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Zakres zgody pacjenta na zabieg medyczny 
i upoważnienie lekarza do jego przekroczenia 

Streszczenie:

Zgoda pacjenta stanowi podstawę działania lekarza, legitymizując czynność medycz-
ną i wyznaczając jej zakres. Obowiązujące przepisy prawa ograniczają wszelkie wyjątki 
od zasady, że to pacjent wyznacza granice działania lekarza, do wyjątkowych sytuacji 
mieszczących się w ramach tzw. wyjątku terapeutycznego. Brak jest jednak regulacji tak 
legalizującej, jak i zakazującej upoważnienia przez pacjenta do przekroczenia przez le-
karza zakresu pierwotnej zgody na czynność medyczną. Wobec braku jednoznacznej 
podstawy prawnej w ustawach medycznych, sięgnąć należy do przepisów ogólnych pra-
wa cywilnego regulującego warunkowe czynności prawne i przeanalizować możliwość 
zastosowania rozwiązania cywilistycznego do zezwolenia na zabieg medyczny. Podstawą 
tej analizy jest bowiem obowiązująca teza o dopuszczalności odpowiedniego stosowania 
przepisów prawa cywilnego do oświadczenia, jakim jest zgoda pacjenta. 

Słowa kluczowe: prawa pacjenta, zgoda pacjenta, naruszenie praw pacjenta

1. Wstęp

Zgoda pacjenta jest podstawą legalnego działania lekarza i kluczowym elementem każ-
dej czynności medycznej. Oznacza to nie tylko zobowiązanie lekarza do uzyskania 
zezwolenia pacjenta, ale także ścisłe go przestrzeganie, bowiem tylko poruszanie się 
w granicach zgody pacjenta czyni lekarza uprawnionym do działania. Z tak znaczącą 
funkcją zgody związany jest atrybut jej szczegółowości, a jednocześnie zakaz udzielania 

1  Doktorantka w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, 
Uniwersytet Wrocławski.
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zgody bankietowej (ogólnej). Oczywiste zaprzeczenie dopuszczalności zgody in blanco, 
utożsamianej z samowolą lekarza i pogwałceniem praw pacjenta, przestaje być jednak 
tak klarowne w sytuacji tzw. przekroczenia zakresu zgody pacjenta. 

Analiza obowiązujących przepisów prawa medycznego, poza tzw. wyjątkiem tera-
peutycznym, odmawia uzasadnienia dla wykraczania przez lekarza poza granice zgody. 
Co jednak w sytuacji, gdy to sam pacjent upoważnia lekarza do wykroczenia, w razie 
konieczności, poza ramy pierwotnej zgody i pierwotnego celu zabiegu? Przedmiotowy 
artykuł poświęcony będzie analizie dopuszczalności upoważnienia lekarza do przekro-
czenia zakresu zgody na gruncie prawa medycznego oraz przepisów prawa cywilnego 
poświęconych warunkowej czynności prawnej. 

2. Atrybut szczegółowości zgody pacjenta i problematyka zgody blankietowej

Z prawa pacjenta do wyrażenia zgody na świadczenie zdrowotne wynika, że pacjent 
udziela zezwolenia na dokonanie określonej czynności medycznej. Art. 16 u.p.p.2 
wskazuje wprost, że przeprowadzenie każdego świadczenia zdrowotnego wyma-
ga zgody pacjenta, z czego należy wywodzić, że zgoda ta musi być oświadczeniem 
szczegółowym i konkretnym. Każde świadczenie zdrowotne, bez względu na zakres 
i ryzyko niepowodzenia zabiegu, powinno być przy tym traktowane indywidualnie, 
nawet gdy dana czynność medyczna stanowi jeden z elementów procesu leczenia3. 
W tym duchu niejednokrotnie wypowiadał się Sąd Najwyższy, czego przykładem 
może być wyrok z dnia 25 marca 1981 r., w którym stwierdzono, że zgoda pacjen-
ta jest wymagana na każdy zabieg, również na wstępną diagnostykę poprzedzającą 
przeprowadzenie operacji4. 

Czynność medyczna, której ma zostać poddany pacjent, winna być szczegółowo 
wskazana i opisana, zarówno w sytuacji, gdy zgoda jest udzielana ustnie, jak i pisem-
nie, czy za pomocą opracowanego wcześniej formularza. Wymóg konkretyzacji zgody 
urzeczywistnia obowiązek należytego poinformowania pacjenta o procesie leczenia. 
Pacjent musi bowiem posiadać szczegółową wiedzę dotyczącą dóbr, które zostaną na-
ruszone oraz rozeznanie co do tego, w jaki sposób nastąpi to naruszenie. W kwestii 
treści zgody pacjenta doktryna postuluje stosowanie rozbudowanego opisu interwencji 
medycznej, zwierającego wybraną metodę postępowania leczniczego oraz rodzaj zabie-
gu, a w razie konieczności także cel danej czynności. Jeżeli lekarz korzysta z wcześniej 
sporządzonego formularza zgody, powinien zadbać o to, by opis czynności medycznej 

2  Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016, poz. 186, 
ze zm.), dalej: „u.p.p.”.

3  W tym kontekście należy wskazać klasyczny przykład wyrażenia osobnej zgody na podanie środka 
usypiającego w ramach przeprowadzenia zabiegu operacyjnego; tak: B. Janiszewska, referat pt. „Prawa 
lekarza w perspektywie prawa pacjenta do wyrażenia zgody na świadczenie zdrowotne” wygłoszony 
podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawa lekarza” (Dolnośląska Izba Lekarska, 18 września 
2015 r.), notatki prywatne.

