
wykonuje władzę publiczną, a w konsekwencji za szkody przy tym
wyrządzone odpowiada nie na podstawie art. 430 w zw. z art. 415 k.c.,
ale w oparciu o art. 417 k.c. Tym samym odpada – wbrew twierdzeniom Sądu Apelacyjnego – konieczność wykazywania przez powódkę
zawinienia pracowników pozwanego szpitala, wystarczy wykazanie
bezprawności postępowania szpitala.

10
Obowiązkami tymi są: dokonanie przyjęcia przez lekarza psychiatrę po uzyskaniu w miarę możliwości opinii drugiego lekarza psychiatry lub psychologa, wyjaśnienie pacjentowi przez lekarza przyjmującego przyczyny przyjęcia oraz poinformowaniu go o jego prawach, przyjęcie to musi być zatwierdzone przez
ordynatora/lekarza kierującego oddziałem w ciągu 48 godzin od przyjęcia, kierownik szpitala ma obowiązek
powiadomienia o przyjęciu bez zgody sądu opiekuńczego w terminie 72 godzin od przyjęcia. Pacjent powinien
zostać wysłuchany przez sędziego w ciągu 48 godzin od dokonania zawiadomienia sądu opiekuńczego.
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Stanowisko Sądu uznające, iż przyjęcie powódki nastąpiło w trybie
art. 24 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, wyklucza możliwość udzielania jej świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej, albowiem w przypadku przyjęcia na obserwację nie jest
dopuszczalne poddanie osoby z zaburzeniami psychicznymi leczeniu.
Powyższy zakaz został wprost ustanowiony w art. 33 ust. 4 ustawy
o ochronie zdrowia psychicznego.11 W przypadku tego przyjęcia zakaz
jest całkowicie zrozumiały z uwagi na cel obserwacji, jakim jest zdiagnozowanie zaburzenia psychicznego, na które cierpi osoba przyjęta,
w szczególności stwierdzenia, czy jest to zaburzenie psychotyczne
(choroba psychiczna). Oczywiste jest, że podjęte leczenie psychiatryczne, zwłaszcza farmakoterapia, może utrudnić, a nawet uniemożliwić postawienie właściwego rozpoznania. Przepisy art. 33 ustawy
o ochronie zdrowia psychicznego umożliwiające leczenie osoby przyjętej bez zgody na podstawie art. 23 ust. 1 oraz zakazu leczenia pacjenta
przyjętego na obserwację dotyczą wyłącznie udzielania świadczeń
zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i to nakierowanych
na wyeliminowanie przyczyn przymusowego przyjęcia do szpitala
psychiatrycznego12. Natomiast leczenie schorzeń somatycznych może
odbywać się na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie z dnia
5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.13 W konsekwencji podczas przymusowej hospitalizacji (nie obserwacji) nie mogą
być leczone wszelkie zaburzenia psychiczne rozpoznane u chorego,
a jedynie te, które stanowiły podstawę przyjęcia bez zgody. Jeszcze raz
11
Komentatorzy ustawy wprost wskazują, że „Ustęp 4 omawianego przepisu jasno określa, że zasady
stosowania niezbędnych czynności leczniczych nie stosuje się do osób umieszczonych w szpitalu psychiatrycznym w trybie art. 24 u.o.z.p., definiując tym samym, że przyjęcie do szpitala psychiatrycznego w trybie
powyższego przepisu ma na celu tylko i wyłącznie obserwację osoby przyjętej.” P. Gałecki, K. Bobińska, K.
Eichstaedt, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2016, s. 185. Podobnie J.
Duda, wskazując, że „Zgodnie z art. 33 ust. 4, art. 33 ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do osób umieszczonych
w szpitalu psychiatrycznym w trybie art. 24 (…).” J. Duda, Komentarz do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, wyd 3., Warszawa 2012, s. 271.
12
W piśmiennictwie wskazuje się, że „Celem podejmowanego leczenia ma być usunięcie przewidzianych w ustawie przyczyn przyjęcia bez zgody, czyli zachowania, które zagrażało bezpośrednio własnemu
życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, a pośrednio choroby psychicznej, która do takiego zachowania
doprowadziła.” P. Gałecki, K. Bobińska, K. Eichstaedt, op.cit., s. 180.
13
Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 464 ze zm.
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należy podnieść, iż możliwość zastosowania przymusowego leczenia
na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego dotyczy zaburzeń psychicznych, natomiast schorzenia somatyczne mogą być
leczone na zasadach ogólnych określonych w ustawie o zawodach
lekarza i lekarza dentysty. Podstawowe uprawnienie lekarza do przeprowadzenia badania lub udzielenia świadczenia zdrowotnego przewiduje art. 33 ust. 1 ustawy lekarskiej, umożliwiający podjęcie takich
czynności bez zgody pacjenta, gdy wymaga on niezwłocznej pomocy
lekarskiej, a ze względu na wiek lub stan zdrowia nie może wyrazić na
to zgody, a nie ma możliwości porozumienia z jego przedstawicielem
ustawowym lub opiekunem faktycznym. W ustalonym w sprawie stanie
faktycznym oczywiste jest, że powódka jako osoba dorosła nieubezwłasnowolniona nie miała przedstawiciela ustawowego, a w tej sytuacji jej opiekunem faktycznym był mąż. Jednakże nie mógł on wyrazić
prawnie skutecznej zgody na inne czynności medyczne niż badanie
lekarskie (art. 32 ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).14
Kompetencja przewidziana dla opiekuna faktycznego w powołanym
przepisie nie może stanowić podstawy do wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii osobie przyjętej na
podstawie art. 24 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Prowadziłoby to bowiem do naruszenia zakazu udzielania świadczeń zdrowotnych osobie przyjętej tylko na obserwację; art. 33 ust. 4 ustawy
o ochronie zdrowia psychicznego stanowi lex specialis w stosunku do
przepisów zawartych w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
Zdecydowane zastrzeżenia budzi stanowisko Sądu Apelacyjnego
dotyczące nieprzeprowadzenia u powódki badań obrazowych z podaniem kontrastu: zaniechanie ich wykonania uzasadniono koniecznością uzyskania na podanie kontrastu świadomej zgody pacjentki, co
w jej stanie było niemożliwe. Jednakże uszło uwadze Sądu, iż sytuacja
ta wyczerpuje dyspozycję art. 34 ust. 7 ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty. Przepis ten zezwala lekarzowi na przeprowadzenie
14
Szczegółową analizę uprawnień opiekuna faktycznego przeprowadził P. Konieczniak w artykule
„Status prawny opiekuna faktycznego w prawie medycznym”, Prawo i Medycyna Nr 2/2014 (55 Vol. 16).
