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§I. Wstęp
Kwestia przymusowego przyjęcia do 

szpitala psychiatrycznego stanowi część 
szerszego zagadnienia jakim jest stosowa-
nie przymusu w procesie leczenia. Przy-
mus leczenia był wielokrotnie przedmio-
tem rozważań teoretycznych1 i znajduje 
zarówno przeciwników, krytykujących sto-
sowanie jakiejkolwiek formy paternalizmu 
w relacji lekarz - pacjent, jak i zwolenni-
ków doszukujących się usprawiedliwienia 
dla stosowania środków przymusowych w  
imię dobra pacjenta i jego otoczenia. Wy-
bitny francuski znawca prawa medyczne-
go Kornprobst wyraża pogląd, że nikt nie 
ma obowiązku się leczyć, jeżeli woli cier-

1 Zob. M. Świderska: Przymus leczenia i innych 
zabiegów, PiM nr 16; M. Balicki, Przymus w psy-
chiatrii – regulacje i praktyka, PiM nr 1/1999; M. 
Boratyńska: Wolny wybór. Gwarancje i granice 
prawa pacjenta do samo decydowania, Warszawa 
2012; T. Dukiet-Nagórska: Autonomia pacjen-
ta a polskie prawo karne, Warszawa 2008; B. 
Janiszewska: Dobro pacjenta czy wola pacjenta – 
dylemat prawa i medycyny, PiM nr 2/2007.

pieć czy umrzeć albo zwyczajnie nie ma 
zaufania do medycyny2. Podobne stanowi-
sko zajmuje przedstawiciel doktryny kana-
dyjskiej Creapueu, według którego pełno-
letnia osoba ma prawo odmówić leczenia 
nawet wtedy, gdy niepodjęcie czynności 
medycznych doprowadzi do jej śmierci. 

We współczesnej opiece zdrowotnej, 
kierując się powszechnie przyjęta zasadą 
poszanowania autonomii jednostki do de-
cydowania o swoim życiu i zdrowiu, za nie-
dopuszczalną uznaje się praktykę, w której 
rola pacjenta w procesie decyzyjnym jest 
całkowicie bierna3. Z zawodu lekarza nie 
wynika bowiem nieograniczone prawo do 
leczenia pacjenta wbrew jego woli i jest on 
co do zasady obowiązany uzyskać zgodę 
pacjenta (jego przedstawiciela ustawowe-
go lub opiekuna faktycznego jeżeli tako-

2 M. Nestorowicz: Prawo medyczne, Toruń 2013, 
s. 195.
3 J. Bujny: Między autonomią a paternalizmem, 
Warszawa 2007, s.23-24.
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wy jest) na wszelkie czynności medyczne. 
Zakres możliwości decydowania pacjenta 
o procesie leczenia ulega jednak zróżnico-
waniu w szczególnych sytuacjach prawnych, 
czyli takich w których głównym elementem 
składowym jest nieautonomiczne zacho-
wanie pacjenta ukształtowane przez nor-
my prawne4. Za usprawiedliwione należy 
bowiem uznać stosowanie w wyjątkowych 
przypadkach tzw. miękkiego paternalizmu 
(soft paternalism5), służącego zapewnieniu 
ochrony jednostkom. 

Wyjątki od zasady autonomii pacjen-
ta wprowadza się zwykle dla ochrony osób 
niepoczytalnych, z powodu wieku, stanu 
psychicznego oraz ze względu na ochronę 
zdrowia publicznego. Przymus leczenia do-
tyczy m.in. leczenia alkoholików, narkoma-
nów, chorych wenerycznie czy wykonywa-
nia obowiązkowych szczepień ochronnych. 
Jak zauważa Kubiak6 przepisy wprowadza-
jące przymusowe badanie i leczenie osób 
cierpiących na zaburzenia psychiczne są 
konieczne z dwóch zasadniczych wzglę-
dów – po pierwsze pozwalają na udzielenie 

4 Tamże.
5 Według podziału zaproponowanego przez J. 
Feinberga wyróżniamy soft paternalism czyli inge-
rencję służącą zapobieganiu działaniom wyraźnie 
niedobrowolnym oraz hard paternalism stanowią-
cy ingerencję mającą na celu dobro jednostki bez 
względu na to, czy jej działania są autonomiczne, 
objawiający się ignorowaniem życzeń czy wybo-
rów jednostki w imię ochrony przed nią samą (J. 
Feinberg: Harm to Self. The Moral Limits of the 
Criminal Law, Oxford 1989, t. III, s. 12-16).
6 R. Kubiak: Prawo medyczne, Warszawa 2014, s. 
331.

niezbędnej pomocy lekarskiej osobie, któ-
rej stan psychiczny uniemożliwia podjęcie 
świadomej i samodzielnej decyzji, po dru-
gie służą ochronie społeczeństwa przed jej 
zachowaniem, które niejednokrotnie jest 
niebezpieczne nie tylko dla samego cho-
rego, ale również dla otoczenia. Za wąt-
pliwe natomiast należy uznać stanowisko 
Pomorskiego7, według którego stosowanie 
przymusu w leczeniu psychiatrycznym po-
winno być podyktowane wyłącznie intere-
sem zdrowotnym leczonego. Jak zauważa 
Janiszewska „nie powinien być pomijany 
wzgląd na interes publiczny, za którego 
przejaw może być uznana także poprawa 
sytuacji zdrowotnej (a w związku z tym 
– rodzinnej, życiowej, w zakresie funkcjo-
nowania w grupie zawodowej, w społeczeń-
stwie)8”.

II. Przesłanki dopuszczalności 
przymusowej hospitalizacji 
w szpitalu psychiatrycznym 
w orzecznictwie Europejskie-
go Trybunału Praw Człowieka

Na wstępie należy zwrócić uwagę 
na stanowisko ETPC wyrażone w orze-
czeniu w sprawie Hutchison Reid przeciw 
Wielkiej Brytanii, zgodnie z którym każdy 

7 S. Pomorski: Problematyka leczenia przymuso-
wego na tle projektu ustawy o ochronie zdrowia 
psychicznego z 1970 r., PiP nr 3/1972.
8 B. Janiszewska: Zgoda na udzielenie świadczenia 
zdrowotnego. Ujęcie wewnątrzsystemowe, Warsza-
wa 2013, s. 314.
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wypadek pozbawienia wolności człowieka 
musi być przeprowadzony w trybie usta-
lonym przez prawo oraz zgodnie z nim. 
Pozbawienie wolności nie możne być in-
strumentem nadużywanym przez władze 
publiczne i stosowanym w sposób nieogra-
niczony czy arbitralny. Według art. 5 ust. 1 
Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw 
Człowieka i Podstawowych Wolności9 nikt 
nie może być pozbawiony wolności z wyjąt-
kiem określonych przypadków, do których 
zaliczane jest zatrzymanie osoby umysłowo 
chorej (art. 5 ust. 1 lit. e) powołanej ustawy. 

Przymusowemu leczeniu psychia-
trycznemu poświęcone jest obszerne 
orzecznictwo Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka, które ustala następujące 
minimalne warunki jakie muszą być speł-
nione, dla stosowania badań i hospitalizacji 
wbrew woli pacjenta:

   » choroba umysłowa musi być wiary-
godnie wykazana. W Konwencji posłużono 
się pojęciem „osoby chorej umysłowo” nie 
precyzując tego terminu. Należy jednak 
przyjąć nie jest dopuszczalne zatrzymanie 
osoby z powodu jej poglądów lub zacho-
wania, które odbiega od ustalonych w spo-
łeczeństwie norm10. Lekarze psychiatrzy 
określając czy dana osoba cierpi na zabu-
rzenia psychiczne i czy istnieje koniecz-
ność zastosowania instrumentu, tak daleko 

9 Dz.U. z 1993r. nr 61, poz. 284 ze zm.
10 Wyrok ETPC z 11 XII 2008, w sprawie Shulepo-
va p. Rosji, nr skargi 34449/03.

ingerującego w sferę autonomii jednostki 
jak przymusowe leczenie psychiatryczne, 
powinni kierować się zasadami wiedzy 
medycznej11. Jak niejednokrotnie podkre-
ślał Trybunał: pozbawienie wolności osoby 
zmagającej się z pewnymi dysfunkcjami 
psychicznymi powinno nie tylko mieścić się 
w granicach prawa, ale także być zasadne 
i oparte na opinii lekarza specjalisty12.  Na-
leży przy tym zauważyć, że ciężar dowodu, 
że pacjent cierpi na zaburzenie psychiczne 
wystarczająco poważne by stosować wobec 
niego przymus, spoczywa na organach wła-
dzy;

   » zaburzenia psychiczne muszą być 
w rodzaju lub stopniu dającym podstawy do 
przymusowej izolacji;

   » ważność trwającego pozbawienia 
wolności zależy od utrzymywania się za-
burzeń. Oznacza to, że określony rodzaj za-
kłócenia funkcji psychicznych musi utrzy-
mywać się przez cały okres przymusowego 
pobytu w szpitalu psychiatrycznym i to w ta-
kim stopniu, że uzasadnia dalszą izolację13. 

Ponadto –  jak słusznie zauważył 
Trybunał – w orzeczeniu w sprawie Mu-
siał przeciw Polsce14 pacjent przymusowo 
przebywający w ośrodku psychiatrycznym 

11 M. Nestorowicz, Prawo medyczne, Toruń 2013, 
s. 202-203.
12 Wyrok ETPC z 2 IX 2010, w sprawie Shopov p. 
Bułgarii, nr skargi 11373/04.
13 Wyrok ETPC z 28 X 2003, w sprawie Rakeivch 
p. Rosji, nr sprawy 58973/00.
14 Wyrok ETPC z 25 III 1999, w sprawie Musiał p. 
Polsce, nr sprawy 24557/94.
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musi mieć zapewnioną możliwość zba-
dania legalności pozbawienia wolności. 
Prawo to jest gwarantowane w art. 5 ust. 
4 Konwencji, a w przypadku osoby chorej 
psychicznie może być realizowane w okre-
sie poczytalności poprzez wszczęcie postę-
powania kwestionujące zasadność i zgod-
ność z prawem zatrzymania.

III. Przyjęcie do szpitala psy-
chiatrycznego według Ustawy 
o ochronie zdrowia psychicz-
nego

1. Uwagi wstępne
Według preambuły do ustawy z 19 

VIII 1994 r. o ochronie zdrowia psychicz-
nego15, ochrona praw osób z zaburzenia-
mi psychicznymi należy do obowiązków 
państwa, a zdrowie psychiczne jest funda-
mentalnym dobrem osobistym człowieka. 
Tekst przywołanego przepisu jednoznacz-
nie wskazuje na ochronny, z punktu widze-
nia pacjenta, charakter regulacji. 

Przede wszystkim należy podkreślić, 
że zasadą jest, że każde przyjęcie pacjen-
ta lub przeprowadzenia badania psychia-
trycznego odbywa się za jego zgodą (art. 
21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 u.o.z.p.). Przyjęcie 
do szpitala następuje na podstawie waż-
nego skierowania do szpitala, wydanego 
przez lekarza, który zbadał osobiście osobę 
z zaburzeniami psychicznymi i stwierdził 

15 Dz.U. z 2013r. nr 231, poz. 1375.

wskazania do hospitalizacji. Natomiast 
w nagłych przypadkach, w szczególności 
w przypadku braku możliwości uzyska-
nia pomocy lekarskiej przed zgłoszeniem 
się do szpitala, osoba z zaburzeniami psy-
chicznymi może być przyjęta do szpitala 
psychiatrycznego za jej pisemną zgodą, 
bez skierowania. 

Natomiast nie ulega wątpliwości, że 
schorzenia psychiczne charakteryzują się 
oddziaływaniem i zaburzaniem umiejęt-
ności postrzegania i dokonywania rzeczy-
wiście swobodnych i dobrowolnych wy-
borów. Z tego powodu powstaje potrzeba 
stworzenia prawnej możliwości leczenia 
bez uzyskania zgody pacjenta. Według 
Janiszewskiej z uwagi na stan psychiczny 
chorego, wyłączający jego świadomość, 

„podjęcie czynności niezależnie od ukształ-
towanego w tych uwarunkowaniach aktu 
woli może być postrzegane jako nieingeru-
jące (a co najmniej – nieingerujące w spo-
sób pełny) w autonomię decyzji zdrowot-
nych jednostki”16.

Polska regulacja przyjęcia pacjen-
ta do szpitala psychiatrycznego bez jego 
zgody odpowiada dyrektywom rekomen-
dacji nr R (83)2 przyjętej przez Komitet 
Ministrów z 22 II 1983r.17. Według postu-

16 B. Janiszewska, Zgoda na udzielenie świad-
czenia zdrowotnego. Ujęcie wewnątrzsystemowe, 
Warszawa 2013., s. 317.
17 Będącej odpowiedzią na rekomendację 818 
(1977) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady 
Europy z 8 X 1977.
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latów zawartych w tym akcie, przymusowe 
umieszczenie pacjenta cierpiącego na zabu-
rzenia psychiczne w zakładzie psychiatrycz-
nym może nastąpić na mocy orzeczenia sądu 
lub innego właściwego organu, określonego 
przez ustawę, a w wyjątkowych sytuacjach, 
gdy ustawodawca przyznaje możliwość de-
cydowania w tym zakresie lekarzowi, sąd po-
winien zostać niezwłocznie zawiadomiony.

2. Tryby przyjęcia pacjenta do przymu-
sowej hospitalizacji

Ustawa o ochronie zdrowia psychicz-
nego przewiduje możliwość przyjęcia pa-
cjenta do szpitala psychiatrycznego bez jego 
zgody w dwóch trybach – trybie nagłym 
i trybie wnioskowym. Przedmiotem niniej-
szych rozważań jest przyjęcie pacjenta w try-
bie nagłym, natomiast warto poczynić kilka 
uwag odnośnie hospitalizacji w trybie wnio-
skowym.

Tryb wnioskowy został uregulowany 
w art. 29 i 30 u.o.z.p. i dotyczy sytuacji, w któ-
rej o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego 
decyduje sąd opiekuńczy na wniosek legity-
mowanego podmiotu. Przymusowa hospi-
talizacja w tym trybie odnosi się do dwóch 
kategorii osób:  po pierwsze, dotyczy osób, 
których dotychczasowe zachowanie wska-
zuje na to, że nieprzyjęcie do szpitala spo-
woduje znaczne pogorszenie stanu zdrowia 
psychicznego; po drugie, osób, które są nie-
zdolne do samodzielnego zaspokajania pod-
stawowych potrzeb życiowych, a uzasadnio-
ne jest przewidywanie, że leczenie w szpitalu 

psychiatrycznym przyniesienie poprawę ich 
stanu zdrowia (art. 29 ust. 1 u.o.z.p.).

Jak zauważył SN w wyroku z 12 VII 
1996 r.18 „konsekwencją orzeczenia uwzględ-
niającego wniosek jest ingerencja w sferę 
praw i wolności obywatelskich chorego 
człowieka” , toteż przesłanki przewidziane 
w art. 29 ust. 1 u.o.z.p. muszą być stosowane 
w sposób ścisły, a za niedopuszczalną należy 
uznać wykładnię rozszerzającą. 

Bez zagłębiania się w szczegóły pro-
cedury sądowej19, należy zwrócić uwa-
gę na legitymację do wniesienia wniosku 
w przedmiocie uzyskania zgody na przyję-
cie pacjenta do szpitala psychiatrycznego. 
Według art. 29 ust. 3 u.o.z.p. legitymacja ta 
przysługuje również (oprócz podmiotów 
wymienionych w ust.220) organowi do spraw 
pomocy społecznej w przypadku, gdy chory 
jest objęty wsparciem społecznym. Takim 
podmiotem będzie gmina, powiatowy ośro-
dek wsparcia dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi czy ośrodek pomocy społecznej. 

18 Wyrok SN z 12 VII 1996, II CRN 81/96, OSNC 
nr 12/1996, poz. 164.
19 Sąd orzeka po przeprowadzeniu rozprawy, która 
w razie konieczności może zostać przeprowadzona 
w szpitalu (art.45 ust.1 i 1a u.o.z.p.). Uczestnika-
mi postępowania, z mocy prawa są osoba chora 
oraz jej przedstawiciel ustawowy (art. 46 ust. 1 
u.o.z.p.). Sąd orzeka po wysłuchaniu osoby chorej, 
a także uzyskaniu opinii jednego lub kilku psy-
chiatrów (art. 46 ust. 2 u.o.z.p.). Ponadto sąd może 
ustanowić dla osoby, której dotyczy postępowanie, 
adwokata z urzędu, nawet bez złożenia przez nią 
stosownego wniosku (art.48 u.o.z.p.).
20 Małżonek, krewny w linii prostej, rodzeństwo, 
przedstawiciel ustawowy osoby chorej lub osoba 
faktycznie sprawująca nad nią opiekę. 
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Natomiast należy zgodzić się z Dąbrowskim 
i Pietrzykowskim, że wnioskodawcą nie 
może być pracownik socjalny ani opiekunka 
świadcząca specjalistyczne usługi opiekuń-
cze w ramach udzielanego wsparcia społecz-
nego21.

Wszczęcie postępowania jest uzależ-
nione od przedstawienia przez wniosko-
dawcę pozytywnej opinii psychiatry (opi-
nię, w której stwierdzi konieczność leczenia 
w szpitalu psychiatrycznym). Jakkolwiek 
pozytywna opinia nie jest wiążąca dla sądu, 
a orzeczenie o przyjęciu pacjenta w trybie 
wnioskowym zostanie wydane, gdy opinia 
ta nie zostanie podważona w toku postępo-
wania22, opinia negatywna wywiera taki sku-
tek jaki ustawa wiąże z brakiem opinii23. Sąd 
w takiej sytuacji odrzuci wniosek i nie roz-
pocznie postępowania.

IV. Przyjęcie pacjenta do szpi-
tala psychiatrycznego bez jego 
zgody w trybie nagłym (art. 23 
u.o.z.p.)

1. Uwagi ogólne
Przyjęcie do szpitala psychiatryczne-

go pacjenta bez jego zgody w trybie nagłym, 
czyli w warunkach bezpośredniego zagro-

21 S. Dąbrowski, J. Pietrzykowski: Ustawa 
o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz, 
Warszawa, 1997, s. 163.
22 Por. wyrok SN z 12 II 1997, II CKU 72/96, 
OSNC nr 6-7/1997, poz. 84.
23 D. Karkowska: Prawa pacjenta, Warszawa 2004, 
s. 337.

żenia, określone w art. 23 u.o.z.p., stanowi 
najbardziej doniosły przypadek przymuso-
wej hospitalizacji i równocześnie model dla 
czynności podejmowanych w innych sytu-
acjach24 t.j.:

   » sprzeciwienie się przyjęciu do szpi-
tala psychiatrycznego przez osobę chorą 
psychicznie lub upośledzoną umysłowo, nie-
zdolną do wyrażenia zgody (art. 22 ust. 2c 
w zw. z ust. 2 u.o.z.p.)

   » przymusowej hospitalizacji w celu ob-
serwacji (art. 24 ust. 3 u.o.z.p.)

   » przymusowego zatrzymania w szpita-
lu w razie cofnięcia zgody przez osobę, która 
została przyjęta na podstawie zgody (art. 28 
u.o.z.p.)

   » stwierdzenia w toku postępowania 
o przyjęcie do szpitala w trybie wniosko-
wym, że wskutek choroby psychicznej osoba 
zagraża bezpośrednio własnemu życiu albo 
życiu lub zdrowiu innych osób (art. 31 u.o-
.z.p.).

Celem przymusowej hospitalizacji 
w trybie nagłym jest umożliwienie podjęcia 
leczenia pacjenta poprzez czynności o cha-
rakterze izolacyjnym i interwencyjnym25. 
Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego zgod-
nie z art. 23 ust. 1 u.o.z.p. odnosi się bowiem 
do sytuacji wyjątkowej, w której stan pacjen-
ta jest tak skrajny, że stanowi on zagrożenie 
dla siebie i innych, a równocześnie unie-

24 B. Janiszewska, Zgoda na udzielenie świad-
czenia zdrowotnego. Ujęcie wewnątrzsystemowe, 
Warszawa 2013, s. 318.
25 Tamże, s. 321.
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możliwia mu wyrażenie świadomej zgody 
na interwencję lekarską. Wspomniany ar-
tykuł stanowi, że „osoba chora psychicz-
nie może być przyjęta do szpitala psychia-
trycznego bez zgody wymaganej w art. 22 
(pisemna zgoda na hospitalizację – przyp. 
aut.) tylko wtedy, gdy jej dotychczasowe 
zachowanie wskazuje na to, że z powodu 
choroby zagraża bezpośrednio własnemu 
życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób”.

Z tego względu procedura przyjęcia 
do hospitalizacji pacjenta bez jego zgody 
została ograniczona wymogami formalny-
mi i materialnym, stanowiącymi gwarancję 
poszanowania jego praw26.

2. Przesłanki hospitalizacji psychia-
trycznej w trybie nagłym

Granice dopuszczalności stosowa-
nia przymusowej hospitalizacji są wyzna-
czone przez kryteria określone w art. 23 
ust. 1 u.o.z.p. Przede wszystkim przyjęcie 
do szpitala psychiatrycznego w trybie na-
głym jest tylko możliwe w odniesieniu do 
osób chorych psychicznie. Ustawodawca 
zawęził hipotezę zastosowania tej normy 
prawnej w porównaniu do art. 21 u.o.z.p. 
przewidującego możliwość zastosowa-
nia przymusowego badania w stosunku 
do pacjentów cierpiących na „zaburzenia 
psychiczne”. W literaturze wyrażany jest 
pogląd, że takie wąskie ujęcie medycznej 
przesłanki hospitalizacji wynika z faktu, 

26 R. Kubiak, Prawo medyczne, Warszawa 2014., 
s. 335.

że choroby psychiczne mogą istotnie upo-
śledzać procesy postrzegania, myślenia, 
zaspokajania podstawowych potrzeb ży-
ciowych czy zdolność dokonywania racjo-
nalnych wyborów27.

Według  art. 3 ust.1 lit. a u.o.z.p., 
osoba chora psychicznie to osoba wyka-
zująca objawy psychotyczne, które mogą 
mieć różne natężenie czy też pochodzenie. 
Należy zauważyć, że samo ujawnienie się 
objawów nie stanowi zagrożenia dla życia 
czy zdrowia chorego, natomiast niebezpie-
czeństwo wiąże się z ich wpływem na za-
chowanie pacjenta28. Samo zdiagnozowa-
nie choroby psychicznej nie stanowi zatem 
podstawy do stosowania wobec chorego 
przymusu leczenia – warunkiem przymu-
sowej hospitalizacji jest bowiem stwier-
dzenie, że zachowanie osoby chorej psy-
chicznie stwarza bezpośrednie zagrożenie 
jej własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu 
innych osób.

Zasadniczo stan bezpośredniego 
zagrożenia własnego życia lub życia lub 
zdrowia innych osób będzie odnosił się do 
dwóch możliwych typów zachowań:

   » myśli, tendencji i czynów samobój-
czych – zagadnienie hospitalizacji osób 
wykazujących skłonności samobójcze 

27 M. in. J. Bujny, Między autonomią a paternali-
zmem, Warszawa 2007, s. 261; S. Dąbrowski, J. 
Pietrzykowski, Ustawa o ochronie zdrowia psy-
chicznego. Komentarz, Warszawa 1997, s. 136.
28 P. Gałecki, K. Bobińska, K. Eichstaedt, Ustawa 
o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz, 
Warszawa 2013, s. 138.
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i konieczności powstrzymania ich przed 
zrealizowaniem decyzji o akcie samobój-
stwa wzbudza wiele kontrowersji. Proces 
leczenia takich pacjentów jest niezwykle 
skomplikowany, tym bardziej, że często 
choroba psychiczna przebiega bez wyraź-
nych objawów psychotycznych (np. ciężka 
depresja z myślami samobójczymi29). Jak 
wykazują statystyki, izolacja i przymuso-
wa terapia mogą nasilać tendencje samo-
bójcze - samobójstwa zdarzają się 12 razy 
częściej wśród pacjentów psychiatrycz-
nych, niż w populacji ogólnej, a około 15% 
pacjentów próbuje popełnić samobójstwo 
w trakcie leczenia psychiatrycznego (naj-
częściej w pierwszym tygodniu)30;

   » zachowań agresywnych – są to za-
chowania o charakterze regresywnym, po-
legające na działaniu skierowanym prze-
ciwko integralności cielesnej innych osób 
z użyciem siły fizycznej (przemoc fizycz-
na) czy też wpływów psychologicznych 
(przemoc emocjonalna).

W literaturze wykazuje się, że oce-
niając zachowanie chorego jako stanowią-
ce bezpośrednie zagrożenie dla jego życia 
czy też życia lub zdrowia osób w jego oto-
czeniu należy wziąć pod uwagę m.in. do-
konane lub usiłowane wcześniej akty agre-
sji,  przygotowanie chorego do dokonania 
aktu (np. gromadzenie materiałów wybu-
chowych), werbalne groźby, ostre stany 

29 Tamże, s. 329.
30 Tamże.

psychotyczne31. Według Kubiaka dla zre-
alizowania tej przesłanki nie jest koniecz-
ne aktywne zachowanie chorego, ale także 
jego bierność, która z różnych względów 
może okazać się niebezpieczna, np. pozo-
stawanie w miejscu na ruchliwej drodze32.

Warto zauważyć, że warunkiem za-
stosowania trybu nagłego jest stwierdzenie, 
że zachowanie chorego stanowi zagroże-
nie dla jego życia, a nie zdrowia. W tym 
ostatnim wypadku bowiem uzasadnione 
jest umieszczenie w szpitalu psychiatrycz-
nym w trybie wnioskowym.

3. Obowiązki lekarza przyjmującego
O przyjęciu do szpitala osoby chorej 

psychicznie decyduje lekarz wyznaczony 
do tej czynności, a podstawą jego oceny co 
do stanu psychicznego pacjenta, jest osobi-
ste badanie i zasięgnięcie opinii specjalisty 
(psychiatry albo psychologa). Osobiste ba-
danie jest bezwzględnym warunkiem pod-
jęcia decyzji o przymusowej hospitalizacji, 
natomiast uzyskanie opinii innego lekarza 
czy też psychologa ma charakter nieobli-
gatoryjny. Na lekarzu przyjmujący spo-
czywa odpowiedzialność za prawidłowe 
zdiagnozowanie stanu psychicznego cho-
rej osoby. Decydując się na zastosowanie 
środka w postaci przymusowej hospitaliza-
cji, lekarz musi brać pod uwagę nie tylko 

31 S. Dąbrowski: Zdrowie psychiczne, Warszawa 
1985, s. 135-139.
32 R. Kubiak, Prawo medyczne, Warszawa 2014, s. 
336.
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cele zdrowotne, ale także interesy oraz inne 
dobra osobiste osoby z zaburzeniami psy-
chicznymi i dążyć do osiągnięcia poprawy 
stanu zdrowia w sposób najmniej dla danej 
osoby uciążliwy (art.12 u.o.z.p.).

