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WYKAZ SKRÓTÓW
Polskie organy i instytucje
Dyrektor NFZ ……… Dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
MON ………..……….. Minister Obrony Narodowej
MS …………………….. Minister Sprawiedliwości
NCN …………….…….. Narodowe Centrum Nauki
NFZ ……………….…… Narodowy Fundusz Zdrowia
NSA ……………………. Naczelny Sąd Administracyjny
Prezes NFZ………….. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
SABW ……………….… Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
SA ………………………. sąd apelacyjny
SN ………………………. Sąd Najwyższy
SO …………………….... sąd okręgowy
SPZOZ …………………. samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
SR ……………………….. sąd rejonowy
TK ……………………….. Trybunał Konstytucyjny
UOKiK………………….. Urządu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
WSA ………………….... wojewódzki sąd administracyjny

Zagraniczne organy i instytucje
BVG………………..Bundesverfassungsgericht (niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny)
BGH………………..Bundesgerichtshof (niemiecki Federalny Sąd Najwyższy)
ETPCz …………….Europejski Trybunał Praw Człowieka
ETS ………………..Europejski Trybunał Sprawiedliwości
EWG ………….….Europejska Wspólnota Gospodarcza
HR………………….Hoge Raad (holenderski Sąd Najwyższy)
LG…………………..Landgericht (niemiecki sąd krajowy w kraju związkowym)
OLG………………..Oberlandesgericht (niemiecki wyższy sąd krajowy w kraju związkowym)
RVZ…………………Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (Narodowa Rada Zdrowia Publicznego)
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UE.………………...Unia Europejska
WHO.…………….Światowa Organizacja Zdrowia

Polskie akty prawne i deontologiczne
k.c. ………………...... ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.)
k.e.d.l. ………………. kodeks etyki diagnosty laboratoryjnego
(http://kidl.org.pl/uploads/Kodeks_etyki_2015.pdf)
k.e.f. ………………….. kodeks etyki farmaceuty (http://www.nia.org.pl/kodeks-etyki/)
k.e.l. ………………….. kodeks etyki lekarskiej
(https://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0003/4764/Kodeks-EtykiLekarskiej.pdf)
k.e.z.p.p. ……………. kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej
(http://nipip.pl/prawo/samorzadowe/krajowy-zjazd-pielegniarek-ipoloznych/kodeks-etyki-zawodowej-pielegniarki-i-poloznej-rzeczypospolitejpolskiej/)
k.e.z.r.m. .…………… kodeks etyki zawodowej ratownika medycznego
(https://wsmsosnowiec.pl/images/kodeks-etyki-ratownika-medycznego.pdf)
k.k. …………….………. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204, ze zm.)
Konstytucja RP……. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr
78 poz. 483, ze zm.)
k.p. ……………………. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917)
k.p.a. .………..……… ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2017 r. poz. 1257, ze zm.)
k.p.c. .……………….. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r.
poz. 155, ze zm.)
k.p.k. ..……………….. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2017 r. poz.
1904 ze zm.)
k.r.o. ………………….. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2017 r. poz.
682 ze zm.)
k.z. .……………………. rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. Kodeks
zobowiązań (Dz. U. Nr 82, poz. 598, ze zm.) (nie obowiązuje)
o.w.u………………….. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz.
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1146 ze zm.)
r.r.z.w.d.m. ………… rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów,
zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U.
2015 r. poz. 2069)
r.z.t.p. ……………….. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad
techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283)
u.i.b. …………..…….. ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz.
736)
u.i.l. .………………….. ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168, ze zm.)
u.ch.z. .………………. ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 151, ze zm.)
u.d.l. …………………… ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 r. poz. 160,
ze zm.)
u.d.lab. ………………. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. 2016 r. 2245 ze
zm.)
u.k.o.z. ……………….. ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017
r. poz. 890, ze zm)
u.l.n. ………………….. ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 865,
ze zm.)
u.o.d.o. ………..……. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.
922, ze zm.) (nie obowiązuje w części)
u.o.z.p. …………….… ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r.
poz. 882, ze zm.)
u.p.f. ………………….. ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211
ze zm.)
u.p.k. …………………. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683)
u.p.o.z. ………………. ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z
2017 r. poz. 2217)
u.p.p. ……………….… ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.
U. 2017 r., poz. 1318, ze zm.)
u.p.p.p.t.k.n. ……. ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu
komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1000, ze zm.)
u.p.p.r. ………………. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015
r. poz. 1390, ze zm.)
u.p.r. …………………. ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i
8

warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. z 1993 r. Nr 17 poz. 78, ze zm.)
u.p.r.m. …………….. ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z
2017 r. poz. 2195, ze zm.)
u.p.s.k. ……………… ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1371)
u.p.u.NFZ …..……. ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 45 poz. 391) (nie obowiązuje)
u.p.u.z. …………….. ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. z
1997 r. Nr 28 poz. 153) (nie obowiązuje)
u.r. ……………………. ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844,
ze zm.)
u.pr.p. …………….. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646, ze
zm.)
u.s.i.o.z. ………….… ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z
2017 r. poz. 1845, ze zm.)
u.ś.o.z. ………….….. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, ze zm.)
u.w.m. ……………… ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze
zm.)
u.u.t.s. ….…….…… ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach
mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r., poz. 599, ze zm.)
u.z.f. …………………. ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (Dz. U. z 2016 r. poz. 1618, ze zm.)
u.z.fiz. .............….. ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz.
505, ze zm)
u.z.l. ……………..…. ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018
r. poz. 617, ze zm.)
u.z.o.z. ……………… ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz.
408, ze zm.) (nie obowiązuje)
u.z.p. ………………… ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492)
u.z.p.p. …………..… ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 123, ze zm.)
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Zagraniczne akty prawne
ABGB …….……….. Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (Kodeks cywilny aurtriacki)
BGB ………...…….. Bürgerliches Gesetzbuch (Kodeks cywilny niemiecki)
BW ………….……… Burgerlijk Wetboek (Kodeks cywilny holenderski)
CK ……………..……. Civilinis kodeksas (Kodeks cywilny litewski)
GOÄ …………….…. Gebührenordnung für Ärzte (Regulamin opłat dla lekarzy)
GOZ …………….….. Gebührenordnung für Zahnärzte (Regulamin opłat dla lekarzy dentystów).
GVRP …………….… Gesetz zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen und Patienten (ustawa na rzecz
poprawy praw pacjentek i pacjentów)
EKB ………….…... Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w dziedzinie
zastosowania biologii i medycyny z 4 kwietnia 1997 r.
OZ ………………..…. Občanský zákoník (Kodeks cywilny czeski)
PTZSAJ …………..… Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas (ustawa
o prawach pacjenta i kompensacji szkód zdrowotnych)
r.o.d.o. ….…..…… Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
SPJ ………….….…... Lietuvos respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas, 1996 m. birželio 6 d. Nr.
I-1367 Vilnius (ustawa o instytucjach ochrony zdrowia)
SGB V …….……….. Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (V) - Gesetzliche Krankenversicherung
StGB ………….……. Strafgesetzbuch (Kodeks karny niemiecki)
WGBO ………….…. Wet van 17 november 1994 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere
wetten in verband met de opneming van bepalingen omtrent de overeenkomst tot
het verrichten van handelingen op het gebied van de geneeskunst (ustawa z dnia 17
listopada 1994 r. o zmianie kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw w
związku z przyjęciem przepisów umowy o leczenie medyczne)
WBR ………..…… Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Kodeks postępowania cywilnego
holenderski)

Piśmiennictwo polskie
An. UMCS ….… Annales UMCS
AP ……………..… Administracja Publiczna
AUW …………... Acta Universitatis Wratislaviensis
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CzPKiNP …….… Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
Et. ……………..… Ethos
GL …..…………… Gazeta Lekarska
GP ………..……… Gazeta Prawna
GPr ….………..… Głos Prawa
GPS ……………… Głos Prawników Śląskich
GS …………..…… Gazeta Sądowa
KPP ……………... Kwartalnik Prawa Prywatnego
Med. ……….…… Medicina
MedP …….…….. Medycyna Praktyczna
MP ……….…….… Monitor Prawniczy
MPP …………..… Monitor Prawa Pracy
MR ………………. Medycyna Rodzinna
MW ……………… Medyczna Wokanda
New. …………….. Newsweek
NP .………………. Nowe Prawo
OSA ……………… Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
OSP …………..…. Orzecznictwo Sądów Polskich
OSPiKA …………. Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych
OTK ………………. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
Pal. …………….…. Palestra
PiM …………….…. Prawo i Medycyna
PiP ……………….… Państwo i Prawo
PiZS ……………….. Praca i Zabezpieczenie Społeczne
PiŻ ……………….… Prawo i Życie
PP UW …………... Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego
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WSTĘP
Niniejsza praca doktorska wieńczy studia doktoranckie, które odbyłem na Wydziale Prawa i
Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej powstanie w obecnej formie ułatwiło finansowe
wsparcie NCN. Projekt badań naukowych pt. „Umowa o leczenie jako źródło stosunku prawa
medycznego” został objęty finansowaniem publicznym w ramach konkursu PRELUDIUM 8 (decyzja
Dyrektora NCN nr DEC-2014/15/N/HS5/01926 z dnia 15 lipca 2015 r.). Podstawowym celem
prowadzonych badań było zweryfikowanie hipotezy, jakoby obowiązujący w Polsce stan prawny
wykazywał braki regulacyjne, uzasadniające podjęcie prac legislacyjnych nad znormatywizowaniem na
gruncie k.c. umowy, jaką pacjent zawiera z podmiotem wykonującym działalność leczniczą.
Tytuł niniejszej pracy różni się od tytułu projektu wyżej wskazanych badań naukowych.
Podkreślam jednak, że jest to wyłącznie zmiana redakcyjna, mająca za zadanie skrócić formułę słowną,
tak aby operowanie nią w języku mówionym i pisanym było przystępniejsze dla autora pracy i jej
odbiorców. Korekta ma charakter wyłącznie formalny i nie kryje się za nią żadna zmiana
podejmowanych zagadnień.
W niniejszym opracowaniu będę rozważał problematykę umowy jako jednego ze źródeł
stosunku prawa medycznego. Jest to temat złożony, który wymaga poprzedzenia uwagami
porządkującymi.
Według dominującego stanowiska polskiej doktryny prawa, stosunek prawny stanowi jeden z
rodzajów stosunków społecznych, przez które pojmuje się takie relacje, między przynajmniej dwiema
osobami, w których zachowania jednej strony (działanie lub zaniechanie) wywołują reakcję innej strony
(działanie lub zaniechanie) i podlegają kontroli norm społecznych (prawnych, moralnych,
obyczajowych, wewnątrzorganizacyjnych)1. Stosunek społeczny odzwierciedlony w normach prawnych
będzie więc stosunkiem prawnym. Opisanie stosunku społecznego za pomocą norm prawnych jest
warunkiem sine qua non uznania go za stosunek prawny, wywołujący skutki rozpoznawane przez
państwo i egzekwowane przy pomocy jego organów. Stosunek prawny jest więc podstawowym
mechanizmem funkcjonowania prawa (systemu prawnego), za pomocą którego państwo reguluje
rzeczywistość społeczną2. Każdy taki stosunek posiada swój przedmiot, strony i treść.
Europejską kulturę prawną cechuje podział systemu prawa na dwa podzbiory: prawo publiczne
oraz prawo prywatne. Jest to podział ze względu na metodę regulacji. Prawo publiczne reguluje
stosunki prawne, w których co najmniej po jednej stronie występuje organ władzy publicznej albo innej
jednostki, powołanej z mocy prawa do realizacji interesów państwa, posiadający kompetencję
władczego kształtowania sytuacji prawnej drugiej strony stosunku3. Z kolei prawo prywatne reguluje
stosunki prawne pomiędzy podmiotami autonomicznymi, w których nie istnieje władcze
podporządkowanie jednego z nich drugiemu. Z obustronnej autonomiczności podmiotów wynika, że
relację między sobą kształtują względnie samodzielnie, kierując się własnym interesem4. W każdym z
przedstawionych podzbiorów prawa można wyróżnić gałęzie prawa, zawierające normy prawne,
regulujące dany obszar stosunków społecznych. W ramach prawa publicznego można wyróżnić prawo
administracyjne, prawo finansowe, prawo karne. Odnosząc się do prawa prywatnego można
odpowiednio wskazać na prawo cywilne, prawo pracy, prawo handlowe. Zasadniczą i dominująca rolę
wśród stosunków prawnych prawa prywatnego odgrywają stosunki nawiązywane w ramach prawa
1