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zabiegu operacyjnego lub zastosowania metody diagnostycznej stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta bez zgody sądu opiekuńczego, gdy zwłoka spowodowana postępowaniem w sprawie uzyskania
zgody groziłaby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia. Wydaje się,
iż zagrożenie udarem mózgu wyczerpuje przesłanki zastosowania
tego przepisu. Na marginesie zauważyć należy, że sądy orzekające
w sprawie nie ustaliły podejmowania przez pozwany szpital nawet
próby uzyskania zgody zastępczej wyrażonej przez sąd opiekuńczy
na podstawie art. 34 ust. 3 powołanej ustawy. Stanowisko Sądu tym
bardziej jest niezrozumiałe w sytuacji, w której zaaprobowano wykonanie u chorej punkcji lędźwiowej, czyli zabiegu diagnostycznego,
które zostało wprost w przepisach uznane za stwarzające podwyższone ryzyko dla pacjenta i jako takie objęte obowiązkiem uzyskania
odrębnej zgody.15 Podkreślenia wymaga okoliczność, iż wymóg ten
dotyczy również udzielania tych świadczeń zdrowotnych osobom
przyjętym bez zgody w trybie art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia
psychicznego, które mogą być poddane przymusowemu leczeniu na
podstawie art. 33 powołanej ustawy. Podkreślić należy, że powołany
przepis art. 34 ust. 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty musi
być wykładany nie tylko jako uprawnienie lekarza, ale i jako kreujący
obowiązek skorzystania przez lekarza z przyznanej w nim kompetencji
w okolicznościach, które uzasadniają jej zastosowanie. Brak takiego
działania lekarza może skutkować postawieniem mu zarzutu nieudzielenia pomocy osobie znajdującej się w bezpośrednim niebezpieczeństwie utraty życia lub zdrowia, a także może uzasadniać odpowiedzialność odszkodowawczą podmiotu leczniczego za zaniechanie.
Wobec powódki zastosowano przymus bezpośredni, jednakże
sądy orzekające w sprawie nie wskazały, jakie konkretne zachowania
pacjentki były przyczyną jego użycia. Ogólne wskazanie przesłanek
zastosowania przymusu bezpośredniego jest dalece niewystarczające
15
§ 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, których udzielenie wymaga zgody, Dz. U. poz. 494.
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dla oceny prawidłowości. Nadto w omawianych orzeczeniach nie
odniesiono się do przestrzegania przez personel pozwanego szpitala wymogów formalnych stosowania przymusu bezpośredniego16,
a okoliczności te mają zasadnicze znaczenie dla oceny zgodności
z prawem podejmowanych działań w tym zakresie, a w konsekwencji
jego odpowiedzialności odszkodowawczej. Podnieść należy, że
powódce podano lek uspokajający (relanium, klonozepan), co nastąpiło bez uzyskania jej zgody. Takie postępowanie medyczne powinno
się traktować również jako zastosowanie wobec niej przymusu bezpośredniego. Zgodnie z art. 3 pkt 6 lit b ustawy o ochronie zdrowia
psychicznego przymusowe podanie leku jest jedną z form przymusu
bezpośredniego. Według powołanego przepisu przymusowe podanie
leku stanowi przymus bezpośredni niezależnie, czy jest to zastosowane
doraźnie, czy przewidziane w planie postępowania leczniczego. Nie
jest również istotne, w jaki sposób wprowadzono lek do organizmu
pacjenta.17 Znamienne jest, iż za zastosowanie przymusu bezpośredniego z reguły uznaje się zabezpieczenie pacjenta pasami czy umieszczenie w izolatce, uchodzi zaś uwadze, że ustawa o ochronie zdrowia
psychicznego przewiduje mniej opresywne jego formy. Takie podejście do łagodniejszych form przymusu rodzi niebezpieczeństwo
nieuznawania za stosowanie przymusu bezpośredniego np. przytrzymania, czy przytrzymania i podania leku. W konsekwencji może to
prowadzić do niestosowania przepisów gwarantujących określone
16
Zgodnie z art. 18 ust. 2 zd. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego decyzję o zastosowaniu
przymusu bezpośredniego podejmuje lekarz, a w przypadku, gdy nie można natychmiast uzyskać decyzji
lekarza, wówczas zastosowanie przymusu bezpośredniego może zlecić pielęgniarka, jednakże wówczas musi
osobiście nadzorować jego wykonanie. Przed zastosowaniem jakiejkolwiek formy przymusu bezpośredniego
pacjent musi zostać o tym ostrzeżony (art. 18 ust. 8 zd. 1). Przymus bezpośredni zastosowany przez pielęgniarkę podlega niezwłocznemu zatwierdzeniu przez lekarza, który w przypadku niezasadności jego zastosowania nakazuje zaprzestanie stosowania (art. 18 ust. 4). Zgodnie z art. 18 ust. 10 zasadność zastosowania
przymusu bezpośredniego podlega ocenie w terminie 3 dni przez kierownika szpitala, a gdy kierownik szpitala
nie jest lekarzem - przez lekarza wyznaczonego przez kierownika. Pomijam – dla jasności wywodu – wymogi
przewidziane w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu
stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności
jego zastosowania, Dz. U. poz. 740.