Sąd Najwyższy wskazał w wyroku 
z dnia 15 listopada 1979 r.33 „osoba, która 
po przekazaniu przez lekarza Pogotowia 
Ratunkowego wbrew jej woli umieszczona 
została w szpitalu psychiatrycznym przed 
wyczerpaniem postępowania lekarskiego, 
może – jeśli okaże się, że wówczas nie była 
szczególnie niebezpieczna dla siebie i oto-
czenia- żądać od Skarbu Państwa (na mocy 
art. 417 § 1 k.c.) zadośćuczynienia pie-
niężnego za doznaną krzywdę (w związku 
z art. 23, 24 § 1, 445 § 2 k.c.). Roszczenie 
o zadośćuczynienie przysługuje również 
pacjentowi, którego choć on tego żądał, nie 
wypisano ze szpitala psychiatrycznego po 
stwierdzeniu na podstawie podstawowych 
badań lekarskich takiej poprawy stanu zdro-
wia, która pozwala na przebywanie chorego 
poza szpitalem”.

Tym samym opinia drugiego specjali-
sty, jakkolwiek nieobowiązkowa może słu-
żyć podjęciu właściwego rozstrzygnięcia. 
Jak pokazuje praktyka standardem jest uzy-
skaniem opinii psychiatry, a zasięgnięcie 
opinii psychologa stanowi raczej zagadnie-
nie teoretyczne34. Opinia ma charakter wy-

33 Wyrok SN z 15 XI 1979, II CR 367/79, OSPiKA 
2/1981, poz. 26 z glosą M. Sośniaka.
34 R. Kubiak, Prawo medyczne, Warszawa 2014, s. 
336.

łącznie konsultacyjny, a ostateczną decyzję 
w przedmiocie hospitalizacji podejmuje jed-
noosobowo lekarz przyjmujący, w sposób 
niezależny, samodzielny, a czasem sprzecz-
ny ze stanowiskiem innego specjalisty35.

Ponadto lekarz, który przyjmuje pa-
cjenta do szpitala psychiatrycznego ma 
obowiązek poinformować chorego o przy-
czynach przyjęcia do szpitala bez jego zgo-
dy i o jego prawach. Informacje te mają być 
przekazane pacjentowi w sposób dla niego 
zrozumiały i wyczerpujący, co jest niejed-
nokrotnie niemożliwe z uwagi na trudność 
w nawiązaniu kontaktu z osobą wykazującą 
ciężkie objawy psychotyczne, agresywną 
lub przejawiającą skrajną bierność. Jeżeli 
chory nie jest zdolny do zrozumienia takich 
informacji należy udzielić ich niezwłocz-
nie gdy jego stan umożliwi ich percepcję. 
Z kolei gdy osobą przyjmowaną jest mało-
letni, który ukończył 16 lat lub gdy jest to 
osoba ubezwłasnowolniona całkowicie lub 
częściowo takie informację należy udzielić 
przedstawicielowi ustawowemu lub odpo-
wiednio kuratorowi.

4. Kontrola następcza przyjęcia do 
szpitala w trybie nagłym

4.1 Etapy kontroli następczej. Postępowa-
nie lekarskie

Ustawa o ochronie zdrowia psy-
chicznego przewiduje procedurę kontroli 

35 B. Janiszewska, Zgoda na udzielenie świad-
czenia zdrowotnego. Ujęcie wewnątrzsystemowe, 
Warszawa 2013, s. 331.
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decyzji lekarza przyjmującego składającą 
się z dwóch etapów. Pierwszy polega na za-
twierdzeniu przyjęcia przez ordynatora (le-
karza kierującego oddziałem) w ciągu 48 
godzin od chwili przyjęcia (art. 23 ust. 4 u.o-
.z.p). Lekarz przyjmujący pacjenta do szpi-
tala psychiatrycznego wypełnia formularz, 
który po zatwierdzeniu przez ordynatora 
trafia do kierownika szpitala36. Zatwierdze-
nie nie jest tożsame z koniecznością podzie-
lenia stanowiska lekarza w sprawie podstaw 
przymusowej hospitalizacji37. 

Drugi etap z kolei obejmuje bada-
nie w postępowaniu sądowym, które jest 
wszczynane na wskutek zawiadomienia 
sądu opiekuńczego dokonane przez kierow-
nika szpitala w ciągu 72 godzin od przy-
jęcia pacjenta. W literaturze wskazuje się, 
że niewykonanie przez kierownika powin-
ności ciążącej na nim zgodnie z art. 23 ust. 
4 zd. 2 u.o.z.p. (brak zawiadomienia sądu 
opiekuńczego w stosownym terminie) grozi 
mu odpowiedzialnością karną z art. 231 k.k. 
penalizującego niedopełnienie obowiązków 
przez funkcjonariusza publicznego38. Od-
mienne jednak stanowisko zajął Sąd Ape-

36 Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z 13 VII 2012 w sprawie szczegółowego 
sposobu postępowania w sprawach przyjęcia oraz 
wypisania ze szpitala psychiatrycznego (Dz.U. 
z 2012 r. poz. 854).
37 S. Dąbrowski, J. Pietrzykowski, Ustawa 
o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz, 
Warszawa 1997, s. 145.
38 M. Filar, [w:] M. Filar, S.  Krześ, E. Marszał-
kowska-Krześ, Odpowiedzialność lekarzy i zakła-
dów opieki zdrowotnej, Warszawa 2004, s. 153.

lacyjny w Krakowie w wyroku z 3 II 2000 
r.39, który nie uznał dyrektora szpitala za 
funkcjonariusza publicznego i tym samym 
wykluczył możliwość zastosowania wobec 
niego odpowiedzialności na podstawie po-
wołanego przepisu (przestępstwo z art. 231 
k.k. to przestępstwo indywidualne właści-
we, którego sprawcą może być wyłącznie 
funkcjonariusz publiczny).

Co warte podkreślenia zgodnie z § 7 
ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedli-
wości  z 11 X 2012 r. w sprawie sprawowa-
nia kontroli przyjęcia i przebywania osób 
z zaburzeniami psychicznymi w szpitalach 
psychiatrycznych i domach pomocy spo-
łecznej oraz sposobu jej dokumentowania40, 
obowiązek zawiadomienia sądu o przyjęciu 
do szpitala psychiatrycznego osoby bez jej 
zgody utrzymuje się pomimo okoliczności, 
że po przyjęciu do szpitala osoba ta wyra-
ziła zgodę. 

Istnienie rozbieżności między stano-
wiskiem lekarza przyjmującego a kierowni-
ka szpitala, negującego zasadność przymu-
sowej hospitalizacji, nie wpływa na sytuację 
prawną pacjenta – w takim wypadku kie-
rownik placówki odnotowuje swoją oceną 
na formularzu przesyłanym do sądu opie-
kuńczego. 

Wszystkie czynności podjęte na eta-
pie postępowania lekarskiego należy ob-

39 Wyrok Sądu Apelacyjnego z 3 II 2000, II Akz 
2/00, KZS 2000, Nr 2, poz. 21.
40 Dz.U. z 2012 r., poz. 1147.
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ligatoryjnie odnotować w dokumentacji 
medycznej.

4.2 Postępowanie sądowe.

Pobyt w szpitalu psychiatrycznym sta-
nowi dużą uciążliwość i w znaczny sposób 
ogranicza swobody obywatelskie poprzez 
pozbawienie wolności jednostki. Nadto, 
zarówno dobrowolna jak i przymusowa 
hospitalizacja w placówce o specjalizacji 
psychiatrycznej może wpłynąć na reputację 
danej osoby (co może mieć konsekwencje 
w jej życiu zawodowym i prywatnym). 

Z tych względów kontrola sądowa 
tego środka przymusu leczenia wydaje 
się nie tylko uzasadniona, ale i koniecz-
na. Postępowanie sądowe jest wszczynane 
z urzędu, na podstawie otrzymanego za-
wiadomienia i toczy się zgodnie z art. 45 
i nast. powołanej ustawy. Zgodnie z art. 45 
ust.1 u.o.z.p. wydanie orzeczenia wymaga 
przeprowadzenia rozprawy, która powinna 
się odbyć w ciągu 14 dni od wpłynięcia za-
wiadomienia. Ten krótki termin ma na celu 
usprawnienie procedur, które stoją na stra-
ży praw pacjenta, jednak nie jest on obwa-
rowany żadną ustawową sankcją toteż ma 
charakter czysto instrukcyjny41. Uczestni-
kami postępowania z mocy samego prawa 
są pacjent przyjęty do szpitala oraz jego 
przedstawiciel ustawowy. W miarę moż-
liwości sąd zawiadamia także małżonka 

41 R. Kubiak, Prawo medyczne, Warszawa 2014, s. 
337.

pacjenta oraz osobę sprawującą nad nim 
opiekę faktyczną, a osoby te mogą się stać 
uczestnikami biorąc udział w postępowa-
niu w każdym stanie sprawy (art. 46 ust. 1 
u.o.z.p.). Uczestnikiem może być także pro-
kurator, którego sąd zawiadamia o potrze-
bie wzięcia udziału w postępowaniu jeżeli 
uzna to za konieczne. Taka potrzeba istnieje 
w szczególności, gdy osoba chora nie ma 
przedstawiciela ustawowego. Sąd może 
wyznaczyć osobie przebywającej w zakła-
dzie adwokata z urzędu nawet bez wniosku 
pochodzącego od tej osoby (art. 48 u.o.z.p.). 
Sąd wysłuchuje osobę przyjętą do szpitala 
psychiatrycznego i w razie stwierdzenia, że 
hospitalizacja jest oczywiście bezzasadna, 
zarządza niezwłoczne wypisanie i umarza 
postępowanie. Wysłuchanie chorego ma 
nastąpić w ciągu 48 godzin od otrzymania 
zawiadomienia od kierownika szpitala (art. 
45 ust. 2 u.o.z.p.).

Tryb zgłoszeniowy obejmuje obo-
wiązek kierownika szpitala w zakresie 
powiadomienia sądu opiekuńczego o przy-
jęciu chorego do przymusowej hospitali-
zacji. W sytuacji gdy  kierownik zaniecha 
swojej powinności postępowanie sądowe 
może zostać wszczęte na podstawie żąda-
nia podmiotów enumeratywnie wymienio-
nych w art. 25 ust. 2 u.o.z.p. lub też sam 
sąd moje podjąć takie działania w oparciu 
o informacje uzyskane z innych źródeł (np. 
wizytacja w szpitalu psychiatrycznym, ma-
teriał prasowy).
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Postępowanie sądu opiekuńczego 
ma na celu kontrolę legalności przyjęcia 
i przebywania w szpitalu chorego, któ-
ry nie wyraził na to zgody, a ”kontrola ta 
obejmuje zarówno sposób postępowania,  
jak i wypełnienie przesłanek materialno-
prawnych sprecyzowanych w ust. 1 art. 
23. Wydanie przez sąd opiekuńczy posta-
nowienia stwierdzającego zasadność przy-
jęcia do szpitala oznacza więc, że według 
sądu orzekającego  zaistniały wszystkie 
przesłanki tam określone, tzn. stwierdze-
nie choroby psychicznej u osoby, u któ-
rej dotychczasowe zachowanie wskazuje 
na to, że z powodu tej choroby zagraża 
bezpośrednio własnemu życiu albo życiu 
lub zdrowiu innych42”.

Sąd Najwyższy w uchwale z 6 II 1996 
r.43 zwrócił uwagę na niezwykle istotną kwe-
stię, wskazując, że wypisanie ze szpitala psy-
chiatrycznego osoby umieszczonej tam bez 
jej zgody, dokonane po wniesieniu rewizji 
(obecnie apelacji) od postanowienia sądu 
opiekuńczego zezwalającego na pobyt i lecze-
nie nie uzasadnia uchylenia tego orzeczenia 
i umorzenia postępowania. W przeciwnym 
razie mogłoby dojść do nadużyć po stronie 
szpitala, które w żaden sposób nie byłyby 
kontrolowane z zewnątrz. Szpital bowiem, 
obawiając się stwierdzenia przez sąd niepra-
widłowości i w konsekwencji odpowiedzial-

42 Postanowienie SN z 14 II 1996, II CRN 201/95, 
PiP 1997, z. 1, s. 35.
43 Wyrok SN z 6 II 1996, III CZP 6/96, OSNC 
1996,  nr 7-8, poz. 95.

ności odszkodowawczej, mógłby zapobiec 
takim ustaleniom poprzez wypisanie chorego. 
Wtedy sąd umorzyłby postępowanie bez me-
rytorycznego rozpatrzenia sprawy. Dokonana 
przez Sąd Najwyższy interpretacja uniemoż-
liwia obejście norm służących ochronie praw 
pacjenta tym sposobem44.

V. Podsumowanie
Przymus leczenia, w jakiejkolwiek 

postaci, stanowi ingerencję w sferę auto-
nomii jednostki i prawa do decydowania 
o swoim życiu i zdrowiu. Przymusowe 
przyjęcie do szpitala psychiatrycznego jest 
środkiem, który w znaczący sposób naru-
sza swobodę chorego przez pozbawienie 
go wolności.

Zgodnie ze standardami prawa mię-
dzynarodowego i orzecznictwem Europej-
skiego Trybunału Praw Człowieka, polska 
regulacja tego zagadnienia przewiduje sze-
reg ograniczeń służących zagwarantowaniu 
należytej ochrony praw pacjenta. Przede 
wszystkim przymusowa hospitalizacja jest 
możliwa wyłącznie za zgodą sądu opie-
kuńczego (tryb wnioskowy), a wyjątek od 
tej zasady dotyczy sytuacji nagłych, w któ-
rych zwłoka z udzieleniem pomocy stano-
wi zagrożenia dla życia chorego alb życia 
lub zdrowia osób w jego otoczeniu. Prze-
słanki materialnoprawne przyjęcia do szpi-
tala w trybie nagłym są określone w ścisły 

44 Tamże, s. 339.
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sposób, a interpretacja rozszerzająca art. 23 
u.o.z.p. jest niedopuszczalna45. Tryb nagły 
hospitalizacji jest dopuszczalny jedynie 
w odniesieniu do osób chorych psychicz-
nie, ale samo stwierdzenie dysfunkcji nie 
stanowi wystarczającej podstawy do zasto-
sowanie przymusu leczenia. Konieczne jest 
stwierdzenie bezpośredniego zagrożenia 
dla chorego czy innych osób. Z przyjęciem 
pacjenta do placówki psychiatrycznej bez 
jego zgody wiążą się pewne obowiązki po 
stronie lekarza przyjmującego – obowiązek 
osobistego badania, zgłoszenia przyjęcia 
ordynatorowi, udzielenia pacjentowi sto-
sownej informacji oraz sporządzenie doku-
mentacji. 

Ponadto, stosowanie przymusowej 
hospitalizacji w trybie nagłym podlega 
dwupoziomowej kontroli – na etapie po-
stępowania lekarskiego kontrola jest spra-
wowana przez ordynatora, który w ciągu 
48 godzin od chwili przyjęcia pacjenta za-
twierdza tę czynność i na etapie postępowa-
nia sądowego gdy zasadność interwencji le-
karskiej ocenia sąd opiekuńczy. Natomiast 

45 Por. wyrok SN z 16 IV 2009, I CSK 402/08, 
LexPolonica nr 2353124.

naruszenie wspominanych zasad wiąże się 
z odpowiedzialnością szpitala, zarówno 
karną jak i cywilną. 

Ochrona praw pacjentów cierpiących 
z powodu dysfunkcji psychicznych należy 
do obowiązków państwa, które musi za-
pewnić odpowiednie mechanizmy kontro-
le i określić granice działania lekarzy. Stan 
psychiczny, który wyłącza świadomość czy 
możliwość kontaktu z otoczeniem, nie po-
zbawia zabezpieczenia chorego przed nie-
uzasadnioną interwencją lekarską. Ochrona 
pacjentów psychiatrycznych jest szczegól-
nie istotna właśnie ze względu na specyficz-
ny charakter chorób psychicznych, które 
oddziałują na umiejętność postrzegania 
i rozumienia otoczenia, i tym samym ogra-
niczają możliwość podjęcia samodzielnych 
czynności zmierzających do weryfikacji 
zasadności stosowania przymusu. Należy 
równocześnie mieć na uwadze, że pomimo 
drastyczności środka jakim jest przymu-
sowa hospitalizacja, podjęcie związanych 
z nią działań może być traktowane jako jed-
na z form ochrony zdrowia psychicznego 
jednostki.
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§I. Wstępne informacje
Sekcja zwłok (łac. sectio – cięcie, 

rozcięcie) zwana też autopsją (gr. autop-
sia – zobaczyć coś na własne oczy), jest 
to badanie pośmiertne, wykonywane naj-
częściej w celu ustalenia przyczyny zgonu. 
Zwykle polega na otwarciu trzech jam cia-
ła – jamy czaszki, jamy klatki piersiowej 
i jamy brzucha. Niekiedy sekcja zwłok jest 
wykonywana także w celu ustalenia stanu 
zdrowia osoby przed zgonem lub w celu 
wykrycia czy nie został popełniony błąd 
w sztuce lekarskiej (zarówno w procesie 
diagnozy jak i samego przebiegu leczenia).

Na gruncie medycznym sekcję zwłok 
można podzielić na:

   » anatomopatologiczną, która prze-
prowadzana jest w zakładach anatomii 
patologicznej i prosektoriach szpitali oraz 
klinik na zwłokach osób zmarłych w zakła-
dach leczenia zamkniętego; ma na celu po-
znanie lub potwierdzenie morfologicznego 

tła choroby i schorzeń ubocznych, a także 
służy szkoleniu studentów wydziałów le-
karskich;

   » sanitarno-administracyjną, która 
może być przeprowadzona na mocy decy-
zji państwowego lub granicznego inspekto-
ra sanitarnego, ze względu na konieczność 
zapobieżenia szerzenia się choroby za-
kaźnej; wobec tego zwłoki poddane takiej 
sekcji to zwłoki osoby zmarłej na chorobę 
zakaźną bądź podejrzanej o taką choro-
bę; tego typu sekcję zwłok przewiduje art. 
33 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 XII 2008 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
o chorób zakaźnych u ludzi1;

   » sądowo-lekarską, która ma na celu 
jak najdokładniejsze poznanie przyczyny 
śmierci, ale także ustalenie czy śmierć po-
zostaje w związku przyczynowym z dzia-
łaniem lub zaniechaniem niezbędnego 
działania ze strony innych osób, czy też 

1 Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570 ze zm.

Rafał Stężała

Prawne aspekty sekcji zwłok
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miał miejsce jedynie nieszczęśliwy wypa-
dek, samobójstwo bądź śmierć nastąpiła 
na skutek choroby; sekcja tego typu czę-
sto pozwala też na chociażby częściowe 
zrekonstruowanie przebiegu zdarzeń bez-
pośrednio poprzedzających zgon, pozwala 
także poznać inne aspekty przydatne przy 
prowadzeniu postępowania karnego, takie 
jak na przykład dość precyzyjne ustalenie 
czasu zgonu; autopsja sądowo-lekarska 
jest przewidziana w art. 209 kodeksu po-
stępowania karnego2. 

Jako że śmierć osoby bliskiej zawsze 
budzi emocje, dodatkowe czynności do-
konywane z ciałem zmarłego nie zawsze 
zyskają aprobatę rodziny i spotkają się 
ze zrozumieniem ze strony najbliższych. 
W niniejszej pracy postaram się przybliżyć 
kwestię udzielania zgody rodziny na fa-
kultatywną sekcję zwłok oraz wyjaśnić ko-
nieczność istnienia przepisów o autopsji 
obligatoryjnej uwzględniając również sy-
tuację i uprawnienia najbliższych. 

II. Sekcja anatomopatologiczna
Ten rodzaj sekcji zwłok jest regulo-

wany przede wszystkim przez art. 31 oraz 
32 ustawy z dnia 15 IV 2011 o działalności 
leczniczej3. Mimo że nie wskazuje wprost 
jakich podmiotów leczniczych dotyczy, 
to jednak z kontekstu można wywieść, że 

2 T.H. Grzegorczyk: Kodeks postępowania karnego. 
Tom I. Artykuły 1-476, LEX 2014.
3 Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 ze zm.

znajdzie on zastosowanie do podmiotów 
prowadzących działalność typu świadczeń 
szpitalnych a także działalność leczni-
czą typu stacjonarnego oraz całodobowe 
świadczenia zdrowotne inne niż szpital-
ne; wynika z tego, że w ramy tej regulacji 
wpisują się podmioty prowadzące szpita-
le, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady 
pielęgnacyjno-opiekuńcze, zakłady reha-
bilitacji leczniczej czy hospicja – oczywi-
ście o ile posiadają warunki do przeprowa-
dzenia sekcji4.

Przepis art. 31 ustawy o działalno-
ści leczniczej odnosi się do sytuacji, gdy 
pacjent zmarł w podmiocie leczniczym 
wykonującym działalność leczniczą w za-
kresie j.w., lecz w momencie przyjazdu do 
tego podmiotu jeszcze żył. Zasadniczo nie 
dotyczy zatem przypadków, kiedy osoba 
zmarła już po opuszczeniu danego pod-
miotu leczniczego. Wyjątek przewiduje 
art. 31 § 4, który co prawda pośrednio, ale 
wskazuje przypadki obligatoryjnego prze-
prowadzania autopsji, nawet w przypadku 
śmierci poza podmiotem leczniczym5.

Ustawodawca przewidział w art. 31 
trzy sytuacje:

   » dokonanie sekcji zwłok jest fakul-
tatywne; sekcja nie jest obowiązkowa, ale 
może być wykonana (ust. 1);

4 T. Rek: Komentarz do art.31 ustawy o działalności 
leczniczej [w:] M. Dercz, T. Rek: Ustawa 
o działalności leczniczej. Komentarz, LEX 2014.
5 Tamże.
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   » przeprowadzenie sekcji zwłok jest 
wyłączone (ust. 2);

   » dokonanie sekcji jest obligatoryjne 
(ust. 4)6.

Na gruncie opisywanego przepisu 
przyjęto zasadę, że sekcja zwłok osoby, 
która zmarła w podmiocie leczniczym 
może być wykonana, ale nie jest to obli-
gatoryjne. Szczególną przesłanką na rzecz 
dokonania sekcji jest zgon pacjenta, gdy 
nastąpił on w ciągu 12 godzin od przyjęcia 
do placówki, jednakże mając na uwadze 
charakter tego przepisu należałoby raczej 
stwierdzić że wykonanie autopsji w tym 
przypadku jest szczególnie wskazane, nie 
jest to natomiast nakaz jej dokonania. Prze-
pisy nie dookreślają niestety kto decyduje 
o dokonaniu sekcji zwłok (jest to wyraź-
ne niedopatrzenie ustawodawcy, bowiem 
w następnym już w art. 32 ust. 2 już wska-
zano, kto ma wymienione tam kompeten-
cje)7. Powinien być to kierownik, jednakże 
trudno przyjąć, że taką decyzję mogłaby 
podjąć osoba niebędąca lekarzem, wobec 
tego sugeruje się, by takie kwestie okre-
ślić w regulaminie wewnętrznym placów-
ki8. O przeprowadzenie sekcji zwłok może 
także wystąpić rodzina zmarłego pacjenta 
czy przedstawiciel ustawowy zmarłego 
dziecka bądź osoby ubezwłasnowolnionej, 
jednakże podmiot leczniczy nie jest jednak 

6 Tamże.
7 Tamże.
8 Tamże.

takim wnioskiem związany. O dokonaniu 
bądź zaniechaniu dokonania sekcji zwłok 
winna być sporządzona adnotacja i następ-
nie dołączona do akt pacjenta; adnotacja 
powinna być uzasadniona (zgodnie z art. 
31 ust. 5) aczkolwiek samo uzasadnie-
nie nie musi być sformalizowane; istotne 
jest natomiast, aby zawierało przesłanki, 
na podstawie których kierowano się podej-
mując decyzję co do sekcji9.

Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy 
o działalności leczniczej, zwłoki osoby 
zmarłej nie zostaną jednak poddane sek-
cji, gdy przedstawiciel ustawowy lub ta 
osoba za życia wyraziła ku temu sprzeciw. 
Aby taki sprzeciw był skuteczny, powinien 
on być wyrażony w sposób jednoznacz-
nie wskazujący na taką wolę; najlepszym 
rozwiązaniem jest wyrażenie swojej woli 
w formie pisemnej, bowiem sprzeciw taki 
powinien być dołączony do dokumentacji 
medycznej10. Wyrażenie sprzeciwu przez 
osobę za życia może być także potwier-
dzone przez świadków; Wiarygodność 
świadków jest oceniana przez kierownika 
placówki (albo upoważnionego lekarza)11. 
Co istotne sprzeciw może być wyrażony 
tylko przez osobę zmarłą jeszcze za życia 
(co jest oczywiste) bądź, w przypadku oso-
by małoletniej lub ubezwłasnowolnionej 
przez jego przedstawiciela ustawowego. 

9 Tamże.
10 Tamże.
11 Tamże.
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Wobec tego wydaje się, że w takim przy-
padku kierownik placówki (uprawniony 
lekarz) powinien przed wydaniem decyzji 
o przeprowadzeniu sekcji zwłok powziąć 
informację czy przedstawiciel ustawowy 
wyraża zgodę na autopsję, a ściślej ujmu-
jąc czy nie wyraża sprzeciwu12. 

Ponadto Tomasz Rek staje na stano-
wisku, że formalnie sprzeciw o którym tu 
mowa nie może być utożsamiany ze sprze-
ciwem wobec pobrania komórek, tkanek 
i narządów z ludzkich zwłok. Ponadto, 
zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy o pobiera-
niu, przechowywaniu i przeszczepianiu 
komórek, tkanek i narządów wyrażenie 
sprzeciwu na pobranie komórek, tkanek 
i narządów nie stanowi przeszkody dla 
ich pobrania w czasie sekcji zwłok w celu 
stwierdzenia przyczyny zgonu. Komórki, 
tkanki oraz narządy mogą być także po-
bierane w czasie sekcji zwłok jeżeli nie 
został wyrażony ku temu sprzeciw (wg art. 
4 ust. 2 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy 
z dnia 1 VII 2005 o pobieraniu, przecho-
wywaniu i przeszczepianiu komórek tka-
nek i narządów13)14.