4  Wyrok SN z 25 marca 1981 r., II CRN 74/81, LEX nr 8312.
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sformułowany był w zrozumiały, przystępny sposób, w miarę możliwości, wyrażony 
językiem potocznym5. 

Atrybut szczegółowości zgody pacjenta odnosi się nie tylko do określenia kon-
kretnego rodzaju czynności medycznej, ale także jej celu. Ma to szczególne znaczenie 
w zakresie czynności diagnostycznych. Niejednokrotnie zdarza się bowiem, że lekarz 
rozszerza cel czynności diagnostycznych, a nawet samowolnie podejmuje badania, 
w ramach przeprowadzania innej interwencji medycznej. W kwestii konieczności 
uzyskania zgody pacjenta na każdą czynność diagnostyczną, Sąd Najwyższy wy-
powiedział się w wyroku z dnia 22 września 1967 r. Przedmiotowy stan faktyczny 
dotyczył pacjenta, od którego pobrano próbkę do analizy histopatologicznej w trakcie 
zabiegu operacyjnego, na który wyraził zgodę. Sąd Najwyższy stwierdził, że: „Po-
branie wycinka skóry dla celów badania histopatologicznego dopuszczalne jest tyl-
ko za zgodą pacjenta. Jeżeli takie pobranie – bez zgody pacjenta wywołało rozstrój 
zdrowia lub inną szkodę na sobie, może ono powodować odpowiedzialność za szkodę, 
choćby nawet dokonane zostało zgodnie z wymaganiami sztuki lekarskiej w zakresie 
diagnozy raka skóry”6. Kazus ten przywoływany jest często w sprawach dotyczących 
rozszerzenia celu czynności diagnostycznych, na które wyraził zgodę pacjent, o test 
na obecność wirusa HIV7.

Udzielenie przez pacjenta szczegółowej zgody na czynność diagnostyczną stwarza 
także inne istotne problemy praktyczne. W literaturze zwraca się uwagę, że zezwolenie 
pacjenta musi zostać poprzedzone udzielaniem informacji odnośnie zakresu przepro-
wadzanych badań. Tymczasem w procesie diagnozowania trudno jest jednoznacznie 
określić, jakie konkretnie czynności będą podejmowane w celu stwierdzenia co do-
lega pacjentowi. Najodpowiedniejszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest, według 
R. Kubiaka, pouczenie pacjenta o wątpliwościach diagnostycznych i uzyskanie zgody 
na bardzo szeroki katalog badań8. Natomiast jeżeli celem badań jest zweryfikowanie 
czy też potwierdzenie postawionej już diagnozy, zgoda powinna obejmować jedynie 
niezbędne badania9.

Wyrażenie przez pacjenta zgody na konkretny rodzaj czynności medycznej stanowi 
nie tylko realizację przysługującego mu prawa, ale pozostaje także zabezpieczeniem dla 
lekarza przed odpowiedzialnością za przeprowadzenie zabiegu bez zgody oraz rozwią-
zuje kwestie dowodowe w tym zakresie. 

Wymóg zgody precyzyjnej (określanej niekiedy terminem specific consent, zapo-
życzonym z literatury brytyjskiej10) stanowi przeciwieństwo zgody blankietowej, któ-
ra zakłada akceptację przez pacjenta wszelkich koniecznych czynności medycznych. 

5  S. Niemczyk, A. Łazarska, Materialnoprawne elementy aktu zgody pacjenta w ujęciu prawnym 
i medycznym, PiM 2005, Nr 2, s. 55.

6  Wyrok SN z 22 września 1967 r., I CR 188/67, LEX nr 6213.
7  M. Świderska, Zgoda pacjenta na zabieg medyczny, Toruń 2007, s. 54. 
8  R. Kubiak, Zgoda na zabieg medyczny. Kompendium dla lekarzy, Kraków 2013, s. 53.
9  Ibidem.
10  S. Niemczyk, A. Łazarska, op.cit., s. 55.
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Doktryna zgodnie podważa ważność zgody blankietowej11, niemniej nadal znajduje ona 
powszechne zastosowanie w praktyce polskich szpitali. Również w orzecznictwie sądów 
powszechnych podkreśla się znaczenie zezwolenia pacjenta, odrzucając dopuszczalność 
stosowania zgody blankietowej. Rzeczywistą funkcję zgody in blanco uchwycił Sąd 
Okręgowy w Krakowie w wyroku z dnia 20 lipca 2004 r., stwierdzając, że „nie można 
tolerować praktyki traktującej zgodę jako niemający znaczenia wymóg biurokratyczny, 
który ma charakter blankietowy”12.

Zgoda blankietowa, zwana w literaturze także zgodą in blanco13 czy zgodą ogólną14, 
polega na wyrażeniu przez pacjenta zgody na leczenie bez sprecyzowania konkretnego 
świadczenia zdrowotnego, jakie ma mu zostać udzielone. Treścią zgody blankietowej 
może być zarówno globalne zezwolenie na wszystkie interwencje medyczne, jak i ze-
zwolenie na to, aby to lekarz podjął decyzję o zastosowaniu konkretnej metody leczenia, 
zwalniając go z obowiązku konsultacji z pacjentem15. W pierwszym przypadku nie 
określa się w ogóle przedmiotu zgody, zaś w drugim pozostawia jego sprecyzowanie 
do dyspozycji podmiotu udzielającego świadczenie zdrowotne.