17
Zgodnie z art. 3 pkt 6 lit b przez przymus bezpośredni należy również rozumieć „przymusowe
zastosowanie leku – doraźne lub przewidziane w planie postępowania leczniczego wprowadzenie leków do
organizmu osoby – bez jej zgody.”
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standardy w stosowaniu określonych form przymusu bezpośredniego. Rozważenia wymaga również twierdzenie Sądów o braku
możliwości umieszczenia powódki w oddziale ginekologicznym
z powodu konieczności zastosowania wobec niej przymusu bezpośredniego, który – zdaniem Sądów – może być zastosowany wyłącznie
w oddziale psychiatrycznym. Stanowisko to pozornie nie budzi wątpliwości. Na gruncie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego pogląd ten
jest zasadny, albowiem zgodnie z art. 18 ust. 1 przymus bezpośredni
można stosować przy wykonywaniu czynności przewidzianych w tej
ustawie oraz gdy jej przepisy do tego upoważniają. Jak już wcześniej podnosiłem, przepisy ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
mają zastosowanie przede wszystkim do szpitala psychiatrycznego
(w rozumieniu art. 3 pkt 2), a w mniejszym zakresie do domu pomocy
społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W konsekwencji
przepisy tej ustawy nie mogą być stosowane do szpitali ani oddziałów
szpitalnych innych niż psychiatryczne. Takie też stanowisko prezentowane jest w piśmiennictwie.18 Jednakże postępowanie pracowników
szpitala czy oddziału niepsychiatrycznego nie będzie stanowić czynu
zabronionego, ponieważ będzie miał w tej sytuacji zastosowanie
kontratyp stanu wyższej konieczności (art. 26 k.k.); podkreślić należy,
że będzie ono legalne.19 Z kolei T. Dukiet–Nagórska za uprawnione
18
A. Augustynowicz i A. Czerw wskazuią, że „Ustawodawca w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego wiąże możliwość stosowania środków przymusu bezpośredniego z <wykonywaniem czynności przewidzianych w niniejszej ustawie>. Jeżeli u pacjenta przebywającego w placówce innej niż szpital psychiatryczny
stany agresji występują w przebiegu zaburzeń somatycznych i chociażby uzasadniają zastosowanie środka
przymusu bezpośredniego, to trudno mówić o wykonywaniu czynności przewidzianych w ustawie o ochronie
zdrowia psychicznego” (A. Augustynowicz, A. Czerw, Stosowanie środków przymusu bezpośredniego przez
personel medyczny w procesie diagnostyczno – terapeutycznych innych niż w podmiotach leczniczych innych
niż szpitale psychiatryczne – wybrane zagadnienia, Prawo i Medycyna Nr 1-2/2013 (50/51 Vol. 15), s. 42.
19
Co prawda działanie to nie jest pierwotnie legalne, dochodzi w takim przypadku bowiem do wtórnej
legalizacji postępowania pracowników na podstawie wyżej powołanych przepisów ustanawiających kontratypy. Brak pierwotnej legalności zastosowania przymusu bezpośredniego w innych niż psychiatryczne zakładach leczniczych dostrzegł również ustawodawca i w projekcie zmiany ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 27 września 2016 r. w zakresie podmiotów uprawnionych do stosowania przymusu bezpośredniego
wskazał również „inne zakłady lecznicze”. W uzasadnieniu zaś projektu podniesiono „W szczególności należy
doprecyzować regulacje o stosowaniu przymusu bezpośredniego stanowiąc w sposób jednoznaczny o jego
stosowaniu na zasadach określonych w ustawie także wobec osób wykazujących zaburzenia psychiczne
w podmiocie leczniczym innym niż udzielający świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrycznej opieki
zdrowotnej. Za powyższym rozwiązaniem przemawiają trudności w interpretacji, a co za tym idzie również
w stosowaniu obecnie obowiązujących przepisów przez niektóre podmioty lecznicze niebędące szpitalami
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uznaje zastosowanie przymusu bezpośredniego w niepsychiatrycznych podmiotach leczniczych, za podstawę przyjmując konflikt interesów określony w art. 26 § 5 k.k.20 Natomiast M. Świderska uważa,
że zastosowanie przymusu w omawianych przypadkach powinno być
dopuszczone na podstawie art. 33 w zw. z art. 34 ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty.21 Należy podkreślić znaczenie tego poglądu
z uwagi na potraktowanie przymusu bezpośredniego jako świadczenia
zdrowotnego, co jest postulowane w piśmiennictwie.22 Jednocześnie
w przypadku zastosowania przymusu bezpośredniego w jednostkach
opieki zdrowotnej innych niż psychiatryczne konieczne jest stosowanie
per analogiam zasady proporcjonalności (art. 12 ustawy o ochronie
zdrowia psychicznego), a także gwarancji przewidzianych przy stosowaniu przymusu bezpośredniego.