Ustawa przewiduje też przypadki, 
kiedy sekcja zwłok będzie obligatoryjnie 
przeprowadzona nawet w przypadku wy-
rażenia sprzeciwu przez osobę zmarłą za 

12 Tamże.
13 Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1411 ze zm.
14 T. Rek: Komentarz do art.31 ustawy o działalności 
leczniczej [w:] M. Dercz, T. Rek: Ustawa 
o działalności leczniczej. Komentarz, LEX 2014.

jej życia, bądź przez przedstawiciela usta-
wowego w przypadku osoby małoletniej 
lub ubezwłasnowolnionej. Dotyczy to sy-
tuacji zarówno gdy pacjent zmarł w ośrod-
ku leczniczym jak i poza nim. Przede 
wszystkim są to takie przypadki zgonów, 
kiedy nie można inaczej określić przy-
czyn śmierci lub są one niejednoznaczne. 
Przypadki takie określone są też w ko-
deksie postępowania karnego oraz ustawy 
o zapobieganiu i zwalczaniu chorób za-
kaźnych u ludzi (o czym dalej).

Swoistym przypadkiem dokonania 
sekcji zwłok jest ta zarządzona przez leka-
rza, który stwierdził zgon.  Reguluje to art. 
43 ust. 2 ustawy z dnia 5 XII 1996 o za-
wodzie lekarza15, który stanowi że w uza-
sadnionych przypadkach lekarz, z wyłą-
czeniem lekarza dentysty, może uzależnić 
wystawienie karty zgonu od przeprowa-
dzenia sekcji zwłok. Warto nadmienić, że 
karta zgonu, którą wystawia lekarz stwier-
dzający zgon jest niezbędnym dokumen-
tem potrzebnym do wystawienia aktu 
zgonu przez Urząd Stanu Cywilnego (art. 
92 ust. 2 ustawy prawo z dnia 28 XI 2014 
o aktach stanu cywilnego)16 oraz do pocho-
wania zwłok (art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 
31 I 1959 o cmentarzach i chowaniu zmar-
łych17). Lekarz stwierdza zgon na podsta-
wie badań i ustaleń przeprowadzonych 

15 Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152 ze zm.
16 Dz.U. 2014 poz. 1741.
17 Dz.U. 1959 nr 11 poz. 62 ze zm.
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osobiście, natomiast ani żadna ustawa czy 
inne akty prawne nie konkretyzują o jakie 
badania chodzi jak też nie podają szczegó-
łowo zakresu innych czynności. Zgodnie 
z § 6 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Zdro-
wia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 
1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego 
przyczyny18, lekarz obowiązany jest usta-
lić tożsamość osoby zmarłej oraz dokonać 
oględzin zwłok, przeprowadzić wywiad 
z osobami z otoczenia zmarłego w celu 
ustalenia okoliczności zgonu a także zapo-
znać się z dokumentacją medyczną doty-
czącymi stanu zdrowia zmarłego w okresie 
poprzedzającym zgon. Wobec powyższego, 
należy stwierdzić, że przepis art. 43 ust. 2 
ustawy o zawodzie lekarza daje lekarzowi 
prawo do uzależnienia wydania karty zgo-
nu od przeprowadzenia sekcji zwłok; Taka 
sytuacja będzie miała miejsce, gdy lekarz, 
po dokonaniu oględzin zewnętrznych ciała 
i zapoznaniu się z okolicznościami śmierci 
będzie miał uzasadnione wątpliwości czy 
zgon nastąpił z przyczyn naturalnych oraz 
czy przyczyna zgonu jest znana19.

Przepis art. 32 ust. 1 zawiera wy-
raźnie wprowadzoną przez ustawodawcę 
zasadę – sekcji zwłok można dokonać naj-
wcześniej 12 godzin od stwierdzenia zgo-
nu. Wartym podkreślenia jest, że w/w prze-

18 Dz.U. 1961 nr 39 poz. 202 ze zm.
19 M. Malczewska: Komentarz do art. 43 ustawy 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty [w:] red. E. 
Zielińska: Ustawa o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty. Komentarz. LEX 2014.

pis jednoznacznie odnosi się do momentu 
stwierdzenia zgonu przez lekarza, a nie zgo-
nu w sensie faktycznym, czy też hipotetycz-
nego czasu zgonu ustalonego na podstawie 
tzw. znamion śmierci (np. wystąpienie li-
vores mortis czy rigor mortis)20. Przepis 
ten nie rozstrzyga natomiast czy chodzi 
o stwierdzenie zgonu w sensie wystawie-
nia karty zgonu, wydania odpowiedniego 
orzeczenia przez sąd czy wreszcie chodzi 
o stwierdzenie zgonu w sensie medycznym, 
tzn. stwierdzenie na podstawie obiektyw-
nych przesłanek przez lekarze, że pacjent 
nie żyje. Wydaje się jednak, że będzie tu 
chodzić o trzecią z możliwości21.

Przepis art. 32 ust. 2 zawiera wyją-
tek od zasady przedstawionej w ust. 1, to 
znaczy sekcji zwłok można dokonać przed 
upływem 12 godzin od stwierdzenia zgonu 
w sytuacji gdy zachodzi potrzeba pobrania 
ze zwłok komórek, tkanek lub narządów; 
warto też podkreślić, że pobranie komórek, 
tkanek lub narządów do przeszczepu jest 
możliwe po stwierdzeniu śmierci wskutek 
nieodwracalnego zatrzymania krążenia22.

III. Sekcja sanitarno-administracyjna
Sekcja sanitarno-administracyjna 

zwłok ma na celu głównie ustalenie czy 

20 T. Rek: Komentarz do art.32 ustawy o działalności 
leczniczej [w:] M. Dercz, T. Rek: Ustawa 
o działalności leczniczej. Komentarz, LEX 2014.
21 Tamże.
22 Tamże.
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zgon nastąpił jako efekt choroby zakaźnej 
lub zakażenia. Jeżeli u lekarza stwierdza-
jącego zgon zostaną wzbudzone uzasad-
nione podejrzenia, że przyczyną zgonu jest 
choroba zakaźna bądź zakażenie, musi on 
o tym fakcie powiadomić powiatowego 
lub wojewódzkiego inspektora sanitarnego, 
albo też inne podmioty właściwe ze wzglę-
du na rodzaj choroby zakaźnej lub zakaże-
nia będącego powodem zgonu (art. 27 ust.1 
ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi)23. Za-
wiadomienie powinno nastąpić niezwłocz-
nie, nie później niż w ciągu 24 godzin od 
chwili rozpoznania lub powzięcia podej-
rzenia o zgonie wywołanym zakażeniem 
albo chorobą zakaźną. Lekarz stwierdzają-
cy taki zgon powinien też poinformować 
niezwłocznie powiatowego inspektora 
sanitarnego o powziętych działaniach. Le-
karz – w miarę możliwości, powinien też 
zawrzeć w zgłoszeniu m. in. rozpoznanie 
kliniczne zakażenia albo choroby zakaźnej 
ze szczególnym uwzględnieniem czynni-
ków ryzyka, charakterystyki biologicz-
nego czynnika zakaźnego i wszelkie inne 
informacje potrzebne do sprawowania 
nadzoru epidemiologicznego (art. 27 ust. 
4 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi)24. 

23 M. Malczewska: Komentarz do art. 43 ustawy 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty [w:] red. E. 
Zielińska: Ustawa o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty. Komentarz. LEX 2014.
24 Tamże.

Po powzięciu informacji o tym, że 
istnieje podejrzenie, iż przyczyną zgonu 
była choroba zakaźna lub zakażenie pań-
stwowy inspektor sanitarny bądź państwo-
wy graniczny inspektor sanitarny może 
wydać decyzję, w której nakaże dokonanie 
sekcji zwłok osoby co do której  istnieją 
podejrzenia lub u której rozpoznano cho-
robę zakaźną bądź zakażenie (art. 33 ust. 2 
pkt 6 ustawy o zapobieganiu oraz zwalcza-
niu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi). 
Jednakże gdyby dokonanie takiej sekcji 
niosłoby za sobą uzasadnione ryzyko, że 
doprowadzi ona do zakażenia osób lub 
skażenia środowiska, państwowy inspek-
tor sanitarny bądź państwowy graniczny 
inspektor sanitarny może wydać decyzję, 
w której przeprowadzenia autopsji zakaże. 
Wyjątkiem od tej zasady jest podejrzenie 
przestępnego spowodowania śmierci – 
wtedy bezwzględnie należy sekcję zwłok 
przeprowadzić (art. 33 ust. 2 pkt 7 ustawy 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi).

IV. Sekcja sądowo-lekarska
Sekcja sądowo lekarska jest prze-

widziana i przeprowadzana na podstawie 
art. 209 §4 kodeksu postępowania karnego. 
Jednakże w/w przepis przed dokonaniem 
sekcji (w kodeksie nazywanej otwarciem 
zwłok) przewiduje wcześniej dodatkowe 
czynności, i tak przede wszystkim w § 3 
przewiduje obowiązek przeprowadzenie 



29

§
Prawne aspekty…

oględzin zwłok w miejscu ich odnalezie-
nia, a przepis §2 wskazuje, że oględziny 
zwłok powinny zostać dokonane przez 
prokuratora (sąd) lub wyjątkowo w wy-
padkach niecierpiących zwłoki przez Po-
licję; dodatkowo § 1 rozróżnia dwie 
czynności dowodowe dotyczące zwłok 

– oględziny, które należy rozumieć jako 
dokonanie oglądu zewnętrznego a także 
otwarcie, czyli swoiste oględziny we-
wnętrzne ciała ludzkiego25. Sekcję sądo-
wo-lekarską zwłok zarządza prokurator 
lub sąd (gdy w dopiero w trakcie postę-
powania sądowego pojawiła się taka po-
trzeba)26. Wynika z tego, jak też z samych 
funkcji prawa karnego i prawa karnego 
procesowego, że osoby bliskie nie mają 
wpływu na dokonanie sekcji zwłok, za-
tem nie ma tu w ogóle sytuacji kiedy ich 
zgoda będzie wymagana czy nawet brana 
pod uwagę27. 

Jak już zostało wspomniane, zgon 
stwierdza lekarz, w miarę możliwo-
ści powinien to być lekarz, który leczył 
zmarłego jako ostatni. Gdy poweźmie 
uzasadnione podejrzenie, że przyczyną 
zgonu mogło być przestępstwo, powinien 
on zawiadomić właściwego prokuratora 

25 T.H. Grzegorczyk: Kodeks postępowania 
karnego. Tom I. Artykuły 1-476, LEX 2014.
26 J. Grajewski, S. Steinborn: Komentarz do art. 
209, art. 210 Kodeksu postępowania karnego [w:] 
red. L.K. Paprzycki: Kodeks postępowania karnego, 
t. I. Komentarz do art. 1-424, LEX 2013.
27 T.H. Grzegorczyk: Kodeks postępowania 
karnego. Tom I. Artykuły 1-476, LEX 2014.

bądź najbliższy organ Policji. W takim 
wypadku by pochować zwłoki potrzebna 
jest zgoda Prokuratora (art. 11 ust. 8 i 9 
ustawy o cmentarzach i chowaniu zmar-
łych). Wówczas jest możliwość dokona-
nia oględzin zewnętrznych zwłok oraz 
ich otwarcia. Ustawa przewiduje również, 
że zwłoki osób zmarłych lub zabitych 
w miejscach publicznych powinny być 
przewiezione do zakładu medycyny są-
dowej lub prosektorium w celu ustalenia 
przyczyny zgonu (art. 13 ustawy o cmen-
tarzach i chowaniu zmarłych)28.

W sądowo-lekarskiej sekcji zwłok 
chodzi o określenie ewentualnych współ-
zaistniałych procesów chorobowych lub 
skutków urazów, jakich doznał zmar-
ły (zarówno przed jak i już po śmierci), 
a także związku przyczynowego między 
nimi a śmiercią denata; istotnym elemen-
tem jest też zabezpieczenie próbek (np. 
krwi czy moczu) do badań na obecność 
zażytych przed śmiercią leków, alkoholu 
lub innych środków, które mogły wpły-
wać na stan psychofizyczny przed śmier-
cią, jak też – jeżeli zachodzi taka potrzeba 

– również innego materiału do dokonania 
dalszych badań; w czasie sekcji podej-
muje się też próby ustalenia okoliczności 
śmierci, czy innych okoliczności mogą-
cych mieć wpływ na późniejszą rekon-
strukcję przebiegu zdarzeń29

28 Tamże.
29 Tamże.
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W publikacjach fachowych zwraca 
się również uwagę na to, że sekcję powin-
ny poprzedzać dokładne zewnętrzne oglę-
dziny zwłok, przy uwzględnieniu śladów 
wtórnych na zwłokach, czyli takich, które 
powstały np. w trakcie przewożenia zwłok, 
tak aby nie zafałszowały one wyników ba-
dań; powinno się także uwzględnić wcze-
sne oraz późne znamiona śmierci30.

W doktrynie kontrowersyjna zda-
je się być kwestia czy czynności opisane 
w art. 209 KPK zawsze winny być połą-
czone, to znaczy czy samo dokonanie 
oględzin zewnętrznych zwłok niejako au-
tomatycznie implikuje wymóg otwarcia 
zwłok. Niektórzy autorzy twierdzą, że nie, 
ponieważ już same wyniki oględzin mogą 
stanowić, że nie miał miejsca czyn prze-
stępny, a to z kolei wyklucza zasadność 
przeprowadzania sekcji; zwraca się też 
jednak uwagę, że często same oględziny 
zewnętrzne nie dadzą jednoznacznej odpo-
wiedzi, wobec czego przeprowadzenie au-
topsji w takiej sytuacji jest jak najbardziej 
zasadne31. Wartym podkreślenia jest też 
fakt, że często samo określenie, że śmierć 
nastąpiła gwałtownie jest zwykle bezwar-
tościowe, jednakże art. 209 § 1 KPK wy-
raźnie wskazuje, że oględziny i otwarcie 
zwłok powinny być dokonane w przypad-
ku podejrzenia przestępnego spowodowa-
nia śmierci. Doktryna jednakże stoi na sta-

30 Tamże.
31 Tamże.

nowisku, że czynności takie powinny być 
przeprowadzone nawet jeżeli przyczyna 
śmierci jest oczywista. Ponadto podnosi 
się również, że często bez dokonania tych 
czynności nie można stwierdzić czy zgon 
nastąpił wskutek działań przestępnych32.

Co do samego przeprowadzenia 
otwarcia zwłok, ustawa wprowadza tutaj 
wymóg obecności prokuratora albo sądu 
przy tej czynności. Sama sekcja zwłok 
jako czynność fizyczna będzie co prawda 
klasyfikowana raczej jako czynność me-
dyczna, jednakże mimo to pozostaje czyn-
nością procesową, dlatego ową czynność 
wykonuje lekarz (jako podmiot fachowy), 
ale czyni to w obecności organu proceso-
wego, który ją zarządził, więc pod jego 
„procesowym, a nie techniczno-fachowym 
kierownictwem”33. Wobec tego protokół 
z czynności powinien sporządzić organ 
nadzorujący, a lekarz przeprowadzający 
sekcję sporządza tylko opinię z otwarcia 
zwłok, która zawiera sprawozdanie z fa-
chowych czynności a nie z procesowego 
przebiegu czynności przeprowadzenia 
tego dowodu. Opinia lekarza może funk-
cjonować jako odrębny element, bądź zo-
stać wciągnięta do protokołu34. To zatem 
organ procesowy traktowany jest jako pro-
wadzący czynność otwarcia zwłok, pomi-

32 Tamże.
33 J. Sehn: Dowód z biegłych w postępowaniu 
sądowym, Nowe Prawo 3/1956.
34 R. Kurek, Otwarcie zwłok jako czynność 
procesowa, Prokuratura i Prawo, 10/2005.
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mo że fizycznie nie dokonuje on żadnych 
czynności medycznych związanych z samą 
sekcją; nowelizacja, która wprowadzi od 
1 lipca 2015 roku względny wymóg, by 
otwarcia zwłok w miarę możliwości doko-
nywał lekarz z zakresu medycyny sądowej, 
jednakże nie zmienia wymogu obecności 
prokuratora lub sądu podczas przeprowa-
dzania autopsji35.

Czynności uwzględnione w art. 209 § 
1 KPK są czynnościami niepowtarzalnymi 
w rozumieniu art. 316 § 1 KPK, co wska-
zuje na możliwość udziału w niej stron 
i ich przedstawicieli36. Doktryna jednakże 
podkreśla, że dopuszczanie do tych czyn-
ności stron mijałoby się z celem, ponieważ 
rodzi się tu obawa o zniekształcenie do-
wodu z powodu np. czekania na przybycie 
rodziny zmarłej osoby, a zwlekanie z sek-
cja w czasie mogłoby wpłynąć na praw-
dziwość wyników, jak też brak z ich stro-
ny wiedzy specjalistycznej, która byłaby 
niezbędna do pełnego realizowani swoich 
uprawnień; warto mieć jednak na uwadze, 
że jeżeli nie trzeba przesuwać w czasie 
sekcji, by rodzina mogła zdążyć ani nie 
ma ryzyka, że takie osoby zakłócą prze-
bieg czynności, brak jest przeciwwskazań 
ich uczestnictwa; co więcej, ich obecność 
może przynieść cenne informacje o samej 

35 T.H. Grzegorczyk: Kodeks postępowania 
karnego. Tom I. Artykuły 1-476, LEX 2014.
36 Tamże.

osobie zmarłego37. Pomimo kwestii sza-
cunku do śmierci, która niewątpliwie jest 
istotnym elementem w naszym kręgu kul-
turalnym brak jest przyczyn które mogły-
by wpływać na to, by organy procesowe 
nie dopuszczały bliskich osoby zmarłej 
do udziału w sekcji – czynności niepowta-
rzalnej, zważywszy że osoby te mogą po-
tencjalnie wkrótce strać się stroną procesu 
karnego; z tych powodów nie należy wy-
kluczać możliwości udziału strony lub jej 
przedstawiciela procesowego w czynności 
oględzin zwłok a także w czynności ich 
otwarcia38.

Jak wynika z powyższych rozważań 
sekcję zwłok można podzielić na sekcję 
fakultatywną oraz obligatoryjną, istnieją 
także przypadki kiedy możliwość wyko-
nania autopsji jest wyłączona. Obliga-
toryjną sekcję wykonuje się w praktyce 
przede wszystkim na podstawie przepisów 
kodeksu postępowania karnego. Jako że 
jest to czynność procesowa zarządzana 
przez prokuratora albo sąd, bliscy osoby 
zmarłej nie mają żadnego wpływu na jej 
przeprowadzenie, poza możliwością obec-
ności na sali w trakcie jej wykonywania. 
Kolejnym przypadkiem sekcji obligatoryj-
nej jest ta, która jest wykonywana wtedy, 
gdy przyczyny zgonu nie można ustalić 
w sposób jednoznaczny; przeprowadza się 
ją nie tylko po to, by określić przyczynę 

37 Tamże.
38 Tamże.
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zgonu, ale też by wykluczyć przestępny 
sposób spowodowania śmierci bądź zgon 
spowodowany chorobą zakaźną. Właśnie 
wystąpienie podejrzenia śmierci z powodu 
choroby zakaźnej warunkuje trzeci przy-
padek obligatoryjnej autopsji zarządzanej 
przez państwowego inspektora sanitarne-
go lub państwowego granicznego inspek-
tora sanitarnego. Istotnym jest że może on 
również zabronić dokonania sekcji zwłok, 
gdy istnieje ryzyko zakażenia ludzi bądź 
skażenia środowiska.

Należy wskazać również, że pozy-
cja osób bliskich osobie zmarłej przy po-
dejmowaniu decyzji o dokonaniu sekcji 
zwłok bliskiej im osoby jest relatywnie 
słaba. Jedyny przypadek gdzie mogą za-
decydować by sprzeciwić się wykonaniu 
sekcji zwłok (fakultatywnej) to gdy wy-
stępują jako opiekun osoby małoletniej 
bądź ubezwłasnowolnionej. W przypadku 
osoby pełnoletniej, z pełną zdolnością do 
czynności prawnych jedynie oświadcze-
nie woli wyrażone przez tę osobę przed 
śmiercią może spowodować zaniechanie 
wykonania autopsji. Gdy oświadczenie 
woli zostało wyrażone ustnie, pojawiają 
się dodatkowe trudności dowodowe. W ta-

kim przypadku należy znaleźć świadków 
tej czynności, którzy potwierdzą zaist-
nienie takiego oświadczenia przed osobą 
zarządzającą sekcję. Jednak ocena wiary-
godności owych świadków w ostateczno-
ści należy do osoby zarządzającej sekcję, 
wobec czego w przypadku braku oświad-
czenia woli na piśmie, wyrażenie jej tylko 
ustnie nie zawsze wywoła pożądane skutki. 
Warto również nadmienić, że w przypadku 
sekcji fakultatywnej rodzina nie ma żad-
nych środków przewidzianych prawem, by 
tej sekcji żądać. Może ona co prawda wy-
stąpić z wnioskiem o dokonanie autopsji, 
jednakże podmiot leczniczy nie jest nim 
w żaden sposób związany. 

Konkluzja jaka się nasuwa po prze-
studiowaniu przepisów jest dosyć jasna, 
mianowicie tylko w jednym przypadku 
na kilka możemy zadecydować czy po na-
szej śmierci zostanie wykonana sekcja. Co 
więcej, bliska rodzina, która najczęściej 
najbardziej cierpi po śmierci osoby naj-
bliższej, ma jeszcze mniejszy (w praktyce 
prawie żaden) wpływ na to co się będzie 
działo z ciałem zmarłego, przynajmniej 
w kwestii pocięcia ciała na potrzeby autop-
sji.
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I. Wprowadzenie
Obowiązkiem spoczywającym 

na stronie powodowej jest ciężar dowo-
dzenia (onus probandi), który wyraża się 
w powinności wskazania okoliczności 
faktycznych uzasadniających zgłaszane 
żądanie oraz wskazanie ich prawdziwo-
ści. Jeżeli są to fakty wymagające dowo-
du, na powodzie spoczywa ciężar przed-
stawienia sądowi orzekającemu środków 
dowodowych, których przeprowadzenie 
pozwoli na ustalenie korzystnych dla nie-
go faktów1. 

Zgodnie z art. 6 k.c. ciężar udowod-
nienia faktu spoczywa na osobie, która 
z tego faktu wywodzi skutki prawne. Stro-
na, dochodząc danego roszczenia, powo-
łuje dla jego uzasadnienia okoliczności 
faktyczne, które winna udowodnić. Oko-
liczności tych nie udowadnia przeciwnik, 

1 Elwira Marszałkowska-Krześ (red.) Postępowa-
nie cywilne, Warszawa 2013, str.199

spoczywa na nim jednak ciężar wykazania 
faktów, które powołuje dla uzasadnienia 
podnoszonych przez siebie twierdzeń. Za-
sadę ciężaru dowodu wyraża przepis art. 
232 zdanie pierwsze k.p.c., stanowiąc, że 
strony są obowiązane wskazywać dowody 
dla stwierdzenia faktów, z których wywo-
dzą skutki prawne. 

W postępowaniu w przedmiocie od-
powiedzialności cywilnej lekarza to osoba 
pokrzywdzona musi udowodnić zdarzenie 
wywołujące szkodę oraz związek przy-
czynowy między zdarzeniem a powstałą 
szkodą. Ponadto musi wykazać winę leka-
rza, określić wysokość dochodzonej kwoty 
roszczenia i potwierdzić jego zasadność2. 
Powyższe wykazać mają właśnie dowo-
dy.  

Decyzja procesowa sądu w przed-
miocie rozstrzygnięcia odpowiedzialno-

2 Jakub Brykczyński, Odpowiedzialność cywilna 
lekarza i podmiotu leczniczego za szkodę medycz-
ną, Poznań 2013, str. 40.
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elementach. Pierwszy to ustalenie stanu 
faktycznego, czyli tego, co się wydarzy-
ło, dalej ustalenie stanu prawnego, czyli 
wskazanie przepisów, które mają zastoso-
wanie w danym stanie faktycznym, a na-
stępnie ocena ustalonego stanu faktycz-
nego w świetle stanu prawnego3. Zgodnie 
z art. 212 § 1 k.p.c. sąd na rozprawie przez 
zadawanie pytań stronom dąży do wy-
jaśnienia istotnych okoliczności sprawy, 
które są sporne.  Organ procesowy ustala 
stan faktyczny, co jest warunkiem popraw-
ności kolejnych czynności. Ustalenia stanu 
faktycznego dokonuje się za pomocą do-
wodów, którymi co do zasady może być 
wszystko, co pozwala na ustalenie prze-
biegu wydarzeń. Zgodnie z art. 227 k.p.c. 
przedmiotem dowodu są fakty mające dla 
rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie. 
Do środków dowodowych przewidzianych 
w k.p.c. należy zaliczyć następujące dowo-
dy: z dokumentu, ze świadków, z biegłego, 
z oględzin, ze stron, z grupowego badania 
krwi, ze środków wizualnych lub audial-
nych. Poza wymienionymi strona może dla 
wykazania prawdziwości twierdzeń o fak-
tach posłużyć się innymi środkami poza-
ustawowymi, po uprzednim określeniu 
przez sąd sposobu ich przeprowadzenia4.  

3 Radosław Tymiński, Prawo medyczne. Podręcz-
nik dla lekarzy i studentów wydziałów lekarskich. 
Warszawa 2014, str. 89.
4 Elwira Marszałkowska-Krześ (red.) Postępowa-
nie cywilne, Warszawa 2013, str. 215.

II. Rodzaje dowodów w postę-
powaniu z zakresu odpowie-
dzialności cywilnej lekarzy

Najważniejszymi  dowodami w spra-
wach sądowych z zakresu odpowiedzial-
ności cywilnej lekarzy są:

1. zeznania świadków;
2. dokumentacja medyczna, w tym wy-

niki badań;
3. opinie biegłych sądowych;
4. oględziny;
5. przesłuchanie stron.

Dowodem w postępowaniu w przed-
miocie odpowiedzialności cywilnej leka-
rza mogą być także nagrania oraz infor-
macje zawarte w ZIP-ie5. Należy również 
zasygnalizować możliwość przeprowa-
dzenia innych dowodów, takich jak sekcja 
zwłok, opinia psychiatryczna czy badania 
osmologiczne, jednak ich analiza nie jest 
przedmiotem niniejszego  opracowania. 