Za wielu: Z. Banaszczyk, Właściwość i elementy prywatnego stosunku prawa medycznego – założenia ogólne i
metodologiczne, SPP 1/2015, s. 31; Tenże, System Prawa Medycznego. Tom 1. Instytucje Prawa Medycznego (red.
M. Safjan, L. Bosek), Warszawa 2018, s. 324.
2
Z. Banaszczyk, Właściwość…, s. 31; Tenże, System Prawa Medycznego..., s. 324.
3
Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2007, s. 3.
4
Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna…, s. 2.
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cywilnego, czyli stosunki cywilnoprawne. Można je dalej systematyzować na stosunki zobowiązaniowe,
prawnorzeczowe, rodzinne, korporacyjne5.
W związku z powyższym, kluczowym staje się wskazanie, w którym z podzbiorów prawa
znajduje się prawo medyczne i co dokładnie należy rozumieć pod pojęciem stosunku prawa
medycznego. Rozstrzygnięcie wskazanej kwestii wymaga odwołania się do problematyki regulowanej
przez normy prawa medycznego.
W dotychczasowej literaturze wyrażono wiele poglądów na temat przedmiotu prawa
medycznego. L. Kubicki pojmuje prawo medyczne jako ogół norm prawnych dotyczących szeroko
rozumianej relacji, jaka zachodzi między pacjentem a całą złożoną infrastrukturą instytucjonalną oraz
różnymi kręgami osobowymi, które udzielają wszelkiego rodzaju świadczeń zdrowotnych6. W swojej
późniejszej pracy autor dokonuje rozróżnienia na prawo medyczne sensu stricto i sensu largo. Istotą
wąskiego ujęcia jest relacyjność, w jaką popada pacjent z innymi uczestnikami systemu ochrony
zdrowia. Natomiast ujęcie szerokie obejmuje przepisy regulujące wykonywanie zawodów medycznych,
jak też przepisy innych reżimów prawnych, oddziałujących na relacje, w której może znaleźć się
pacjent7.
A. Fiutak pojmuje prawo medyczne jako zbiór przepisów prawnych, regulujących prawa i
obowiązki pacjenta i personelu medycznego (m.in. pielęgniarki, położnej, lekarza, lekarza dentysty,
ratownika) oraz sposób funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładów opieki zdrowotnej,
a także innych podmiotów świadczących usługi medyczne. W ujęciu szerokim to także przepisy z
zakresu innych gałęzi prawa, odnoszące się do wykonywania zawodu lekarza i pielęgniarki8.
M. Nesterowicz pojmuje prawo medyczne jako wyodrębnioną dyscyplinę prawniczą, do której
należą normy z innych tradycyjnych gałęzi prawa, jak prawo cywilne, prawo karne, prawo
administracyjne, prawo konstytucyjne, prawo międzynarodowe, prawo ubezpieczeń społecznych.
Łączy je wspólny przedmiot i krąg adresatów, których prawo medyczne dotyczy. Główne stosunki
prawne istnieją między pacjentem a lekarzem i zakładem leczniczym9.
Z. Banaszczyk podkreśla, że pojęcie prawa medycznego można rozumieć dwojako. W znaczeniu
ścisłym jest to zbiór przepisów prawnych, określających prawa i obowiązki pacjenta, personelu
medycznego, a także sposób funkcjonowania NFZ, podmiotów świadczących usługi medyczne oraz ich
jednostek organizacyjnych. W znaczeniu szerszym obejmuje ono swym zakresem dodatkowo wszelkie
przepisy innych dziedzin prawa, które odnoszą się do wykonywania zawodów medycznych10.
M. Safjan zwraca uwagę, że trzon prawa medycznego stanowią stosunki prawne pomiędzy
pacjentem a personelem medycznym. Stosunki te nie ograniczają się wyłącznie do relacji pacjent
lekarz, ale dotyczą także np. relacji prawnych pomiędzy średnim personelem medycznym, czy
przedstawicielami świata nauk medycznych, przeprowadzających badania nowych metod leczenia lub
nowych leków. Autor zwraca także uwagę, iż od pewnego momentu problematyka prawa medycznego
obejmuje także otoczenie, w jakim relacja ta jest zawiązywana, akcentując postępującą regulację
instytucji ochrony zdrowia11.

5

Z. Banaszczyk, System Prawa Prywatnego, Tom 1, Prawo cywilne - część ogólna (red. M. Safjan), Waszawa 2012,
s. 961-983.
6
Taki wniosek można wywieść z lektury artykułu L. Kubickiego, Prawo medyczne – próba ustalenia zakres, PiM
nr 5 (vol. 2) 2000, s. 20.
7
L. Kubicki, Prawo medyczne, Wrocław 2003, s. 4-7.
8
A. Fiutak, Prawo w medycynie, Warszawa 2016, s. 3.
9
M. Nesterowicz, Prawo medyczne, Toruń 2016, s. 15.
10
Z. Banaszczyk, Właściwość…, s. 30; Tenże, System Prawa Medycznego…, s. 321.
11
M. Safjan, System Prawa Medycznego. Tom I. Instytucje Prawa Medycznego (red. M. Safjan, L. Bosek),
Warszawa 2018, s. 3-4.
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Z zaprezentowanych wypowiedzi przedstawicieli doktryny płyną następujące wnioski. Prawo
medyczne nie jest samodzielną, autonomiczną gałęzią prawa. Należałoby raczej stwierdzić, iż jest to
konglomerat norm prawnych różnych reżimów (normy prawa publicznego – konstytucyjnego
administracyjnego, karnego, ubezpieczeń społecznych i prywatnego – cywilnego, pracy, handlowego),
stosowanych z uwagi na wspólne punkty odniesienia. Brak jednolitej metody regulacji powoduje, że
prawo medyczne można określić mianem regulacji synkretycznej. Wyróżnienie prawa medycznego
jako dyscypliny naukowej nie następuje więc ze względów metodologicznych. Podstawą tego
wyróżnienia, podobnie jak w przypadku prawa pracy, są względy przedmiotowe. Prawo pracy jako
gałąź prawa prywatnego obejmuje regulację ogółu stosunków pracy konkretnego pracownika i
pracodawcy oraz regulację organizacji pracodawców i pracowników, układów i sporów zbiorowych, a
także partycypacji pracowniczej i dialogu w zbiorowych stosunkach pracy. W systemie polskiego prawa,
pracy obok k.p., źródłem prawa są też inne, nader liczne ustawy. Ich wyliczenie jest zbyt obszerne, aby
je tutaj zamieszczać. Jest to następstwo faktu, że Konstytucja RP co do zasady nie tworzy barier dla
ustawodawstwa pracy ani w sferze podmiotowej, ani w sferze przedmiotowej12. Przepisy prawa pracy
są rozproszone w aktach prawnych różnego rzędu, odnoszących się do różnych dziedzin gospodarki.
Podobny stan cechuje prawo medyczne. Jego wyróżnienie czerpie uzasadnienie ze wzmożonej
aktywności legislacyjnej państwa w sferze ochrony zdrowia, obserwowanej na przestrzeni ostatnich
trzech dekad. Impulsem powstawania ustawodawstwa branżowego było, i nadal jest, wiele czynników,
które wzajemnie na siebie oddziałują. W pierwszej kolejności należy wskazać na czynniki polityczne.
Zmiany ustrojowe, które nastąpiły w Polsce po 1989 r. rozpoczęły intensywny proces przebudowy
państwa, w szczególności zredefiniowania jego roli w wielu aspektach życia społecznego. Porzucenie
modelu gospodarki socjalistycznej otworzyło przestrzeń dla wolnego rynku, opartego na własności
prywatnej. Umożliwiło obywatelom podejmowanie na szeroką skalę inicjatyw gospodarczych także na
polu działalności leczniczej. Wzrost dostępności do świadczeń zdrowotnych wymagał
znormatywizowania reguł ich oferowania. Pojawiały się akty prawne regulujące rynek zdrowia w ogóle
(u.z.o.z, potem u.d.l.), publiczny system ochrony zdrowia (u.p.u.z., u.p.u.NFZ., u.ś.o.z., u.r., u.p.o.z.),
system państwowego ratownictwa medycznego (u.p.r.m.), czy system ochrony zdrowia psychicznego
(u.o.z.p.). Złożoności procesów gospodarczych zaczęła towarzyszyć atomizacja zawodów medycznych,
których ilość regularnie rośnie i których część została objęta regulacją ustawową (u.z.l., u.z.p.p., u.d.lab,
u.z.fiz., u.z.f.). Wśród istotnych czynników politycznych należy wymienić także akcesję Polski do UE,
która spowodowała konieczność m.in dostosowania prawa krajowego do europejskich standardów
ochrony życia i zdrowia człowieka. W systemie prawa krajowego pojawiły się ustawy implementujące
rozporządzenia i dyrektywy unijne (np. u.w.m., u.p.f.). W drugiej kolejności warto wskazać na postęp
naukowy, zwłaszcza rozwój medycyny. W części nowych procedur zaczęto upatrywać szans, w innych
zagrożeń dla wartości objętych ochroną. Ustawodawca stanął przed wyzwaniem rozwiązania
problemów rodzących napięcia społeczne (u.p.r., u.p.p.p.t.k.n., u.l.n.). Myśl naukowa rozwijała się
także w dyscyplinach, oddziałujących na medycynę. W osiągnięciach innych nauk ustawodawca zaczął
upatrywać możliwości udoskonalenia systemu ochrony zdrowia (u.s.i.o.z.). W trzeciej kolejności, jako
przyczyny nowych inicjatyw legislacyjnych, trzeba zaakcentować zmiany społeczne. Te nastały na wielu
polach. Zmiany struktury demograficznej społeczeństwa (wydłużenie okresu życia przy spadku
przyrostu naturalnego), powodujące spadek liczby pracowników systemu ochrony zdrowia, szybki
proces starzenia społeczeństwa, generują wzrost nakładów na opiekę zdrowotną. Postępująca
urbanizacja przyśpiesza wzrost zanieczyszczenia środowiska, a w konsekwencji wzrost zachorowalności
na choroby nowotworowe, choroby płuc i układu krążenia, których leczenie jest trudne i
kosztochłonne. Ujemnie na kondycję zdrowotną wpływają także zmiany stylu życia, w którym
jednostka jest coraz bardziej eksponowana na stres, nierozładowywany aktywnością fizyczną, lecz
12

K. Baran, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2018, s. 23.
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używkami i genetycznie zmodyfikowanymi produktami spożywczymi. Niebagatelne znaczenie
odgrywają również zmiany na rynku pracy, gdzie rosnący rozdźwięk między liczebnością personelu
medycznego a ilością pacjentów utrudnia prawidłowe ułożenie relacji. Presja czasu i kosztów nierzadko
prowadzi do nieporozumień, które znajdują swój finał w sądzie. Ustawodawca podejmuje próby
opanowania tych zjawisk zachęcając samorząd terytorialny do podejmowania lokalnych inicjatyw z
zakresu profilaktyki zdrowotnej, opracowuje strategię zdrowia publicznego (u.z.p.), rozwiązania
problemów wspólnych dla populacji (u.ch.z., u.p.s.k.), czy wzmacniając materialnoprawnie pozycję
pacjenta (u.p.p.).
Złożoność problematyki prawa medycznego postępuje. Można zasadnie oczekiwać, że kolejne
lata przyniosą nowe problemy, wymagające reakcji legislatora. Jednocześnie, należy zauważyć, że
inicjatywa legislacyjna ma zwykle charakter następczy. Podstawową rolę w rozstrzyganiu problemów
pojawiających się w obrębie prawa medycznego ma i zapewne będzie miało orzecznictwo. To
judykatura wypracowuje rozwiązania, które niejednokrotnie zostają przeszczepione na karty ustaw
jako normy prawne. Dzięki temu odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu i wyodrębnianiu prawa
medycznego13. Rosnąca ilość spraw sądowych, które z uwagi na materię prawa medycznego są
wieloproblemowe, przekłada się na wzbogacenie propozycji edukacyjnej. Szkoły wyższe oferują
możliwość poszerzenie wiedzy z zakresu prawa medycznego tak w ramach studiów magisterskich, jaki
i podyplomowych. Potrzebę uzupełniania wiedzy wśród prawników odzwierciedla także rosnąca liczba
organizowanych konferencji i publikowanych z tego zakresu książek.
Ustawodawstwo branżowe14 uzasadnia traktowanie prawa medycznego jako dyscypliny
naukowej, która obejmuje problematykę relacji podmiotu wykonującego działalność leczniczą15 i
pacjenta, regulowanej normami zawartymi w różnych aktach prawnych, nawiązanej dla zaspokojenia
13