Odnosząc się do procesu diagnostycznego pod kątem udaru mózgu
Sąd Apelacyjny wskazał, że jest to proces o charakterze dynamicznym
i jego rozpoznanie można postawić nawet po 24 godzinach trwania
objawów neurologicznych, których u powódki nie rozpoznano. Występowało u niej splątanie, co mogło uzasadniać diagnozę udaru, jednakże
mogło być również objawem innych schorzeń. Podejrzewano zapalenie opon mózgowo–rdzeniowych, co zostało wykluczone w wyniku
przeprowadzenia punkcji lędźwiowej. Wydaje się, iż wyeliminowanie zapalenia opon powinno skłaniać do prowadzenia diagnostyki
w kierunku udaru mózgu.
psychiatrycznymi i przyjęcie przez te podmioty, że ww. kwestia nie jest uregulowana w obowiązującej ustawie,
co implikuje konieczność takiego doprecyzowania przepisów ustawy, aby ich stosowanie przez podmioty lecznicze inne niż szpitale psychiatryczne nie budziło jakichkolwiek wątpliwości.” Jednakże podnieść należy – iż
wbrew twierdzeniom projektodawców – w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego w obecnym jej brzmieniu
nie ma przepisu, który umożliwiałby zastosowanie przymusu bezpośredniego w innych zakładach leczniczych niż szpitale psychiatryczne. Legalizacja zastosowania tych środków musi więc następować w oparciu
o konstrukcję stanu wyższej konieczności.
20
T. Dukiet–Nagórska, Stosowanie ustawy o zawodzie lekarza przez lekarzy psychiatrów i ustawy
o ochronie zdrowia psychicznego przez lekarzy innych specjalności, Prawo i Medycyna Nr 4/2004 (17, vol.6) s. 20.
21
M. Świderska, Zgoda pacjenta na zabieg medyczny, Toruń 2007, s. 265.
22
Podkreśla się, że zastosowanie przymusu bezpośredniego należy traktować jako interwencję terapeutyczną, której celem jest odzyskanie przez pacjenta samokontroli. A. Kokoszka, Postępowanie w stanach
naglących [w ] Psychiatria, red. A. Bilikiewicz, S. Pużyński, J. Rybakowski, J. Wciórka, t. 3, Wrocław 2003,
s. 321 – 323.
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W analizowanym stanie faktycznym należy odróżnić podstawę roszczenia o rekompensatę za przymusowe przyjęcie bez zgody do oddziału
psychiatrycznego pozwanego szpitala oraz zastosowany wobec
powódki środek przymusu bezpośredniego, od roszczeń z tytułu nieprawidłowego leczenia (tzw. błędu medycznego). W pierwszym przypadku roszczenia pacjentki powinny być oceniane w oparciu o art. 417
k.c., ponieważ zarówno przymusowe przyjęcie do szpitala, jak i zastosowanie przymusu bezpośredniego powinno być kwalifikowane jako
wykonywanie władzy publicznej23 Odpowiedzialność ta powinna być
rozpatrywana na podstawie przepisów art. 448 k.c. w zw. z art. 417
k.c. Natomiast w przypadku roszczeń związanych ze szkodami wywołanymi leczeniem somatycznym - na podstawie art. 448 w zw. z art. 430
w zw. z art. 415 k.c. Trafnie podnosi się w doktrynie brak samodzielności przepisu art. 448 k.c., w szczególności poprzez brak wskazania
zasady, na jakiej ponosi odpowiedzialność naruszyciel dobra osobistego.24 W konsekwencji przyjąć należy, że przepis ten ma zastosowanie
w każdym reżimie odpowiedzialności: na zasadzie winy, ryzyka, czy
niezgodności z prawem. W judykaturze przyjmuje się dopuszczalność
ponoszenia odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych dokonanego przy wykonywaniu władzy publicznej.25 Tym samym nie mogę
zaaprobować stanowiska Sądu Apelacyjnego uznającego, iż również
w tym zakresie powód musi wykazać winę pozwanego.
Reasumując powyższe uwagi nie mogę zaaprobować stanowiska
prezentowanego przez Sądy orzekające, albowiem po pierwsze,
w ustalonym stanie faktycznym istnieją oczywiste braki umożliwiające
dokonanie jego prawidłowej subsumpcji; dotyczy to w szczególności
23
Szerzej B. Janiszewska, A. Wnukiewicz–Kozłowska, O odszkodowawczych aspektach przymusowej hospitalizacji psychiatrycznej, Prawo i Medycyna 2/2016 (63 Vol. 18), J. Ciechorski, Odpowiedzialność
odszkodowawcza szpitala psychiatrycznego za działania władcze na podstawie art. 417 k.c., Prawo i Medycyna Nr 2/2015 (59 Vol. 17). Odmiennie Z. Banaszczyk, Odpowiedzialność za szkody wyrządzone pacjentom
szpitali psychiatrycznych, nr Prawo i Medycyna 4/2015 (61 Vol. 17).
24
J. Matys, Model zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu szkody niemajątkowej w kodeksie
cywilnym, Warszawa 2010, s. 225.
25
Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 października 2016 r., sygn. I CSK 707/15, LEX
2151401, „Natomiast wynikający z art. 77 ust. 1 Konstytucji RP i z art. 417 k.c. obowiązek naprawienia szkody
wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie władzy publicznej obejmuje także szkodę niemajątkową
(krzywdę) w ujęciu art. 448 k.c.”