W przeważającej części przypadków zgody blankietowe udzielane są w momencie 
przyjmowania do szpitala16, poprzez podpisanie przez pacjenta gotowego formularza 
obejmującego oświadczenie o treści: „Zgadzam się na proponowane leczenie i zabieg 
operacyjny”. Bardzo często takie formularze zawierają także potwierdzenie udziele-
nia informacji przez lekarza oraz odpowiedzi na pytania pacjenta. Tak sformułowana 
zgoda nie ma mocy prawnej17 i należy ją traktować jedynie jako wyrażenie zezwolenia 
na przyjęcie do szpitala i rozpoczęcie hospitalizacji, ewentualnie zastosowanie wstępnej 
diagnostyki18. Nie jest to jednak w żadnej mierze podstawa do przeprowadzenia innych 
świadczeń zdrowotnych, bez względu na stopień ich skomplikowania i ryzyka, szczegól-
nie że zwykle w chwili przyjmowania pacjenta do placówki, postawienie diagnozy i za-
proponowanie konkretnego leczenia jest niemożliwe. W takim tonie wypowiedział się 
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 listopada 1972 r. orzekając, że pomimo wyrażenia 

11  Przeciwko stosowaniu zgody blankietowej wypowiedzieli się m.in.: R. Kubiak, Prawo medyczne, 
Warszawa 2014, s. 303; Idem, Zgoda na zabieg…, s. 53; S. Niemczyk, A. Łazarska, op.cit., s. 53; U. Droz-
dowska, W. Wojtal, Zgoda i informowanie pacjenta, Warszawa 2010, s. 25; D. Karkowska, Ustawa o pra-
wach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, Warszawa 2012, s. 253; J. Bujny, Prawa pacjenta. 
Między autonomią a paternalizmem, Warszawa 2007, s. 164; T. Dukiet-Nagórska, Świadoma zgoda 
pacjenta w ustawodawstwie polskim, PiM 2000, Nr 6‒7, s. 87; A. Zoll, Odpowiedzialność karna lekarza 
za niepowodzenie w leczeniu, Warszawa 1988, s. 22.

12  Wyrok SO w Krakowie z 20 lipca 2004 r., I A Ca 424/04, OSP 2008, Nr 6, poz. 678, s. 462.
13  Tak: D. Karkowska, op.cit., s. 253. 
14  M. Świderska [w:] Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, red. M. Neste-
rowicz, Warszawa 2009, s. 163.

15  U. Drozdowska, W. Wojtal, op.cit., s. 25.
16  Choć niewykluczone są stany faktyczne, w których taka zgoda udzielana jest w leczeniu stacjonarnym. 
17  M. Nesterowicz, Prawo medyczne, Toruń 2013, s. 126.
18  R. Kubiak, Prawo medyczne…, s. 303.
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zgody przez pacjenta na przyjęcie do placówki szpitalnej, musi on zaakceptować od-
rębnie wszystkie zabiegi, które mają być wobec niego wykonywane19. 

Zgodą nie jest również podpis złożony pod kartą choroby, którą przygotowuje się 
w momencie przyjmowania pacjenta do leczenia szpitalnego. Taką praktykę negatywnie 
ocenił Sąd Najwyższy, stwierdzając w wyroku z dnia 14 listopada 1972 r., że brak sprze-
ciwu pacjenta, czy też automatyczne złożenie podpisu na dokumencie obejmującym 
historię choroby nie może być traktowane jako zgoda pacjenta na zabieg medyczny20. 
Zdarza się jednak, że podpisanie przez pacjenta dokumentu historii choroby inter-
pretowane jest przez lekarza jako wyrażenie generalnej zgody na wszystkie zabiegi. 
Nierzadko w treści tej dokumentacji zawarte jest szablonowe oświadczenie o wyrażeniu 
zgody ogólnej. 

Skrajnym przypadkiem jest zgoda o charakterze carte blanche21, będąca niewypeł-
nionym formularzem podpisanym jedynie przez pacjenta, który jest uzupełniany przez 
lekarza. Takie działanie jest naganne, nie tylko ze względu na rażące łamanie funda-
mentalnych praw pacjenta, ale także z powodu przerzucenia ciężaru udowodnienia 
następczego wypełnienia dokumentu zgody przez lekarza na pacjenta dochodzącego 
swych roszczeń w procesie. 

Zezwolenie udzielone w formie zgody blankietowej stanowi w rzeczywistości jedynie 
pozorną realizację prawa pacjenta do wyrażenia zgody i w obecnym stanie prawnym 
oznacza udzielenie przez pacjenta zgody nieświadomej, a zatem nieważnej.