Szerzej na temat roli orzecznictwa w kształtowaniu prawa medycznego: M. Safjan, Prawo wobec medycyny i
biotechnologii. Zbiór orzeczeń z komentarzami, Warszawa 2011, s. 11-18; Tenże, System Prawa Medycznego…, s.
17-19.
14
Ilość branżowych aktów prawnych skłoniła niektórych prawodawców do uchwalenia osobnego kodeksu, który
zbiera poszczególne ustawy z zakresu prawa medycznego, tak np. we Francji: Code de la santé publique.
15
Jestem zdania, że dla określenia stron stosunku prawa medycznego względy spójności systemowej wymagają
wykorzystania istniejącej w prawie nomenklatury. Pojęcie podmiotu wykonującego działalność leczniczą i pojęcie
pacjenta są terminami zdefiniowanymi ustawowo (odpowiednio w art. 2 ust. 1 pkt 5 u.d.l. oraz w art. 3 ust.1 pkt
4 u.p.p.), ugruntowanymi w obrocie, działalności doktryny i judykatury. O ile termin pacjent jest wyrażeniem
krótkim i przystępnym, o tyle termin podmiot wykonujący działalność leczniczą językowo jest mało operatywny.
Dlatego też, ze względów stylistycznych i składniowych, by uczynić niniejszą pracę wolną od powtórzeń i
przystępniejszą w lekturze, zamiennie z pojęciem podmiotu wykonującego działalność leczniczą będę używał
określeń świadczeniodawca lub usługodawca. Mam świadomość systemowych konotacji pojęcia
świadczeniodawcy. Posługiwanie się nim w u.ś.o.z. (wcześniej u.p.u.z., u.p.u.NFZ) utrwaliło postrzeganie go jako
formuły, którą operuje się w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia, dla określenia kontrahenta NFZ, a
tym samym strony umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Jednakże, pojęcie świadczeniodawcy nie
powinno być zarezerwowane tylko dla podmiotów, które działają wyłącznie w obrębie publicznego systemu
ochrony zdrowia. Świadczenie jest terminem stricte cywilistycznym, określającym to, co na gruncie zobowiązania
strony winne są wzajemnie spełnić dla zaspokojenia długu. Stąd też, jego używanie jest uprawnione ze względów
historycznych (utrwalonej tradycji cywilistycznej). Jeżeli chodzi o drugie pojęcie, to wykorzystanie go czerpie
uzasadnienie z kwalifikacji aktywności podmiotu wykonującego działalność leczniczą, która na gruncie prawa
krajowego oraz europejskiego utożsamiana jest z usługą w rozumieniu gospodarczym, podlegającą swobodnemu
przepływowi w ramach wspólnotowego rynku wewnętrznego. Po drugie, w konfrontacji z pojęciami ww. ustaw
administracyjnych, termin nie jest niezrozumiały, jak też nie posiada konotacji systemowych, powodujących
wątpliwości interpretacyjne. Choć przedstawiciele nauk medycznych mogą zarzucać, że to określenie
dehumanizuje ich relację z pacjentem, to niniejsza praca jest prawniczym opracowaniem teoretycznym, które
powinno w pierwszej kolejności oddawać obiektywną kwalifikację prawną, a nie kierować się subiektywnym
przekonaniem jednej z grup społecznych. Z uwagi na rozmaitość używanej w UE nomenklatury, pojęcia
świadczeniodawcy i usługodawcy będę również wykorzystywał podczas prowadzonej w dziale I analizy
prawnoporównawczej, dla określenia profesjonalnej strony opisywanych tam stosunków prawa medycznego.
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istniejącej po stronie pacjenta potrzeby zdrowotnej. Obejmuje ono również szereg zagadnień
organizacyjnych i instytucjonalnych, dotyczących każdej ze stron tej relacji i umożliwiających jej
powstanie, zmianę, zakończenie, a także powstanie, zmianę i zakończenie innych relacji, które nie
zmierzają do zaspokojenia potrzeby zdrowotnej, lecz realizują inne cele, oddziałujące bezpośrednio lub
pośrednio na wartości życia i zdrowia.
W związku z powyższym, stosunkiem prawa medycznego jest stosunek społeczny, opisany za
pomocą norm prawnych jako relacja istniejąca między świadczeniodawcą a pacjentem, której
zasadniczym motywem powstania jest trapiącą pacjenta potrzeba zdrowotna, do której zaspokojenia
strony zmierzają wspólnym wysiłkiem. Jego źródłem mogą być różne zdarzenia prawne, takie jak
przepis ustawy, czynność prawna, akt administracyjny, czy orzeczenie.
Stosunki prawa medycznego nie mają więc bezwzględnie jednolitego charakteru prawnego.
Mogą występować jako stosunki prawa publicznego i prawa prywatnego. Charakter publicznoprawny
przybierają, kiedy wymaga tego ochrona interesu publicznego lub ochrona interesu osób trzecich.
Wzgląd na te wartości motywuje ustawodawcę do posłużenia się normami prawa publicznego dla
ograniczenia autonomii woli stron, jej wyłączenia, czy też nałożenia na strony dodatkowych
obowiązków16. Właściwości podmiotu, który świadczy, schodzą na drugi plan wobec celu, jaki
przychodzi osiągnąć jego działaniem, mającym nieraz charakter władczy. Punkt ciężkości
zainteresowania ustawodawcy przenosi się w tym wypadku z pacjenta na jego otoczenie17. Jako
przykłady stosunków publicznoprawnych można wskazać relacje między lekarzem wojskowym a
żołnierzem, pacjentem przymusowo umieszczonym na oddziale zamkniętym szpitala
psychiatrycznego, pacjentem osadzonym w zakładzie karnym, świadczeniodawcą a pacjentem
poddanym leczeniu odwykowemu, leczeniu chorób zakaźnych, wenerycznych i gruźlicy. Za inny
przykład może służyć przypadek, kiedy pacjent poddaje się działaniom świadczeniodawcy w celach
orzeczniczych, kreujących dla niego określoną sytuację prawną, procesową albo stwarzającą określone
prawa18.
Niniejsza praca traktuje wyłącznie o tych stosunkach prawa medycznego, które są stosunkami
prawa prywatnego, cywilnoprawnymi, typu zobowiązaniowego, wynikającymi z czynności prawnej.
Czynności prawne to kategoria złożona. Według kryterium stron takich czynności, można wyróżnić
czynności prawne jednostronne i wielostronne. Czynności prawne wielostronne z reguły ograniczają
się do czynności dwustronnych, których typowym przykładem jest umowa. Na niej skupię dalsze
rozważania, gdyż twierdzę, że właśnie umowa pozostaje zasadniczym źródłem prywatnoprawnego
stosunku prawa medycznego. Takie założenie nie ma charakteru apriorycznego. Przeciwnie, wynika z
uwarunkowań historycznych, które pokazują, iż od wieków umowa odzwierciedlała wymianę dóbr,
jaka następowała między lekarzem a chorym.
Już Kodeks Hammurabiego zawierał wzmianki na temat relacji lekarza i pacjenta, uprawniając
tego pierwszego do pobierania honorarium za swoje wysiłki. Czynił go również odpowiedzialnym za
błędy terapii19.
Grecy nie określili ram prawnych dla profesji lekarza, jednakże to tam ukształtowany został
etos lekarski. Przysięga Hipokratesa po dziś dzień oddaje cel, istotę i granice działań przedstawicieli
zawodu lekarza.

16

W. Borysiak, System Prawa Medycznego. Tom I. Instytucje Prawa Medycznego (red. M. Safjan, L. Bosek),
Warszawa 2018, s. 437.
17
I. Bernatek-Zaguła, Pacjent – konsument czy podopieczny?, AUW Przegląd Prawa i Administracji 2006 nr 60, s.
149.
18
E. Zielińska, Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, Warszawa 2014, s. 48-50.
19
P. Dzienis, Zasady prawa medycznego, SP 3-4/2000, s. 127; O. Nawrot, System Prawa Medycznego. Tom I.
Instytucje Prawa Medycznego (red. M. Safjan, L. Bosek), Warszawa 2018 r., s. 25.
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W okresie starożytności, największa jurydyzacja przedmiotowej relacji miała miejsce w czasach
rzymskich. Lekarzy uznawano za osoby wykonujące wolny zawód o charakterze umysłowym. Posiadana
wiedza medyczna oraz umiejętności były źródłem darzenia ich szczególnym zaufaniem i estymą. Z tego
względu podejmowane przez nich czynności uznawano za przedmiot umowy zlecenia (mandatum).
Teoretycznie aktywność lekarska mogła stanowić również przedmiot umowy najmu pracy (locatio
conductio operis), lecz ten typ umowy odnoszono raczej do usług niższego rzędu. Lekarze nie
otrzymywali za swoje czynności wynagrodzenia w ścisłym tego słowa znaczeniu. Mogli za to odbierać
zwyczajowo przyjęte honorarium. Nie było to świadczenie wzajemne, lecz świadczenie niezależne i
darme, traktowane raczej jako wyraz wdzięczności. Możliwość egzekwowania honorarium istniała
jedynie w procesie kognicyjnym. Natomiast dający zlecenie dysponował przeciwko lekarzowi actio
mandati directa20.
W epokach późniejszych prezentowano raczej penalne podejście do odpowiedzialności
lekarza, co w rezultacie przesądzało deliktowy charakter egzekwowanych roszczeń
odszkodowawczych21.
Powrót do rozważań o kontraktowym charakterze relacji lekarza i pacjenta miał miejsce
dopiero w wieku XX w prawodawstwie Niemiec, Francji i Szwajcarii22. Stopniowe rozprzestrzenianie się
poglądu o umownym źródle tej relacji było poprzedzone burzliwym dyskursem. Sceptycy podnosili, że
ze stosunków zawodowych nie wynika żadne zobowiązanie cywilne, rodzące odpowiedzialność w razie
jego niewykonania, a przedstawiciele wolnego zawodu odpowiadają za swoje winy tylko na zasadzie
deliktowej. Inni dochodzili do podobnego wniosku poprzez interpretację, że umowa musi posiadać
swój przedmiot, którym nie może być życie, jako wartość wyłączona z obrotu23. Argumentowano
również, że obowiązków lekarza nie regulowała wola stron, lecz wynikały z zasad wykonywania
zawodu. Wobec tego sądy nie badały umowy, lecz treść obowiązków zawodowych i to, czy lekarz im
zadośćuczynił. Skoro zaś obowiązki znajdują się poza zasięgiem woli stron oraz ustala je prawo
zwyczajowe i orzecznictwo, trudno się wypowiadać o naruszeniu umowy24. Wątpliwości te podzielali
także przedstawiciele polskiej myśli prawniczej, preferując odpowiedzialność lekarza na płaszczyźnie
deliktowej, bez względu na istnienie węzła obligacyjnego25.
Mimo początkowych oporów, pogląd głoszący istnienie między lekarzem a pacjentem więzi
obligacyjnej zyskiwał swoich zwolenników. Pierwszymi, którzy zaczęli się z nim utożsamiać, byli J.
Górski, T. Cyprian, P. Asłanowicz i B. Popielski26. W kolejnych latach pogląd ten był rozwijany przez
20