III. Uwagi dotyczące pozado-
wodowych sposobów dokony-
wania ustaleń faktycznych 

Całokształt zebranych w sprawie 
dowodów tworzą materiał dowodowy. Za 
pomocą dowodów organ procesowy ustala 
istotne dla danej sprawy okoliczności, oce-

5Jolanta Tina Pietrkiewicz w: ZIP, czyli Zintegro-
wany Informator Pacjenta, a praktyka [online]; 
dostępny w Internecie [21.01.2015]: http://prawo-
amedycyna.pl/zip-czyli-zintegrowany-informator-
pacjenta-a-praktyka/
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niając wiarygodność i moc dowodów  we-
dług własnego przekonania, na podstawie 
wszechstronnego rozważenia zebranego 
materiału, zgodnie z wyrażoną w art. 233 § 
1 k.p.c. zasadą swobodnej oceny dowodów. 
Należy zwrócić uwagę, że nie przepro-
wadza się dowodów na fakty powszech-
nie znane lub znane sądowi z urzędu. Do 
faktów, które mogą stanowić podstawę 
ustalenia podstawy faktycznej rozstrzy-
gnięcia bez ich uprzedniej weryfikacji pod 
względem prawdziwości zaliczamy rów-
nież fakty przyznane, fakty objęte wnio-
skami domniemania prawnego, fakty ob-
jęte wnioskami domniemania faktycznego, 
fakty ustalone za pomocą tzw. dowodu pri-
ma facie6.

Sąd może korzystać z domniemań 
faktycznych, co wyraża przepis art. 231 
k.p.c. Sąd może uznać za ustalone fak-
ty mające istotne znaczenie dla rozstrzy-
gnięcia sprawy, jeśli wniosek taki można 
wyprowadzić z innych ustaleń faktów. 
Dzieje się tak, ponieważ w procesach me-
dycznych pacjent często nie jest w stanie 
wykazać zdarzenia powodującego szkodę 
albo związku przyczynowego pomiędzy 
zdarzeniem a szkodą (np. przy zakaże-
niach)7. Sądy dążą w takich przypadkach 
do ustalenia prawdopodobieństwa, jeśli 

6 Elwira Marszałkowska-Krześ (red.) Postępowa-
nie cywilne, Warszawa 2013, str. 203.
7 Jakub Brykczyński, Odpowiedzialność cywilna 
lekarza i podmiotu leczniczego za szkodę medycz-
ną, Poznań 2013, str. 41.

jest wysokie, graniczące z pewnością – 
uwzględniają powództwo8. Dzieje się tak 
np. przy pozostawieniu ciał obcych w polu 
operacyjnym, kiedy zachodzi domniema-
nie braku należytej staranności w działa-
niu lekarza. Lekarz w tej sytuacji może 
przejąć inicjatywę dowodową i wykazać, 
że okoliczności zdarzenia przyczyniły się 
do zaistnienia zdarzenia. Powyższy po-
gląd podzielił Sąd Najwyższy w wyroku 
z dnia 5 kwietnia 2012 r. ( II CSK 402/11) 
wskazując na złagodzoną formę związku 
przyczynowego, stosowaną w tzw. proce-
sach lekarskich, kiedy „nie jest konieczne 
wykazanie związku przyczynowego o cha-
rakterze bezpośrednim i stanowczym, lecz 
wystarczy przyjęcie wystąpienia związku 
o odpowiednim stopniu prawdopodobień-
stwa.”9

IV. Dowód z zeznań świadków
Dowód ze świadków polega na zło-

żeniu zeznań przez osobę fizyczną we-
zwaną w tym celu przez sąd, w postaci 
oświadczeń wiedzy, w formie przewidzia-
nej w ustawie procesowej, w zakresie zna-
nych jej faktów spornych istotnych dla 
rozstrzygnięcia sprawy10. Obowiązek zło-
żenia zeznań w charakterze świadka nało-
żony został na każdą osobę, która posiada 

8 Tamże.
9 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 kwietnia 2012 
r. sygn. akt II CSK 402/11, Legalis.
10 Elwira Marszałkowska-Krześ (red.) Postępowa-
nie cywilne, Warszawa 2013, str. 230.
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informacje mogące mieć znaczenie dla 
rozstrzygnięcia sprawy. Na obowiązek ten 
składa się:

   » obowiązek stawienia się w sądzie 
na wezwanie sądu orzekającego;

   » obowiązek zeznawania zgodnie 
z prawdą;

   » obowiązek złożenia przyrzeczenia.
Przedmiotem zeznań świadka są 

jego własne spostrzeżenia co do danych 
faktów zewnętrznych i stanów wewnętrz-
nych człowieka, przeżyć, intencji, dobrej 
lub złej wiary. Nie została wyłączona 
możliwość  zeznawania o faktach, o któ-
rych świadek dowiedział się z relacji in-
nych osób. Świadek nie jest uprawniony 
do wypowiadania sądów i ocen opartych 
na wnioskowaniu i wartościowaniu11.  
W związku z obowiązującą w postępo-
waniu cywilnym zasadą ustności i bezpo-
średniości, wyłączone jest możliwość do-
puszczenia dowodu z pisemnych zeznań 
świadków. 

Każda osoba na wezwanie sądu jest 
obowiązana do złożenia zeznań w charak-
terze świadka. Wyszczególnione zostały 
jednak podmioty, które nie mogą zezna-
wać jako świadkowie. Zgodnie z art. 259 
k.p.c. świadkami bezwzględnie nie mogą 
być:

   » osoby niezdolne do spostrzegania 
lub  komunikowania swoich spostrzeżeń 
(np. osoby chore psychicznie, dotknięte 

11 Tamże.

zaburzeniami psychicznymi, dzieci; jed-
nak niezdolność ta musi być faktyczna 
i aktualna w danym czasie12);

   » przedstawiciele ustawowi stron 
oraz osoby, które mogą być przesłucha-
ne w charakterze strony jako organy oso-
by prawnej lub innej organizacji mającej 
zdolność sądową (wyłączenie to ma celu 
nieprzesłuchiwanie danej osoby zarówno 
w charakterze świadka, jak i strony w tej 
samej sprawie);

   » współuczestnicy jednolici.
Świadkami nie mogą być także 

wojskowi i urzędnicy, którzy nie zostali 
zwolnieni od zachowania w tajemnicy in-
formacji niejawnych o klauzuli „zastrze-
żone” lub „poufne”, jeżeli ich zeznanie 
miałoby być połączone z jej naruszeniem. 
Świadkiem nie może być również media-
tor co do faktów, o których dowiedział 
się w związku z prowadzeniem mediacji, 
zgodnie z brzemieniem art. 2591 k.p.c.

Ustawodawca wprowadził instytu-
cję prawa odmowy zeznań. Zgodnie z art. 
261 § 1 k.p.c. nikt nie ma prawa odmó-
wić zeznań w charakterze świadka, z wy-
jątkiem małżonków stron, ich wstępnych, 
zstępnych i rodzeństwa oraz powino-
watych w tej samej linii lub stopniu, jak 
również osób pozostających ze stronami 
w stosunku przysposobienia. Prawo od-
mowy zeznań trwa po ustaniu małżeń-
stwa lub rozwiązaniu stosunku przyspo-

12 Tamże, str. 231.
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sobienia. Odmówić zeznań może także 
duchowny co do faktów powierzonych 
mu na spowiedzi, z zastrzeżeniem jednak 
duchownych wyznań uznanych w Polsce, 
w ramach których funkcjonuje instytucja 
spowiedzi13.

W kodeksie postępowania cywilne-
go została przewidziana również możli-
wość odmowy udzielenia przez świadka 
odpowiedzi na konkretnie zadane pytania, 
jeżeli zeznanie mogłoby narazić jego lub 
jego bliskich na odpowiedzialność karną, 
hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę 
majątkową albo jeżeli miałoby być połą-
czone z pogwałceniem istotnej tajemnicy 
zawodowej, stosownie do brzemienia art. 
262 § 2 k.p.c. Do kręgu osób bliskich za-
licza się osoby wymienione w art. 261 § 1 
k.p.c.

Świadek składa zeznania ustnie, za-
czynając od odpowiedzi na pytanie prze-
wodniczącego, co i z jakiego źródła wia-
domo mu  w sprawie. Po zakończeniu 
zeznań sędziowie i strony mogą zadawać 
świadkowi pytania w przedmiocie złożo-
nych przez niego zeznań, które mają słu-
żyć uzupełnieniu złożonych zeznań14. Sąd 
może zarządzić konfrontację, jeżeli stwier-
dzi sprzeczność w zeznaniach świadków. 
Polega ona na powtórzeniu zeznań w czę-
ści, w jakiej istnieją rozbieżności, oraz 
ustaleniu, czy świadek podtrzymuje wła-

13 Tamże, str. 232.
14 Tamże, str. 234.

sne wcześniejsze zeznania wobec odmien-
nych zeznań innego świadka15.

W sprawach medycznych rola świad-
ków jest istotna, gdyż pozwala na ogląd 
sprawy z różnych perspektyw, zarówno 
lekarza,  jak i pacjenta16. 

V. Dokumentacja medyczna
Dokumentacja medyczna jest klu-

czowym dowodem w sprawach z zakresu 
odpowiedzialności prawnej lekarzy. Pod-
stawowe zasady prowadzenia dokumenta-
cji medycznej zostały określone17:

   » w ustawie z dnia 5 grudnia 1996r. 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. 
U. 2011.277.1634), w której nałożono 
na lekarzy obowiązek prowadzenia indy-
widualnej dokumentacji medycznej;

   » w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pa-
cjenta (Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417), w któ-
rej ustalono, jakie treści musi zawierać 
dokumentacja medyczna oraz wskazano 
sposoby realizacji prawa pacjenta do do-
stępu do dokumentacji medycznej;

   » w rozporządzenie Ministra Zdro-
wia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie 
rodzajów i zakresu dokumentacji me-
dycznej oraz sposobu jej przetwarzania 
(Dz. U. 2010 nr 252 poz. 1697), w którym 

15 Tamże.
16 Radosław Tymiński, Prawo medyczne. Podręcz-
nik dla lekarzy i studentów wydziałów lekarskich. 
Warszawa 2014, str. 91.
17 Tamże, str. 125.
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uregulowany został zakres dokumentacji 
medycznej oraz sposoby jej przetwarza-
nia, uwzględniając podmioty udzielające 
świadczeń zdrowotnych.

Podmioty udzielające świadczeń 
zdrowotnych mają w związku z obowiąz-
kiem prowadzenia dokumentacji medycz-
nej obowiązek jej uzupełniania oraz prze-
chowywania.

Zgodnie z art. 25 ustawy o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, doku-
mentacja medyczna musi zawierać co naj-
mniej18:

1. oznaczenia pacjenta, pozwalające 
na ustalenie jego tożsamości (w szcze-
gólności: nazwisko i imię, data urodzenia, 
oznaczenie płci, adres miejsca zamieszka-
nia, numer PESEL, w przypadku gdy pa-
cjentem jest osoba małoletnia, całkowicie 
ubezwłasnowolniona lub niezdolna do 
świadomego wyrażenie zgody – nazwisko 
i imię przedstawiciela ustawowego oraz 
adres jego zamieszkania);

2. oznaczenie podmiotu udzielającego 
świadczeń zdrowotnych, ze wskazaniem 
komórki organizacyjnej, w której udzielo-
no świadczeń zdrowotnych;

3. opis stanu zdrowia pacjenta lub 
udzielonych mu świadczeń zdrowotnych;

4. datę sporządzenia.
Jest to katalog minimalny w zakresie 

18 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz. U. 2009 
nr 52 poz. 417.

uwzględnionych informacji, co oznacza, 
że oprócz wyżej wymienionych informacji 
dokumentacja medyczna może zawierać 
także inne, mające znaczenie dla procesu 
diagnostyczno-leczniczego. Informacje 
odnoszące się do stanu zdrowia pacjen-
ta to informacje określające stan ogólny, 
w jakim pacjent zgłasza się do lekarza 
(uwzględniając wygląd, samopoczucie, 
parametry życiowe, takie jak tętno, tempe-
ratura ciała, ciśnienie tętnicze), natomiast 
informacja o udzielonych pacjentowi 
świadczeń zdrowotnych to dokładne i wy-
czerpujące opisanie tych świadczeń19.

Obowiązek prowadzenia indywidu-
alnej dokumentacji medycznej pacjenta 
został nałożony na lekarza w art. 41 ust. 
1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty z dnia 5 grudnia 1996r. (Dz. U. 
2011.277.1634). Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w spra-
wie rodzajów i zakresu dokumentacji me-
dycznej oraz sposobu jej przetwarzania 
(Dz. U. 2010 nr 252 poz. 1697) w art. 1 
przewiduje prowadzenie dokumentacji 
medycznej w postaci elektronicznej lub 
papierowej. Zgodnie z tym rozporządze-
niem wpisy dokonywane w dokumentacji 
winny być czytelne, a kolejne należy do-
konywać w porządku chronologicznym, 
zaznaczając koniec każdego wpisu. Ma 

19 Radosław Tymiński, Prawo medyczne. Podręcz-
nik dla lekarzy i studentów wydziałów lekarskich. 
Warszawa 2014, str. 128.
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to służyć zabezpieczeniu przed przypad-
kowym lub post fatum uzupełnianiem 
dokumentacji, a więc sporządzaniu jej 
na bieżąco, niezwłocznie po wykonaniu 
świadczenia.  Każdy wpis należy opatrzyć 
podpisem osoby sporządzającej20. W  § 2 
powyższego rozporządzenia szczegółowo 
wskazano co stanowi dokumentację me-
dyczną, dzieląc ją na dokumentację indy-
widualną i zbiorczą. Dalej dokumentację 
indywidualną podzielono na wewnętrzną, 
czyli przeznaczoną na potrzeby podmio-
tu udzielającego świadczeń zdrowotnych 
oraz zewnętrzną – przeznaczoną na po-
trzeby pacjenta korzystającego ze świad-
czeń zdrowotnych udzielanych przez pod-
miot udzielający świadczeń zdrowotnych. 
Dokumentację indywidualną wewnętrzną 
stanowią w szczególności: historia zdro-
wia i choroby, karta noworodka, karta in-
dywidualnej opieki pielęgniarskiej, karta 
indywidualnej opieki prowadzonej przez 
położną, karta wizyty patronażowej, kar-
ta wywiadu środowiskowo-rodzinne-
go. Z kolei dokumentację indywidualną 
zewnętrzną stanowią w szczególności: 
skierowanie do szpitala lub innego pod-
miotu,  skierowanie na badanie diagno-
styczne lub konsultację, zaświadczenie, 

20 Agata Wnukiewicz – Kozłowska, Dokumentacja 
medyczna - przewodnik podstawowych zasad jej 
prowadzenie i udostępniania [online]; dostępny 
w Internecie [21.02.2015]: http://medium.dilnet.
wroc.pl/index.php/czerwiec-lipiec-2014/525-
hipokrates-u-temidy-dokumentacja-medyczna

orzeczenie, opinia lekarska, karta prze-
biegu ciąży, karta informacyjna z leczenia 
szpitalnego,  informacja lekarza leczące-
go pacjenta w poradni specjalistycznej 
dla lekarza, o którym mowa w art. 55 
ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych (Dz.U. 
z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), 
tj. lekarza podstawowej opieki zdrowot-
nej, o rozpoznaniu, sposobie leczenia, 
rokowaniu, ordynowanych produktach 
leczniczych lub środkach spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowe-
go, w tym o okresie ich stosowania i daw-
kowania, oraz o wyznaczonych wizytach 
kontrolnych. W rozporządzeniu przewi-
dziano również regulacje dotyczące pro-
wadzenia dokumentacji medycznej prze 
podmiot leczniczy, przez lekarza udziela-
jącego świadczeń zdrowotnych w ramach 
praktyki zawodowej, przez lekarza wy-
stawiającego recepty dla siebie, albo dla 
małżonka, zstępnych lub wstępnych w li-
nii prostej oraz rodzeństwa.

W przypadku sporu z pacjentem, 
dokumentacja medyczna jest analizowa-
na pod kątem treści, jak i również tego, co 
nie zostało w niej zapisane. Dokumenta-
cja medyczna, oprócz tego, że jest dowo-
dem wystąpienia i przebiegu określonego 
zdarzenia (np. stan pacjenta, wykonane 
badania), stanowi również podstawę spo-
rządzenia opinii przez biegłych sądowych.  
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Przyjmuje się, iż lekarze wpisują do do-
kumentacji wszystko to, co istotne.  Je-
śli dana okoliczność nie została wpisana, 
należy przyjąć, że lekarz nie uznał jej za 
istotną lub nie zwrócił na nią uwagi. Po-
dobnie jest z konkretnym badaniem, jeśli 
nie jest odnotowane, domniemywa się, że 
lekarz go nie wykonał. Sąd Apelacyjny 
w Szczecinie w wyroku z dnia 17 czerwca 
2009 r. ( sygn. akt: I A Ca 771/08) sta-
nął na stanowisku, że skoro to nie pacjent 
prowadzi dokumentację medyczną, ewen-
tualne jej braki nie mogą działać na jego 
niekorzyść21. Możliwe jest jednak obale-
nie tych twierdzeń (patrz. część VI).

Kluczowe znaczenie dokumentacji 
medycznej wynika z powinności trakto-
wania jej przez organy procesowe jako 
obiektywnego źródła informacji o wyda-
rzeniu, ze względu na to, że została spo-
rządzona w momencie, w którym nie było 
jeszcze sporu prawnego między lekarzem 
i pacjentem. Ponadto jej znaczenie wyni-
ka z konieczności przeprowadzenia do-
wodu na fałszywość  informacji zawar-
tych w dokumentacji medycznej w celu 
podważenia prawdziwości tych informa-
cji, a także sporządzania opinii biegłych 
sądowych o prawidłowości postępowania 
lekarskiego właśnie na podstawie doku-
mentacji medycznej22.

21 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 
17 czerwca 2009 r. ( sygn. akt: I A Ca 771/08), 
Legalis.
22 Radosław Tymiński, Prawo medyczne. Podręcz-

VI. Czy dokumentacja medyczna 
jest dokumentem w rozumieniu 
przepisów k.p.c.? Problematyka 
skuteczności dowodu przeciw-
ko treści dokumentu

W doktrynie wyróżnia się dokument 
sensu stricto i sensu largo. Dokument, któ-
ry stanowi uzewnętrznienie wszelkiego 
rodzaju spostrzeżeń, myśli i oświadczeń 
ludzkich, nadający się do wielokrotnego 
wykorzystania i sporządzony (utrwalony) 
za pomocą pisma, jest dokumentem sensu 
stricto. Z kolei za dokumenty sensu largo 
uznaje się dokumenty , w których została 
wyrażona jakaś myśl przy wykorzystaniu 
innego technicznego sposobu niż pismo23, 
za takie dokumenty mogą być uznane ry-
sunki, szkice, plany. Dokumentom sen-
su largo odmawia się cech dokumentu 
w procesowym jego znaczeniu, mogą one 
jednak stanowić dowód w sprawie.

Ustawodawca dzieli dokumenty 
na urzędowe i prywatne. Zgodnie z art. 
244 § 1 k.p.c. dokumenty urzędowe, spo-
rządzone w przepisanej  formie przez po-
wołane do tego organy władzy publicznej 
i inne organy państwowe w zakresie ich 
działania, stanowią dowód tego, co zosta-
ło w nich urzędowo zaświadczone. Z kolei 
każdy dokument pisemny, który nie odpo-

nik dla lekarzy i studentów wydziałów lekarskich. 
Warszawa 2014, str. 92.
23 Elwira Marszałkowska-Krześ (red.) Postępowa-
nie cywilne, Warszawa 2013, str. 217.
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wiada wymaganiom przewidzianym dla 
dokumentu urzędowego jest dokumentem 
prywatnym24. Wystawca dokumentu pry-
watnego nie został określony, przyjmuje 
się zatem, że może nim być m.in. każda 
osoba fizyczna, osoba prawna. Jedyną 
istotną formalną cechą dokumentu pry-
watnego jest jego podpisanie przez wy-
stawcę. Podpis ten musi być własnoręczny. 

Dokumenty, zarówno urzędowe, jak 
i prywatne, zostały wyposażone w domnie-
manie autentyczności, czyli domniemanie 
pochodzenia od osoby lub organu, który 
figuruje na dokumencie jako jego wystaw-
ca.  Dokumentacja medyczna, jako noszą-
ca znamiona dokumentu prywatnego (tak 
m.in. w orzecznictwie: w wyroku Sądu 
Najwyższego z dnia 13 stycznia 1999 r. 
sygn. akt: II UKN 411/98; w wyroku Sądu 
Okręgowego w Elblągu z dnia 21.11.2013 
r. sygn. akt: I Ca 300/13; w wyroku Sądu 
Najwyższego z dnia 21.05.2010 r. sygn. 
akt: II CSK 643/0925), korzysta zatem 
z domniemanie autentyczności. W celu 
zaprzeczenia prawdziwości dokumentu 
prywatnego znajdują zastosowanie takie 
same zasady jak w przypadku dokumentu 
urzędowego, tj. przeprowadzenie dowodu 
przeciwieństwa - dowodu przeciwko wnio-

24 Tamże, str. 219.
25 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 
1999 r. sygn. akt: II UKN 411/98 , Legalis; Wyrok 
Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 21.11.2013 r. 
sygn. akt: I Ca 300/13, Legalis; Wyrok Sądu Naj-
wyższego z dnia 21.05.2010 r. sygn. akt: II CSK 
643/09, Legalis.

skowi domniemania, gdzie ciężar dowodu 
spoczywa na stronie zaprzeczającej26. Do-
kumenty prywatne zostały wyposażone 
zgodnie z art. 245 k.p.c. w domniemanie, 
że osoba, która dokument podpisała, zło-
żyła oświadczenie zawarte w dokumencie, 
co oznacza, że z faktu przedłożenia doku-
mentu prywatnego należy wyprowadzić 
wniosek o autentyczności pochodzenia 
zawartego w nim oświadczenia od wy-
stawcy, który go własnoręcznie podpisał27. 
Stosownie do brzmienia art. 253 k.p.c. 
jeżeli strona zaprzecza prawdziwości do-
kumentu prywatnego albo twierdzi, że za-
warte w nim oświadczenie osoby, która je 
podpisała, od niej nie pochodzi, obowią-
zana jest okoliczności te udowodnić. Je-
żeli jednak spór dotyczy dokumentu pry-
watnego pochodzącego od innej osoby niż 
strona zaprzeczająca, prawdziwość doku-
mentu powinna udowodnić strona, która 
chce z niego skorzystać (zgodnie z zasadą 
wyrażoną w art. 6 k.c.). Przeprowadzając 
dowód przeciwieństwa w celu obalenia 
domniemania związanego z dokumentem 
prywatnym, strona, na której spoczywa 
ciężar dowodu, może korzystać ze wszel-
kich  środków dowodowych przewidzia-
nych w przepisach prawa procesowego. 

26 Elwira Marszałkowska-Krześ (red.) Postępowa-
nie cywilne, Warszawa 2013, str. 223.
27 Tamże, str. 224.
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VII. Dowód z opinii biegłego
Kolejnym istotnym dowodem może 

być opinia biegłego sądowego. Za opinię 
biegłego uznaje się osąd o okolicznościach 
faktycznych, stanach lub zdarzeniach, dla 
których poznania i wyjaśnienia wymagany 
jest określony zasób wiadomości specjal-
nych i doświadczenia zawodowego28  Sąd 
zgodnie z art. 278 § 1 k.p.c. w wypadkach 
wymagających wiadomości specjalnych 
po wysłuchaniu wniosków stron co do 
liczby biegłych i ich wyboru sąd może we-
zwać jednego lub kilku biegłych, w celu 
zasięgnięcia ich opinii. Rozstrzygnięcie 
danej sprawy wymaga „wiadomości spe-
cjalnych”, gdy sprawa wykracza poza za-
kres wiedzy i doświadczenia życiowego, tj. 
gdy rozstrzygnięcie danej sprawy wymaga 
wykształcenia kierunkowego i doświad-
czenia zawodowego w danej dziedzinie. 
Nawet jeśli sędzia orzekający w danym 
składzie sądu posiada wiadomości specjal-
ne, to i tak nie mogą być one wykorzystane 
zamiast dowodu z biegłego 29. Wiedza spe-
cjalistyczna sędziego będzie mogła zostać 
wykorzystana do oceny opinii biegłego 
jako środka dowodowego. 

W doktrynie podkreśla się, że wia-
domości specjalne to wiadomości, które 
nie są znane przeciętnemu człowiekowi, 
a w gronie osób reprezentujących dany za-

28 Tamże, str. 236.
29 Tamże.

wód są wiadomościami specjalistycznymi, 
powyżej zwykłego poziomu wiedzy. Jeże-
li takie dodatkowe wiadomości specjali-
styczne posiada organ procesowy, to fakt 
ten nie wyłącza potrzeby przeprowadzenia 
dowodu z opinii biegłego. O powołaniu 
biegłego powinien decydować charakter 
okoliczności, nie zaś  zakres wiadomości 
organu procesowego.

Biegłym może być wyłącznie osoba 
fizyczna, a powołuje się go z listy stałych 
biegłych sądowych, prowadzonej w okrę-
gu danego sądu okręgowego lub spośród  
innych osób posiadających odpowiednie 
kwalifikacje (biegły ad hoc). Sąd wydaje 
postanowienie o dopuszczeniu dowodu 
z biegłego, wskazując przy tym fakty pod-
legające opinii. 

Zadaniem biegłego jest udzielenie 
organowi procesowemu, na podstawie po-
siadanych wiadomości specjalnych i do-
świadczenia zawodowego, informacji nie-
zbędnych do ustalenia i właściwej oceny 
danej sprawy. 

Proces jest kontradyktoryjny, zatem 
to strony wnioskują dowody na poparcie 
swych twierdzeń. Sąd ma jednak możli-
wość przeprowadzenia dowodu z urzędu. 
Dzieje się tak w szczególności, gdy powód 
- pacjent nie korzysta z pomocy profesjonal-
nego pełnomocnika. Takim dowodem może 
być uzupełniająca opinia biegłego lub nowa 
opinia kolejnego biegłego sądowego30.