3. Upoważnienie do przekroczenia zakresu zgody pacjenta 

Problematyka przekroczenia zakresu zgody pacjenta przez lekarza stanowi niezmiennie 
przedmiot rozważań doktryny. Zgodnie z dominującym stanowiskiem, takie działanie 
lekarza jest niezgodne z prawem. Jedynym ustawowym wyjątkiem dopuszczonym w za-
kresie przekroczenia przez lekarza granic zezwolenia jest tzw. wyjątek terapeutyczny, 
uregulowany w art. 35 ust. 1 u.z.l.22, którego wykorzystanie obwarowane jest wieloma 
przesłankami materialnymi i formalnymi. Oczywistym jest, że takie działanie jest moż-
liwe wyłącznie w sytuacji zagrożenia utraty życia przez pacjenta, ciężkiego uszkodzenia 
ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia23. W praktyce dotyczy to sytuacji, w których, aby 
uzyskać zgodę pacjenta na rozszerzenie zakresu zabiegu, konieczne byłoby przerwanie 
operacji i wybudzanie pacjenta, a następnie ponowne podanie narkozy czy wprowa-
dzenie w znieczulenie ogólne. W wielu przypadkach jest to niemożliwe i niebezpieczne 

19  Wyrok SN z 14 listopada 1972 r., I CR 03/72, niepubl. 
20  Wyrok SN z 14 listopada 1972 r., I CRN 463/72, NP 1975, Nr 4, s. 585.
21  Tak: S. Niemczyk, A. Łazarska, op.cit., s. 51.
22  Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2016, poz. 2020, ze zm.), 
dalej: „u.z.p.”. Odesłanie do art. 35 u.z.p. zawiera także u.p.p. w art. 19.

23  M. Nesterowicz zwraca jednak uwagę, że wyjątek terapeutyczny nie może maskować błędu diagno-
stycznego; tak: M. Nesterowicz, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 grudnia 1969 r., II CR 
551/69 [w:] Prawo medyczne: komentarze i glosy do orzeczeń sądowych, Warszawa 2014, s. 206.
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dla pacjenta, stąd ustawodawca przewidział odstąpienie od zasady uzyskania zgody 
pacjenta w tak szczególnych okolicznościach. M. Sośniak, odpowiadając na postawione 
przez siebie pytanie, czy lekarz jest związany granicami zgody pacjenta przy dokona-
niu zabiegu, wskazuje że: „w pewnych przypadkach w interesie chorego leży niekrę-
powanie lekarza sztywnymi granicami udzielonej zgody”24. Także judykatura uznaje 
dopuszczalność przekroczenia zakresu udzielonej przez pacjenta zgody w sytuacjach 
uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta oraz w przypadkach niewielkiego odstępstwa 
od początkowo planowanej interwencji. Egzemplifikacyjnie można wskazać wyrok 
Sądu Najwyższego z dnia 29 grudnia 1969 r., w którym stwierdzono, że przekroczenie 
zakresu zezwolenia udzielonego przez pacjenta może wystąpić „w wypadkach szcze-
gólnych, gdy nieprzeprowadzenie koniecznego zabiegu groziłoby życiu pacjenta albo 
gdy chodzi o nieznaczną a niezbędną korekturę projektowanego zabiegu”25. 

W podanych wyżej wypadkach dopuszczalność przekroczenia granic zgody pacjenta 
nie budzi wątpliwości, a przy tym jest uregulowana ustawowo. Wydaje się, że warto 
jednak rozważyć możliwość przekroczenia pierwotnej zgody na określoną czynność 
medyczną na podstawie upoważnienia udzielonego lekarzowi w tym zakresie przez 
samego pacjenta. Nietrudno bowiem wyobrazić sobie stan faktyczny, w którym podczas 
przeprowadzania operacji lekarz zdiagnozuje występowanie schorzenia nieobjętego 
zgodą na zabieg, które co prawda nie zagraża życiu pacjenta, ale wiąże się z koniecz-
nością przeprowadzania zabiegu ponownie. Dla wielu osób sama konieczność przeby-
wania w szpitalu jest obciążająca psychicznie, a przy tym stanowi komplikację w życiu 
osobistym i zawodowym. Nie można także pominąć kwestii negatywnego oddziaływa-
nia na organizm człowieka związków znieczulających podawanych przed operacją, czy 
nawet powstania, w wyniku kolejnego zabiegu, dodatkowych blizn na ciele pacjenta. 
Klauzule upoważniające do przekroczenia zgody pacjenta można niekiedy spotkać 
w formularzach zgody wykorzystywanych przez placówki medyczne26. Najczęściej treść 
takiego upoważnienia sprowadza się do oświadczenia pacjenta, że gdy podczas zabiegu 
lekarz stwierdzi inne albo współwystępujące schorzenie, które wymaga innych czyn-
ności niż zaplanowany zabieg, pacjent zgadza się na przeprowadzenie tych czynności 
przez zespół lekarski27.

Literatura przedmiotu oraz orzecznictwo odrzucają możliwość zastrzegania w zgo-
dzie pacjenta klauzul upoważniających lekarza do rozszerzenia zakresu prowadzone-
go zabiegu. M. Świderska, przywołując orzecznictwo sądów zagranicznych, omawia 
sprawę Rogers v. Lumbermens Mutual Causalty Co., w której pacjentka wyrażająca 
zgodę na zabieg usunięcia wyrostka robaczkowego, podpisała formularz zawierający 
oświadczenie zezwalające na podjęcie wszelkich niezbędnych działań dla takiej in-
terwencji. Sąd orzekający w sprawie odszkodowawczej odmówił temu oświadczeniu 

24  M. Sośniak, Znaczenie zgody uprawnionego w zakresie cywilnej odpowiedzialności odszkodowawczej, 
ZNUJ, Prace prawnicze 1959, Z. 6, s. 162.