J. Stawski, Zagadnienie odpowiedzialności cywilnej lekarza wobec pacjenta w zarysie historycznym, GPr 12/1939, s. 5-10; W. Osuchowski, Zarys rzymskiego prawa prywatnego, Warszawa 1962, s. 393; M. Sośniak,
Cywilna odpowiedzialność lekarza, Warszawa 1968, s. 17-18, Tenże, Cywilna odpowiedzialność lekarza,
Warszawa 1989, s. 7-8; M. Nesterowicz, Kontraktowa i deliktowa odpowiedzialność lekarza, Warszawa-Poznań
1972, s. 44-45; P. Dzienis, Zasady prawa medycznego, SP 3-4/2000, s. 128; W. Borysiak, System Prawa
Medycznego…, s. 450-451.
21
M. Sośniak, Cywilna odpowiedzialność lekarza, Warszawa 1989, s. 18.
22
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lekarza, Warszawa 1989, s. 9; M. Nesterowicz, Kontraktowa…, s. 45-47; P. Dzienis, Zasady prawa medycznego,
SP 3-4/2000, s. 128-129; W. Borysiak, System Prawa Medycznego…, s. 452-455.
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M. Sośniak, Cywilna…, s. 20; M. Nesterowicz, Charakter prawny umowy o zabiegi lecznicze, ZN UMK Nauki
Humanistyczno – Społeczne - Zeszyt 37 - Prawo IX 1969, s. 118.
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M. Sośniak, Cywilna…, s. 20.
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S. Garlicki, Odpowiedzialność cywilna za nieszczęśliwe wypadki, Warszawa 1959, s. 189; A. Szpunar, Pogląd
wypowiedziany podczas IV dni Prawniczych Polsko-Francuskich: Sprawozdanie w PiP 12/1963, s. 962; S.
Grzybowski, La responsabilité civile du médecin, Referat na IV Dni Prawnicze Polsko-Francuskie s. 4 i n. Poglądy
przytoczone za M. Nesterowiczem, Charakter…, s. 119.
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s. 264.
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następnych autorów27. Utrzymywanie twierdzenia, jakoby ogólne obowiązki lekarza jako fachowca
szczególnego rodzaju przesądzały deliktowy charakter jego odpowiedzialności musiałby prowadzić do
nieakceptowalnego wniosku o likwidacji kontraktowych podstaw odpowiedzialności we wszystkich
przypadkach występowania fachowców w charakterze dłużników. Tymczasem nic nie stoi na
przeszkodzie, by zakres obowiązków fachowca wynikający z umowy poszerzyć o wszystkie reguły
dotyczące wykonywania przez niego zawodu28.
Perspektywa historyczna pokazuje, że od starożytności, przez średniowiecze i nowożytność,
prawodawcy byli powściągliwi w regulowaniu treści relacji lekarza i pacjenta. Prawo publiczne służyło
raczej do ukształtowania systemu edukacji, w szczególności reglamentowaniu dostępu do profesji
lekarza oraz rozliczania jej przedstawicieli z popełnianych błędów. W dekodowaniu treści ich relacji z
pacjentami dominująca rolę odgrywały normy etyczne29. Przez stulecia etos lekarski był wyznacznikiem
zasad wykonywania zawodu, praw i obowiązków lekarza, odzwierciedlając obowiązki i prawa pacjenta.
Brak zaangażowania państwa pozwolił historycznie ukształtować proces zaspokajania ludzkich potrzeb
zdrowotnych jako proces wymiany dóbr. Wiedza medyczna, zastrzeżona i rozumiana przez nielicznych,
stanowiła cenny przedmiot, wymieniany na przestrzeni stuleci za produkty konsumpcyjne, dobra
materialne, czy środki płatnicze. Najdogodniejszym społecznie sposobem tej wymiany była umowa,
kreująca cywilnoprawne stosunki zobowiązaniowe, pozwalając stronom w sposób wolny od władczych
działań państwa, autonomicznie kształtować sposób zaspokojenia swoich interesów30.
W przekonaniu, że umowa powinna stanowić podstawowe źródło prywatnoprawnych
stosunków prawa medycznego, utwierdza również obserwowana od zakończenia II Wojny Światowej
ewolucja relacji lekarza i pacjenta. Rozwój doktryny praw człowieka odegrał bardzo istotną rolę w
kształtowaniu stosunków prywatnoprawnych, w których dobra jednej ze stron są eksponowane na
szczególne ryzyko naruszenia. Pierwszorzędnym przykładem takiego stosunku jest relacja lekarza i
pacjenta. Na przestrzeni czasu uległa przemianie z modelu paternalistycznego (wertykalnego), w
którym o dobrach chorego decydował lekarz, do modelu partnerskiego (horyzontalnego),
akcentującego równorzędność stron, w szczególności doniosłość autonomii pacjenta, czyniąc z niego
partnera lekarza, aktywnie uczestniczącego w procesie terapeutycznym. Obecnie, autonomiczna
pozycja pacjenta w stosunkach prawa medycznego nie budzi wątpliwości. Dokonuje on wyboru osoby,
której powierzy swoje dobra, określa granice tego powierzenia, moment czasowy, w którym to nastąpi,
jak też posiada istotny wpływ na przebieg leczenia. Dlatego też, stosunki prawa medycznego powinny
być opisywane za pomocą norm prawnych, które pozwalają tę autonomię najpełniej odzwierciedlić. Za
takie powszechnie uznaje się prawo zobowiązań umownych, które zapewnia jego podmiotom, obok
swobody zawarcia umowy, największy wpływ na kształtowanie jej treści.
Ani w doktrynie, ani w orzecznictwie nazwa umowy zawieranej między świadczeniodawcą a pacjentem nie jest
ujednolicona. Podawane są określenia takie jak: umowa o świadczenie usług medycznych31, umowa o usługi medyczne32,
27
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umowa o usługi lecznicze33, umowa o świadczenie usług leczniczych34, umowa o zabiegi lecznicze35,
umowa o świadczenie zdrowotne36, umowa o wykonanie świadczeń zdrowotnych37, umowa o
świadczenie medyczne38, umowa o leczenie39, umowa o usługi zdrowotne40. Zdarza się również, że
autorzy posługują się kilkoma z powyższych formuł naprzemiennie.
W dalszej części pracy przedmiotowy kontrakt będę nazywał umową o świadczenie zdrowotne.
Uważam, że jest to określenie najwłaściwsze, za czym przemawiają doniosłe względy systemowe.
Pojęcie świadczenia zdrowotnego jest podstawowym pojęciem systemu ochrony zdrowia. Co
prawda nie posługuje się nim Konstytucja RP, aczkolwiek jego związek znaczeniowy z konstytucyjnym
terminem świadczenia opieki zdrowotnej jest bardzo ścisły. Świadczenie zdrowotne stanowi bowiem
składnik świadczenia opieki zdrowotnej. Pojęcie świadczenia zdrowotnego posiada swoją definicję
legalną, zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 10 u.d.l.41 Świadczenie zdrowotne, choć jest podstawowym
terminem publicznego systemu ochrony zdrowia, to zważywszy na całość regulacji prawa medycznego,
oddziałuje daleko poza jego granice. Odwołują się do niego akty normatywne, określające ogólne
zasady wykonywania działalności leczniczej, funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego, czy
systemu ochrony zdrowia psychicznego. Terminem tym posługują się ustawy regulujące wykonywanie
zawodów medycznych, wskazując, że działania medyczne, które się pod nim kryją, stanowią trzon
aktywności lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów, diagnostów
laboratoryjnych, felczerów. Posługują się nim także ustawy regulujące działania medyczne
szczególnego rodzaju, jak u.p.r., u.p.p.p.t.k.n., u.p.s.k., u.l.n., a nadto operuje nim u.p.p.
Z uwagi na swoją uniwersalność, pojęcie świadczenia zdrowotnego powinno odzwierciedlać
przedmiot stosunku prawa medycznego, niezależne od tego, czy do jego nawiązania dochodzi w
ramach publicznego systemu ochrony zdrowia, czy poza nimi. W jednym i drugim przypadku aktywność
świadczeniodawcy sprowadza się do tego samego. Dlatego też niewłaściwym byłoby nazywanie
przedmiotu tego stosunku odmiennie w zależności od okoliczności faktycznych danego przypadku.
Ponadto, takie określenie przedmiotu analizowanego stosunku wyznaczyłoby wyraźne granice
swobody kontraktowania, determinując to, o co strony mogą się umówić.
Rezygnuję z posługiwania się terminem umowy o świadczenie usług medycznych42. Z jednej
strony jest to określenie bardzo pojemne, które może oddawać zespół możliwych aktywności
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usługodawcy, stanowiących świadczenie spełniane dla wykonania zobowiązania. Z drugiej strony, jest
mało precyzyjne, zwłaszcza, że termin ten występuje tylko w języku prawniczym, a nie w języku
prawnym. Nie ma więc ugruntowanego znaczenia. Używanie go wymaga opracowania siatki
pojęciowej, co wydaje się obecnie niecelowe. Ten sam zarzut można skierować pod adresem pojęcia
umowy o świadczenie medyczne. Poza tym, pojęcie umowy o świadczenie usług medycznych jest
dwuznaczne. W obrocie opatruje się nim zawierane w miejsce umów o pracę, umowy między
podmiotem wykonującym działalność leczniczą a osobą wykonującą zawód medyczny (tzw. kontrakty),
których przedmiotem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych zgłaszającym się do tego podmiotu
pacjentom.
Nie będę też używał pojęcia umowy o leczenie. Motywuję to tym, iż słownikowe znaczenie
wyrazu leczenie nie pokrywa części aktywności, które stanowią przedmiot obowiązku głównego
świadczeniodawcy, polegającego na udzieleniu świadczenia zdrowotnego. Umowa o leczenie to
pojęcie nacechowane historycznie, odwołujące się w swym duchu do czasów, kiedy pacjent był
rzeczywiście poddawany wyłącznie terapii i to tylko przez lekarza. Obecnie stosunek prawa
medycznego jest relacją dużo bardziej złożoną, którą powinno się określać formułą słowną adekwatną
do czasów, w których występuje. Ten sam argument można odnieść do pojęć umowy o usługi lecznicze,
czy umowy o zabiegi lecznicze. W ostatnim przypadku można dodatkowo nadmienić, że nie każda
aktywność świadczeniodawcy wypełnia znamiona zabiegu. Zatem termin ten jeszcze bardziej nie
przystaje do złożoności obrotu. Nie ulega wątpliwości, że określenie umowa o leczenie jest formułą
bardzo wygodną dla składni zdania. W porównaniu z pojęciem umowy o świadczenie zdrowotne
zdecydowanie łatwiej przychodzi nią operować podczas wywodów ustnych i pisemnych. Jednakże,
mimo tej niewątpliwej zalety, uważam za cenniejsze uzyskanie transparentności znaczeniowej i
precyzyjności wypowiedzi, zwłaszcza, że te w kontekście nakreślonej niżej tezy, być może przyczynią
się do uchwalenia nowych przepisów, których adresatem nie będą tylko prawnicy, lecz wszyscy
uczestnicy obrotu prawnego. Dla nich, jeżeli odstępstw nie wymagają szczególne względy, tekst
przepisu powinien być zredagowany za pomocą poprawnych wyrażeń językowych w ich podstawowym
i powszechnie przyjętym znaczeniu43.
Większość świadczeń zdrowotnych wykonywana jest w ramach publicznego systemu ochrony
zdrowia, w którym pacjenci występują jako osoby trzecie, uprawnione do ich otrzymania z umowy
zawartej na ich rzecz przez Dyrektora NFZ z oznaczonym świadczeniodawcą. Cywilnoprawny charakter
tej umowy nie jest wcale oczywisty, a jej doniosłość regulacyjna, w odniesieniu do stosunku prawa
medycznego, pozostaje nikła. Odesłanie do stosowania przepisów k.c. jest niewystarczające, bowiem
te nie zawierają postanowień, które odzwierciedlałyby jego istotę. Obok publicznego systemu ochrony
zdrowia funkcjonuje rynek usług prywatnych. Mimo iż jego znaczenie systematycznie wzrasta na
skutek rozwoju medycyny i nauk, które na nią oddziałują, postępującej niewydolności publicznego
systemu ochrony zdrowia, bogacenia się społeczeństwa, czy trendu turystyki medycznej, rynek ten, a
dokładnie nawiązywane w jego obrębie stosunki prawa medycznego pozostają dotknięte podobnymi
brakami regulacyjnymi. Niezależnie od tego, czy do ich powstania dochodzi w ramach publicznego
systemu ochrony zdrowia, czy poza nim, w obydwu przypadkach ich treść jest niemal taka sama. Jej
zdekodowania dokonuje się na podstawie konglomeratu norm prawnych o charakterze
administracyjnym i cywilnym, przy uwzględnieniu postanowień norm etycznych. Przedmiotowe
przepisy są zamieszczone w wielu aktach prawnych, które pozostają jednocześnie aktami różnego
rzędu. Jeżeli dodać do tego uwypuklane przez doktrynę braki legislacyjne, zgłaszane problemy
interpretacyjne oraz nierozstrzygnięte w orzecznictwie wątpliwości, okazuje się, że ustalenie
transparentnego zakresu podmiotowego i przedmiotowego tego stosunku nie jest proste nawet dla
prawnika. Dualizm systemów ochrony zdrowia, a także rozproszenie i fragmentaryczność regulacji
43

§ 8 pkt 1 r.z.t.p.