30 Jakub Brykczyński, Odpowiedzialność cywilna 
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 Stosownie do art. 280 k.p.c. osoba 
wyznaczona na biegłego może nie przyjąć 
włożonego na nią obowiązku z przyczyn, 
jakie uprawniają świadka do odmowy 
zeznań, a ponadto z powodu przeszkody, 
która uniemożliwia jej wydanie opinii. 
W art. 281 k.p.c. ustawodawca wskazał, 
że aż do ukończenia czynności biegłe-
go strona może żądać jego wyłączenia 
z przyczyn z jakich można żądać wyłącze-
nia sędziego31. Gdy strona zgłasza wnio-
sek o wyłączenie biegłego po rozpoczęciu 
przez niego czynności, obowiązana jest 
uprawdopodobnić, że przyczyna wyłącze-
nia powstała później lub że przedtem nie 
była jej znana.

Zgodnie z art. 284 k.p.c. sąd może 
zarządzić okazanie biegłemu akt sprawy 
i przedmiotu oględzin oraz zarządzić, aby 
brał udział w postępowaniu dowodowym, 
w celu stworzenia biegłemu możliwości 
prawidłowego sporządzenia opinii. Opi-
nia biegłego zgodnie z art. 285 § 1   k.p.c. 
powinna zawierać uzasadnienie. Zgodnie 
z § 2 powyższego przepisu biegli mogą 
złożyć opinię łączną, za którą będzie uzna-
wana wspólna opinia kilku biegłych z tej 
samej dziedziny oraz opinia kompleksowa 
kilku biegłych z różnych dziedzin nauki, 
zawierająca wspólną ocenę i wnioski32. 

lekarza i podmiotu leczniczego za szkodę medycz-
ną, Poznań 2013, str. 41.
31 Por. art. 48 i art. 49 k.p.c. 
32 Elwira Marszałkowska-Krześ (red.) Postępowa-
nie cywilne, Warszawa 2013, str. 238.

Sąd może stosownie do brzmienia art. 286 
k.p.c. zażądać ustnego wyjaśnienia opinii 
złożonej na piśmie, może też w razie po-
trzeby zażądać dodatkowej opinii od tych 
samych lub innych biegłych. Sąd może 
zażądać opinii odpowiedniego instytutu 
naukowego lub naukowo-badawczego 
na podstawie (art. 290 § 1  k.p.c.). Opinia 
instytutu naukowego lub naukowo-badaw-
czego jest swoistą odmianą dowodu z bie-
głego. Dysponując niezbędną aparaturą 
oraz pracownikami o odpowiednich kwa-
lifikacjach, mają możliwość opracowania 
skomplikowanych ekspertyz i wyników 
badań naukowych, czy przeprowadzenia 
konsultacji wśród specjalistów pracują-
cych w danej jednostce. Wykorzystanie 
dowodu z opinii instytutu naukowego lub 
naukowo-badawczego będzie uzasadnio-
ne, gdy problem podlegający ocenie sądu 
wymaga wyjaśnienia przez specjalistów 
o szczególnie wysokim stopniu przygoto-
wania praktycznego i teoretycznego, przy 
wykorzystaniu najnowszych badań na-
ukowych oraz gdy w inny sposób nie dają 
się usunąć sprzeczności w dostępnych są-
dowi opiniach33. W świetle przepisu art. 
290 § 1  k.p.c. sąd, który dopuścił dowód, 
może zażądać od instytutu dodatkowych 
wyjaśnień bądź pisemnych, bądź ustnych, 
przez wyznaczoną do tego osobę, może 
ównież zarządzić złożenie dodatkowej 
opinii przez ten sam lub inny instytut.

33 Tamże, str. 239.
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 Dowód z opinii biegłego sąd oce-
nia zgodnie z zasadą swobodnej oceny 
dowodów. W opinii biegłego nie powinny 
znajdować się sformułowania dotyczące 
kwestii winy i oceny prawnej czynu, co 
pozostaje w kompetencji sądu.  

VIII. Dowód z oględzin
Dowód z oględzin polega na bezpo-

średnim i zmysłowym zetknięciu się orga-
nu procesowego z przedmiotem oględzin 
oraz zbadaniu jego właściwości, stanu. 
Przedmiotem oględzin może być rzecz, 
określone miejsce lub osoba. Zgodnie z art. 
298 k.p.c. oględziny osoby możliwe są 
tylko po wyrażeniu przez nią zgody. Jeże-
li zbadanie przedmiotu oględzin wymaga 
wiadomości specjalnych, dowód ten może 
zostać przeprowadzony z udziałem bie-
głych. Warto zwróci uwagę, że stosownie 
do brzmienia art. 292 k.p.c. dopuszczalne 
jest łączenie oględzin z przesłuchaniem 
świadków. Jeżeli rodzaj przedmiotu po-
zwala i nie jest to połączone ze znaczny-
mi kosztami, przedmiot oględzin zgodnie 
z art. 293 k.p.c. powinien być dostarczony 
do sądu. Odpowiednie zastosowanie do 
przedstawienia przedmiotu oględzin znaj-
dują przepisy o obowiązku przedstawienia 
dokumentu, zatem każdy, w tym również 
osoby trzecie, obowiązany jest do przed-
stawienia na zarządzenie sądu w oznaczo-
nym terminie i miejscu przedmiotu znajdu-
jącego się w jego posiadaniu, który może 

stanowić dowód faktu istotnego dla roz-
strzygnięcia sprawy.

IX. Dowód ze stron
Ze względu na bezpośrednie zainte-

resowanie stron wynikiem postępowania 
(przez co najczęściej relacja ich jest su-
biektywna), dowód ze stron powinien pod-
legać szczególnie ostrożnej ocenie sądu 
orzekającego34. Dowód ten może być do-
puszczony, gdy w świetle opartej na cało-
kształcie okoliczności sprawy oceny sądu, 
brak jest innych środków dowodowych 
albo gdy środki te istnieją, lecz okazały 
się niewystarczające dla wyjaśnienia istot-
nych okoliczności sprawy. 

Dowód ze stron należy odróżnić od 
informacyjnego wysłuchania stron35, które 
powinno nastąpić jeszcze przed wszczę-
ciem postępowania dowodowego, w trak-
cie którego sąd, przez zadawanie pytań 
stronom, dąży do przytoczenia lub uzupeł-
nienia przez strony twierdzeń lub dowodów 
na ich poparcie oraz udzielenia wyjaśnień 
koniecznych dla zgodnego z prawdą usta-
lenia podstawy faktycznej dochodzonych 
przez strony praw lub roszczeń. Sąd zgod-
nie z art. 212 § 1 k.p.c. dąży do wyjaśnie-
nia istotnych okoliczności sprawy, które są 
.sporne. Okoliczności, które strony podały 
w ramach informacyjnego wysłuchania nie 
mogą stanowić podstawy ustalenia stanu 

34 Tamże, str. 241.
35 Tamże, str. 242.
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faktycznego sprawy, gdyż nie stanowią do-
wodu ze stron, mogą jednak zostać wyko-
rzystane dla oceny wiarygodności zeznań 
składanych przez strony w ramach póź-
niejszego przesłuchania, w szczególności 
w sytuacji, gdy różnią się one od tego, co 
strony podawały informacyjnie36. 

Przeprowadzając dowód ze stron, 
sąd przesłuchuje bezpośrednio powoda 
i pozwanego, a przesłuchanie obu stron 
wynika z zasady równouprawnienia stron 
i uczestników postępowania, z wyjątkiem, 
gdy z przyczyn natury faktycznej lub 
prawnej przesłuchać można jedynie jedną 
stronę. Sąd ma prawo wyboru kręgu osób 
przesłuchiwanych stosownie do brzmienia 
art. 300 § 1 k.p.c. Do przesłuchania stron 
stosuje się odpowiednio przepisy dotyczą-
ce świadków zgodnie z art. 304 k.p.c.

X. Problematyka dopuszczal-
ności dowodów z nagrań

Do innych nazwanych środków do-
wodowych ustawodawca zaliczył m.in. 
dowód ze środków wizualnych i audial-
nych. Do środków o charakterze wizual-
nym zaliczamy dowód z filmu, telewizji, 
fotokopii, fotografii, planów i rysunków 
oraz innych przyrządów utrwalających 
albo przenoszących obrazy,  natomiast do-
wodami audialnymi będą dowody z płyt 
lub taśm dźwiękowych i innych przyrzą-

36 Tamże, str. 242.

dów utrwalających albo przenoszących 
dźwięki. Przyjmuje się, że powyższe do-
wody z uwagi na ich łatwość w podrabia-
niu, fałszowaniu czy przekształcaniu, nie 
mogą zastąpić tzw. tradycyjnych środków 
dowodowych37. W zakresie przeprowadza-
nia tych dowodów ustawodawca odsyła 
do odpowiedniego stosowania przepisów 
o dowodzie z oględzin oraz o dowodzie 
z dokumentów, zgodnie z art. 308 § 2 k.p.c.

Warto zwrócić uwagę na sytuację  
nagrywania lekarzy przez pacjentów, 
a w związku z tym na możliwość przepro-
wadzenia dowodu z nagrania rozmówcy, 
bez jego zgody i wiedzy, czyli z tzw. „owo-
ców zatrutego drzewa”38. Kwestia dowo-
du z nagrań może mieć istotne znaczenie 
dla oceny, czy pacjent faktycznie wyraził 
świadomą zgodę na interwencję medyczną, 
czy lekarz poinformował go o towarzyszą-
cym  ryzyku lub o alternatywnych meto-
dach leczenia. 

Konstytucja RP w art. 49 stanowi, że 
zapewnia się wolność i ochronę tajemnicy 
komunikowania się. W  przepisach regulu-
jących przebieg  cywilnego procesu sądo-
wego, zasada niedopuszczania dowodów 
tzw. „owoców zatrutego drzewa” nie zo-
stała wprost wyrażona. W orzecznictwie 

37 Tamże, str. 246.
38 Paweł Brzezicki: Dowód z „potajemnego” 
nagrania rozmowy z lekarzem - dopuszczalny czy 
nie? [online]; dostępny w Internecie [21.01.2015];  
http://www.wokanda-medyczno-prawna.
pl/2013/11/dowod-z-potajemnego-nagrania-roz-
mowy-z.html
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sądowym i doktrynie spotykane są stano-
wiska zarówno  dopuszczające przepro-
wadzenie dowodów z zatrutego drzewa, 
jak i negujące taką możliwość39. Za takie 
uznaje się dowody uzyskane w sposób 
sprzeczny z prawem, ale także zasadami 
współżycia społecznego oraz normami 
etycznymi, które są powszechnie akcep-
towane. 

W wyroku z z dnia 25 kwietnia 
2003 r. (sygn. akt IV CKN 94/01) Sąd 
Najwyższy wyraził pogląd, że nie ma za-
sadniczych powodów do całkowitej dys-
kwalifikacji dowodu z nagrań rozmów 
telefonicznych, nawet jeżeli dokonano 
ich bez wiedzy jednego z rozmówców40. 
W wyroku SA w Białymstoku z dnia 31 
grudnia 2012r. (sygn. akt I ACa 504/11) 
stwierdzono, że: „Osobie, która sama – 
będąc uczestnikiem rozmowy – nagrywa 
wypowiedzi uczestniczących w tym zda-
rzeniu osób, nie można postawić zarzutu, 
że jej działanie jest sprzeczne z prawem, 
a co najwyżej z dobrymi obyczajami […]. 
Do.puszczalne jest przeprowadzenie do-
wodu z nagrań dokonanych osobiście 

39 Por. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna 
z dnia 25 kwietnia 2003 r. sygn. akt: IV CKN 
94/01, Legalis.
39 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku 

- I Wydział Cywilny z dnia 31 grudnia 2012 r. sygn. 
akt: I ACa 504/11, Legalis; Wyrok Sądu Apelacyj-
nego w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2008 r. sygn. 
akt: I ACa 1057/07, Legalis.
40 Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 
25 kwietnia 2003 r. sygn. akt: IV CKN 94/01, 
Legalis.

przez osoby występujące w charakterze 
stron”41.

Powyższy pogląd podziela także Da-
riusz Korszeń wskazując, że dopuszczalne 
jest przeprowadzenie w procesie „dowo-
du w postaci nagrań, dokonanych osobi-
ście przez uczestników zdarzeń, które są 
następnie przedstawiane sądowi przez te 
osoby, występujące w charakterze stron. 
Osoby dokonujące takich nagrań, w odróż-
nieniu od osób trzecich, z uwagi na to, że 
są uczestnikami procesu komunikacyjnego, 
nie naruszają przepisów chroniących ta-
jemnicę komunikowania wyrażoną w art. 
49 Konstytucji” (D. Korszeń, Zakres zaka-
zu przeprowadzania w postępowaniu cy-
wilnym dowodów nielegalnych (bezpraw-
nych), Monitor Prawniczy 1/2013)42. Nie 
sposób nie zgodzić się z tą opinią.

Z kolei w wyroku z dnia 10 stycznia 
2008 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu (sygn. 
akt I ACa 1057/07) zajął stanowisko, zgod-
nie z którym dowody uzyskane w sposób 
sprzeczny z prawem nie powinny być co 
do zasady dopuszczone, uznając, że pod-
stępne nagranie prywatnej rozmowy godzi 
w konstytucyjną zasadę swobody i ochro-

41 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku 
- I Wydział Cywilny z dnia 31 grudnia 2012 r. sygn. 
akt: I ACa 504/11, Legalis.
42 Paweł Brzezicki: Dowód z „potajemnego” 
nagrania rozmowy z lekarzem - dopuszczalny czy 
nie? [online]; dostępny w Internecie [21.01.2015];  
http://www.wokanda-medyczno-prawna.
pl/2013/11/dowod-z-potajemnego-nagrania-roz-
mowy-z.html
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ny komunikowania się. Sąd wskazał przy 
tym, że skoro fakt rejestrowania rozmowy 
znany był tylko jednej ze stron, mogła ona 
niemalże dowolnie manipulować treścią 
tejże rozmowy tylko i wyłącznie dla po-
trzeb procesu43. 

W cywilnym postępowaniu sądo-
wym wykorzystuje się dowody z kore-
spondencji e-mail pomiędzy stronami. 
Wydaje się, że sytuację dowodu z nagrania 
rozmowy stron procesu należałoby trakto-
wać analogicznie. Tajemnica komuniko-
wania nie ogranicza się bowiem do roz-
mów, ale również korespondencji i innych 
form przekazu.

Na podstawie powyższego, moż-
na stwierdzić, że pogląd, iż sąd powinien 
dopuszczać dowód z nagrania rozmowy 
pomiędzy jej stronami, jest uzasadniony. 
Tym bardziej, że ujawnienie w toku po-
stępowania sądowego takich nagrań ma 
służyć realizacji prawa do sprawiedliwego 
rozstrzygnięcia.

XI. Zintegrowany Informator 
Pacjenta – możliwość wyko-
rzystania jako dowodu w pro-
cesach medycznych

Jolanta Tina Pietrkiewicz trafnie 
zwraca uwagę na rolę ZIP-u w procesach 
medycznych. Podstawą prawną funkcjono-

43 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 
10 stycznia 2008 r. sygn. akt: I ACa 1057/07, 
Legalis.

wania ZIP-u jest ustawa z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej  
finansowanych ze środków publicznych 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, Poz. 1027, z późn. 
zm.). ZIP, czyli Zintegrowany Informator 
Pacjenta, to ogólnopolski serwis udostęp-
niający zarejestrowanym użytkownikom 
dane o ich leczeniu i finansowaniu udziela-
nych im świadczeń zdrowotnych od 2008 
roku. W ZIP-ie można znaleźć informacje 
jakie konkretnie świadczenia zdrowotne 
zostały udzielone, dzięki wskazaniu da-
nej procedury medycznej wraz z właści-
wym numerem (zakładka „Świadczenia 
medyczne” – „Szczegóły” – „Wykonane 
procedury medyczne (ICD9)” ). Procedury 
medyczne (ICD9) to procedury medyczne 
objęte międzynarodową klasyfikacją na-
zywaną również „A international classifi-
cation system for surgical, diagnostic and 
therapeutic procedures: ICD-9-CM”44. In-
formacje zawarte w ZIP-ie  mogą stanowić 
potwierdzenie m.in.: 

   » wizyt u lekarza;
   » udzielonych pacjentowi świadczeń 

zdrowotnych;
   » nazw przepisanych leków.
Autorka wskazuje na następujący 

przykład: „Lekarz X popełnił błąd diagno-

44  Jolanta Tina Pietrkiewicz: ZIP, czyli Zintegro-
wany Informator Pacjenta, a praktyka [online]; 
dostępny w Internecie [21.01.2015]: http://prawo-
amedycyna.pl/zip-czyli-zintegrowany-informator-
pacjenta-a-praktyka/
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styczny – nie rozpoznał u pacjentki jej rze-
czywistej choroby. Przepisywał jej jednak 
doraźne leki na występujące u niej objawy 
lecząc ją na chorobę Y. W dokumentacji 
medycznej nie odnotowywał zgłaszanych 
przez pacjentkę objawów. W toku postępo-
wania sądowego w oparciu m.in. o ZIP ła-
two wykazać, jakie i kiedy pacjentka zgła-
szała objawy i jak była leczona. Biegły jest 
wtedy w stanie ocenić czy objawy na które 
były przepisywane doraźne leki nie były 
już objawami choroby Y.”

Mając na uwadze powyższe wydaje 
się, że ZIP może stanowić  jeden z dowo-
dów w procesach medycznych45. 

45 Tamże.

XII. Podsumowanie
Powyższa analiza pozwala stwierdzić, 

że  w toku ustalania odpowiedzialności cy-
wilnej lekarzy dostępny jest szereg środków 
na udowodnienie istnienia lub nieistnienia 
tej odpowiedzialności. Zarówno powód, jak 
i pozwany lekarz, mogą powoływać licz-
ne dowody na poparcie swoich twierdzeń, 
dzięki czemu realizuje się zasada prawa do 
obrony. Na uwagę zasługuje rozwój infor-
matyzacji, co rozszerza możliwości i zakres 
wykorzystywanych w procesie dowodów, 
pozwalając tym samym na dojście do praw-
dy i prawidłowe określenie odpowiedzial-
ności lekarza lub jej braku.
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I. Wstęp
Akty prawne, takie jak Ustawa z 5 

XII 1996 o zawodach lekarza i lekarza den-
tysty1 oraz Ustawa z 6 XI 2008 o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta2 różni-
cuje sytuację osób pełnoletnich i tych, któ-
rzy nie osiągnęli jeszcze odpowiedniego 
wieku do wyrażania zgody na zabiegi me-
dyczne. Pełnoletnim jest ten pacjent, który 
ukończył osiemnaście lat, co wynika z art. 
10§1 Kodeksu Cywilnego3. Przepis ten sta-
nowi, że pełnoletnim jest, kto ukończył lat 
osiemnaście. Ponadto pełnoletność uzy-
skać można przez zawarcie małżeństwa 
przez osobę małoletnią, nie tracąc jej w ra-
zie unieważnienia małżeństwa (art. 10§2 
Kodeksu Cywilnego). Dopiero taka osoba 
może samodzielnie decydować o rozpoczę-

1 Ustawa z 5 XII 1996 o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty (Dz.U. nr 277/2011, poz.1634).
2 Ustawa z 6 XI 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta (Dz.U. nr 52/2009, poz.417).
3 Ustawa z 23 IV 1964 Kodeks Cywilny.

ciu oraz ewentualnym przerwaniu leczenia 
oraz przy każdej ingerencji wymagana jest 
jej osobista zgoda. Obowiązek uzyskania 
przez lekarza zgody na leczenie wynika 
z art. 32 ust. 1 Ustawy o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty. Dotyczy to także ope-
racji, zabiegów oraz innych form leczenia. 
Wyjątkiem są osoby pełnoletnie, ale ubez-
własnowolnione, których sytuacja jest po-
dobna do pacjentów małoletnich. Inaczej 
sytuacja przedstawia się u pacjentów, któ-
rzy nie ukończyli jeszcze osiemnastego 
roku życia. Prawo różnicuje te osoby na te, 
które ukończyły już szesnaście lat i te po-
niżej tego wieku. Podział taki wynika jed-
noznacznie z Ustawy o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty oraz z Ustawy o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 Zgoda jest oświadczeniem woli 
wyrażanym przez pacjenta, do którego 
stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 
dotyczące oświadczeń woli (art. 60 i nast. 
Kodeksu Cywilnego). Do skutecznego 

Dominika Szafran

Sytuacja pacjenta małoletniego 
w polskim prawie medycznym
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złożenia takiego oświadczenia niezbędna 
jest zdolność do czynności prawnych, stąd 
zgody nie mogą skutecznie wyrażać osoby 
pozbawione jej zupełnie, czyli małoletni 
do lat trzynastu oraz ubezwłasnowolnieni 
całkowicie. Nesterowicz uważa, że należy 
stosować także przepisy o wadach oświad-
czenia woli, zwłaszcza dotyczące braku 
świadomości w powzięciu decyzji i wyra-
żeniu woli oraz błędu4.

II. Rodzaje zgody na leczenie
Zróżnicowanie sytuacji pacjentów 

ze względu na ich wiek najbardziej wi-
doczne jest w dwóch obszarach: wymogu 
uzyskania zgody na leczenie oraz prawa 
do informacji o stanie zdrowia. Te aspekty 
budzą także wiele wątpliwości w praktyce. 
Jeżeli chodzi o kwestię zgody na udzielenie 
świadczeń medycznych w doktrynie wy-
różnia się następujące ich rodzaje: zgodę 
własną, zgodę równoległą (nazywaną tak-
że kumulatywną lub podwójną) oraz zgodę 
zastępczą5. Ze zgodą własną mamy do czy-
nienia w przypadku, kiedy to sam pacjent 
podejmuje decyzję odnośnie udzielenia 
lub nieudzielenia świadczenia medyczne-
go. Ten rodzaj zgody dotyczy jednak tylko 
pacjentów pełnoletnich, którzy nie zostali 

4 M. Nesterowicz, Prawo medyczne, Toruń 1996, 
s.53.
5 E. Zielińska, Ustawa o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty. Komentarz, Warszawa 2014, s.604;  
K.Baron, Zgoda pacjenta, Prokuratura i prawo, nr  
9/2010.

ubezwłasnowolnieni całkowicie. Jak wy-
nika bowiem z art. 12 Kodeksu Cywilne-
go osoby ubezwłasnowolnione całkowicie 
nie mają zdolności czynności prawnych, 
a w związku z tym nie mogą także udzie-
lać zgody na leczenie. Zatem jedynie peł-
noletnie i nieubezwłasnowolnione całko-
wicie osoby mogą zupełnie samodzielnie 
wyrażać zgodę na udzielenie świadczenia 
medycznego, które ich dotyczy. Od tej 
generalnej zasady istnieją jednak pewne 
wyjątki. Pierwszym jest pacjentka, która 
ukończyła szesnaście lat i zawarła małżeń-
stwo za zgodą sądu opiekuńczego, o czym 
jest mowa w art. 10§2 k.c.. Rodzice takiej 
kobiety nie są uprawnieni do wyrażania 
zgody na świadczenie zdrowotne razem 
z nią6. Inny wyjątek został przewidziany 
w Ustawie o publicznej służbie krwi z 22 
VIII 19977. Zgodnie z art. 15 ust.2 zgodę 
na pobranie krwi może wyrazić małolet-
ni, który ukończył lat trzynaście. Ustawa 
przewiduje jednak kilka warunków, które 
muszą być spełnione, aby taka zgoda mo-
gła być wyrażona. Zgodnie z art. 15 ust.2, 
musi mieć to miejsce w obecności przed-
stawiciela ustawowego, a zabieg pobrania 
ma zostać wykonany na rzecz wstępnych, 
zstępnych lub rodzeństwa. Ponadto, ten 
sam przepis wymaga, aby za pobraniem 

6 J. Zajdel, Kompendium prawa medycznego, Łódź 
2008, s. 24.
7 Ustawa z 22 VIII 1997 o publicznej służbie krwi 
(Dz.U. nr 106/1997, poz. 681).
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przemawiały względy fizjologiczne lub 
lecznicze.

Drugim rodzajem zgody jest zgoda 
równoległa, która charakteryzuje się tym, 
że musi być wyrażona przez pacjenta oraz 
dodatkowo przez inny uprawniony pod-
miot. Z taką zgodą mamy do czynienia 
w przypadku pacjenta małoletniego, który 
ukończył jednak szesnaście lat. Przypadek 
zgody równoległej przewiduje także Usta-
wa z 7 I 1993 o planowaniu rodziny, ochro-
nie płodu ludzkiego i warunkach dopusz-
czalności przerywania ciąży8. Jeśli zostaną 
spełnione warunki do przerwania ciąży 
zgodę musi wyrazić pacjentka, która ukoń-
czyła lat trzynaście oraz jej przedstawiciel 
ustawowy. Ze zgodą zastępczą mamy do 
czynienia wówczas, gdy w imieniu pacjen-
ta decyzję o udzieleniu zgody na leczenie 
podejmuje uprawniony podmiot (najczę-
ściej będzie to rodzic).