25  Wyrok SN z 29 grudnia 1969 r., II CRN 551/69, OSPiKA 1971, Nr 6, poz. 118.
26  S. Niemczyk, A. Łazarska, op.cit., s. 59. 
27  Ibidem.
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mocy prawnej28. Z kolei w sprawie Pizzalotto v. Wilson sąd podważył ważność klauzuli 
upoważniającej lekarzy do „dokonania każdej interwencji uzupełniającej, która okaże 
się niezbędna lub wskazana podczas operacji”29. 

Również polskie sądy restrykcyjnie odnoszą się do przypadków rozszerzania gra-
nic zabiegu30. W doktrynie zwraca się uwagę, że zawieranie w treści zgody pacjenta 
upoważnienie do poszerzenia pola zabiegu oznacza w rzeczywistości posłużenie się 
zgodą blankietową31 i jako takie – nie ma mocy prawnej. Skuteczna zgoda na zabieg 
to zgoda świadoma, podjęta po przeanalizowaniu przez pacjenta informacji udzielonych 
mu przez lekarza. Upoważnienie do przekroczenia zakresu zgody oznacza zezwolenie 
na zbieg, co do którego pacjent nie ma wiedzy. Przeciwko dopuszczalności stosowania 
upoważnienia do przekroczenia zgody przemawia także fakt, że bardzo często same 
względy medyczne nie stanowią dla pacjenta wystarczającego uzasadnienia dla przepro-
wadzenia danej interwencji i, pomimo obiektywnej zasadności zastosowania leczenia, 
jest ono sprzeczne z indywidualną wolą chorego32.

Z kolei S. Niemczyk i A. Łazarska nie wykluczają dopuszczalności upoważnienia le-
karza do przekroczenia zakresu zgody, uznając, że takie zastrzeżenie w zezwoleniu me-
dycznym jest skuteczne, jeśli zostało określone w sposób wyraźny i stanowi wyłącznie 
wyraz woli pacjenta33. Z pewnością za uznaniem stosowania klauzuli upoważniającej 
do rozszerzenia pola zabiegu przemawiają okoliczności praktyczne, takie jak wygoda 
pacjenta, przyspieszenie procesu leczenia, a nawet minimalizacja kosztów leczenia. 
Według tych autorów, w obecnym stanie prawnym upoważnienie do rozszerzenia pola 
operacyjnego może być skutecznie sformułowane w ramach zgody pacjenta, a ważność 
tak udzielonego zezwolenia zależy od indywidualnej oceny przypadku. Jednakże ana-
liza dogmatyczno-prawna obowiązujących przepisów, dość szczegółowo regulujących 
instytucję zgody pacjenta, wskazuje, że ustawodawca nie dopuszcza stosowania takich 
oświadczeń. Należy zauważyć, że prawodawca nie zrezygnował zupełnie z uregulowa-
nia sytuacji, w której konieczne jest podjęcie czynności medycznej wykraczającej poza 
granice zgody pacjenta, normując tzw. wyjątek terapeutyczny. Z braku zakazu udzie-
lania takiego upoważnienia nie sposób wyprowadzać domniemanego przyzwolenia 
ustawodawcy, szczególnie wobec niezwykle rozbudowanego, zamkniętego katalogu 
ustawowo dopuszczalnych przypadków działania lekarza bez zgody. 

Nie ulega wątpliwości, że uznanie za dozwolone zawarcie w treści zezwolenia pa-
cjenta na zabieg zgody na rozszerzenie granic tego zabiegu w razie uznania tego przez 

28  Wyrok w sprawie Rogers v. Lumbermens Mutual Casualty Co., 119 So. Zd 649 (C. App. Louisiana, 
1960); za: M. Świderska, Zgoda pacjenta…, s. 92, przyp. 168.

29  Wyrok w sprawie Pizzalotto v. Wilson, 437 So. Zd. 589 (supr. C. Louisiana, 1983); za: M. Świderska, 
Zgoda pacjenta…, s. 93, przyp. 168.

30  Takie stanowisko wyraził m.in. SA w Krakowie w wyroku z 12 października 2007 r., I ACa 920/07, 
z glosą M. Nesterowicza, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 12 października 
2007 r., I ACa 920/07 [w:] Prawo medyczne: Komentarze…, s. 124‒128.