23

prawnej, nie upraszcza obrotu i nie pozwala uznać go za transparentny. Taki stan szkodzi interesom
pacjentów, którym ustawodawca nie zapewnia łatwego dostępu do przepisów, określających w
przystępny sposób ich kontraktowe prawa i obowiązki. Co więcej, w ślad za pojawiającymi się na
przestrzeni ostatnich 30 lat regulacjami prawa materialnego, nakierowanymi na wzmocnienie pozycji
pacjentów, ta wciąż pozostaje słaba na gruncie procesowym.
Niniejsza praca zmierza do wykazania, że pomimo nawiązywania stosunków prawa
medycznego na masową skalę, obrót świadczeniami zdrowotnymi wciąż nie jest transparentny, a
obecny poziom prawnego uregulowania treści tych stosunków jest niesatysfakcjonujący dla ochrony
interesów stron, zwłaszcza pacjenta. Stawiam tezę, iż celowym staje się podjęcie inicjatywy
legislacyjnej, zmierzającej do znormatywizowania, w obrębie części szczególnej k.c., przepisów
regulujących umowę o świadczenie zdrowotne jako typu umowy nazwanej, będącej podstawowym
źródłem prywatnoprawnego stosunku prawa medycznego. Zasadności tej tezy będę kolejno dowodził
poprzez analizę prawnoporównawczą (Dział I), systemową (Dział II), analizę dogmatyczną obecnego
stanu prawnego (Dział III) i wynikające z niego zasady oraz granice ponoszenia odpowiedzialności (Dział
IV).
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DZIAŁ I
EUROPEJSKIE REGULACJE UMOWNEGO STOSUNKU
PRAWA MEDYCZNEGO.
UJĘCIE PRAWNOPORÓWNAWCZE.
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ROZDZIAŁ I
WPROWADZENIE
W ustawodawstwach krajów UE relacja świadczeniodawcy i pacjenta nie jest regulowana
jednakowo. Pierwsze różnice ujawniają się już na etapie kwalifikacji tej relacji w ramach dwóch
reżimów prawa – publicznego i prywatnego.
W pierwszym z nich treść stosunku pozostaje przedmiotem wyłącznej regulacji norm o
charakterze publicznoprawnym, a wszelkich rozliczeń między stronami dokonują sądy administracyjne
lub organy administracji publicznej. Takie ujęcie reprezentowane jest przez ustawodawstwo
szwedzkie, fińskie i duńskie. Relacja świadczeniodawcy i pacjenta nie ma charakteru
prywatnoprawnego, lecz jest oceniana na płaszczyźnie norm prawa publicznego44. Charakter więzi jest
pochodną założeń systemu zabezpieczenia społecznego opartego na zasadzie rezydencji lub
obywatelstwa, a nie uprawnieniu wywodzonym z faktu szeroko pojętego zatrudnienia lub potrzeb.
Stąd też grupa podmiotów świadczących oraz zasady ich działalności są ściśle określone przez państwo
licencjonujące dostęp do rynku ubezpieczenia zdrowotnego. Władza obserwuje i kontroluje
świadczenie usług medycznych oraz ich poziom45. W modelu szwedzkim zakres praw i obowiązków
każdego z podmiotów regulują akty normatywne rangi ustawowej tj. ustawa o prawach pacjenta oraz
w pewnym zakresie ustawa o opiece medycznej. W modelu fińskim jest to ustawa o statusie pacjenta
oraz ustawa o szkodach pacjentów. W Danii przyjęto ustawę o prawach pacjenta oraz ustawę o prawie
do skargi oraz kompensacji szkód zdrowotnych. Obowiązki świadczeniodawcy doprecyzowują akty
deontologiczne. Spory z tytułu szkód medycznych są rozwiązywane w systemie no-fault insurance
scheme, zakładającym badanie indywidualnych spraw pacjentów ex officio przez powołane do tego
zespoły (insurance consortium). W pewnym kontekście sytuacyjnym publicznoprawny charakter
przedmiotowej relacji uznawany jest także w innych krajach, o czym niżej.
W drugim z reżimów relacja świadczeniodawcy i pacjenta postrzegana jest jako stosunek
prywatnoprawny. Dalsze uszczegółowienie jej charakteru nie jest już tak oczywiste. Można bowiem
wyróżnić dwa modele regulacyjne.
Pierwszy z nich, upatruje w relacji świadczeniodawcy i pacjenta cywilnoprawnego stosunku
obligacyjnego, który nie ma charakteru umownego. Przykład stanowi ustawodawstwo brytyjskie i
irlandzkie. Z uwagi na kształt i zakres systemu ochrony zdrowia opartego niemal wyłącznie na
publicznym finansowaniu, między świadczeniodawcą a pacjentem nie dochodzi do zawiązania
umowy46. W konsekwencji podstawą roszeń jest niemal wyłącznie reżim deliktowy. Jeżeli jednak
proces świadczenia następuje wyjątkowo poza systemem publicznego ubezpieczenia zdrowotnego,
strony mogą wykorzystać podstawę kontraktową dla dochodzenia wzajemnych roszczeń47.
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W drugim modelu regulacyjnym przedmiotowa relacja uznawana jest za cywilnoprawny
stosunku obligacyjny o charakterze umownym. Tak przyjmuje się w Austrii, Grecji, Włoszech, Francji,
Portugalii, Hiszpanii, Holandii, Litwie, Niemczech i w Czechach. Model ten jest jednak dalej
zróżnicowany, co przejawia się w różnej kwalifikacji umownej tego stosunku, a w konsekwencji
odmiennym stopniem jego normatywizacji.
Zasadniczo relacja świadczeniodawcy i pacjenta nie posiada osobnej regulacji w kodeksie
cywilnym, jako typu umowy nazwanej. Treść praw i obowiązków stron jest ustalana na podstawie
odpowiedniego stosowania właściwych przepisów umów nazwanych, przy uwzględnieniu istniejących
norm publicznoprawnych i deontologicznych, jak też dorobku orzecznictwa i doktryny. Taki stan
występuje w Austrii, Grecji, Francji, Włoszech, Portugalii i Hiszpanii. W Austrii, Grecji i Włoszech regułą
jest przyjęcie, że strony zawiązują stosunek prywatnoprawny o charakterze umownym. Natomiast we
Francji, Portugalii i Hiszpanii taka kwalifikacja dokonywana jest jedynie w odniesieniu do usług
medycznych udzielanych przez podmioty prywatne. W pozostałych przypadkach podstawę oraz treść
relacji określają normy publicznoprawne.
W Austrii rzeczony stosunek określa się mianem umowy o leczenie (Behandlungsvertrag).
Doktryna prawa systematyzuje go w obrębie umów wyszczególnionych w ABGB48, przy czym formuła
ubezpieczenia oraz to, czy świadczeniodawca jest podmiotem publicznym, czy prywatnym pozostaje
bez znaczenia49. W praktyce występują trzy poglądy na jego kwalifikację prawną, tj. stanowisko
uznające go za umowę o pracę (Dienstvertrag - §1151), umowę o dzieło (Werkvertrag §1165), umowę
wolnego świadczenia usług (freie Dienstvertrag)50, w której wykonawca nie podlega zwierzchnictwu
dającego zlecenie. Niewątpliwie umowa o leczenie jest odmianą umowy o świadczenie usług, co
wynika z systematyki przyjętej w ABGB, bowiem wyżej wskazane typy umów są regulowane w rozdziale
26 poświęconym właśnie umowom o świadczenie usług. Dominującym poglądem jest ten kwalifikujący
umowę o leczenie jako umowę wolnego świadczenia usług51. Argumentuje się, że usługodawca nie
gwarantuje rezultatu, ale zobowiązuje się do niego dążyć zachowując należytą staranność działań, co
odróżnia ją od umowy o dzieło. Jednocześnie działania usługodawcy nie odpowiadają świadczeniu
pracy, bowiem jego pozycja (zwłaszcza lekarza) zdecydowanie różni się od pozycji przeciętnego
pracownika. Stąd też nie wszystkie przepisy umowy o pracę mogą być do niego stosowane52. Ponadto,
lekarze nie są częścią zhierarchizowanej struktury, raczej działają autonomicznie, nie będąc
podporządkowanymi53. Z tych względów umowa o leczenie zasadniczo klasyfikowana jest jako umowa
wolnego świadczenia usług54, co ma podkreślać jej odmienność od typowej umowy o pracę i umowy o
dzieło. Jako, że taka umowa nie posiada swojej kodeksowej regulacji, wskazuje się, że pozostaje umową
sui generis.
Osobnych przepisów o analizowanej umowie nie zawiera też grecki kodeks cywilny.
Zastosowanie znajdują ogólne przepisy o świadczeniu usług, zwłaszcza te odnoszące się do świadczenia
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pracy (art. 648-680) oraz świadczenia dzieła (art. 681-702)55. W doktrynie wskazuje się, że
postanowienia odnoszące się do świadczenia pracy przystają w największym stopniu do świadczeń
zdrowotnych, jednakże w pewnych przypadkach należy uwzględniać przepisy umowy o dzieło.
Niezależnie od powyższego przepisy o świadczeniu pracy oraz wykonaniu dzieła nie stanowią
wystarczającego odniesienia do wszystkich szczegółowych zagadnień, rysujących się na gruncie relacji
świadczeniodawcy i pacjenta, dlatego nie można jej jednoznacznie kwalifikować w obrębie wskazanych
typów umów, lecz postrzegać raczej, jako umowę sui genris, do której przepisy wskazanych umów
stosują się w drodze analogii przy uwzględnieniu praw i obowiązków stron wynikających z norm
deontologicznych56.
Opisywany stosunek nie został znormatywizowany również we włoskim kodeksie cywilnym57.
Postrzega się go, jako umowę o świadczenie usług profesjonalnych, regulowaną głównie w oparciu o
przepisy kodeksu cywilnego dotyczące zawodów intelektualnych (art. 2229-2238) oraz
samozatrudnienia (art. 2222-2228)58. Treść praw i obowiązków stron doprecyzowują normy
deontologiczne. Stosunek ma charakter prywatnoprawny niezależnie od źródła finansowania
świadczeniodawcy. W rezultacie odpowiedzialność stron rozpatrywana jest na gruncie prawa
cywilnego59. Podstawy swoich roszczeń pacjent może poszukiwać także w reżimie deliktowym.
Jak już wyżej zaznaczono, w prawodawstwie francuskim rzeczona relacja ma charakter
prywatnoprawny jeżeli pacjent nawiązuje ją z podmiotem prywatnym60. Kontrakt kwalifikowany jest
jako umowa sui generis61. Nie posiada właściwej sobie regulacji kodeksowej, jednakże zastosowanie
znajdują przepisy o świadczeniu usług (art. 1779 i n.)62. Treści praw i obowiązków doprecyzowują
postanowienia kodeksu etyki medycznej oraz tezy wywiedzione przez judykaturę63. Jeżeli świadczenia
zdrowotne udzielane są przez jednostki publiczne (dotyczy zwłaszcza leczenia stacjonarnego), treść
praw i obowiązków reguluje prawo administracyjne, a sam stosunek ma charakter publicznoprawny64.
W Portugalii i Hiszpanii, tak jak i we Francji, opisywana relacja posiada charakter
prywatnoprawny, o ile świadczeniodawcą nie jest podmiot publiczny. Leczenie jest traktowane jako
szczególnego rodzaju usługa, wobec czego zastosowanie znajdują przepisy o świadczeniu usług65. Jeżeli
jednak proces terapeutyczny jest prowadzony w jednostkach publicznych (zwłaszcza publicznych
szpitalach) relacja świadczeniodawcy i pacjenta jest regulowana normami publicznoprawnymi, a
właściwymi do rozpatrzenia sporów są sądy administracyjne66.
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Alternatywnym wariantem modelu regulacyjnego, w którym stosunek prawa medycznego
uchodzi za prywatnoprawny stosunek cywilny, obligacyjny o charakterze umownym jest ten, w którym
opisano go w kodeksie cywilnym, jako osobny typ umowy nazwanej. Takie rozwiązanie przyjęto w
ustawodawstwie holenderskim, litewskim, niemieckim i czeskim. Dodatkowo jako wariant
preferowany znalazł odzwierciedlenie w PEL SC oraz DCFR. Przedstawiona kolejność nie jest
przypadkowa i odzwierciedla chronologie wprowadzania właściwych przepisów do krajowych
kodeksów cywilnych.
W dalszych rozdziałach postaram się szczegółowo przybliżyć i przeanalizować konstrukcje oraz
treść przepisów regulujących przedmiotową umowę w wyżej wskazanych krajach. Analiza celowo nie
obejmuje zagadnienia ponoszenia przez strony umowy odpowiedzialności za naruszenie zobowiązania,
gdyż zagadnienie to znacznie wykracza poza ramy niniejszej pracy.
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ROZDZIAŁ II
DE OVEREENKOMST INZAKE GENEESKUNDIGE BEHANDELING. UMOWA
O LECZENIE MEDYCZNE W PRAWIE HOLENDERSKIM
I.