III. Sytuacja pacjentów poniżej 
szesnastego roku życia

Osoby poniżej szesnastego roku 
życia nie mogą decydować ani nawet 
współdecydować o przebiegu czy podję-
ciu leczenia. Warunkiem koniecznym jest 
wyrażenie zgody przez rodzica lub innego 
przedstawiciela ustawowego. Wynika to 
jednoznacznie z art. 32 ust. 2 Ustawy o za-

8 Ustawa z 7 I 1993 o planowaniu rodziny, ochronie 
płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności 
przerywania ciąży (Dz.U. nr 17/1993, poz. 78).

wodach lekarza i lekarza dentysty, zgod-
nie z którym jeżeli pacjent jest małoletni 
lub niezdolny do świadomego wyrażenia 
zgody, wymagana jest zgoda jego przed-
stawiciela ustawowego. Przedstawicielem 
ustawowym może być rodzic, przysposa-
biający, opiekun lub kurator. Rodzice są 
przedstawicielami ustawowymi dziecka, 
o ile nie pozbawiono ich władzy rodzi-
cielskiej, sami nie są osobami małoletnimi 
(chyba że są małżeństwem) albo ubezwła-
snowolnionymi9. Z art. 32 ust. 2 Ustawy 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty wy-
nika także możliwość udzielenia zgody 
przez opiekuna faktycznego. Znaczenie 
zwrotu „opiekun faktyczny” wynika z art. 
3 ust. 1 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z po-
wołanym przepisem,   opiekunem faktycz-
nym jest osoba sprawująca bez obowiązku 
ustawowego, stałą opiekę nad pacjentem, 
który ze względu na wiek, stan zdrowia 
albo stan psychiczny opieki takiej wyma-
ga. Osoby te mają także prawo żądać prze-
prowadzenia określonych czynności me-
dycznych w stosunku do podopiecznego. 
Jeśli pacjent taki zgłasza się sam to, o ile 
nie występuje wypadek nagły, musi zostać 
odesłany i pojawić się z rodzicem, który 
wyrazi zgodę na przeprowadzenie okre-
ślonych czynności medycznych. Wyjątek 

 9 E. Zielińska,Ustawa o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty. Komentarz, Warszawa 2014, s. 
604.



55

§
Sytuacja pacjenta…

od tej zasady występuje w przypadkach 
nagłych, kiedy występuje zagrożenie zdro-
wia lub życia. Wtedy lekarz ma obowiązek 
udzielić pomocy nawet bez wyrażanej zgo-
dy, co wynika  jednoznacznie z art. 33 Usta-
wy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. 
Zgodnie z tym przepisem, badanie lub 
udzielenie pacjentowi innego świadczenia 
zdrowotnego bez jego zgody jest dopusz-
czalne, jeżeli wymaga on niezwłocznej po-
mocy lekarskiej, a ze względu na stan zdro-
wia lub wiek nie może wyrazić zgody i nie 
ma możliwości porozumienia się z jego 
przedstawicielem ustawowym lub opieku-
nem faktycznym. Jest to jedyna sytuacja 
przewidziana przez prawo, kiedy lekarz 
może udzielić świadczenia medycznego 
bez zgody pacjenta. Sytuacja komplikuje 
się jednak w przypadku, gdy pacjent nie 
ma przedstawiciela ustawowego lub gdy 
wprawdzie ma, ale porozumienie się z nim 
jest niemożliwe. W takich wypadkach nie-
zbędne jest zezwolenie sądu opiekuńcze-
go. Zgoda sądu może być także niezbędna 
w przypadkach, gdy nie ma porozumienia 
między osobami uprawnionymi do wyra-
żenia zgody np. gdy jeden z rodziców wy-
raża zgodę na przeprowadzenia operacji, 
a drugi jest przeciwny. Takie rozwiązanie 
zostało przyjęte przez ustawodawcę w art. 
32 ust. 2 Ustawy o zawodach lekarza i le-
karza dentysty. Lekarz może przystąpić do 
udzielenia świadczeń zdrowotnych dopie-
ro po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego. 

Sądem opiekuńczym właściwym miejsco-
wo do udzielenia zgody na wykonywanie 
czynności medycznych jest sąd, w którego 
okręgu czynności te mają być wykonane. 
Zgodnie z art. 568§1 Kodeksu Postępo-
wania Cywilnego10 sądem opiekuńczym 
jest sąd rodzinny. Sąd rozpoznaje sprawę 
w trybie nieprocesowym, co oznacza, że 
do jej wszczęcia potrzebny jest wniosek 
(art. 506 Kodeksu Postępowania Cywilne-
go), który powinien czynić zadość przepi-
som o pozwie. Jak stanowi art. 516 Kodek-
su Postępowania Cywilnego orzeczenia 
w postępowaniu nieprocesowym zapadają 
w formie postanowień, chyba, że przepis 
szczególny stanowi inaczej. Szczególne 
znaczenie ma art. 578§1, który stanowi, że 
postanowienia sądu opiekuńczego są sku-
teczne i wykonalne z chwilą ich ogłosze-
nia, a gdy ogłoszenia nie było, z chwilą ich 
wydania. Ponadto sąd opiekuńczy może 
zmienić swe postanowienia w przedmiocie 
udzielenia zgody na leczenie, jeżeli wyma-
ga tego dobro osoby, której postępowanie 
dotyczy, co wynika z art. 577 Kodeksu Po-
stępowania Cywilnego. 

W niektórych szczególnych przypad-
kach ustawa wymaga także zgody pacjenta, 
który ukończył trzynaście lat. Przykładem 
może być Ustawa z 1 VII 2005 o pobie-
raniu, przechowywaniu i przeszczepianiu 

10 Ustawa z 17 XI 1964 Kodeks Postępowania 
Cywilnego.
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komórek, tkanek i narządów11. Art. 12 
ust.3 tej ustawy stanowi: pobranie szpiku 
lub komórek krwiotwórczych krwi obwo-
dowej od małoletniego, który nie posiada 
pełnej zdolności do czynności prawnych, 
może być dokonane za zgodą przedsta-
wiciela ustawowego po uzyskaniu zgody 
sądu opiekuńczego, właściwego ze wzglę-
du na miejsce zamieszkania kandydata 
na dawcę. W przypadku gdy dawcą szpiku 
jest małoletni powyżej lat trzynastu, wy-
magana jest także jego zgoda.

Kolejnym przykładem aktu prawne-
go, z którego wynika wymóg zgody osoby 
poniżej 16 roku życia jest wspomniany już 
przypadek określony w Ustawie z 7 I 1993 
o planowaniu rodziny, ochronie płodu 
ludzkiego i warunkach przerywania cią-
ży. Art. 4a ust. 4 tej ustawy jednoznacznie 
ustanawia wymóg pisemnej zgody na prze-
rwanie ciąży pacjentki, która ukończyła 
trzynaście lat. W przypadku, gdy pacjent-
ka nie ma ukończonych nawet lat trzynastu 
niezbędne jest wysłuchanie jej opinii, ale 
ostateczną zgodę wyraża sąd.

Szczególne regulacje dotyczą także 
udziału w eksperymencie medycznym (art. 
21-29 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty). Przeprowadzenie eksperymentu 
medycznego wymaga pisemnej zgody oso-
by badanej mającej w nim uczestniczyć. 

11 Ustawa z 1 VII 2005 o pobieraniu, przechowywaniu 
i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów 
(Dz.U. nr 169/2005, poz. 1411).

Udział małoletniego w eksperymencie jest 
możliwy jedynie po wyrażeniu pisemnej 
zgody przez przedstawiciela ustawowe-
go. Jeżeli małoletni natomiast ukończył 
szesnaście lat lub nie ukończył szesnastu 
lat i jest w stanie z rozeznaniem wypowie-
dzieć opinię w sprawie swego uczestnic-
twa w eksperymencie, konieczna jest także 
jego pisemna zgoda. W przypadku odmo-
wy zgody przedstawiciela ustawowego 
zgodę może wyrazić w ostateczności sąd.

Taka regulacja może budzić wątpli-
wości z uwagi na niejednolitość rozwiązań. 
Zgodnie z opinią przedstawicieli zawodów 
medycznych taka mnogość regulacji oraz 
wyjątków od ogólnych zasad często budzi 
wątpliwości w praktyce. Takie uregulowa-
nia są jednak jak najbardziej zasadne z uwa-
gi na to, że zarówno pobieranie narządów, 
jak i przerwanie ciąży to bardzo poważne 
ingerencje w ludzki organizm i osoba, która 
ma już ograniczoną zdolność do czynności 
prawnych powinna mieć prawo do decydo-
wania o ich przeprowadzeniu. Stosowanie 
więc w takich przypadkach zasad ogólnych 
nie byłoby uzasadnione. Przeważnie osoby, 
które ukończyły trzynaście lat są w stanie 
z rozeznaniem wypowiedzieć się na temat 
planowanych ingerencji medycznych, któ-
re ich dotyczą.

Pacjent, który nie ukończył szesna-
stu lat ma oczywiście zagwarantowane 
prawa w takiej postaci jak każdy inny pa-
cjent. Ustawa o prawach pacjenta i Rzecz-



57

§
Sytuacja pacjenta…

niku Praw Pacjenta w art. 9 ust. 7  stanowi, 
że pacjent, który nie ukończył szesnastu 
lat ma prawo uzyskania od lekarza przy-
stępnej informacji o stanie zdrowia, rozpo-
znaniu, proponowanych oraz możliwych 
metodach diagnostycznych i leczniczych, 
dających się przewidzieć następstwach ich 
zastosowania albo zaniechania, wynikach 
leczenia oraz rokowaniu w zakresie i for-
mie potrzebnej do prawidłowego przebie-
gu procesu diagnostycznego lub terapeu-
tycznego. W każdej sytuacji należy brać 
pod uwagę indywidualne cechy każdego 
pacjenta. Zgodnie z art. 31 ust. 6 Ustawy 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty je-
żeli pacjent nie ukończył szesnastu lat 
lekarz udziela informacji osobie bliskiej. 
Osobę bliską definiuje art. 3 ust. 1 pkt 2 
Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta. Zgodnie z nim osobą bli-
ską jest małżonek, krewny lub powinowaty 
do drugiego stopnia w linii prostej, przed-
stawiciel ustawowy, osoba pozostająca 
we wspólnym pożyciu lub osoba wskazana 
przez pacjenta. Szczególne znaczenie ma 
w kwestii udzielania informacji osobom 
poniżej szesnastego roku życia art. 31 ust. 
7 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty. Nakłada on na lekarza obowiązek 
dostosowania zakresu i formy udzielanej 
informacji do wieku oraz prawidłowego 
prawidłowego przebiegu procesu diagno-
stycznego lub terapeutycznego. Ponadto 
powinien wysłuchać zdania pacjenta. War-

to w tym miejscu wspomnieć o Kodeksie 
Etyki Lekarskiej, w którym obowiązek in-
formowania o stanie zdrowia pacjenta nie-
pełnoletniego może być spełniony jedynie 
poprzez poinformowanie przedstawiciela 
ustawowego lub opiekuna faktycznego. 
Nie ma natomiast mowy o obowiązku in-
formowania samego pacjenta małoletnie-
go oraz zróżnicowania sytuacji pacjentów 
ze względu na wiek. Należy przyjąć, że 
Kodeks Etyki Lekarskiej traktuje pacjen-
tów przed ukończeniem osiemnastego 
roku życia jako jednorodną grupę, w sto-
sunku do której obowiązek udzielania in-
formacji praktycznie nie istnieje12.

IV. Sytuacja pacjentów mało-
letnich powyżej szesnastego 
roku życia

W prawie medycznym szczególna sy-
tuacja dotyczy osób, które ukończyły szes-
naście lat. W takich przypadkach mamy do 
czynienia z wymogiem zgody równoległej 
(kumulatywnej, podwójnej). Oznacza to, 
że zgodę na leczenie lub na przeprowadze-
nie operacji musi wyrazić zarówno taki pa-
cjent, jak i jego przedstawiciel ustawowy. 
Wymóg uzyskania zgody pacjenta wynika 
z art. 32 ust. 5 ustawy o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty. Jego brzmienie nie bu-
dzi wątpliwości, ponieważ jednoznacznie 
wskazuje on, że jeżeli pacjent ukończył 

12 J. Zajdel, Kompendium prawa medycznego, Łódź 
2008, s. 101.
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szesnaście lat, wymagana jest także jego 
zgoda. Ustawodawca przewidział także 
możliwość sprzeciwienia się takiej osoby 
czynnościom medycznym. W takiej sytu-
acji, jeśli tylko osoba taka działa z dosta-
tecznym rozeznaniem, poza zgodą jego 
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna 
faktycznego albo w przypadku niewyraże-
nia przez nich zgody wymagane jest ze-
zwolenie sądu opiekuńczego. Przepis ten 
jednak nie obejmuje sytuacji, gdy sprzeciw 
wyrazi przedstawiciel ustawowy reprezen-
tujący osobę niezdolną do działania z roze-
znaniem.

Przedstawiciele doktryny,  różnie 
wypowiadają się na temat tego, co należy 
w takiej sytuacji zrobić. Według P. Dzie-
nisa, zgodnie z wykładnią logiczną, skoro 
można podważać decyzję przedstawiciela, 
gdy osoba ma rozeznanie, to a fortiori jest 
to dopuszczalne w opisywanej sytuacji13. 
Natomiast zgodnie z wykładnią funkcjo-
nalną należy przyjąć możliwość podważe-
nia sprzeciwu przedstawiciela w każdym 
przypadku.  Jeśli natomiast chodzi o formę 
zgody, to jeżeli ustawa nie stanowi ina-
czej, może być ona wyrażona ustnie lub 
przez takie zachowanie, które nie budzi 
u  lekarza wątpliwości co do woli podda-
nia się czynnościom medycznym. Jedyną 
sytuacją w której lekarz nie musi uzyskać 
zgody na podjęcie czynności medycznych 

13 E. Zielińska, Ustawa o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty. Komentarz, Warszawa 2014, s. 609.

jest sytuacja, gdy pacjent wymaga nie-
zwłocznej pomocy lekarskiej. Powinien 
on jednak w miarę możliwości skonsulto-
wać się z innym lekarzem oraz odnotować 
te okoliczności w dokumentacji medycz-
nej. Ustalenie formalnej granicy wieku jest 
krytykowane, ponieważ osoba, która nie 
ukończyła szesnastu lat, może być również 
zdolna do świadomego uczestnictwa w po-
stępowaniu leczniczym14.                                                                  

Sytuacja komplikuje się w przypad-
ku rozbieżności zdań pacjenta i rodziców. 
Jeśli pacjent małoletni sprzeciwia się np. 
przeprowadzeniu zabiegu medycznego, 
a rodzic lub inny opiekun wyraża zgodę 
ostateczną decyzję podejmuje sąd opie-
kuńczy (zgodnie z art. 32 ust. 10 sądem 
opiekuńczym właściwym miejscowo dla 
udzielania zgody na wykonywanie czyn-
ności medycznych jest sąd, w którego 
okręgu czynności te mają być wykonane). 
Wystąpienie o zgodę do sądu opiekuńcze-
go nie jest obowiązkiem lekarza, ale osoby 
zainteresowanej podjęciem leczenia.  

Pacjent, który ukończył szesnaście 
lat ma także prawo do uzyskania przystęp-
nej informacji o  o stanie zdrowia, rozpo-
znaniu, proponowanych oraz możliwych 
metodach diagnostycznych i leczniczych, 
dających się przewidzieć następstwach 
ich zastosowania albo zaniechania, wyni-
kach leczenia oraz rokowaniu. Nie może 

14 Tamże, s.607.
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on jednak udzielić zgody na udostępnia-
nie dokumentacji medycznej i udzielanie 
informacji innym osobom. Takie upraw-
nienie przysługuje pacjentom pełnoletnim. 
W zakresie prawa do informacji pacjenci 
między szesnastym a osiemnastym ro-
kiem życia mają nieograniczone prawo 
do uzyskania informacji na temat swojego 
zdrowia oraz przewidywanym sposobie 
leczenia. Wynika to jednoznacznie z art. 
31 ust. 5 Ustawy o zawodach lekarza i le-
karza dentysty, który wprost wskazuje, że 
obowiązek udzielania przystępnej infor-
macji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, pro-
ponowanych oraz możliwych metodach 
diagnostycznych, leczniczych oraz da-
jących się przewidzieć następstwach ich 
zastosowania albo zaniechania, wynikach 
leczenia oraz rokowaniu dotyczy także pa-
cjentów, którzy ukończyli szesnaście lat.  

Konwencja o ochronie praw czło-
wieka i godności istoty ludzkiej w odnie-
sieniu do zastosowań biologii i medycyny 
w art. 6 także uzależnia przeprowadzenie 
interwencji medycznej od zgody zainte-
resowanej, odsyła jednak w tym zakresie 
do ustawodawstw poszczególnych państw 
nie ustanawiając odrębnych granic wie-
kowych do wyrażania zgody na leczenie. 
Jeśli chodzi o prawo do informacji przy-
znane jest ono „każdemu”- nie ma więc 
w tym zakresie różnic w zależności od 
wieku pacjenta.

V. Sytuacja pacjentów mało-
letnich w Ustawie o ochronie 
zdrowia psychicznego 

Sytuację pacjentów ze względu 
na wiek różnicuje także Ustawa z 19 VIII 
1994 o ochronie zdrowia psychicznego15. 
Art. 21 tej ustawy wskazuje, że jeśli oso-
ba, której zachowanie wskazuje na to, że 
z powodu zaburzeń psychicznych może 
zagrażać bezpośrednio własnemu życiu 
albo życiu lub zdrowiu innych osób, bądź 
nie jest zdolna do zaspokajania podstawo-
wych potrzeb życiowych może być podda-
na badaniu psychiatrycznemu nawet bez 
jej zgody. W przypadku osoby małoletniej 
nie jest wymagana nawet zgoda jej przed-
stawiciela ustawowego. Bezpośrednie 
zagrożenie życia lub zdrowia to taki stan,  
w którym istnieje wysoki stopień prawdo-
podobieństwa, że chronione dobro, jakim 
jest życie lub zdrowie, zostanie zagrożone 
natychmiast albo w najbliższej chwili16. 
Konieczność przeprowadzenia takiego ba-
dania stwierdza lekarz psychiatra, a w ra-
zie niemożności uzyskania pomocy leka-
rza psychiatry może być to także lekarz 
o innej specjalizacji. W stosunku do osoby 
małoletniej możliwe jest także stosowanie 
przymusu bezpośredniego w przypadkach 
wskazanych w ustawie. Bardziej rygory-

15 Ustawa z 19 VIII1994 o ochronie zdrowia 
psychicznego (Dz.U. nr 111/1994, poz.535).
16 J. Duda, Komentarz do ustawy o ochronie zdrowia 
psychicznego, Warszawa 2009, s.220.
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styczne wymogi ustawa stawia w przypad-
ku przyjęcia do szpitala psychiatrycznego. 
Art. 22 ust. 3 stanowi, że w przypadku oso-
by małoletniej konieczna jest w takiej sy-
tuacji zgoda przedstawiciela ustawowego. 
Uzyskanie takiej zgody jest konieczne na-
wet w sytuacji, gdy osoba małoletnia jest 
w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć się 
o swojej sytuacji. Ponadto surowsze wyma-
gania zostały określone co do formy takiej 
zgody- przepis ten jednoznacznie wskazu-
je, że ma to być zgoda wyrażona na piśmie. 
Pisemną zgodą na przyjęcie do szpitala jest 
każde oświadczenie wyrażone na piśmie, 
które w sposób dostateczny wyraża wolę 
pacjenta w sprawie hospitalizacji17. Usta-
wa o ochronie zdrowia psychicznego nie 
dzieli pacjentów małoletnich na dwie kate-
gorie: poniżej i powyżej szesnastego roku 
życia, co oznacza, że przy uzyskiwaniu 
zgody na przyjęcie pacjenta małoletniego 
do szpitala psychiatrycznego nie istnieje 
wymóg uzyskania zgody pacjenta powyżej 
szesnastego roku życia.

VI. Problem sprzedaży leków 
pacjentom małoletnim   

Zastanawiający może być natomiast 
problem sprzedaży leków osobom nie-
pełnoletnim. Zgodnie z  §5 pkt 4 Rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia z 18 X 2002 
w sprawie wydawania z apteki produktów 

17 Tamże, s. 225.  

leczniczych i wyrobów medycznych18, 
osoba wydająca lek ma prawo odmówić 
wydania leku przepisanego na recepcie, 
gdy osoba, która przedstawiła receptę 
do realizacji, nie ukończyła trzynastego 
roku życia. Przepis ten nie nakłada zatem 
na osoby wydające lek obowiązku odmo-
wy, ale jedynie takie uprawnienie. W każ-
dej sytuacji należy więc rozpatrywać taką 
możliwość odrębnie. Jeśli chodzi o osoby 
o ograniczonej zdolności do czynności 
prawnych zastosowanie mają tutaj ogól-
ne przepisy Kodeksu Cywilnego. Ustawa 
z 6 IX 2001 Prawo Farmaceutyczne19 nie 
zawiera uregulowań szczególnych w tym 
zakresie.

Warto na końcu wspomnieć także 
o uregulowaniu, które wskazuje jak waż-
ne jest szczególne traktowanie pacjentów 
małoletnich. W 1986 roku Parlament Eu-
ropejski przyjął Europejską Kartę Praw 
Dziecka Hospitalizowanego, która stała się 
podstawą do stworzenia w 1988 roku Kar-
ty Dziecka w Szpitalu. Akt ten jako pierw-
szy umożliwił dzieciom i ich rodzicom 
świadome uczestniczenie we wszystkich 
decyzjach związanych ze zdrowiem, cho-
robą oraz procesem leczniczym20. Gwaran-

18 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18 X 
2002 w sprawie wydawania z apteki produktów 
leczniczych i wyrobów medycznych  (Dz.U. nr 
183/2002, poz.1531).
19 Ustawa z 6 IX 2001 Prawo Farmaceutyczne 
(Dz.U. nr 126/2001, poz. 1381).
2 0J. Zajdel, Kompendium prawa medycznego, 
Łódź 2008, s.100.
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tuje on prawo do otrzymywania informacji 
na temat stanu zdrowia oraz sposobach 
leczenia poprzez nałożenie w tym zakresie 
obowiązków na lekarzy.

VII. Podsumowanie 
Podsumowując: prawo medyczne 

dzieli pacjentów na trzy kategorie: osoby 
pełnoletnie, osoby w wieku szesnaście-

-osiemnaście lat oraz osoby poniżej szes-
nastego roku życia. W odniesieniu do 
każdej z tych kategorii pacjentów inaczej 
będzie wyglądał obowiązek uzyskania 
przez lekarza zgody na ich leczenie. Pra-
wo całkowitego decydowania o swoim le-
czeniu lub jego odmowie ma jedynie osoba 
pełnoletnia, która posiada pełną zdolność 
do czynności prawnych. W stosunku do 
osób pomiędzy szesnastym, a osiemna-
stym rokiem życia konieczne jest uzyska-
nie zgody kumulatywnej tzn. zgody pa-
cjenta oraz jego przedstawiciela. Osoba, 
która nie ukończyła szesnastu lat nie może 
samodzielnie decydować o czynnościach 
medycznych, jakie zostaną w stosunku do 
niej podjęte. Jedynie w bardzo specyficz-
nych wypadkach szczególnej wagi usta-
wy przewidują wymóg zgody osób, które 
ukończyły trzynaście lat, a więc mają ogra-
niczoną zdolność do czynności prawnych. 
Takie rozwiązanie jest zgodne z ogólnymi 
uregulowaniami z zakresu prawa rodzin-

nego i opiekuńczego. Dzieci pozostają pod 
opieką rodziców do momentu uzyskania 
pełnoletności i to rodzice powinni mieć 
ostateczne zdanie w kwestii leczenia lub 
zaniechania leczenia swoich dzieci. Przy-
znanie takiego uprawnienia sądowi opie-
kuńczemu chroni przed sytuacjami, gdy 
rodzice podejmują nieodpowiednie decy-
zje z  punktu widzenia dobra dziecka np. 
ze względów religijnych czy światopoglą-
dowych. Ponadto konieczne jest to także 
w sytuacjach, gdy pacjent nie ma przedsta-
wiciela ustawowego lub opiekuna faktycz-
nego. Pominięcie obowiązku uzyskania 
zgody przez lekarza jest możliwe jedynie 
w sytuacjach zagrożenia życia lub zdro-
wia. Przyznanie uprawnienia do wyrażania 
zgody osobom powyżej szesnastego roku 
życia ma swoje uzasadnienie w tym, że są 
one już w stanie z odpowiednim rozezna-
niem zadecydować o przebiegu swojego 
leczenia. Takie uregulowanie bywa jednak 
krytykowane ze względu na niejednolitość 
rozwiązań. Jeżeli natomiast chodzi o pra-
wo do informacji na temat stanu zdrowia, 
powinien je posiadać każdy pacjent, bez 
względu na wiek. Zależy zwrócić jednak 
szczególną uwagę na rozwój emocjonalny 
i cechy indywidualne pacjenta oraz dosto-
sować do nich przekaz informacji na temat 
stanu zdrowia oraz planowanych metod 
i sposobów leczenia.
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Rozporządzenie Ministra Zdrowia z  18 października 2002 r. w sprawie wy-
dawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz.U. Z 2002 r., 
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Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w odniesie-
niu do zastosowań biologii i medycyny

Europejską Kartę Praw Dziecka Hospitalizowanego
Kodeks Etyki Lekarskiej
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I. Wstęp
Transplantacja należy do jednych 

z najbardziej kontrowersyjnych zabiegów 
w medycynie klinicznej. Stanowi ona jed-
ną z technik medycznych pozwalających 
ratować, przedłużać bądź ułatwiać życie 
osób dotkniętych ciężkimi dolegliwościa-
mi1. Według definicji M. Wichrowskie-
go, jest to zabieg operacyjny polegający 
na „leczeniu przy pomocy wymiany tka-
nek, organów bądź substancji”2. Pierwszej 
transplantacji w historii (przeszczep ner-
ki) dokonali Amerykanie – Joseph Mur-
ray i John Merrill w klinice w Bostonie, 
w 1954 r. Joseph Murray, o czym należy 
wspomnieć, za swoje osiągnięcia w dzie-
dzinie transplantologii otrzymał w 1990 

1 T. Jasudowicz, Europejskie standardy bioetyczne. 
Wybór materiałów, Toruń 1998, s. 40.
2 M. Wichrowski, Etyczne aspekty transplantacji 
w: Transplantacja – problemy etyczno-prawne, 
Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Senatu, Seria 
Materiały, styczeń 1995, s. 1.

roku Nagrodę Nobla. Pierwsze próby prze-
szczepów w Polsce odbyły się w połowie 
lat 60 XX w., co jednak nie szło w parze 
z polskim ustawodawstwem. Przez wiele 
lat polskie prawo zawierało lukę prawną, 
kompletnie ignorując problem uregulo-
wania transplantacji w ustawie. Dopiero 
w 1975 r. ukazały się wytyczne Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie 
zabiegu przeszczepienia nerek, a na kom-
pleksowe uregulowanie ustawowe mu-
sieliśmy czekać aż dwadzieścia (!) lat3. 
Konieczność harmonizacji prawa polskie-
go z prawem europejskim spowodowała 
uchwalenie obecnie obowiązującej ustawy 
dotyczącej transplantacji – ustawy o pobie-
raniu, przechowywaniu i przeszczepianiu 
komórek, tkanek i narządów z dnia 1lipca 
2005 r.4  (dalej zwaną ustawą transplan-
tacyjną – u. t.). Niniejszy artykuł ma za 
zadanie przybliżyć odbiorcom uwagi kry-

3 Dz. U. Nr 138, poz. 682.
4 Dz. U. Nr 169, poz. 1411.

Mateusz Szczepaniak

Transplantacja ex mortuo  
– uwagi krytyczne
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tyczne dotyczące wybranych zagadnień 
transplantacji w prawie polskim, odnoszą-
cych się do problematyki sprzeciwu wobec 
pobrania komórek, tkanek bądź organów 
ex mortuo. Podczas rozważań na temat 
słuszności rozwiązań przyjętych w ustawie 
transplantacyjnej, przywołam stanowisko 
doktryny na temat postulowanych zmian, 
uwzględniając liczne głosy krytyczne do-
tyczące obecnego stanu prawnego. 