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nieustalenia zachowania wymogów przewidzianych przepisami ustawy
o ochronie zdrowia psychicznego dla przyjęcia bez zgody oraz zastosowania wobec pacjenta przymusu bezpośredniego. Niezachowanie zaś
tych obowiązków przesądza o niezgodności z prawem postępowania
pozwanego szpitala. Znamienne jest bardzo wybiórcze stosowanie
przez sądy orzekające przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Wątpliwości również budzą twierdzenia zawarte w omawianych
wyrokach dotyczące braku możliwości przeprowadzenia u powódki
badań obrazowych z uwagi na konieczność wykonania ich przy
podaniu kontrastu w znieczuleniu ogólnym, skoro wykonano u niej
punkcję lędźwiową, która w przepisach prawa została uznana za zabieg
stwarzający podwyższone ryzyko skutkujące koniecznością wyrażenia
przez pacjenta odrębnej zgody. Nadto sądy orzekające nie rozróżniły
podstawy prawnej odpowiedzialności odszkodowawczej za działania
władcze pozwanego szpitala (przyjęcie bez zgody, zastosowanie przymusu bezpośredniego) od podstawy dochodzenia roszczeń w ramach
udzielania niepsychiatrycznych świadczeń zdrowotnych. W konsekwencji przyjęte przez Sądy rozstrzygnięcia należy uznać za przedwczesne, a przez to niemożliwe do zaaprobowania.
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Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie
z 30 października 2015 r., I ACa 189/151

1. Jeżeli kontrola przeprowadzona w szpitalu wskazuje na nieprawidłowości w zakresie zapobiegania zakażeniom szpitalnym, to
można uznać za wykazane, że do zakażenia pacjentki doszło z dużą
dozą prawdopodobieństwa na skutek zaniedbań w tym szpitalu.
2. Na rozmiar krzywdy, dającej podstawę do zadośćuczynienia
pieniężnego z art. 445 § 1 k.c., doznanej przez kobietę przy porodzie
na skutek zakażeń szpitalnych, ma wpływ utrata przez nią możliwości
urodzenia dzieci.
GLOSA
1. W sprawie tej występuje wiele wątków: szkoda wyrządzona przy
porodzie, w tym utrata przez pacjentkę możliwości zajścia w ciążę
i urodzenia dziecka, zakażenia bakteryjne podczas przeprowadzania
zabiegu operacyjnego w postaci cesarskiego cięcia, związek przyczynowy pomiędzy zaniedbaniami w zakresie zapobiegania zakażeniom
szpitalnym a szkodą, wina lekarzy w niezastosowaniu antybiotykowej
profilaktyki okołooperacyjnej i brak niezbędnej i dostępnej diagnostyki
dla szybkiego wykrycia zakażenia (infekcji), kwestia przedawnienia
1 	

Legalis nr 1399167. Tezy odautorskie, wynikające z uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego.
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roszczenia odszkodowawczego powódki i wysokość zadośćuczynienia,
żądanie pokrycia kosztów operacji w prywatnym szpitalu, nierefundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
W dniu 21 września 2005 r. powódka, wówczas 24-letnia, będąca
w 37 tygodniu ciąży, została przyjęta do publicznego szpitala, w celu
przeprowadzenia planowanego porodu drogą cesarskiego cięcia, zalecanego z powodu licznych wad rozwojowych płodu. Następnego dnia
powódka urodziła córkę w stanie ogólnym średnim. Dziecko zmarło
w maju 2006 r. Podczas zabiegu cesarskiego cięcia doszło do zakażenia
bakteryjnego, które wywołało sepsę, a następnie wstrząs septyczny.
Było to zakażenie szpitalne, zwłaszcza że jeden ze szczepów bakterii
był typowo szpitalny i nie mógł pochodzić z flory bakteryjnej pacjentki.
Bakterie spowodowały zapalenie otrzewnej i jamy macicy. Ponieważ
stan powódki był krytyczny, lekarze dokonali dwóch kolejnych operacji
- w dniu 24 i 29 września 2005 r., w czasie których usunęli narząd rodny
bez przydatków. Przez 15 dni powódka przebywała na Oddziale Intensywnej Terapii, a następnie była leczona w Klinice Szpitalnej (oczyszczano ranę na brzuchu i dokonywano zabiegów fizjoterapeutycznych).
W dniu 9 listopada 2005 r. została wypisana do domu z zaleceniem
kontynuacji leczenia w warunkach ambulatoryjnych. W sumie przebywała w pozwanym szpitalu ponad półtora miesiąca, a rana zagoiła się
dopiero w grudniu 2009 r.
W pozwie powódka żądała od pozwanego szpitala zadośćuczynienia w kwocie 1.000.000 zł. Sąd Okręgowy na podstawie zeznań
świadków, opinii biegłych z zakresu położnictwa i ginekologii, chorób
zakaźnych, zakażeń szpitalnych i mikrobiologii lekarskiej oraz dokumentów złożonych do akt przyjął winę lekarzy i personelu szpitala, za
których szpital ponosi odpowiedzialność i zasądził na rzecz powódki
zadośćuczynienie w kwocie 600.000 zł. Powódka nie zgłaszała roszczeń z tytułu śmierci dziecka; nie było do tego podstaw, poród był
prawidłowy, a śmierć była skutkiem wad rozwojowych.