31  M. Świderska, Zgoda pacjenta…, s. 92. 
32  Ibidem. 
33  S. Niemczyk. A. Łazarska, op.cit., s. 59.
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lekarza za konieczne, stanowiłoby w swej istocie dopuszczenie zgody blankietowej. 
Jednakże należy zastanowić się nad możliwością skutecznego udzielenia przez pacjenta 
zgody obejmującej ściśle określone czynności alternatywne bądź dodatkowe. Chodzi 
o sytuacje, w których, obok zabiegu pierwotnie zakładanego, pacjent wyrażałby zgodę 
także na dokonanie innych, ściśle określonych czynności leczniczych, które według 
wiedzy lekarza mogłyby okazać się niezbędne. Niezwykle istotne będzie w takim przy-
padku rozważne określenie granic dopuszczalności takiej dyspozycji oraz przesłanek 
jej skuteczności. Słusznie uważa M. Świderska, że podstawą dopuszczalności upoważ-
nienia do przekroczenia zabiegu przez lekarza mogłaby być przewidywalność potrzeby 
rozszerzenia granic planowanej czynności medycznej34. Lekarz, w oparciu o poczy-
nioną diagnozę, mógłby określić z pewnym prawdopodobieństwem, jakie komplika-
cje mogą powstać podczas przeprowadzania zabiegu i w jaki sposób można, w takim 
wypadku, zmienić jego przebieg, aby zakończył się sukcesem. Odbierając od pacjenta 
zgodę na podstawowy zabieg, lekarz przedstawiłby hipotetyczne działania medyczne, 
określając ryzyko związane z ich przeprowadzeniem oraz zaniechaniem. Zgoda pa-
cjenta obejmowałaby zatem projektowany zabieg i, w razie konieczności, konkretne 
czynności alternatywne. Autorka czyni niniejsze rozważania w oparciu o rzeczywisty 
stan faktyczny będący przedmiotem analizy sądu amerykańskiego w sprawie Karp 
v. Cody. Pacjent miał zostać poddany operacji przeszczepienia serca, która obarczona 
jest duży ryzykiem niepowodzenia związanym z niepodjęciem pracy przez przeszcze-
piony organ. Stąd też udzielona przez pacjenta zgoda na zabieg zawierała dodatkową 
klauzulę, zgodnie z którą w razie nieprzywrócenia pracy przeszczepionego serca, lekarz 
miał wszczepić w nie rozrusznik pozwalający na normalne funkcjonowanie narzą-
du35. Oczywistym jest, że w polskim systemie prawnym lekarz mógłby w takim stanie 
faktycznym skorzystać z wyjątku terapeutycznego, wszak bez rozrusznika serce nie 
podjęłoby pracy, a w konsekwencji pacjent by zmarł. Niemniej przykład ten obrazuje, 
że na obecnym etapie rozwoju medycyny wiele problemów da się przewidzieć jeszcze 
przed drzwiami sali operacyjnej. 

Nie wydaje się zatem niemożliwym określenie przypuszczalnych czynności alter-
natywnych czy też dodatkowych w ramach konkretnego zabiegu. Kontrowersyjny 
charakter zgody obejmującej taki zakres działania lekarza w mojej ocenie sprowadza 
się do obowiązku zapewnienia pacjentowi poszanowania jego prawa do informacji 
oraz autonomii. Pacjent wyrażający zgodę na zabieg główny oraz możliwy zabieg al-
ternatywny, czy też inne czynności dodatkowe musi zostać w pełni poinformowany 
o ryzykach, konsekwencjach, a także perspektywach każdego świadczenia medyczne-
go zastrzeżonego w razie potrzeby. Co więcej, zasadne byłoby udzielenie pacjentowi 
informacji także o prawdopodobieństwie powstania konieczności wykroczenia przez 
lekarza poza projektowany zabieg i przeprowadzenia pozostałych procedur, na które 
zgodę wyraził pacjent. Brak jest w polskim porządku prawnym normy, która w spo-
sób jednoznaczny wyłączyłaby możliwość wyrażenia przez pacjenta zgody na zabieg 
34  M. Świderska, Zgoda pacjenta…, s. 92.
35  Wyrok w sprawie Karp v. Cody, 349 F. Supp. 408 (Texas, 1972), utrzymany w mocy – 493 F. Zd 408 
(5th Civ., 1974); za: M. Świderska, Zgoda pacjenta…, s. 92, przyp. 166.
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pierwotny z zastrzeżeniem dokonania zabiegu alternatywnego bądź innych czynności 
dodatkowych. Zasadnicze pytanie, jakie winno zostać zadane, dotyczy jednak, w mojej 
ocenie, nie podstawy prawnej a faktycznej zastosowywania takiego rozwiązania. Należy 
bowiem zauważyć, że stan faktyczny, w którym lekarz zmienia przedmiot bądź zakres 
zabiegu w sytuacji zagrożenia dla pacjenta został uregulowany prawnie w tzw. wyjątku 
terapeutycznym. W sytuacji, gdy doszło do niepowodzenia pierwotnie zakładanego 
zabiegu bądź też zachodzi konieczność wykonania dodatkowych procedur, ale brak jest 
niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia pacjenta, nie ma także przeszkód, aby ponownie 
omówić z pacjentem jego sytuację zdrowotną, zaktualizować plan leczenia i odebrać 
zgodę na inny zabieg.

4. Warunkowa zgoda

Kontynuując rozważania dotyczące możliwości zastrzegania alternatywnych przyzwo-
leń w treści zgody pacjenta warto rozważyć, czy zgoda może zostać udzielona pod 
warunkiem, w rozumieniu art. 89 k.c. Prawo cywilne daje możliwość odroczenia skut-
ku danej czynności prawnej i uzależnienia jego wystąpienia o zdarzenia przyszłego 
i niepewnego. Zastrzeżenie warunku w treści czynności prawnej pozwala na odłożenie 
w czasie jej efektów. Istota warunku polega bowiem na tym, że w razie zajścia określo-
nego zdarzenia czynność prawna wywoła skutki prawne bez konieczności składania 
kolejnych oświadczeń woli przez strony36.

Ustawodawca wyłącza zastrzeżenie warunku w dwóch sytuacjach, stanowiąc 
w art. 89 k.c., że z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych albo wynikających z właści-
wości czynności prawnej, powstanie lub ustanie skutków prawnych czynności prawnej 
można uzależnić od zdarzenia przyszłego i niepewnego. A zatem, zastrzeżenie warunku 
dla danej czynności prawnej jest wykluczone, jeżeli jest to niedozwolone przepisem 
ustawy lub niedopuszczalność ustalenia takiego warunku wynika z właściwości czyn-
ności prawnej. Jeśli chodzi o ustawowe zakazy czynności warunkowych, są one nie-
liczne i dotyczą czynności prawnych o dużym znaczeniu, przy dokonywaniu których 
niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu i ochrony interesów kontrahenta, 
czego przykładem może być przeniesienie własności nieruchomości (art. 157 § 1 k.c.)37. 