Wprowadzenie

Konstytucja Królestwa Niderlandów z dnia 28 marca 1814 r. nie deklaruje wprost prawa do
ochrony zdrowia. Zdrowie jako wartość konstytucyjna jest akcentowane tylko w trzech przepisach,
zawartych w tytule pierwszym, poświęconym prawom podstawowym. W art. 22 ust. 1 zawarto normę
programową, zgodnie z którą władze podejmują działania mające na celu poprawę stanu zdrowia
ludności. Natomiast w art. 6 ust. 2 i art. 9 ust. 2 zdrowie, a dokładnie konieczność jego ochrony
przybiera postać klauzuli limitacyjnej, uzasadniającej wprowadzenie ustawowych ograniczeń w
realizowaniu przez człowieka wolności sumienia i prawa do zgromadzeń.
Pomimo skromnej regulacji prawa do ochrony zdrowia na poziomie konstytucyjnym, pomysł
znormatywizowania praw pacjenta narodził się w właśnie Holandii. Miało to miejsce w latach 80, kiedy
Narodowa Rada Zdrowia Publicznego (RVZ) w szeregu raportów zaproponowała holenderskiemu
parlamentowi określenie statusu i opracowanie praw pacjenta. W świetle stanowiska RVZ, ochrona
pacjentów gwarantowana w ogólnych przepisach prawa cywilnego i karnego, normach
administracyjnych określających wymogi akredytacyjne dla szpitali, kodeksach etyki zawodowej, jak
też zasadach wynikających z dotychczasowego orzecznictwa nie była wystarczająca67.
Pierwszy projekt ustawy określającej zakres praw i obowiązków pacjenta oraz świadczeniodawcy
pojawił się w 1990 r. Ostatecznie po czterech latach prac legislacyjnych, dnia 17 listopada 1994 r.
uchwalono WGBO, czyli ustawę o zmianie kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku
z przyjęciem przepisów umowy o leczenie medyczne. Przedmiotowe przepisy weszły w życie z dniem
1 kwietnia 1995 r., stanowiąc pierwszą w Europie jurydyzację umownego stosunku prawa medycznego
w kodeksie cywilnym, określoną mianem umowy o leczenie medyczne.
Celem ustawy było wzmocnienie pozycji pacjentów poprzez wyjaśnienie praw przysługujących im
w ramach umowy ze świadczeniodawcą. Zabieg ten wydawał się niezbędny z uwagi na zależną oraz
wewnętrznie słabszą pozycję pacjenta w obrębie systemu ochrony zdrowia. Normatywizacja relacji
miała więc zapewnić równowagę stron kontraktu68.
Przepisy holenderskiego kodeksu cywilnego (BW) regulujące umowę o leczenie medyczne
składają się z 23 artykułów, począwszy od art. 7:446 do art. 7:468, usystematyzowanych w osobny
rozdział pod nazwą umowa o leczenie medyczne. Rozdział opatrzono numerem 5 i zlokalizowano w
tytule 7 poświęconym umowom o świadczenie usług, który jest jednym z elementów księgi 7 BW
obejmującej część szczegółową zobowiązań.
Regulacja umowy o leczenie medyczne zamyka tytuł 7 i jest poprzedzona przepisami ogólnymi o
świadczeniu usług, umowy zlecenia, umowy pośrednictwa oraz umowy agencyjnej.
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II.

Charakterystyka ogólna

1. Prywatnoprawny stosunek cywilny
Ustawodawca holenderski dokonując normatywizacji relacji świadczeniodawcy i pacjenta w BW
przesądził jej cywilnoprawny charakter69. Wybór prawa cywilnego, jako reżimu regulacyjnego praw
pacjenta, wymagał także rozstrzygnięcia, czy ułożenie tej relacji powinno bazować na prawie
deliktowym, czy obligacyjnym. Zarówno strona rządowa, jak i doktryna opowiedziała się za reżimem
kontraktowym. Głównym argumentem uzasadniającym ten wybór była zasada autonomii woli stron,
znamienna i najpełniej odzwierciedlana przez prawo umów, a posiadająca fundamentalne znaczenie
także dla relacji świadczeniodawcy i pacjenta70. Przyjęcie rozwiązania kontraktowego uzasadniało
także panujące przekonanie o horyzontalnym charakterze więzi pacjenta i świadczeniodawcy,
stosunku, w którym obie strony powinny mieć, jak najrówniejszą pozycję. Poza tym, w perspektywie
nakreślonego celu, wykorzystywanie prawa umów do wzmacniania słabszej strony kontraktu nie było
zjawiskiem nowym71.
Relacja świadczeniodawcy i pacjenta zasadniczo jest stosunkiem prawa prywatnego, niezależnie
od tego, czy pacjent odbiera leczenie w ramach ubezpieczenia, czy poza nim. Bazuje na swobodzie
kontraktowania, z której korzystają obydwie strony72.
Przepisów art. 7:446 – art. 7:468 BW nie stosuje się do sytuacji objętych odrębnymi regulacjami
szczególnymi. Zwłaszcza, kiedy między stronami nie dochodzi do zawiązania kontraktu, jak podczas
sprawowania opieki zdrowotnej w więzieniach, wojsku, szpitalach psychiatrycznych (wobec pacjentów
hospitalizowanych przymusowo), przy czynnościach medycyny pracy, orzecznictwie medycznym dla
oceny zasadności roszczeń lub przyznania pomocy socjalnej. Jednakże z uwagi na art. 7:464 BW
przepisy umowy o leczenie medyczne należy stosować w takim zakresie, w jakim dopuszcza to natura
pozaumownego stosunku prawnego między świadczeniodawcą a pacjentem73. Oznacza to, że w takich
sytuacjach przepisy art. 7:446 – 7:468 BW powinny przynajmniej zostać wzięte pod uwagę, a
odstępstwo od ich pełnego stosowania wymaga uzasadnienia74.

2. Umowa o świadczenie usług
Zredagowanie przepisów regulujących umowę o leczenie medyczne w księdze 7, tytule 7, dziale
5 systemowo przesądza, że jest to kontrakt o świadczenie usług, wyróżniony z uwagi na szczególny ich
przedmiot. Wątpliwości nie pozostawia także treść art. 7:400 § 2 BW nakazującego odpowiednie
stosowanie przepisów ogólnych o świadczeniu usług do każdego typu umowy wyszczególnionego w
tytule 7, jeżeli nie sprzeciwia się temu ustawa, treść, natura umowy albo zwyczaj.
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Przedmiotem usługi, który wyróżnia ją spośród innych, jest działanie medyczne w rozumieniu
art. 7:446 BW.

3. Umowa szczególnego zaufania
Kwalifikacja przedmiotowej umowy, jako umowy o świadczenie usług szczególnego rodzaju jest
ściśle związana z elementem wzajemnego zaufania stron. Z kolei podstawą do scharakteryzowania
umowy o leczenie medyczne, jako umowy szczególnego zaufania jest doniosłość dóbr prawnych, na
które nakierowane jest działanie medyczne świadczeniodawcy. W niemal każdym przypadku osoba
zlecająca wykonanie usługi jest do pewnego stopnia zależna od podmiotu, który ją świadczy, jednak w
przypadku działań medycznych zależność ta jest zdecydowanie mocniejsza. Świadczeniodawca
poniekąd reprezentuje interesy zdrowotne pacjenta, z uwagi na swoją fachową wiedzę, której ocena
przez pacjenta często jest utrudniona75.
Przeprowadzenie działań medycznych nie jest tylko sprawą pacjenta. W rzeczywistości to, jakie
działania należy podjąć, nie zależy od jego życzenia, ale w pierwszej kolejności, od świadczeniodawcy,
który powinien działać zgodnie z istniejącymi standardami. Oczekuje się od niego zaoferowania opieki
wskazanej medycznie oraz sprawowanej zgodnie ze standardem rozsądnego profesjonalisty tj.
starannie i według tego, co nakazuje mu doświadczenie76.

4. Umowa starannego działania
Zasadniczo umowa o leczenie medyczne jest umową starannego działania, a nie rezultatu. Taka
kwalifikacja posiada istotne konsekwencje w sferze prawa procesowego. Pacjenta obciąża dowód
wykazania, tego że w toku wykonywania umowy, świadczeniodawca nie dochował należytej
staranności, a nie jedynie, iż nie uzyskał oczekiwanego efektu. Przyjęcie, że umowa o leczenie
medyczne jest umową rezultatu, następuje w drodze wyjątku77.

5. Umowa wzajemna
Regułą jest, że działania medyczne są odpłatne. Obowiązkowi ich wykonania odpowiada
obowiązek zapłaty wynagrodzenia. Zwykle płatność honorarium przypada po wykonaniu działań
medycznych i zazwyczaj obciąża pacjenta lub jego przedstawiciela. W rzeczywistości koszt pokrywa
ostatecznie ubezpieczyciel78.

6. Umowa jednostronnie profesjonalna
Odbiorcą działań medycznych jest osoba fizyczna. Z kolei świadczeniodawca podejmuje
aktywność w ramach swojej medycznej praktyki zawodowej lub medycznej działalności gospodarczej,
przez co należy go kwalifikować jako profesjonalistę. Fakt prowadzenia przez pacjenta działalności
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zawodowej lub gospodarczej pozostaje bez wpływu na kwalifikację umowy, jako jednostronnie
profesjonalnej. Podobnie bez znaczenia dla tej kwalifikacji pozostaje okoliczność, że pacjent odbierze
świadczenie z umowy zawartej na jego rzecz przez przedsiębiorcę (np. pracodawcę, ubezpieczyciela).

III.

Strony umowy

1. Zapewniający opiekę
Art. 7:446 § 1 zd. 1 BW określa profesjonalną stronę umowy o leczenie medyczne mianem
zapewniającego opiekę (hulpverlener). Zgodnie z treścią przepisu, jest nim osoba fizyczna lub osoba
prawna, która w zakresie swojej medycznej praktyki zawodowej lub medycznej działalności
gospodarczej przystępuje względem drugiej strony (zamawiającego) do przeprowadzenia działań
medycznych wpływających bezpośrednio na zamawiającego lub określoną osobę trzecią.
Ustawodawca holenderski używa przymiotnika „medyczne” dla podkreślania, że prowadzona praktyka
zawodowa lub działalność gospodarcza, jak też same działania wykonywane w ich ramach powinny być
oparte na regule evidence-based medicine79. Zakres podmiotowy działu 5 odnosi się do osób
wykonujących zawody medyczne w rozumieniu art. 3 Wet BIG, wyłączając profesje pokrewne (np.
technologów klinicznych, asystentki lekarskie). W związku z powyższym świadczeniodawcami są
przedstawiciele takich zawodów medycznych jak lekarze, lekarze dentyści, położne, pielęgniarki,
psychologowie (w zakresie terapii klinicznej) fizjoterapeuci, psychoterapeuci. Za świadczeniodawcę
nie uważa się jednak farmaceutów80.

2. Pacjent
Zgodnie z art. 7:446 § 1 zd. 2 BW, pacjentem jest osoba fizyczna, do której bezpośrednio odnoszą
się działania medyczne. Pacjent może być stroną umowy lub uprawnionym odbiorcą działań
medycznych z umowy zawartej na jego rzecz przez osobę trzecią. W przypadku pactum in favorem
tertii, mimo iż zamawiający jest formalnie stroną umowy to nie korzysta z praw dedykowanych
pacjentowi81.
BW zawiera kompleksowe uregulowanie pozycji szczególnego rodzaju pacjentów tj. małoletnich.
Ustawodawca holenderski wyróżnia trzy kategorie wiekowe, do których odnoszą się poszczególne
przepisy działu 5. Małoletni pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, małoletni pomiędzy 12 a 16 rokiem życia
oraz małoletni poniżej lat 12.
W stosunku do pierwszej grupy pacjentów, w art. 7:447 BW zawarto przepis szczególny
względem art. 1:234 BW ustanawiającego ogólny próg wiekowy, którego osiągnięcie warunkuje
uzyskanie pełnej zdolności do czynności prawnych. Umowę o leczenie medyczne może zawrzeć
małoletni, który ukończył 16 lat, może on również dokonywać czynności prawnych bezpośrednio z nią
związanych. Taka osoba jest zdolna do samodzielnego wykonywania wszystkich praw pacjenta82.
Ponosi odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z umowy, bez uszczerbku dla obowiązku
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rodziców do pokrycia kosztów opieki i wychowania. Małoletni posiada zdolność sądową i procesową
w odniesieniu do spraw związanych z zawartą umową o leczenie medyczne.
Osoby znajdujące się w drugiej grupie wiekowej nie mogą samodzielnie zawrzeć umowy, ani
dokonywać czynności prawnych z nią związanych, jednakże korzystają z prawa do informacji oraz mogą
wyrazić zgodę na działania medyczne świadczeniodawcy.
Małoletni z trzeciej grupy wiekowej nie posiadają zdolności do czynności prawnych, ani nie
korzystają bezpośrednio z praw pacjenta (chociaż świadczeniodawca powinien informować chorego w
sposób uwzględniający jego możliwości poznawcze), dlatego w pełnym zakresie są reprezentowani
przez przedstawicieli.
W związku z powyższym BW w art. 7:465 określa pozycję prawną przedstawicieli pacjentów,
którzy nie mogą w pełni wykonywać przewidzianych ustawą praw. Jeżeli pacjent nie ukończył jeszcze
12 roku życia, świadczeniodawca powinien wypełnić swoje obowiązki względem rodziców, którzy
sprawują nad pacjentem władzę rodzicielską lub względem jego opiekuna prawnego. Powyższe stosuje
się także wówczas, gdy pacjent pomimo ukończenia 12 roku życia nie może być uznany za działającego
z dostatecznym rozeznaniem, chyba że pacjent osiągnął pełnoletniość i znajduje się pod opieką lub
ochroną mentora83. W takim przypadku swoje obowiązki świadczeniodawca powinien spełnić
względem opiekuna albo mentora. Brzmienie art. 7:465 § 3 BW wskazuje na to, że prawo holenderskie
dopuszcza udzielanie pełnomocnictw medycznych. Zgodnie treścią przepisu, jeżeli pacjent osiągnął
pełnoletniość, lecz nie może być uznany za działającego z dostatecznym rozeznaniem, a nie został
ustanowiony opiekun ani mentor, świadczeniodawca powinien spełnić obowiązki wynikające z umowy
względem osoby pisemnie upoważnionej przez pacjenta do działania w jego imieniu. W braku takiej
osoby lub niemożności podjęcia przez nią działań, obowiązki umowne powinny zostać wykonane
względem małżonka, lub partnera pacjenta, chyba że pacjent się temu sprzeciwia, a w braku takiej
osoby, względem rodzica, dziecka, brata lub siostry pacjenta. Ocena zdolności do działania z
dostatecznym rozeznaniem należy do świadczeniodawcy.
Profesjonalista powinien wypełnić swoje obowiązki względem wyżej wskazanych osób
reprezentujących pacjenta (rodzice, opiekun, mentor, osoba pisemnie upoważniona przez pacjenta,
małżonek, partner, dzieci, rodzeństwo), chyba że jest to niezgodne ze standardem ostrożnego
świadczeniodawcy. Ustawa w ten sposób pozostawia świadczeniodawcy możliwość niewłączania
nieformalnego reprezentanta w przebieg realizacji umowy, jeśli istnieją podejrzenia, że jego bliska
relacja z pacjentem jest zakłócona, przez co nie można go uznać za przedstawiciela realizującego
interes pacjenta, ale swój własny84.
Osoba względem której świadczeniodawca wykonuje swoje obowiązki powinna działać ze
starannością oczekiwaną od ostrożnego przedstawiciela prawnego. Zobowiązana jest zaangażować
pacjenta w jak największym stopniu w proces wykonywania działań medycznych.
Jeżeli pacjent sprzeciwia się działaniom inwazyjnym, na których wykonanie osoba wskazana
powyżej (rodzice, opiekun, mentor, osoba pisemnie upoważniona przez pacjenta, małżonek, partner,
dzieci, rodzeństwo) wyraziła zgodę, działania te mogą być przeprowadzone tylko, jeżeli są oczywiście
konieczne dla zapobieżenia poważnej szkodzie na zdrowiu pacjenta. A contrario, wydaje się, że
działania nieinwazyjne mogą być prowadzone pomimo sprzeciwu pacjenta.
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IV.