II. Liczby
Na Krajowej Liście Oczekujących 

na Przeszczepienie w roku 2012 figurowa-
ło około 1 550 osób5, zmarłych rzeczywi-
stych dawców narządów było natomiast 
594. W roku 2012 zmarło w Polsce nie-
malże 44 000 osób w wieku  20-55 lat6, 
czyli najczęściej najlepszym do pobierania 
narządów7. Należy postawić sobie pyta-
nie: dlaczego, mając liczbę potencjalnych 
dawców kilkunastokrotnie przekraczającą 
liczbę osób potrzebujących przeszczepu, 
oczekiwanie na przeszczepienie nerki trwa 
od momentu rozpoczęcia dializ do operacji 
2 lata i 6 miesięcy, natomiast czas pomię-

5 http://www.poltransplant.org.pl/statystyka_2012.
html
6 Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 
2013, Warszawa 2014,  praca zbiorowa pod red. 
Komitetu Redakcyjnego, wyd. GUS, s. 210. 
7 J. Wałaszewski, D. Stryjecka-Rowińska, Dawcy 
narządów unaczynionych [w:]  Transplantologia 
kliniczna, Warszawa 2004, praca zbiorowa pod 
redakcją W. Rowińskiego, J. Wałaszewskiego i L. 
Pączka, wyd. PZWL, s. 37.

dzy wpisaniem na Krajową Listę Ocze-
kujących na Przezczepienie a transplan-
tacją wynosi około 10 miesięcy8? Ustawa 
stanowi (o czym dokładniej w następnym 
akapicie) iż pobrania komórek, tkanek 
bądź narządów ludzkich od osoby zmar-
łej można dokonać, o ile ta nie wyraziła 
wcześniej sprzeciwu. W celu ich rejestracji 
utworzono centralny rejestr sprzeciwów, 
w którym w 2012 roku zewidencjonowano 
399 sprzeciwów9.  Oznacza to, że odlicza-
jąc 399 zmarłych którzy zgłosili sprzeciw 
i 615 dawców, pozostaje nam 42 984 po-
tencjalnych dawców narządów. Nasuwa 
się pytanie, dlaczego taka liczba organów 
mogących ratować życie i zdrowie, będąca 
dosłownie na wyciągnięcie ręki, jest nisz-
czona poprzez kremację bądź pochówek?

III. Problematyka sprzeciwu
Jak wspomniane zostało wcześniej, 

zagadnienia dotyczące transplantacji regu-
luje ustawa transplantacyjna z 01.07.2005 
r. Na potrzeby niniejszego opracowania 
najważniejsze są artykuły 5, 6 oraz 10, do-
tyczące sprzeciwów wobec eksplantacji po 
śmierci. 

„Art. 5. 
1. Pobrania komórek, tkanek lub na-

rządów ze zwłok ludzkich w celu ich prze-

8 http://www.poltransplant.org.pl/biuletyn_2012.
html
9 P. Malanowski i J. Marcinkowska: Centralny Re-
jestr Sprzeciwów, Biuletyn Informacyjny Poltran-
splant nr 1/2013, s. 38-40.
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szczepienia można dokonać, jeżeli osoba 
zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu.

2. W przypadku małoletniego lub in-
nej osoby, która nie ma pełnej zdolności do 
czynności prawnych, sprzeciw może wyra-
zić za ich życia przedstawiciel ustawowy.

3. W przypadku małoletniego powy-
żej lat szesnastu sprzeciw może wyrazić 
również ten małoletni.

4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się 
w przypadku pobierania komórek, tkanek 
i narządów w celu rozpoznania przyczyny 
zgonu i oceny w czasie sekcji zwłok postę-
powania leczniczego.”

W doktrynie nie budzi sprzeciwu po-
traktowanie milczenia w tym przypadku 
jako  domniemanej zgody na eksplanta-
cję organów post mortem10. Co do zasady 
brak sprzeciwu nie może zostać potrakto-
wany jako wyrażenie zgody, jednak w tym 
przypadku na pierwszy plan wysuwa się 
dobro osób wymagających przeszczepu. 
Dopuszczalność pobrania komórek, tkanek 
lub narządów po śmierci człowieka oparta 
na zasadzie domniemanej zgody, została  
bowiem ograniczona tylko i wyłączne do 
leczniczego celu pobrania11. W mojej opi-

10 E. Zieliński, Transplantacja w świetle prawa 
w Polsce i na świecie, PiP z. 6/1995, s. 25; M. 
Nesterowicz, Cywilnoprawne aspekty transplan-
tacji komórek, tkanek i narządów, PiM nr 3/1999, 
s. 65-66.
11 J. Haberko i Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz, 
Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszcze-
pianiu komórek, tkanek i narządów. Komentarz, 
Warszawa 2014.

nii ustawodawca przyjął w tym przepisie 
rozwiązanie jak najbardziej słuszne, gdyż 
w przypadku kiedy człowieka obchodzi los 
jego ciała po śmierci zachowane jest jego 
wyłączne prawo do dysponowania nim 
(warunkiem jest tylko zgłoszenie sprze-
ciwu, a w przypadkach pobrania tkanek 
lub narządów na cele inne niż lecznicze 
– wyrażenie zgody wprost), natomiast cia-
ła tych, którym jest obojętne czy zostaną 
pochowani/skremowani w całości mogą 
służyć w celu ratowania ludzkiego życia 
i zdrowia. Jak zauważa J. Haberko, co do 
obecnego kształtu tego przepisu w dok-
trynie toczy się spór12. Rozważane jest 
rozciągnięcie konstrukcji opting out tak-
że na inne niż lecznicze rodzaje pobrania 
tkanek, komórek lub narządów. Niemniej 
jednak obowiązujący stan prawny wymaga 
póki co wyrażanej wyraźnej zgody osoby, 
od której miałyby zostać pobrane tkanki 
lub narządy w celach diagnostycznych, 
naukowych bądź dydaktycznych. Nale-
ży przychylić się do poglądu Jacka i Jana 
Mazurkiewiczów, iż: „Nie powinno być też 
wątpliwości co do tego, że lekarz lub osoba 
przez niego upoważniona nie tylko nie ma 
obowiązku, ale nie ma też prawnej legity-
macji (uprawnienia) do uzyskiwania zgody 
rodziny czy innych osób na eksplantację 
ex mortuo”13. Problem tutaj poruszony ma 

12 Tamże.
13 J. Mazurkiewicz i J. Mazurkiewicz, Dlaczego 
jest tak źle, jeśli jest tak dobrze.. Krytycznie o nie-
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szerszy wymiar. W społeczeństwie polskim 
istnieje silne przekonanie, że dysponentem 
ciała osoby zmarłej staje się bliska rodzina. 
Nikły zakres wiedzy społeczeństwa w za-
kresie znajomości konstrukcji zgody do-
mniemanej wskazuje również J. Haberko 
i Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz14. Ma 
to uzasadnienie w zwyczajach, emocjach, 
silnej więzi uczuciowej ze zmarłym, co 
dodatkowo jest potwierdzane przez dzieła 
kultury – tytułem przykładu można podać 
film „Bogowie” w reżyserii Łukasza Pal-
kowskiego z 2014 r., w którym główny 
bohater – profesor Zbigniew Religa przed 
dokonaniem eksplantacji serca stara się 
za wszelką cenę uzyskać zgodę rodziny 
zmarłego na zabieg. Rozmijanie się teorii 
i praktyki w kwestii pobierania narządów 
jest również zauważone w doktrynie. War-
to odnieść się w tym miejscu do obserwa-
cji Teresy Gardockiej, która stwierdza, że 
mimo braku potrzeby uzyskiwania zgody 
rodziny, „w praktyce, w braku w rejestrze 
sprzeciwu, lekarze czynią starania, by uzy-
skać zgodę osób najbliższych na pobranie 
z ciała zmarłego komórek, tkanek lub na-
rządów”15. Można domyślać się, że jed-

których przepisach polskiej ustawy transplanta-
cyjnej, w druku, wygłoszony na III Forum Jakości 
i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia na Uniwer-
sytecie Medycznym im. Piastów Śląskich, 10-
11.04.2014 r.
14 J. Haberko i Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz, 
Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszcze-
pianiu komórek, tkanek i narządów. Komentarz, 
Warszawa 2014.
15 T. Gardocka, Zwłoki ludzkie w kontekście 

nym z motywów takiego postępowania jest 
strach przed oskarżeniami najbliższej ro-
dziny o przedwczesne stwierdzenie zgonu, 
czy też nawet o specjalne jego przyśpiesze-
nie w celu pobrania narządów. Uzyskanie 
zgody od najbliższych zmarłego usuwa 
obawy lekarzy, niejako dając gwarancję 
braku ewentualnych problemów. Innym 
powodem takich działań, może być chęć 
uzyskania zgody w celu zaspokojenia mo-
ralnej potrzeby lekarza, wynikającej z wy-
żej wymienionych przekonań społecznych.  
Niezależnie od przyczyny, ciężko nie zgo-
dzić się z Jackiem Mazurkiewiczem i Ja-
nem Mazurkiewiczem16, że praktyka taka 
jest w oczywisty sposób sprzeczna zarów-
no z literalnym brzmieniem przepisów pra-
wa, jak i z moralnością, gdyż opór rodziny 
zmarłego prowadzi do cierpień i śmierci 
ludzi oczekujących na przeszczep. 

„Art. 6. 
1. Sprzeciw wyraża się w formie:

1) wpisu w centralnym rejestrze sprze-
ciwów na pobranie komórek, tkanek i na-
rządów ze zwłok ludzkich;

2) oświadczenia pisemnego zaopatrzo-
nego we własnoręczny podpis;

pobrania komórek, tkanek i narządów w celach 
transplantacyjnych i nie tylko, Medyczna Wokanda 
nr 3/2011, s. 98-99.
16 J. Mazurkiewicz i J. Mazurkiewicz, Dlaczego 
jest tak źle, jeśli jest tak dobrze.. Krytycznie o nie-
których przepisach polskiej ustawy transplanta-
cyjnej, w druku, wygłoszony na III Forum Jakości 
i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia na Uniwer-
sytecie Medycznym im. Piastów Śląskich, 10-
11.04.2014 r.
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3) oświadczenia ustnego złożonego 
w obecności co najmniej dwóch świadków, 
pisemnie przez nich potwierdzonego.

2. Przepisy ust. 1 stosuje się również 
do sprzeciwu wyrażanego przez przedsta-
wiciela ustawowego. 

3. Sprzeciw jednego przedstawicie-
la ustawowego lub osoby, o której mowa 
w art. 5 ust. 3, jest skuteczny w stosunku 
do pozostałych.

4. Sprzeciw może być cofnięty w ka-
-żdym czasie w formach, o których mowa 
w ust. 1.”

Sprzeciw jest oświadczeniem woli, 
którego skutki występują w przyszłości 
(pro futuro) i na wypadek śmierci (mortis 
causa), a które można odwołać w każdej 
chwili. Ma charakter totalny – nie można 
go wyrazić tylko co do pobrania wybra-
nych narządów, tkanek lub komórek17. 
Co do zasady nie budzi większych kon-
trowersji forma sprzeciwu jako wpisu 
w centralnym rejestrze sprzeciwów. Po-
wstanie takiej bazy danych jest koniecz-
ne dla sprawnego funkcjonowania całego 
systemu, gdyż tylko w taki sposób lekarz 
jest w stanie szybko i z wykluczeniem błę-
du ustalić istnienie sprzeciwu. Inaczej ma 
się natomiast sprawa z pisemnym oświad-
czeniem zaopatrzonym we własnoręczny 
podpis czy ustnym oświadczeniem zmar-

17 J. Haberko i Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz, 
Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszcze-
pianiu komórek, tkanek i narządów. Komentarz, 
Warszawa 2014.

łego złożonym w obecności świadków, pi-
semnie przez nich potwierdzonym. W tych 
przypadkach zachodzi bowiem obawa 
sztucznego kreowania dowodów18. Rodzi-
na zmarłego może spreparować oświadcze-
nie zaopatrzone we własnoręczny podpis, 
pozostając całkowicie bezkarna – lekarz 
bowiem nie ma ani umiejętności, ani praw-
nych możliwości badania autentyczności 
podpisu. Nie znając podpisu zmarłego 
nie jest w stanie stwierdzić w 100% czy 
podpis złożyła uprawniona osoba. Ciężko 
wyobrazić sobie sytuację w której lekarz 
podważałby za każdym razem prawdzi-
wość przedstawionego mu przez rodzinę 
oświadczenia, czy wręcz prowadził swo-
iste śledztwo. Paradoksalnie rodzina nie-
chętna przeszczepowi organów nie musi 
posuwać się aż do fałszowania podpisu, 
jako że wystarczy pisemne potwierdzenie 
dwóch świadków dotyczące woli zmarłego 
w myśl art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy transplan-
tacyjnej. Natomiast nieprawdziwość takich 
oświadczeń jest praktycznie niemożliwa 
do weryfikacji. Widać tutaj wyraźnie że 
wolą ustawodawcy jest liberalne ukształ-
towanie instytucji sprzeciwu, co z założe-
nia miało uwzględniać każdy przejaw woli 
zmarłego we wrażliwej kwestii eksplanta-

18 J. Mazurkiewicz i J. Mazurkiewicz, Dlaczego 
jest tak źle, jeśli jest tak dobrze.. Krytycznie o nie-
których przepisach polskiej ustawy transplanta-
cyjnej, w druku, wygłoszony na III Forum Jakości 
i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia na Uniwer-
sytecie Medycznym im. Piastów Śląskich, 10-
11.04.2014 r.
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cji ex mortuo. Zwróciłbym uwagę jednak 
na fakt, iż obecne uregulowanie stanowi 
w rzeczywistości ogromne pole do  nad-
użyć ze strony osób nieuprawnionych do 
dysponowania ciałem zmarłego – jego 
najbliższej rodziny. Jak podniosłem wcze-
śniej, osoba zainteresowana pochówkiem/
kremacją swojego ciała w całości powinna 
zapoznać się z obowiązującymi przepisami 
wcześniej i w sposób dostatecznie pewny 
(także co do autentyczności) ujawnić swą 
wolę w najbardziej bezpieczny sposób – 
poprzez wpis do rejestru. Kierując się po-
wyższymi argumentami de lege ferenda 
postulowałbym usunięcie art. 6 ust. 1 pkt 
2 i 3, co również rozwiązałoby część pro-
blemów związanych z praktycznym zasto-
sowaniem art. 10 ustawy transplantacyjnej, 
o czym dalej.

„Art. 10. Przed pobraniem komórek, 
tkanek lub narządów od osoby zmarłej le-
karz lub osoba przez niego upoważniona:

1) zasięgają informacji, czy nie zo-
stał zgłoszony sprzeciw w formie określo-
nej w art. 6 ust. 1 pkt 1;

2) ustalają istnienie sprzeciwu wyra-
żonego w formach, o których mowa w art. 
6 ust. 1 pkt 2 i 3, na podstawie dostępnych 
informacji lub dokumentów.”

Artykuł ten jest poddany w doktrynie 
licznej krytyce. Wymóg ustalania istnie-
nia sprzeciwu w innych formach niż wpis 
w centralnym rejestrze sprzeciwów, sta-

wia lekarza w roli śledczego19, który musi 
szukać i zbierać informacje, choć jego 
kompetencje formalne i kwalifikacje me-
rytoryczne do takich poszukiwań są wąt-
pliwe. Również Jacek i Jan Mazurkiewicz 
wypowiadają się w tej kwestii krytycznie: 
„Lekarz jest w położeniu pożałowania 
godnym: częstokroć nie wie, gdzie szu-
kać, jak stanowczo zabiegać w trakcie tych 
poszukiwań, jak oceniać wiarygodność 
dostarczanych mu dokumentów, nie tylko 
pod względem merytorycznym, ale nawet 
formalnym. Szczególnie, że musi brać pod 
uwagę także doniosłą również post mor-
tem prywatność pacjenta i obowiązującą 
go tajemnicę zawodową.”20. Rozsądnym 
postulatem de lege ferenda jest pomysł 
cytowanych autorów aby ograniczyć usta-
lenie istnienia sprzeciwu w pozarejestro-
wych formach do obowiązku zasięgnięcia 
informacji. Problematyczny jest również 
brak unormowania w art. 10 ustawy trans-
plantacyjnej kręgu osób do których le-
karz miałby się zwrócić pytając o istnie-
nie oświadczenia zmarłego lub zeznań 
świadków, którzy byli obecni przy ustnym 

19 M. Świderska, Zgoda pacjenta na zabieg 
medyczny, Toruń 2007, s. 342;  J. Duda, Cywilno-
prawna problematyka transplantacji medycznej, 
Warszawa 2011, s. 94-95.
20 J. Mazurkiewicz i J. Mazurkiewicz, Dlaczego 
jest tak źle, jeśli jest tak dobrze.. Krytycznie o nie-
których przepisach polskiej ustawy transplanta-
cyjnej, w druku, wygłoszony na III Forum Jakości 
i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia na Uniwer-
sytecie Medycznym im. Piastów Śląskich, 10-
11.04.2014 r.
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składaniu przez zmarłego oświadczenia 
o wyrażeniu sprzewu co do wykorzysta-
nia jego organów po śmierci. Pojawia się 
pytanie jak „głęboko” ma lekarz szukać 
wiedzy o istnieniu sprzeciwu, czy wystar-
czy rozmowa z małżonkiem, dziećmi, czy 
trzeba docierać do rodzeństwa, a może też 
do wnuków czy konkubiny? Jakkolwiek 
abstrakcyjnie to brzmi, stwarza realny 
problem w praktyce, stawiając lekarza 
w kłopotliwym położeniu. Zawsze moż-
na bowiem podnieść zarzut niespełnienia 
wymogów ustawowych – braku należytej 
dociekliwości w kwestii ustalania istnie-
nia sprzeciwu. Z drugiej strony szukając 
zbyt długo, lekarz traci czas i energię, 
którą powinien przeznaczyć na wykony-
wanie swojej pracy – ratowanie ludzkiego 
życia. Jak powyżej wspomniano, wszyst-
kie te problemy rozwiązałoby usunięcie 
z ustawy transplantacyjnej art. 6 ust. 1 pkt 
2 i 3. Jedynym obowiązkiem lekarza po-
zostałoby jedynie sprawdzenie czy w re-
jestrze sprzeciwów istnieje sprzeciw, a co 
za tym idzie usprawniłoby to cały prze-
bieg procesu. Niewątpliwą zaletą bardziej 
dokładnego uregulowania problematyki 
eksplantacji jest usunięcie objaw lekarzy 

co do słuszności podejmowania decyzji 
o przeprowadzeniu zabiegu. 

IV. Podsumowanie
Problem braku uregulowania trans-

plantacji w prawie polskim przez długi czas 
był ignorowany. Obecnie istniejące uregu-
lowanie, zawiera luki w znacznej mierze 
utrudniające przede wszystkim eksplanta-
cje organów od osób zmarłych. Dochodzi 
do tego niska świadomość społeczna i nie-
jako tradycyjne przywiązanie do pochów-
ku zwłok w całości. Zbyt liberalne przepisy 
ustawy transplantacyjnej stanowią pole do 
nadużyć. Dzieje się to na tle braku organów 
do przeszczepów ratujących ludzkie życie, 
przy bardzo dużym „marnotrawstwie” ma-
teriału. W Polsce na milion mieszkańców 
przypada średnio 15 dawców21. Dla po-
równania w Hiszpanii jest to 34, 5 dawcy, 
natomiast w Rumuni tylko (!) 0,5 dawcy22.  
Potrzebne są nie tylko zmiany w prawie 
ułatwiające dokonywanie transplantacji, 
takie jak przedstawione przeze mnie w ar-
tykule głosy przedstawicieli doktryny, ale 
także kampanie informacyjne oswajające 
społeczeństwo z tym koniecznym dla wie-
lu ludzi zabiegiem. 

21 A. Słojewska, W Europie brakuje organów, 
Rzeczpospolita, 31.05.2007.
22 Tamże.
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I. Rynek produktów leczniczych 
– pojęcia, definicje i klasyfikacje 
leków

Początki masowej produkcji leków 
datuje się na pierwszą połowę XX wieku. 
Od tego czasu, za sprawą nowości tech-
nologicznych, przemysł farmaceutyczny 
nieustannie ewoluuje i rozwija się, odgry-
wając istotną rolę w gospodarce globalnej. 
Leki stały się towarem, posiadającym war-
tość użytkową przedmiotem, usiłującym 
zaspokoić określoną potrzebę człowieka. 
W związku z tym, w dzisiejszych czasach 
mówimy o „rynku leków” podlegającym 
prawom ekonomicznym popytu i podaży.

Definiując pojęcie leku należy się-
gnąć do definicji prawnych wypracowa-
nych na gruncie prawa unijnego i odpo-
wiednio implementowanych do prawa 
polskiego. Wedle art.1 pkt 2 dyrektywy 
2001/83 WE1, lekiem, czyli produktem 

1 Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskie-

leczniczym jest jakakolwiek substancja lub 
połączenie substancji prezentowana, jako 
posiadająca właściwości lecznicze lub za-
pobiegające chorobom u ludzi lub jakakol-
wiek substancja lub połączenie substancji, 
które mogą być stosowane lub podawane 
ludziom w celu odzyskania, poprawy lub 
zmiany funkcji fizjologicznych, poprzez 
powodowanie działania farmakologiczne-
go, immunologicznego lub metaboliczne-
go albo w celu stawiania diagnozy leczni-
czej. Ustawodawca polski dostosowując 
się do przepisów unijnych, w art.2 ust.1 pkt 
32 ustawy prawo farmaceutyczne2, okre-
ślił produkt leczniczy, jako substancję lub 
mieszaninę substancji, przedstawianą, jako 
posiadającą właściwości zapobiegania lub 
leczenia chorób występujących u ludzi lub 

go i Rady, z dnia 6 XI  2001 r. w sprawie wspól-
notowego kodeksu odnoszącego się do produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi, Dz. Urz. WE L 
311 z 28.11.2001, s.67
2 Ustawa z 6 IX 2001 r.  Prawo farmaceutyczne, 
Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.

Anna Świerczyna

Prawo dostępu do leków a prawo  
własności intelektualnej.  

Problematyka ochrony  
patentowej leków.
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diagnozy lub w celu przywrócenia, popra-
wienia lub modyfikacji fizjologicznych 
funkcji organizmu poprzez działanie far-
makologiczne, immunologiczne lub me-
taboliczne. Na podstawie przytoczonych 
przepisów wyodrębnić można dwie grupy 
produktów, które uznać można za desygna-
ty pojęcia leku. Pierwsza z nich obejmuje 
produkty, które są prezentowane, jako po-
siadające określone właściwości- leczenia 
lub zapobiegania chorobom. Druga nato-
miast skupia w sobie produkty podawane 
w określonym celu, jakim jest postawienie 
diagnozy lub przywrócenie, poprawienie 
lub modyfikacja fizjologicznych funkcji 
organizmu. Ponadto, produkty z tej grupy, 
powinny owy cel realizować przez dany 
mechanizm działania, czyli działanie far-
makologiczne, immunologiczne lub me-
taboliczne. Z uwagi na problematyczne 
w praktyce przyporządkowanie produktów 
do grupy leków, kwestie te trafiały pod 
obrady Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej. Ten zaś, w najsłynniejszej 
sprawie dotyczącej wykładni pojęcia pro-
duktu leczniczego podkreślił, że „produk-
tem leczniczym nie jest wyłącznie produkt, 
który posiada właściwości terapeutyczne 
czy diagnostyczne, ale także taki produkt, 
który właściwości posiada w niewystar-
czającym stopniu bądź nie posiada ich 
w ogóle, ale został przedstawiony w spo-
sób, który sugeruje konsumentowi, że ma 

do czynienia z produktem leczniczym”, 
oraz podniósł, iż „każda substancja, któ-
ra posiada właściwości terapeutyczne czy 
diagnostyczne jest produktem leczniczym, 
nawet, jeśli jest wprowadzana do obrotu 
bez wskazania na te właściwości, chyba, 
że jest wprowadzana w tak niskiej dawce, 
iż nie wykazuje działania leczniczego”3. 
Uznać należy, zatem, że wystarczającym 
do kwalifikacji produktu, jako leku jest 
sama jego prezentacja, jako posiadającego 
właściwości lecznicze, nie natomiast fak-
tyczne właściwości zawartych w nim sub-
stancji. Skoro lekiem może być substancja 
lub mieszanina substancji, w celu precyzyj-
ności definicji, słusznym wydaje się rów-
nież uściślenie, czym jest sama substancja. 
W rozumieniu prawa farmaceutycznego, 
substancją jest każda materia pochodzenia: 
ludzkiego (np. ludzka krew, jej elementy 
czy składniki), zwierzęcego (np. mikroor-
ganizmy, całe organizmy zwierzęce, frag-
menty organów, wydzieliny), roślinnego 
( np. Całe rośliny, części roślin, wyciągi) 
oraz chemicznego (np. pierwiastki, związki 
chemiczne naturalnie występujące w przy-
rodzie lub otrzymane z drodze przemian 
chemicznych lub syntezy)4. Ponadto warto 
wskazać na zawartość leku, na którą skła-
dają się: substancja czynna, która to nadaje 

3 Wyrok ETS z 30 XI 1983 r. w sprawie Van Ben-
neken, sygn. 227/82, Zb. Orz. Z 1983 r., s.3883, 
pkt 16-20.
4 Ustawa z 6 IX 2001 r.- Prawo farmaceutyczne, 
Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.
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mu charakter produktu leczniczego oraz 
substancje pomocnicze, takie jak środki 
konserwujące, barwniki czy przeciwu-
tleniacze5. Ujęcie owych substancji, jako 
produktu leczniczego sygnalizuje objęcie 
pojęciem „produktu leczniczego” wyłącz-
nie materii produktu.6 Precyzyjna definicja 
pojęcia produktu leczniczego istotna jest 
ze względu na przeprowadzenie wyraźnej 
granicy między lekami a produktami bio-
bójczymi, suplementami, kosmetykami, 
środkami antykoncepcyjnymi, a szczegól-
ności metodami leczenia.