Ustawodawca nie wprowadził zakazu zastrzegania warunku dla zgody pacjenta, 
co jest, jak się wydaje, konsekwencją braku normatywnego określenia cywilnoprawnego 
charakteru aktu zgody. Również przedstawiciele nauk cywilnoprawnych rozpatrując 
w ogóle zagadnienie warunkowej zgody, koncentrują swą uwagę właściwie wyłącznie 
na możliwości udzielenia warunkowej zgody na dokonanie czynności prawnej w trybie 
art. 17 k.c.38 Wedle przeważającej części doktryny, zgoda pozostaje czynnością podobną 
do czynności prawnej, do której, na zasadzie umowności, kierując się uproszczeniem 

36  K. Michałkowska, Charakter prawny i znaczenie zgody pacjenta na zabieg medyczny, Warszawa 2014, 
s. 49.

37  J. Strzebińczyk [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2013, 
s. 237.

38  Ibidem, s. 102 i nast. 
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stosunku pacjent-lekarz, stosuje się pewne przepisy Kodeksu cywilnego regulujące 
czynności prawne. Stąd też zasadne jest rozważenie możliwości udzielenia przez pa-
cjenta zgody pod warunkiem. 

Dla ustalenia ewentualnej możliwości zastrzeżenia warunku dla zezwolenia 
na zabieg medyczny należy przeanalizować, czy przeszkoda dla zawarcia takiego 
elementu w akcie zgody nie tkwi we właściwości zgody. Doktryna i orzecznictwo 
w kazuistyczny sposób określają co do których czynności prawnych nie jest możliwe 
zastrzeżenie warunku, wskazując m.in. czynności mające wpływ na kształtowanie 
stanu cywilnego39, czynności procesowe40 czy małżeńskie umowy majątkowe41, a tak-
że czynności, które automatycznie kształtują stabilne stosunki prawne42. Literatura 
przedmiotu oraz judykatura dość jednoznacznie opowiadają się także za uznaniem 
za niedopuszczalne zastrzeżenie warunku dla jednostronnej czynności kształtują-
cej43. Kategoria ta odnosi się do czynności prawnych dokonywanych w wykonaniu 
uprawnienia kształtującego, dzięki któremu uprawniony może zmienić lub zakończyć 
stosunek prawny przez jednostronną czynność prawną44. Uzasadniając wyklucze-
nie możliwości zastrzeżenia warunku w stosunku do takich czynności podnosi się, 
że skorzystanie z takiego uprawnienia powoduje, że sytuacja prawna jednego pod-
miotu jest samodzielnie kształtowana przez drugi podmiot, toteż ochrona adresata 
czynności prawnej wymaga, by jego status został określony definitywnie45. Zakaz 
ten, formułowany przez doktrynę, nie jest jednak bezwzględnie uznawany w roz-
ważaniach teoretycznych, a wielu przedstawicieli nauki prawa cywilnego dopuszcza 
jego złagodzenie, jeżeli może być to niezbędne dla zrealizowania istotnych interesów 
podmiotu składającego warunkowe oświadczenie woli46.

Kategoria czynności prawnych jest na tyle bogata, a zarazem różnorodna, że wszelka 
generalizacja w zakresie określenia właściwości czynności prawnych wydaje się nieuza-
sadniona. Niemniej literatura przedmiotu formułuje pewne ogólne postulaty w tym 
zakresie. Po pierwsze, zwraca się uwagę, że zastrzeganie warunku jest niedopuszczalne 
w stosunku do czynności, które automatycznie kształtują stabilne stosunki prawne47. 
Po drugie, postuluje się, aby zawsze przy rozważaniu kwestii możliwości zastrzeżenia 
warunku precyzować, jaka wartość byłaby naruszona w razie dokonania czynności pod 
warunkiem48. Wreszcie po trzecie, analizując dopuszczalność zastrzeżenia warunku 
ze względu na właściwości czynności prawnych, należy każdorazowo wziąć pod uwagę 

39  M. Piekarski [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. Z. Resich, J. Ignatowicz, J. Pietrzykowski, I. Biel-
ski, t. I, Warszawa 1972, s. 226.

40  Wyrok SN z 1 czerwca 1973 r., II CR 167/73, LEX nr 1667.
41 J. Strzebińczyk, op.cit., s. 237.
42  B. Swaczyna, Warunkowe czynności prawne, Warszawa 2012, s. 95. 
43  Wyrok SN z 29 kwietnia 2009 r., II CSK 614/08, LEX nr 508999.
44  B. Swaczyna, op.cit., s. 96.
45  Ibidem. 
46  Przykładem może być warunkowe wypowiedzenie umowy najmu, tak: ibidem. 
47  Ibidem, s. 95. 
48  Ibidem. 
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względy ochrony adresata oświadczenia woli (lekarza) przed niepewnością co do jego 
sytuacji prawnej. 