Obowiązki i powinności umowne

W pierwszej kolejności podkreślenia wymaga, iż ustawodawca holenderski w art. 4:763 BW
wprowadza ustawowy zakaz wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności świadczeniodawcy z
tytułu naruszenia umowy, niezależnie od tego, z uchybienia którego obowiązku szkoda wynikła.

1. Obowiązki umowne świadczeniodawcy

1) Obowiązek przeprowadzenia działań medycznych
Głównym obowiązkiem umownym świadczeniodawcy jest przeprowadzenie przyrzeczonych
działań medycznych. To, co stanowi działaniem medyczne holenderski ustawodawca definiuje w art.
7:446 BW. Definicja jest złożona. Posiada charakter pozytywny (§ 2 i § 3), precyzując zakres
przedmiotowy działania medycznego oraz negatywny (§ 4), rozstrzygając to, co się w nim nie mieści.
Pozytywna część definicji pojęcia obejmuje dwie grupy działań (§ 2 lit. a. oraz b.) Pierwszą
stanowią wszystkie aktywności, łącznie z badaniem i konsultowaniem, odnoszące się bezpośrednio do
pacjenta i zmierzające do wyleczenia go z choroby, ochrony przed nią, oceny stanu jego zdrowia lub
zapewnienia pomocy położniczej, co wskazuje na ich terapeutyczny charakter. Druga grupa obejmuje
działania nieterapeutyczne, na co wskazuje użyta formuła językowa, tj. działania inne niż wymienione
w grupie pierwszej, odnoszące się bezpośrednio do osoby pacjenta podjęte przez lekarza lub lekarza
dentystę. Jako dopełnienie katalogu aktywności mieszczących się w obydwu grupach należy
potraktować postanowienia § 3, który stanowi, że działaniem medycznym są również świadczenia
opiekuńcze, pielęgniarskie oraz świadczenia rzeczowe.
Paragraf 4 rozpoczyna negatywną część definicji, wyłączając spoza zakresu działań
medycznych czynności podejmowane w dziedzinie farmacji wykonywane przez samodzielnie
działającego farmaceutę. Co więcej, zgodnie z § 5, do zawarcia umowy o leczenie medyczne nie
dochodzi, jeśli działania zmierzające do oceny stanu zdrowia pacjenta albo zapewnienia nadzoru
lekarskiego są wykonywane na polecenie zainteresowanego, w celu sprecyzowania wierzytelności lub
zobowiązań, których uznania dokonuje ubezpieczyciel albo oceny możliwości lub zdolności do odbycia
szkolenia, zatrudnienia albo wykonania pracy określonego rodzaju85.
Przepisy umowy o leczenie medyczne nie znajdują bezpośredniego zastosowania do działań
paramedycznych (kręgarstwo, terapia biorezonansowa, akupunktura, homeopatia, terapia
chelatacyjna, terapia ziołolecznicza itp.), których prowadzenie nie odpowiada regułom evidence-based
medicine86. Mogą być do nich stosowane przepisy ogólne o świadczeniu usług, natomiast art. 7:4467:468 BW jedynie w drodze analogii87.
Pojęcie leczenia medycznego odnosi się do nazwy umowy, a termin działania medycznego do
aktywności będącej przedmiotem obowiązku głównego. W istocie każda umowa o leczenie medyczne
będzie wymagała od świadczeniodawcy przeprowadzenia działań medycznych, ale nie każde działania
medyczne będą wiązały się z leczeniem rozumianym, jako aktywność terapeutyczna. Przeciwnie
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działania medyczne obejmują także czynności o charakterze nieterapeutycznym88. Ustawodawca
holenderski posługuje się terminem leczenia w sposób odmienny niż wynika to z jego słownikowego
rozumienia, co z perspektywy zasad prawidłowej legislacji skłania do negatywnej oceny takiego
zabiegu.
Wykonując działania medyczne, świadczeniodawca obowiązany jest przestrzegać standardu
ostrożnego świadczeniodawcy, co oznacza, że powinien zachowywać się tak, aby zadośćuczynić
obowiązkom wynikającym ze standardu zawodowego, ustalanego osobno dla każdej profesji.
Ustawa nie definiuje pojęcia standardu zawodowego ani nie wskazuje, w jaki sposób należy go
ustalić. Tę lukę wypełniła aktywność doktryny i orzecznictwa. Zasadniczo zawodowy standard zakłada
dochowanie należytej staranności wynikającej z reguł wiedzy medycznej i doświadczenia zawodowego,
posiadanych przez przeciętnie wykwalifikowanego lekarza tej samej dziedziny, działającego w tych
samych okolicznościach, dysponującego przeciętnymi środkami do osiągnięcia określonego celu
terapeutycznego89. Kryterium to zostało wypracowane przez orzecznictwo90 i następnie
inkorporowane do BW w postaci art. 4:453. W szczególnych przypadkach od świadczeniodawcy można
wymagać zachowania podwyższonego standardu należytej staranności, co warunkuje posiadana przez
niego wiedza i umiejętności. Dochowania podwyższonego standardu oczekuje się od osoby
posiadającej tytuł specjalisty, a jeszcze wyższego od specjalisty, który jest profesorem w danej
dziedzinie91.
Ustalenie treści standardu zawodowego postępowania następuje na podstawie aktualnej
wiedzy medycznej92 przy uwzględnieniu protokołów, wytycznych, standardów i kodeksów postępowań
wydanych przez organizacje zrzeszające wykonawców opieki93. Standard postępowania nie jest jednak
obowiązkową zasadą, której należy zawsze przestrzegać. Każdy pacjent jest inny, a każda sytuacja
wymaga odmiennych rozwiązań. Świadczeniodawca posiada swobodę w odstąpieniu od treści
standardu, lecz takie zachowanie musi być uzasadnione94. Granicę takiej swobody wyznacza nakaz
postępowania zgodnego z ogólnie przyjętą wiedzą medyczno-techniczną95. Orzecznictwo wprost
uznało za naruszające standard postępowania odstąpienie przez lekarza od zachowania procedury
zawartej w protokole przyjętym przez zrzeszenie lekarzy, którego ten jest członkiem, bez szczegółowej
oceny najlepszego interesu pacjenta96.
Pojęcie standardu nie odnosi się tylko do czynności, które powinny zostać podjęte przez
przedstawiciela określonej grupy zawodowej, ale obejmuje również przestrzeganie standardów
organizacyjnych, technicznych i higienicznych. Świadczeniodawca obowiązany jest posługiwać podczas
prowadzenia działań medycznych odpowiednimi materiałami, instrumentami i narzędziami, za które
ponosi odpowiedzialność97.
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2) Obowiązek informacyjny
Na podstawie art. 7:448 oraz 7:449 BW świadczeniodawcę obciąża umowny obowiązek
informacyjny. Treść przepisów nakazuje przystępne poinformowanie pacjenta o planowanych
badaniach i leczeniu, ich następstwach oraz o stanie zdrowia. Jeżeli świadczeniodawca zostanie o to
poproszony, to informacji powinien udzielić w formie dokumentowej. Sposób wykonania
przedmiotowego obowiązku doznaje modyfikacji jedynie względem pacjenta, który nie ukończył 12
roku życia. Wówczas, świadczeniodawca powinien udzielić mu informacji w sposób zrozumiały,
uwzględniający jego możliwości poznawcze.
Wypełniając obowiązek świadczeniodawca bierze pod uwagę to, co pacjent dla podjęcia
decyzji powinien wiedzieć o: celu i istocie koniecznych badań lub leczenia, działaniach, które zostaną
podjęte, przewidywanych skutkach tych działań i związanych z nimi ryzykach dla zdrowia, innych
możliwych metodach badania lub leczenia, stanie swojego zdrowia oraz tego czego można oczekiwać
w związku z podejmowanymi badaniami lub leczeniem.
W orzecznictwie nie zostało ostatecznie przesądzone, czy zakres obowiązku informacyjnego
jest determinowany tym, co w okolicznościach danego przypadku powinna wiedzieć przeciętna osoba,
żeby podjąć odpowiednią decyzję, czy tym, co powinien wiedzieć konkretny pacjent, który znajduje się
przed podjęciem tej decyzji98. Wskazuje się jednak, że przystępując do realizacji obowiązku,
świadczeniodawca powinien mieć wzgląd na szczególne okoliczności dotyczące pacjenta99.
Spełnienie obowiązku informacyjnego obciąża świadczeniodawcę, który jest stroną umowy. W
pewnych przypadkach dopuszczalne jest delegowanie obowiązku na innego przedstawiciela zawodu,
który posiada specjalistyczną wiedzę i współpracuje przy leczeniu100. Informacja powinna zostać
przekazana pacjentowi w czasie właściwym tak, aby mógł ją rozważyć i podjąć swobodną decyzję.
Doktryna wskazuje, że działania, z którymi związany jest wysoki poziom ryzyka, wymagają
poinformowania pacjenta wcześniej niż przed bezpośrednim ich prowadzeniem. Natomiast w
przypadku działań rutynowych, o niewielkim stopniu ryzyka, pacjent może zostać poinformowany na
krótko przed ich wdrożeniem101.
Art. 7:448 § 3 BW przewiduje przywilej terapeutyczny, pozwalając świadczeniodawcy
wstrzymać się od podania pacjentowi ww. informacji, jeżeli oczywistym jest, że mogłyby wywołać u
pacjenta poważną szkodę102. Warunkiem skorzystania z przywileju jest konieczność zasięgnięcia opinii
innego świadczeniodawcy103, w czym niektórzy104 upatrują gwarancji zasadnego, a nie arbitralnego
stosowania tej instytucji. Inni poddają ten warunek krytyce105, jak też podkreślają, że korzystanie z
przywileju powinno ograniczać się do sytuacji zupełnie wyjątkowych, bowiem prowadzi on do
protekcjonalnego traktowania pacjenta106. Jeżeli przemawia za tym interes chorego,
98
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świadczeniodawca powinien przedstawić wyżej wskazane informacje innej osobie. Pacjenta należy
poinformować, kiedy tylko ustanie niebezpieczeństwo wyrządzenia mu w ten sposób szkody.
Art. 7:449 BW wyraża prawo chorego do bycia nieinformowanym107. Świadczeniodawca
obowiązany jest uszanować wolę pacjenta, chyba że ustępuje ona przed grożącą pacjentowi lub
osobom trzecim szkodą wynikającą z nieudzielenia informacji. Doktryna zaznacza, że przesłanki
ograniczające prawo pacjenta do bycia nieinformowanym są sformułowane zbyt szeroko, co może
prowadzić do paternalistycznego traktowania chorego108.