Jednym z podziałów leków jest po-
dział na leki referencyjne oraz leki gene-
ryczne, wprowadzony przepisami uprasz-
czającymi procedurę dopuszczania do 
obrotu produktów leczniczych7. Przybliże-
nie tych pojęć posiada istotne znaczenie dla 
dalszych rozważań pracy. Produkty leczni-
cze referencyjne, co wynika z art. 2 usta-
wy prawo farmaceutyczne są produktami 
leczniczymi, które zostały dopuszczone do 
obrotu na podstawie pełnej dokumentacji. 
Natomiast art.15 ust.8 tej ustawy stanowi, 
że odpowiednikiem leku referencyjnego 
(tzn. generykiem) jest lek posiadający taki 
sam skład ilościowy i jakościowy substan-
cji czynnych, taką samą postać farmaceu-

5 M. Ożóg, System handlu produktami leczniczymi 
i produktami pokrewnymi. Problematyka prawna, 
Warszawa 2010, s. 64.
6 Tamże, s. 62.
7 M. Ożóg, System handlu produktami leczniczy-
mi..., s.89.

tyczną jak referencyjny produkt leczniczy 
i którego biorównoważność wobec refe-
rencyjnego produktu leczniczego została 
potwierdzona odpowiednimi badaniami 
biodostępności. Dokumentacja, na podsta-
wie, które rejestruje się leki obejmuje wy-
niki, streszczenia i sprawozdania z badań 
farmaceutycznych, badań nieklinicznych 
oraz badań klinicznych. Badania przedsta-
wione raz przez producenta leku referen-
cyjnego w celu rejestracji leku, nie muszą 
być powielane przez producenta leku gene-
rycznego, chcącego dopuścić swój lek do 
obrotu, gdyż wszakże jakościowo jest to 
ten sam lek. Zatem producent generyków 
korzysta z łatwiejszej i mniej kosztownej 
drogi rejestracji leku. Pomijając kwestie 
procedury administracyjnej z tym związa-
nej, przejdziemy do problemu wynikające-
go wprost z owego podziału leków na leki 
innowacyjne i generyczne, jakim jest kon-
kurencyjność na rynku farmaceutycznych 
i ochrona praw własności intelektualnej.

II. Ochrona własności inte-
lektualnej na rynku farma-
ceutycznym

Przemysł farmaceutyczny charakte-
ryzuje się wysokim stopniem innowacyj-
ności. Jednak suma pieniężna, jaką pro-
ducent musi ponieść przy opracowaniu 
i wprowadzeniu na rynek jednego leku 
waha się między kilkusetnymi milionami 
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a miliardem euro8. Kwota ta wynika przede 
wszystkim z konieczności prowadzenia 
równolegle badań nad wieloma związkami 
chemicznymi, przy których ostatecznie je-
den na około 5 tysięcy związków może być 
zakwalifikowany, jako nadający się do sto-
sowania w lecznictwie. Ten jeden związek, 
uznany za sukces wieloletnich badań, ma 
zapewnić zwrot olbrzymich nakładów in-
westycyjnych firmy. Z drugiej strony uwa-
gę przykuwa łatwość, z jaką dany produkt 
leczniczy może być odtworzony przez pro-
fesjonalistów, gdyż stanowi on zwykle wy-
łącznie mniej lub bardziej skomplikowany 
związek chemiczny lub ich mieszaninę9. 
Tak łatwa możliwość skopiowania leku 
jednej firmy przez drugą, jak i brzmienie 
przepisów administracyjnych, które uła-
twiają drugiej firmie rejestrację identycz-
nego leku, jest problematyczna dla produ-
centa leku innowacyjnego, który, jak już 
wcześniej zostało wspomniane, obarczony 
był kosztami wypracowania danego leku 
oryginalnego. Obawa przed utratą mo-
nopolu na produkcję leku oraz związany 
z tym spadek dochodów z jego sprzedaży 
zachęca producentów leków innowacyj-
nych do maksymalnego wykorzystania 
możliwości prawnych ochrony swojego 
prawa własności intelektualnej, jakie dają 
im przepisy prawa patentowego.

8 Ż. Pacud, Ochrona patentowa produktów leczni-
czych, Warszawa 2013, s.263.
9 Tamże.

Wynalazkiem jest coś, co zostało wy-
myślone i skonstruowane, w przeciwień-
stwie do odkrycia czegoś, co już istniało, 
lecz nie było znane10. W doktrynie prawa 
klasyfikuje się wynalazki między trzy kate-
gorie: wynalazki konstrukcyjne, dotyczące 
budowy, kształtu lub zestawienia przed-
miotu; substancje, a mianowicie wynalazki 
dotyczące budowy, składu lub zestawienia 
przedmiotów w postaci nietrwałej oraz 
wynalazki technologiczne, polegające 
na określonym sposobie postępowania.11 
Lek innowacyjny jak najbardziej wpisu-
je się w tą treściwą definicję wynalazku, 
zarówno substancji (patrz definicja leku), 
jak i wynalazku technologicznego, jeśli 
weźmiemy pod uwagę oryginalną metodę 
sposobu jego wytwarzania. Zgodnie z art. 
24 prawa własności przemysłowej, jeżeli 
lek posiadałby tzw. zdolność patentową, 
mógłby stać się przedmiotem patentu. Do 
pozytywnych przesłanek zdolności paten-
towej wynalazków zalicza się ich: nowość, 
oznaczającą, iż wynalazek różni się w jakiś 
sposób od rozwiązań wcześniejszych, two-
rzących stan techniki; poziom wynalazczy, 
a zatem posiadanie cech doniosłości i nie 
rutynowego rozwiązania problemu oraz 
przemysłowa stosowalność, polegająca 
na możliwości powtarzalnego osiągania 
w działalności gospodarczej skutków tech-

10 L. Bender, Wynalazki, Warszawa 1995, s.6.
11 A. Szewc, (w:) Kordyasz D.(red), Prawo wła-
sności przemysłowej, Warszawa 2010, s. 55.



§
76

Anna Świerczyna

nicznych będących celem wynalazku12.
Patent jest podmiotowym majątko-

wym prawem cywilnym, skutecznym erga 
omnes, o treści i granicach określonych 
w ustawie. Skutkiem udzielenia danej oso-
bie patentu jest, na podstawie art. 63 ust. 
1 prawa własności przemysłowej, pra-
wo wyłącznego korzystania z wynalazku 
w sposób zarobkowy lub zawodowy na ca-
łym obszarze Rzeczypospolitej. Oprócz 
patentu krajowego, wydawanego przez 
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, 
ochronę wynalazku zagwarantować można 
poprzez uzyskanie patentu europejskiego, 
która to instytucja została wprowadzona 
postanowieniami Konwencji o udziela-
niu patentów europejskich z 1973 roku. 
Udzielenie patentu europejskiego przyzna-
je „właścicielowi” wynalazku w każdym 
państwie umawiającym się, w stosunku, 
do którego wystąpił o udzielenie ochro-
ny, takie same prawa, jakie przyznawałby 
mu patent krajowy udzielony w państwie, 
a oprócz tego odnosi ten sam skutek i pod-
lega tym samym warunkom, co patent kra-
jowy udzielony przez to państwo13.

Wyróżnia się kilka typowych sytuacji 
udzielenia patentu dotyczącego produktu 
leczniczego, takich jak: ochrona samego 
produktu, jak wynalazku, następnie ochro-

12 Ustawa z dnia 30 VI 2000 r. Prawo własności 
przemysłowej, Dz. U. Z 2003 r. nr 119, poz.1117 
ze zm.
13 H. Dreszer-Lechańska, (w:) Własność przemy-
słowa w Unii Europejskiej, Gdańsk 2004, s.79.

na pierwszego zastosowania medycznego, 
ochrona drugiego i trzeciego zastosowania 
medycznego, ochrona sposobu wytwarza-
nia produktu leczniczego, a także ochrona 
zastosowania produktu w metodach poza-
medycznych14. Wskazać należy, że wie-
lość owych możliwości powoduje, iż firmy 
farmaceutyczne chętnie, a nawet masowo 
korzystają z rozwiązań systemów patento-
wych, chroniąc w ten sposób swoje prawa 
własności intelektualnej. Patenty, z jednej 
strony są, bowiem narzędziami stymulo-
wania innowacyjności w branży farma-
ceutycznej, dając możliwość odzyskania 
firmom nakładów poniesionych na ba-
dania i rozwój w okresie obowiązywania 
ochrony patentowej. Jednakże z drugiej 
strony, praktyka ukazuje, że nie do końca 
tak się dzieje, a firmy innowacyjne, którym 
zapewniono ochronę, zamiast inwestować 
w badania nad nowymi lekami, postana-
wiają w nieuzasadniony sposób wydłużać 
swój monopol patentowy na istniejące pro-
dukty, skupiając się tym samym na uzy-
skiwaniu dochodów z najliczniej sprze-
dawanych leków. Działania ich prowadzą 
do powstania tzw. „gąszczy patentowych” 
oraz „ciągłego odświeżania” podstawowe-
go patentu, powstrzymując producentów 
generycznych przed wejściem na rynek15. 

14 Ż. Pacud, Ochrona patentowa produktów... , 
s.104.
15 Ż. Pacud, Ochrona patentowa zastosowań 
medycznych (w:) Rynek farmaceutyczny a prawo 
własności intelektualnej, s.31.
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Tego typu zachowanie szkodzi nie tylko 
konkurencyjności na rynku farmaceutycz-
nym, ale w dalszej perspektywie również 
państwu oraz pacjentowi, który znajduje 
się na samym końcu owego łańcucha za-
leżności ekonomicznych, jako konsument 
produktu leczniczego. Czy, w przypadku, 
gdy ochrona przyznana producentowi leku 
ogranicza możliwości pacjenta do otrzy-
mania niezbędnego mu leku, możemy 
mówić o konflikcie między prawem wła-
sności intelektualnej a prawem człowie-
ka do ochrony zdrowia? Aby ocenić ową 
rozbieżność, należy szczegółowo określić 
treść prawa człowieka do ochrony zdrowia.

III. Dostęp do leków, jako wy-
raz prawa do ochrony zdro-
wia

W dzisiejszych czasach za zdrowie 
przyjmuje się całkowity dobrostan fizycz-
ny, psychiczny i społeczny człowieka, a nie 
wyłącznie brak choroby czy niedomagań16. 
Natomiast sama idea prawa człowieka do 
ochrony tego stanu, jakim jest zdrowie, 
zakorzeniona jest w koncepcjach filozo-
ficznych leżących u podstaw przemian 
społecznych drugiej połowy XIX wieku17. 
Prawa człowieka, rozwijając się etapami 
wraz z rozwojem społeczeństwa, obejmu-

16 D.Karkowska, Prawa pacjenta, Warszawa 2004, 
s.81.
17 M. Barczewski, Prawa własności intelektualnej 
w światowej organizacji handlu a dostęp do pro-
duktów leczniczych, Warszawa 2013, s.180.

ją trzy generacje praw: prawa i wolności 
osobiste i polityczne, prawa i wolności 
społeczne, kulturalne i ekonomiczne oraz 
prawa i wolności do pokoju, środowiska 
i rozwoju. Z punktu widzenia tego opraco-
wania, ważnym jest wskazanie praw dru-
giej generacji, jako źródła prawa do ochro-
ny zdrowia, które jednakże związane są 
także z prawami pierwszej generacji. Pra-
wa człowieka, pierwotnie funkcjonujące, 
jako maksymy moralne czy idee, następnie 
objęte zostały prawem pozytywnym i uzy-
skały charakter praw podstawowych- upra-
wień człowieka dających mu możliwość 
żądania od organów państwowych realiza-
cji wynikających z nich roszczeń.  

Prawo do ochrony zdrowia, tak jak 
i inne prawa człowieka, chronione jest 
jednocześnie przez prawo międzynarodo-
we jak i prawo krajowe. Pierwszą umową 
międzynarodową o powszechnym zasięgu 
oddziaływania, w której sformułowano 
prawo do zdrowia, była przyjęta w 1946 
roku Konstytucja Światowej Organizacji 
Zdrowia18, w preambule, której wskazano, 
że „Korzystanie z najwyższego, osiągal-
nego poziomu zdrowia jest jednym z pod-
stawowych praw każdej istoty ludzkiej 
bez różnicy rasy, religii, przekonań poli-

18 Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia, 
Porozumienie zawarte przez Rządy reprezento-
wane na Międzynarodowej Konferencji Zdrowia 
i Protokół dotyczący Międzynarodowego Urzędu 
Higieny Publicznej, podpisane w Nowym Jorku 
dnia 22 VII 1946 r., Dz. U. z 1948 r., poz. 477 
z późn. zm.
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tycznych, warunków ekonomicznych czy 
społecznych”. Dwa lata później, prawo 
do ochrony zdrowia ujęte zostało również 
w Powszechnej Deklaracji Praw Człowie-
ka19, jako element prawa do odpowied-
niego poziomu życia. Następnie swoiste 
uprawnienie jednostki do żądania ochrony 
zdrowia odnaleźć można w art. 12 Między-
narodowego Paktu Praw Gospodarczych, 
Społecznych i Kulturalnych20, który sta-
nowi: „Państwa Strony niniejszego Pak-
tu uznają prawo każdego do korzystania 
z najważniejszego osiągalnego poziomu 
ochrony zdrowia fizycznego i psychiczne-
go. Kroki, jakie Państwa Strony niniejsze-
go Paktu powinny podjąć dla osiągnięcia 
pełnego wykonania tego prawa, będą obej-
mowały środki konieczne do: a) zapew-
nienia zmniejszenia wskaźnika martwych 
urodzeń i śmiertelności niemowląt oraz do 
zapewnienia zdrowego rozwoju dziecka; 
b) poprawy higieny środowiska i higieny 
przemysłowej we wszystkich aptekach; c) 
zapobiegania chorobom epidemicznym, 
endemicznym, zawodowym i innym oraz 
ich leczenia i zwalczania; d) stworzenia 
warunków, które zapewniłyby wszystkim 
pomoc i opiekę lekarską na wypadek cho-
roby.”. Ponadto wskazać należy, że Ko-

19 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka przyję-
ta rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji 
Narodów Zjednoczonych 217/III A w dniu 10 XII 
1948 r.
20 Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, 
Społecznych i Kulturalnych z dnia 19 XII 1966 r., 
Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz. 167 z załącznikiem.

mitet Praw Gospodarczych, Socjalnych 
i Kulturalnych w Uwagach Ogólnych nr 14 
do art.12 MPPGSiK wskazał na prawo do 
zdrowia, jako fundamentalne prawo czło-
wieka, niezbędne do korzystania z innych 
praw człowieka.

W systemie prawa europejskiego, 
najważniejszym dokumentem będącym 
podstawą praw człowieka jest Europejska 
Karta Praw Człowieka i mimo tego, że pra-
wo do zdrowia nie zostało w niej wprost 
wskazane, Europejski Trybunał Praw 
Człowieka w swych orzeczeniach dąży do 
takiej wykładni art.3 Karty, by zawierał 
w sobie prawo do ochrony zdrowia.21 Po-
nadto, prawo do zdrowia określone zosta-
ło w jeszcze trzech aktach normatywnych 
obowiązujących w europejskim systemie 
prawnym. Mowa o Europejskiej Karcie 
Społecznej (art. 11)22, Konwencji o ochro-
nie praw człowieka i godności jednostki 
ludzkiej w dziedzinie zastosowania bio-
logii i medycyny z 4 IV 1997 r., w której, 
w art.3 zawarte zostało prawo do słusznej 
i sprawiedliwej opieki zdrowotnej oraz 
Karcie Praw Podstawowych Unii Europej-
skiej, gdzie art.35 stanowi, że „Każdy ma 
prawo dostępu do profilaktycznej opieki 
zdrowotnej i prawo do korzystania z lecze-

21 M. Skwarzyński, Granice własności intelektu-
alnej w kontekście prawa człowieka do zdrowia, 
(w:) Załucki M. (red.), Rozwój prawa własności 
intelektualnej w sektorze farmaceutycznym, s.80.
22 Europejska Karta Społeczna z dnia 18 X 1961 
roku, Dz.U. Z 1999 r. Nr 8, poz. 67 ze zm.
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nia na warunkach ustanowionych w usta-
wodawstwach i praktykach krajowych. 
Przy określaniu i realizowaniu wszystkich 
polityk i działań UE zapewnia się wysoki 
poziom ochrony zdrowia ludzkiego.”

Przechodząc do krajowego porządku 
prawnego, najważniejszą normą dotyczącą 
prawa do ochrony zdrowia jest art. 68 Kon-
stytucji stanowiąc, iż „1.Każdy ma prawo 
do ochrony zdrowia. 2.Obywatelom, nie-
zależnie od ich sytuacji materialnej, wła-
dze publiczne zapewniają równy dostęp do 
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej 
ze środków publicznych. Warunki i zakres 
udzielania świadczeń określa ustawa. 3. 
Władze publiczne są obowiązane do za-
pewnienia szczególnej opieki zdrowotnej 
dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom 
niepełnosprawnym i osobom w podeszłym 
wieku. 4. Władze są obowiązane do zwal-
czania chorób epidemicznych i zapobiega-
nia negatywnym dla zdrowia skutkom de-
gradacji środowiska. 5. Władze publiczne 
popierają rozwój kultury fizycznej, zwłasz-
cza wśród dzieci i młodzieży”. Przepis ten 
wskazuje na ogólny charakter prawa do 
ochrony zdrowia, którego podmiotem jest 
każdy człowieka, przy czym jednocześnie 
ustanawia obowiązek władz publicznych 
do zapewnienia wyłącznie każdemu oby-
watelowi równego dostępu do świadczeń 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych.

Po dogłębnej analizie norm, należy 

zdefiniować, czym jest „ochrona zdrowia” 
i „prawo do ochrony zdrowia”. W szero-
kim znaczeniu ochrona zdrowia oznacza 
wszelkie działania, które bezpośrednio lub 
pośrednio związane są z zapobieganiem 
chorobom, utrzymaniem i poprawianiem 
stanu zdrowia23. Uściśleniu owych dzia-
łań podjęła się S. Golimowska wskazując 
na ochronę zdrowia, jako logiczną, cało-
ściową perspektywę zdrowotną w życiu 
społeczeństwa i jego jednostek ujmują-
cą: zdrowie publiczne, opiekę zdrowot-
ną, opiekę długoterminową, rehabilitację, 
opiekę społeczną oraz opiekę paliatywną24. 
Wobec powyższego, prawo do ochrony 
życia niewątpliwie jest, co wcześniej było 
przywołane, prawem socjalnym, jednakże 
szczególnej kategorii. Bowiem zdrowie, 
jako jedno z najbardziej wartościowych 
dóbr człowieka, umożliwia korzystanie 
z innych praw i wolności, przy czym, co 
najważniejsze, nie można zagwarantować 
ochrony najcenniejszego dobra, jakim jest 
ochrona życia bez stworzenia wystarczają-
cych podstaw do ochrony zdrowia. Istot-
ne w ramach tej pracy jest stwierdzenie, 
że prawo do ochrony zdrowia fizycznego 
i psychicznego, jak podkreślił Komitet 
do Praw Gospodarczych, nie ogranicza 

23 A. Baran (w:) Hrynkiewicz J. (red.),  Mierniki 
i wskaźniki w systemie ochrony zdrowia, Warsza-
wa 2001.
24 S. Golimowska, Problemy i koszty funkcjonowa-
nia systemu ochrony zdrowia w Polsce a potrzebne 
zmiany i reformy, Kontrola Państwowa 2006, nr 1, 
s.14.
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się do prawa do opieki zdrowotnej, lecz 
musi być rozumiane, jako prawo do korzy-
stania z szeregu udogodnień, dóbr, usług 
i warunków koniecznych dla urzeczywist-
nienia najwyżej osiągalnego stanu zdro-
wia. Przez ten szereg udogodnień należy 
rozumieć również dostęp do podstawo-
wych produktów leczniczych, zważywszy 
na fakt, iż obecnie prewencja, leczenie 
i kontrola większości chorób opiera się 
głównie na produktach leczniczych, jako 
integralnej i niezbędnej części terapii.25 
Dostęp do leków jest, więc czynnikiem 
umożliwiającym człowiekowi korzystanie 
z najwyższego poziomu ochrony zdrowia, 
stanowiąc jednocześnie komponent prawa 
do zdrowia, a nawet życia.

IV. Aspekt ekonomiczny prawa 
dostępu do leków

Zobowiązanie państwa do zapew-
nienia dostępności produktów leczniczych, 
co zostało podkreślone na Zgromadzeniu 
Ogólnym Narodów Zjednoczonych przez 
specjalistę Paula Hunta w dnia 13 IX 2006 
roku26, obejmuje cztery aspekty. Pierw-
szy z nich to konieczność dostępu do le-
ków na całym terytorium państwa. Drugi 
to dostępność leków w sensie ekonomicz-

25 M. Barczewski, Prawa własności intelektualnej 
w światowej organizacji handlu a dostęp do pro-
duktów leczniczych, Warszawa 2013, s.187.
26 UN, The right of everyone to the enjoyment of 
the highest attainable standard of physical and 
mental health, A/61/338, pkt 49.

nym, a mianowicie ich dostępność także dla 
osób ubogich. Trzeci aspekt to dostępność 
uwolniona od jakichkolwiek dyskrymina-
cji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie 
etniczne i status społeczno-ekonomiczny 
pacjenta. Czwarty aspekt podkreśla ko-
nieczność dysponowania wiarygodnymi in-
formacjami na temat leków przez zarówno 
pracowników służby zdrowia jak i pacjen-
tów.27 Trzeci aspekt prawa dostępu do leków 
spełniany jest przez politykę zdrowotną 
państwa, wdrążającą mechanizmy refunda-
cji kosztów produktów leczniczych, wyro-
bów medycznych oraz środków żywienio-
wych specjalnego przeznaczenia. Instytucja 
refundacji służąca dostępności produktów 
leczniczych, a zatem także samej promocji 
zdrowia publicznego, rozumiana jest jako 

„zwrot, z zasobów podmiotu finansującego, 
np. budżetu państwa, środków pieniężnych 
wydatkowanych zastępczo przez jednostkę 
gospodarczą, np. aptekę, na określony cel 
np. zakup leków” (por. M. Czech, Farma-
koekonomika jako narzędzie zarządzania 
lekami w Polsce, Warszawa 2006, s.259). 
Najistotniejszy wpływ na dostępność pa-
cjentów do produktów leczniczych ma ich 
cena, dlatego polityka refundacyjna, zapew-
niająca „umiarkowaną cenę” towaru, ma 
ogromne znaczenie dla ochrony zdrowia.

W świetle rozważań dotyczących pra-

27 UN, Access to mediation in the context of 
pandemics such as HIV/AIDS, tuberculosis and 
malaria. Commission on Human Rights Resolu-
tion 2003/29, pkt 1.
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wa do ochrony zdrowia i prawa do dostę-
pu do leków powróćmy do kwestii polityki 
patentowej koncernów farmaceutycznych, 
zmierzającej do utrzymywania monopolu 
w produkcji leków na danym rynku. Uzyski-
wanie kolejnych patentów  na lek ogranicza 
wejście na rynek konkurencji generycznej, 
której produkty sprzedają się po znacznie 
niższych cenach, a co z tego wynika, kon-
kurencja ta zapewnia dostęp do produktów 
leczniczych w aspekcie ekonomicznym, bę-
dący odzwierciedleniem praw człowieka. 
W takiej sytuacji pojawia się nam sprzecz-
ność między prywatnym prawem własności 
intelektualnej producenta innowacyjnego 
a posiadającym charakter publicznym pra-
wem człowieka do ochrony zdrowia. Szcze-
gólnie na polskim rynku farmaceutycznym 
zauważyć można ten konflikt, kiedy to ok. 
23% pacjentów nie realizuje częściowo re-
cept, a w 3% w całości wszystkich na nich 
zaordynowanych leków, głównie ze wzglę-
dów ekonomicznych28. Producenci leków 
generycznych w Polsce posiadają mocną 
pozycję na rynku, gdyż ok.76% sprzeda-
wanych leków w Polsce jest lekami gene-
rycznymi wobec 26% leków oryginalnych29. 
Przy udziale wartościowym leki generyczne 
uzyskują 60%, a leki oryginalne 40%.30 Ra-
cjonalnym rozwiązaniem owego konfliktu 

28 Polityka Lekowa Państwa 2004-2008, s.7, do-
kument dostępny na stronie internetowej Minister-
stwa Zdrowia http://www.mz.gov.pl
29 Ż. Pacud, Ochrona produktów..., s.284.
30 Tamże, s.285.

są działania państwa, które powinno dążyć 
do optymalizacji wydatków związanych 
z zakupem produktów leczniczych, poprzez 
wcześniej wspomniany system refundacji. 
Jednakże wobec ciągłego wzrostu nakła-
dów państwa na ochronę zdrowia, możli-
wości finansowe państwa wydają się być 
ograniczone, jednocześnie nie zaspokajając 
potrzeb zdrowotnych społeczeństwa przy 
uwzględnieniu jego sytuacji materialnej. 
Właściwego rozwiązania nie stanowi rów-
nież całkowita faworyzacja dostępności do 
tanich leków odtwórczych, mimo tego, że 
mogłaby ograniczyć wydatki zarówno z bu-
dżetu państwa, jak i z budżetów domowych 
pacjentów, gdyż pozbawienie skutecznej 
ochrony praw własności intelektualnej fir-
my leków oryginalnych, spowodowałoby 
zatrzymanie prac badawczych nad nowymi, 
innowacyjnymi lekami mogącymi zapo-
biegać chorobom znanym, jak i tym, które 
nieustannie podlegają procesowi muta-
cji. Przy czym jednak, co powtarza się za 
wnioskami Rady Unii Europejskiej, silny 
sektor leków generycznych stanowi także 
mocny bodziec stymulujący innowację, jak 
i rozpowszechnianie tej innowacji poprzez 
nadanie możliwości budżetowych na zakup 
nowych innowacyjnych leków, sprzyjając 
powszechności świadczeń zdrowotnych31.

31 Polityka Lekowa Państwa 2004-2008, s.11 i 28, 
dokument dostępny na stronie internetowej Mini-
sterstwa Zdrowia http://www.mz.gov.pl
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V. Podsumowanie
Podsumowując, podkreślić należy, że 

prawo człowieka do zdrowia nie może jedno-
znacznie stanowić podstawy do ograniczenia 
prawa własności intelektualnej producenta 
leku, zważywszy na działalność producenta 
nakierowaną niewyłącznie na osiągnięcie 
zysków, a także przyczyniającą się do ochro-

ny podstawowych praw człowieka jak życie 
i zdrowie. Wobec powyższego, stawia się 
postulat w stronę ustawodawcy do ciągłego 
monitorowania mechanizmów rynkowych 
oraz wprowadzania odpowiednich regula-
cji w celu ważenia takich wartości jak po-
wszechność opieki zdrowotnej, innowacyj-
ność i konkurencyjność.
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