Powyższe rozważania skłaniają do wniosku, że zgoda na zabieg medyczny nie może 
zostać udzielona pod warunkiem. Przede wszystkim przeciwko takiemu zastrzeżeniu 
przemawia istota dóbr osobistych oraz skutków, jakie w zakresie naruszenia tych dóbr 
wywołuje zgoda. Zezwolenie pacjenta na ingerencję w jego cielesność powoduje bo-
wiem, że ingerencja ta nie jest bezprawna, a zatem działający lekarz nie ponosi odpo-
wiedzialności cywilnoprawnej w trybie art. 24 i art. 448 k.c. Zakres tego dozwolonego 
naruszenia musi być zrozumiały i niewątpliwy, nie tylko dla pacjenta, ale też lekarza, 
który będzie udzielał mu świadczenia. Uwzględniając postulat kierowania się intere-
sem adresata oświadczenia należy zauważyć, że udzielanie lekarzowi zgody pod wa-
runkiem (zwłaszcza rozwiązującym) kształtuje jego sytuację niezwykle niekorzystnie 
i niepewnie. 

Poza tym, skutkiem zastrzeżenia warunku jest odroczenie skutków prawnych 
oświadczenia. W kontekście zgody pacjenta taka funkcja wydaje się wysoce nieprak-
tyczna. W przeważającej części przypadków pacjentowi świadczona jest pomoc o stri-
ce leczniczym celu, a zatem w sytuacji, gdy wymaga on podjęcia leczenia w związku 
z mniej lub bardziej poważnym stanem chorobowym. Wyrażenie zgody na leczenie pod 
warunkiem (szczególnie zawieszającym) spowodowałoby przesunięcie w czasie podję-
cia przez lekarza czynności medycznej na bliżej nieokreślony termin. Należy również 
zwrócić uwagę na realia polskiego powszechnego systemu opieki zdrowotnej, którym 
objęta jest przeważająca część społeczeństwa i w ramach którego przeprowadzana jest 
dominująca liczba wszystkich zabiegów. Stosowanie zgody warunkowej zwyczajnie 
sparaliżowałoby świadczenie usług zdrowotnych przez duże placówki opieki zdrowotne 
i ze względu na interes społeczny byłoby niedopuszczalne (art. 58 § 2 k.c.). 

Wreszcie, w odniesieniu do warunku rozwiązującego należy wskazać, że jednym 
z podstawowych atrybutów zgody pacjenta jest jej odwołalność. Skoro zatem pacjent 
może w każdym momencie odwołać udzieloną lekarzowi zgodę na czynność medyczną, 
zastrzeganie cofnięcia zgody w razie zaistnienia danego zdarzenia jest niepotrzebne. 
Jeżeli bowiem pacjent może zmienić swoją decyzję w każdym momencie i na każdym 
etapie leczenia, nie musi oczekiwać na zaistnienie jakichś szczególnych okoliczności. 

5. Zakończenie

Analiza obowiązujących przepisów prawa nasuwa w sposób jednoznaczny wniosek, 
że w chwili obecnej nie ma możliwości udzielenia skutecznego upoważnienia do prze-
kroczenia zakresu zgody przez lekarza. Zasadne jednak jest wprowadzenie do u.p.p. 
oraz u.z.l. możliwości zawarcia w treści zgody upoważnienia do lekarza do rozszerze-
nia pola operacyjnego oraz ścisłe określenie przesłanek ważności takiej dyspozycji. 
Proponowane rozwiązanie w wielu wypadkach pozwoliłoby na usprawnienie procesu 
leczenia, minimalizację kosztów hospitalizacji pacjenta, a przede wszystkim znacznie 
odjęło mu bólu i stresu, nieodłącznie związanych z leczeniem operacyjnym. 
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Nie sposób uznać, że podstawą dla stosowania w prawie medycznym takich upo-
ważnień jest regulacja czynności prawnych warunkowych przewidziana w przepisach 
Kodeksu cywilnego. Pomimo dość jednolitego poglądu doktryny, że zgoda pacjen-
ta stanowi oświadczenie podobne do oświadczenia woli, czego konsekwencją ma być 
odpowiednie stosowanie przepisów prawa cywilnego do tego aktu, nie sposób uznać, 
że stosowanie to obejmuje wszystkie konstrukcje przewidziane na gruncie k.c. przez 
ustawodawcę. Stąd też, z uwagi na niezwykle charakterystyczny przedmiot zgody pa-
cjenta oraz ścisły związek z dobrami osobistymi, a także szczególną relację pomiędzy 
pacjentem a lekarzem, należy stwierdzić, że zgoda pacjenta nie może być skutecznie 
wyrażona pod warunkiem.

*  *  *

The scope of Medical Consent and Exceeding Authorization

The patient’s consent is a fundamental act which legitimizes medical act and determines its 
scope. Applicable provisions of medical law limits any exceptions from the principle that 
patient determines frame of doctor’s activities, to exceptional situations falling within the so-
called therapeutic exception. However, there are no such regulations legalizing and prohibit-
ing patient to authorize doctor to exceed the scope of the original consent for medical action. 
In the absence of an explicit legal basis in medical law there is a need to reach to the general 
provisions of the civil law regulating conditional legal actions and analyze the possibility 
of using those solutions to consent for medical treatment. The basis for this analysis is in fact 
applicable thesis on the admissibility of the appropriate application of the rules of civil law 
to patient’s statements.

Key words: patient’s rights, medical consent, breach of patient’s rights