Nie było wątpliwości, że przyczyną szkody, której doznała
powódka, było zakażenie bakteryjne. W licznych procesach dotyczących tego rodzaju szkód można stwierdzić, że przyczynami
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zakażeń są najczęściej nieprzestrzeganie przez personel medyczny
zasad bezpieczeństwa i higieny, niedostateczna sterylizacja i dezynfekcja sprzętu medycznego, zły stan leczniczy i sanitarny pomieszczeń szpitalnych, nienależyty nadzór epidemiologiczny. Pozwane
szpitale z reguły żądają, aby pacjent udowodnił w sposób pewny, że
źródłem infekcji był szpital. Natomiast sądy dążą do ustalenia prawdopodobieństwa zakażenia w pozwanym szpitalu i jeśli to prawdopodobieństwo jest wysokie, uwzględniają powództwo. Niejednokrotnie opierają się na domniemaniach faktycznych na podstawie
art. 231 k.p.c. i na dowodzie prima facie, które strona pozwana
może obalić przeciwdowodem. Chcąc się zwolnić od odpowiedzialności szpital powinien przynajmniej wykazać, że istniało wysokie
prawdopodobieństwo inne powstania szkody. Podkreśla się też,
że wymaganie od osoby poszkodowanej, aby wykazała bezpośredni i pewny związek przyczynowy pomiędzy pobytem w szpitalu (postępowaniem personelu medycznego) a zakażeniem chorobą
zakaźną, łączyłoby się dla tej osoby z trudnościami dowodowymi
niedającymi się w praktyce przezwyciężyć.
Z licznych orzeczeń warto przytoczyć wyrok Sądu Najwyższego
z 13 VI 2000 r. (V CKN 34/00, LEX nr 52689), w którym orzeczono,
że wykazanie znacznego prawdopodobieństwa między określonymi
działaniami szpitala a zakażeniem pozwala przyjąć, że powód spełnił
obowiązek przeprowadzenia dowodu (art. 6 k.c.), nie można bowiem
stawiać przed nim nierealnego wymagania ścisłego wykazania momentu
i drogi przedostania się infekcji do organizmu oraz wyrok z 27 II 1998
r. (II CKN 625/97), gdzie SN powiedział, że: „Zgodnie z utrwalonym
wieloletnim orzecznictwem Sądu Najwyższego, a także z poglądami
doktryny - w «procesach lekarskich» sąd może, po rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy, uznać za wystarczający wysoki stopień
prawdopodobieństwa, nie wymagając od poszkodowanego ścisłego
i pewnego udowodnienia, jaką drogą jego organizm został zainfekowany,
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taki dowód bowiem - ze względu na właściwości wchodzących w grę
procesów biologicznych - często nie jest możliwy do przeprowadzenia”2.
W ostatnich latach zwraca się uwagę na działania zapobiegawcze
w postaci zastosowania właściwej antybiotykowej profilaktyki okołooperacyjnej, zdolnej uchronić organizm przed zakażeniami. Niezastosowanie takiej profilaktyki przed lub w trakcie operacji może być
uznane za winę lekarzy (jak Sąd stwierdził w glosowanej sprawie)3.
W tej sprawie w ocenie Sądu Okręgowego za najistotniejsze uchybienie personelu medycznego pozwanego szpitala należy uznać zaniedbania w sferze zapobiegania zakażeniom szpitalnym, które z dużą
dozą prawdopodobieństwa doprowadziły do zakażenia powódki.
W szpitalu wprawdzie istnieje Zespół do spraw Zakażeń Szpitalnych,
lecz w załączonej dokumentacji brakuje wyników kontroli mikrobiologicznej oddziałów szpitalnych, która powinna być prowadzona przez
ten zespół. Sąd Okręgowy zwrócił też uwagę na opinie Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zawierające wnioski z kontroli
w szpitalu w dniu 22 września 2005 r., a zatem dokładnie w dniu przeprowadzenia zabiegu cesarskiego cięcia u powódki, które wskazują na
szereg nieprawidłowości w zakresie zapobiegania zakażeniom szpitalnym. Zdaniem Sądu te wszystkie nieprawidłowości powodują, że
można uznać za wykazane, iż do zakażenia powódki doszło na skutek
zaniedbań w pozwanym szpitalu.
Zaniedbań było więcej: nie zastosowano antybiotykoterapii przed
zabiegiem, w czasie rozwijającego się zakażenia nie wykonano testu
CRP ani nie podano właściwego zestawu antybiotyków, zignorowano
znaczenie objawów bólowych, chociaż sygnalizowały, że następował
rozwój infekcji. Z uwagi na zgłaszane przez powódkę dolegliwości
bólowe o wysokim natężeniu lekarz mógł rozpoznać rozwijające się
zakażenie. Test CRP wykonano dopiero 24 września 2005 r., uzyskując
2 	
Zob. M. Nesterowicz, Prawo medyczne, wyd. XI, Toruń 2016, s. 110-118, 447 i n.; tenże, Prawo
medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych, wyd. 2, Warszawa 2014, s. 290 i n., i tam cyt. inne orzeczenia.
3 	 Zob. wyrok SA w Krakowie z 25 XI 2015 r., I ACa 1096/15, Legalis nr 1398908; podobnie wyrok
SA w Katowicach z 14 X 2015 r., I ACa 474/15, Legalis nr 1370689, w których zarzut taki został postawiony
szpitalom, gdzie pacjenci zostali zakażeni gronkowcem złocistym.
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potwierdzenie zakażenia. Wcześniejsze przeprowadzenie testu pozwoliłoby na szybszą interwencję medyczną. Te nieprawidłowości Sąd uznał
za zawinione i mające wpływ na pogorszenie stanu zdrowia powódki,
w tym wystąpienie u niej sepsy oraz późniejszy rozwój infekcji.
2. Sąd Apelacyjny rozpatrując apelacje obu stron potwierdził wyrok
Sądu Okręgowego co do odpowiedzialności pozwanego szpitala za
winę personelu medycznego, lecz z art. 430 k.c., a nie, jak przyjął Sąd
Okręgowy, z art. 415 k.c. Ocenił nieprawidłowości systemowo-organizacyjne, zaniedbania w diagnostyce oraz już po zakażeniu powódki
jako takie, jakie nie powinny się zdarzać. Zaniechania lekarzy oddziału
ginekologicznego były - według Sądu Apelacyjnego - „wręcz rażące”.
Ponadto, jak orzekł ten Sąd, do wyrządzenia krzywdy powódce „doszło
w warunkach renomowanego szpitala, czyli w sytuacji, w której każdy
powinien móc liczyć na profesjonalną, wszechstronną i staranną opiekę
medyczną, a nie obawiać się utraty zdrowia”.
Sądzę jednak, że podstawą odpowiedzialności szpitala powinien być
zarówno art. 415 k.c. (za winę własną, „winę organizacyjną”4 w braku
efektywnego funkcjonowania systemu zapobiegania zakażeniom szpitalnym), jak i art. 430 k.c.5 (za winę lekarzy jako podwładnych).
W skargach apelacyjnych strony kwestionowały wysokość przyznanego przez Sąd Okręgowy zadośćuczynienia (600.000 zł). Dla powódki
było ono za niskie (żądała dalej, jak w pozwie, kwoty 1.000.000 zł),
dla pozwanego - dwukrotnie zawyżone. Sąd Apelacyjny zasądzoną
kwotę uznał za „odpowiednią” zgodnie z art. 445 § 1 k.c. Powiedział,
że: „Zadośćuczynienie musi być adekwatne do rozmiaru krzywdy,
by mogło pełnić podstawową dla niego funkcję kompensacyjną. Nie
może być bardziej „umiarkowane” niż by to wynikało z owej funkcji”.
Krytycznie ocenił stanowisko pozwanego, stwierdzając: „Jest rzeczą
4 	 Por. M. Nesterowicz, Prawo medyczne, s. 436 i n., 464 i n.; K. Bączyk-Rozwadowska, Odpowiedzialność zakładu leczniczego za winę organizacyjną w doktrynie i orzecznictwie sądowym, Prawo i Medycyna
Nr 3-4/2012 (48/49 Vol. 14).
5 	 Por. M. Nesterowicz, Prawo medyczne, s. 464 i n.; tenże, Odpowiedzialność cywilna zakładu opieki
zdrowotnej za lekarza jako podwładnego, PiP nr 9/2008; M. Bączyk, Odpowiedzialność deliktowa lekarza
i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za szkodą wyrządzoną przy leczeniu - w najnowszym orzecznictwie
Sądu Najwyższego, Przegląd Sądowy nr 7-8/2011, s. 9 i n.
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znamienną, że w apelacji pozwany nie tylko powołuje dawniejsze
orzecznictwo sądowe, które w odniesieniu do zadośćuczynienia zajmowało stanowisko bardziej wstrzemięźliwe (zwłaszcza wyrok Sądu
Najwyższego z 24 października 1968 r., I CR 383/68), ale też opisując
(...) zdrowotne następstwa uchybień swego personelu doznane przez
powódkę pomija element najistotniejszy, a mianowicie utratę możliwości posiadania własnego potomstwa. Oczywiście strona procesu
może prezentować fakty w sposób wybiórczy, ale nie może spodziewać
się, że ocena dokonywana przez sąd będzie opierała się na tak nierzetelnym przedstawieniu sytuacji”.
Z drugiej strony Sąd Apelacyjny oceniając krzywdę powódki jako
bardzo dotkliwą, nie podzielił jej argumentów za podwyższeniem
przez sąd drugiej instancji zasądzonej kwoty zadośćuczynienia.
Moim zdaniem jakkolwiek ocena krzywdy i jej kompensacja
w pieniądzu jest bardzo trudna, to tutaj istniały podstawy do uwzględnienia apelacji powódki. Powódka, młoda kobieta niemająca dzieci,
została pozbawiona możliwości zajścia w ciążę i urodzenia dziecka.
Czyn dokonany na niej przez lekarzy był przestępstwem. Sam Sąd
Apelacyjny stwierdził, że: „Osobną jeszcze kwestią, do której Sąd
Okręgowy się nie odniósł, była możliwość uznania zaniedbań popełnionych przez personel medyczny pozwanego szpitala za przestępstwo
z art. 156 § 2 w zw. z § 1 pkt 1 i 2 k.k., czyli spowodowanie ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu konkretnie w postaci pozbawienia zdolności
płodzenia oraz choroby realnie zagrażającej życiu”. Powódka doznała
ogromnych cierpień, przebywała 15 dni na Oddziale Intensywnej
Terapii, przeszła trzy zabiegi operacyjne, przez trzy doby jej stan był
krytyczny - znajdowała się na granicy śmierci, rana na brzuchu goiła
się długo i czeka powódkę jeszcze jedna operacja. Dotknęło to młodą
kobietę, której stan w chwili przyjęcia do szpitala był dobry, a zabieg
operacyjny cesarskiego cięcia przebiegał bez powikłań. Dalsze skutki
to wynik zakażenia, zaniedbań szpitalnych i dalszych konsekwencji
zawinionych działań (zaniechań). Następstwa te są nieodwracalne.
Ponadto nie widzę uzasadnienia, aby dla określenia wysokości zadośćuczynienia brać pod uwagę odsetki ustawowe od kwoty zadośćuczynienia
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(liczone, według dominującego orzecznictwa, od daty wyznaczonej
wezwaniem do zapłaty zgodnie z art. 455 k.c.), jak to uczynił Sąd Okręgowy, które na skutek długoletniego procesu mogą być znaczne. Szpitale często „przewlekają” proces, chcąc jak najpóźniej płacić odszkodowanie, płatność odsetek nie może więc zaniżać odszkodowania.
Istotne jest w tej sprawie, że Sąd przy ustalaniu odpowiedzialności
szpitala i zadośćuczynienia wziął pod uwagę utratę możliwości posiadania dzieci przez kobietę. Jest to szkoda zbliżona do roszczenia przyjętego w wielu państwach, określanego jako „utrata szansy wyleczenia
lub przeżycia”, z tym jednak, że w tym przypadku jest to szkoda pewna.
Jest to poważna szkoda na osobie, której można by uniknąć, gdyby
nie wina lekarzy (zakładu leczniczego)6. Jest to drugie w polskiej
judykaturze znane mi orzeczenie tego rodzaju. Pierwszym był wyrok
Sądu Najwyższego z 9 stycznia 1978 r. (IV CR 510/77, OSN 11/1978,
poz. 210) w sprawie, w której na skutek wadliwie przeprowadzonego
porodu, wynikiem czego było m.in. rozerwanie spojenia łonowego,
młoda kobiety doznała poważnego kalectwa. Sąd Najwyższy stwierdził przy tym, że „następstwem zawinionych błędów w sztuce lekarskiej jest kalectwo powódki, wyłączające możliwość rodzenia dzieci”.
3. Powódka musi przejść jeszcze jedną operację. W miejscu zagojonej rany utworzyła się przepuklina, która wymaga zabiegu operacyjnego i plastyki brzucha. Koszt tych zabiegów w prywatnej klinice,
w której powódka zamierza im się poddać, wynosi 5.000 zł. Powódka
podniosła, że zrezygnowała z operacji w pozwanym szpitalu z uwagi
na dramatyczne wspomnienia i zdecydowała, że zabieg taki wykona
odpłatnie. Dochodziła więc przed sądem zasądzenia powyższej kwoty
na pokrycie kosztów powyższej operacji (na podstawie art. 444 § 1
zd. 2 k.c.). Zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć
sumę potrzebną na koszty leczenia, gdy żąda tego poszkodowany,

6 	 Zob. M. Nesterowicz, Utrata szansy wyleczenia lub przeżycia w prawie francuskim, PiP nr 3/2010,
s. 33 i n.; E. Bagińska, Odpowiedzialność deliktowa w razie niepewności związku przyczynowego, Toruń
2013, s. 229 i n.; P. Grzebyk, Rekompensata utraty szansy (w:) Odpowiedzialność odszkodowawcza (red. J.
Jastrzębski), Warszawa 2007, s. 23 i n.
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choćby tych kosztów jeszcze nie poniósł7. Sąd oddalił powództwo
w tym zakresie. Podkreślił, że powódka może mieć obawy związane
z wykonaniem operacji w pozwanym szpitalu, może jednak dokonać
tego zabiegu w innej placówce publicznej lub prywatnej finansowanej
w Narodowym Funduszu Zdrowia. Powódka nie wykazała przy tym,
że prywatna placówka medyczna będzie lepsza, a ryzyko operacji
mniejsze niż w szpitalu finansowanym ze środków NFZ.
Mam wątpliwości co do tego rozstrzygnięcia. Szkoda jest tu wynikiem czynu niedozwolonego po stronie lekarzy (szpitala), a nie po to
ubezpieczony w NFZ płaci składkę zdrowotną, aby łagodzić odpowiedzialność sprawcy szkody. Nie ma żadnych podstaw do jakiejś zwężającej wykładni art. 444 § 1 zd. 2 k.c. Sąd Najwyższy w wyroku z 13
grudnia 2007 r. (I CSK 384/07)8 orzekł, że: „Okolicznością sprzeciwiającą się uwzględnieniu żądania poszkodowanego wyłożenia z góry
przez zobowiązanego do naprawienia szkody sumy potrzebnej na
koszty leczenia (art. 444 § 1 zd. 2 k.c.) nie jest wykazanie, że poszkodowany objęty jest finansowaniem świadczeń ze środków publicznych”.
Powódka - m.zd. - nic nie musi wykazywać. Uzasadnieniem wyboru
prywatnej kliniki może być stwierdzenie, że ma zaufanie do wiedzy,
kompetencji, umiejętności i staranności zatrudnionego tam lekarza.
A jak wiadomo od wieków najważniejszym elementem umowy
o leczenie pomiędzy lekarzem a pacjentem jest zaufanie. Dlatego już
w starożytnym Rzymie przyjęto, że umowa pacjenta z lekarzem jest
zleceniem (mandatum) opartym na zaufaniu. I tak do dzisiaj pozostało
we wszystkich ustawodawstwach. Umowa o leczenie jest zleceniem
albo umową nienazwaną o usługi podobne do zlecenia9. Podobnie jest,
gdy pacjent zawiera umowę nie z lekarzem, lecz z kliniką, ma jednak
prawo wyboru lekarza, który jest wykonawcą zobowiązania kliniki.
7 	 Por. wyrok SA w Poznaniu z 8 lutego 2006 r. (I ACa 1131/05), LEX nr 194522.
8 	 OSP 2/2009, poz. 20, z glosą M. Nesterowicza; tenże, Prawo medyczne. Komentarze i glosy do
orzeczeń sądowych, s. 497 i n.
9 	 Por. M. Nesterowicz, Prawo wobec lekarza (od starożytności do czasów współczesnych), Prawo
i Medycyna Nr 3/2010 (40, vol.12), s. 36; tenże, Kontraktowa i deliktowa odpowiedzialność lekarza za zabieg
leczniczy, Warszawa-Poznań 1972, s. 44 i n.
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