3) Obowiązek odebrania zgody pacjenta
Należycie spełniony obowiązek informacyjny stanowi podstawę do wyrażenia prawnie
doniosłej zgody na działania medyczne. Instytucje zgody regulują art. 7:450 § 1-2, 7:451 oraz 7:466
BW. Literatura holenderska odróżnia zgodę na zawarcie umowy od zgody udzielanej na działanie
medyczne. Raz wyrażona zgoda nie jest tożsama ze zgodą na każde działanie medyczne, bowiem takie
działanie wymaga osobnego zezwolenia109.
W świetle art. 7:450 BW zgoda pacjenta jest konieczna do podjęcia działań medycznych, które
następują podczas wykonywania zobowiązania. Ustawodawca holenderski formułuje przepis w sposób
wskazujący na to, że udzielenie zgody jest warunkiem realizacji przez świadczeniodawcę działań
medycznych, co można pośrednio odczytywać, jako obowiązek uzyskania zgody.
Regułą jest ustne wyrażanie zgody, jednakże w przypadku działań o charakterze inwazyjnym
świadczeniodawca powinien na żądanie pacjenta odebrać od niego zgodę na piśmie. Mając na uwadze
swoistą naturę metod leczenia oraz różne stany zdrowia pacjentów, ogólna regulacja art. 7:451 BW
pozostawia swobodę interpretacyjną w zakresie pojęcia działań inwazyjnych, pozostawiając praktyce
wypracowanie rozwiązań spełniających to kryterium110.
Zasadniczo zgodę wyraża adresat informacji wskazanych w art. 7:448 BW. Jednakże w
przypadku małoletniego, który osiągnął 12, a nie ukończył 16 roku życia niezbędna jest także zgoda
rodziców wykonujących nad nim władzę rodzicielską albo jego opiekuna prawnego. W drodze wyjątku
działanie medyczne może być przeprowadzone bez zgody rodziców lub opiekuna prawnego, jeżeli jest
oczywiście niezbędne dla uniknięcia poważnej szkody dla pacjenta albo jeżeli małoletni po starannym
rozważeniu okoliczności (działając z dostatecznym rozeznaniem) nadal chce poddać się działaniom
medycznym, po tym jak jego przedstawiciele zgody odmówili. Przedmiotowa regulacja przyznająca
prymat autonomii małoletniego związana jest ze szczególną interakcją, jaka występuje między władzą
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rodzicielską a wiekiem pozostającej pod nią osoby. Im małoletni jest starszy i bardziej świadomy, tym
słabsza jest sprawowana nad nim władza rodziców111.
Pośród przepisów regulujących instytucję zgody, ustawodawca holenderski w art. 7:450 § 3
BW zlokalizował regulację oświadczeń pacjenta na wypadek utraty zdolności do wyrażenia woli.
Przepis odnosi się do oświadczeń negatywnych. Zgodnie z jego treścią w przypadku pacjentów, którzy
osiągnęli wiek 16 lat lub starszy, znajdujących się w stanie, w którym nie można uważać ich za zdolnych
do rozsądnej oceny swojego położenia, świadczeniodawca oraz osoba, o której mowa w art. 7:465 § 2
lub 3 BW (rodzice, opiekun, mentor, osoba pisemnie upoważniona przez pacjenta, małżonek, partner,
dzieci, rodzeństwo) powinni postępować zgodnie z wyraźnym pisemnym oświadczeniem pacjenta,
sformułowanym w czasie, kiedy był zdolny do rozsądnej oceny swojego położenia, a zawierającym
odmowę udzielenia zgody na działania medyczne. Świadczeniodawca może odstąpić od zastosowania
się do oświadczenia pacjenta, jeżeli wie, że istnieją ku temu uzasadnione podstawy. Doktryna
wskazuje, że skorzystanie z prawa nierespektowania treści oświadczenia powinno nastąpić tylko, jeżeli
oświadczenie jest nieprecyzyjne albo nieaktualne. Natomiast jeżeli jego treść pozostawia zbyt wiele
swobody interpretacyjnej, świadczeniodawca powinien skonsultować się z bliskimi pacjenta, aby
prawidłowo zdekodować jego wolę112.
Jeżeli do przeprowadzenia działań medycznych, zamiast zgody pacjenta, potrzebna jest zgoda
osoby wskazanej w art. 7:465 BW (rodzica, opiekuna, mentora, pisemnie upoważnionej osoby,
małżonka, partnera, dziecka, rodzeństwa), działania mogą zostać wykonane bez zgody wskazanej
osoby, jeśli nie można jej uzyskać w czasie właściwym, z uwagi na oczywistą konieczność niezwłocznego
ich prowadzenia dla uchronienia pacjenta przed poważną szkodą.

4) Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej
Prowadzenie dokumentacji medycznej stanowi umowny obowiązek uboczny, regulowany art.
7:454 – 7:456 BW. Świadczeniodawca prowadzi dokumentację odnoszącą się do leczenia pacjenta i
jest jej właścicielem113. Powinien w niej odnotować dane o stanie zdrowia pacjenta i podejmowanych
względem niego działaniach. Świadczeniodawca uzupełnia dokumentację medyczną o inne dokumenty
zawierające informacje uważane za konieczne dla zapewnienia pacjentowi standardu opieki
wymaganego od ostrożnego świadczeniodawcy, jak też czyni wzmianki, dotyczące tych dokumentów,
treści żądanej przez pacjenta. Odnotowaniu w dokumentacji podlega także wyrażana na podstawie art.
7:451 BW zgoda pacjenta na medyczne działania inwazyjne oraz udostępnianie informacji o pacjencie
podmiotom prowadzącym badania naukowe w oparciu o art. 7:458 BW.
Świadczeniodawca obowiązany jest spełnić przedmiotowy obowiązek nawet, jeżeli pacjent nie
życzy sobie utrwalania jego danych114. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku
prowadzenia dokumentacji medycznej prowadzi do sankcji dyscyplinarnych, jak też może mieć swoje
konsekwencje na płaszczyźnie rozkładu ciężaru dowodu w ramach prowadzonego sporu sądowego.
Na żądanie pacjenta, świadczeniodawca zobowiązany jest udostępnić mu dokumentację
medyczną oraz wydać kopie zalegających w niej dokumentów. Prawa wglądu pacjenta w treść
dokumentacji i pobierania jej kopii nie są absolutne. Jednakże nie ogranicza ich instytucja przywileju
terapeutycznego115, lecz prywatność osób innych niż pacjent, która w ten sposób mogłaby być
111

A. den Exter, M. Buijsen, Medical Law…, s. 87.
L. F. Markenstein, The codification…, s. 37.
113
C. Asser, Handleiding…, s. 339.
114
B. Sluijters, M. Biesaart, De geneeskundige…, s. 63.
115
F. C. B van Wijmen, Geneeskundige behandeloveerenkomst (w:) Handboek Consumentenrecht (red. E. H.
Hondius, G. J. Rijken), Deventer 1996, s. 170.
112

39

naruszona. Prawo wglądu pacjenta w dokumentację medyczną, nie obejmuje osobistych notatek
świadczeniodawcy, których treść nie podlega zakomunikowaniu w toku realizacji obowiązku
informacyjnego116. Kodeksowe przepisy o umowie o leczenie medyczne nie regulują kwestii
pośmiertnego dostępu do dokumentacji pacjenta.
Świadczeniodawca przechowuje dokumentację medyczną przez okres 15 lat od momentu jej
wytworzenia albo tak długo po upływie tego czasu, jak pozostaje to uzasadnione dla dochowania
standardu opieki oczekiwanego od ostrożnego świadczeniodawcy. Dłuższe przechowywanie
dokumentacji medycznej wiąże się z ryzykiem naruszenia prywatności pacjenta, z drugiej strony nie
można zakładać, że upływ okresu przechowywania rodzi konieczność natychmiastowego zniszczenia
dokumentacji117.
Z kolei art. 7:455 BW nakłada na świadczeniodawcę obowiązek zniszczenia przechowywanej
dokumentacji medycznej w terminie trzech miesięcy od momentu otrzymania od pacjenta takiego
żądania. Konieczność zadośćuczynienia woli pacjenta nie obejmuje sytuacji, kiedy żądanie odnosi się
do dokumentów, których zachowanie prawdopodobnie ma istotne znaczenie dla osoby innej niż
pacjent albo do dokumentów, których zniszczeniu sprzeciwia się ustawa.

5) Obowiązek zachowania tajemnicy
Obowiązek zachowania w tajemnicy wszystkich okoliczności dotyczących pacjenta jest
bezpośrednio związany z poszanowaniem jego prywatności. Przedmiotowa regulacja została zawarta
w art. 7:457-7:459 oraz 7.467 BW.
Bez uszczerbku dla art. 7:448 § 3 zd. 2 BW (przewidującego poinformowanie osoby innej niż
pacjent w przypadku skorzystania z przywileju terapeutycznego) świadczeniodawca zobowiązany jest
zapewnić, aby osoba inna niż pacjent nie powzięła informacji o nim, ani też nie uzyskała dostępu do
dokumentacji medycznej lub jej kopii bez zgody pacjenta. Obowiązek zachowania tajemnicy składa się
z dwóch elementów konstrukcyjnych – przysięgi poufności oraz przywileju nieujawniania informacji118.
Zakres poufności jest regulowany przez art. 272 kodeksu karnego (WS). Poufną jest każda informacja,
której obowiązku nieujawniania świadczeniodawca jest lub powinien być świadom z uwagi na
zajmowane stanowisko, zawód albo przepis prawna. Poufnością są objęte wszystkie informacje
przedstawione świadczeniodawcy, jak i te które powziął w przebiegu prowadzenia działań
medycznych119. Obowiązek zachowania informacji w tajemnicy występuje także przed innym
podmiotem zapewniającym opiekę, chyba że uczestniczy on w leczeniu pacjenta. Wówczas w zakresie
niezbędnym do wykonania jego działań, zgodę na wymianę informacji można domniemywać120. Nie
wolno tego robić, jeżeli przedmiotowych informacji domaga się osoba orzekająca na potrzeby
ubezpieczyciela. Pacjent musi przedstawić wyraźną zgodę na dostarczenie takich informacji, jako że
orzecznik nie jest osobą zaangażowaną w proces leczenia121. Niewłaściwym jest również informowanie
krewnych pacjenta o jego stanie bez jego wyraźnej zgody oraz informowanie o stanie, w jakim pacjent
się znajdował zanim zmarł122.
Podstawą drugiego elementu obowiązku zachowania tajemnicy - przywileju nieujawniania
informacji jest art. 218 kodeksu postępowania karnego (WSv), zgodnie z którym osoba zobowiązana
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zachować poufność informacji (jeżeli sąd jej od tego nie zwolni) może powołać się na tajemnicę
podczas stawiennictwa w sądzie w charakterze świadka lub uchylić się od odpowiedzi na pytanie.
Ujawnienie informacji o pacjencie innym osobom opiera się na zasadzie zgody, od której
wyjątki mogą być przewidziane tylko w ustawie. Osobami innymi, którym nie wolno zdradzać
informacji o pacjencie nie są osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację umowy ani osoby
działające w zastępstwie świadczeniodawcy jego imieniem, o ile zapewnienie informacji albo dostępu
do nich lub do kopii dokumentacji medycznej jest konieczne dla wykonania przez nich czynności w tym
charakterze. Kategoria innych osób nie obejmuje również tych, którzy stosownie do art. 7:450, i 7:465
BW (rodzice, opiekun, mentor, osoba pisemnie upoważniona przez pacjenta, małżonek, partner, dzieci,
rodzeństwo) wyrażają imieniem pacjenta zgodę na realizację działań medycznych. Świadczeniodawca
powinien powstrzymywać się od przedstawiania informacji, umożliwiania dostępu do dokumentacji
lub jej kopii w sposób godzący w standard oczekiwany od ostrożnego świadczeniodawcy.
Wyjątek od zasady zgody na ujawnienie informacji objętych tajemnicą przewiduje art. 7:458
BW. Przepis zawiera regulację przetwarzania danych o pacjentach dla celów badań naukowych.
Regulacja zmierza do pogodzenia dwóch przeciwstawnych wartości, tj. prawa chorych do prywatności
z wolnością działalności naukowej. BW dopuszcza przekazywanie przez świadczeniodawcę podmiotom
trzecim informacji o pacjentach przy dochowaniu ukonstytuowanego standardu zakładającego
zapewnienie właściwego poziomu prywatności, należytej formy przekazywania informacji oraz
czynienia tego dla badań o określonym celu i charakterze. Bez uszczerbku dla obowiązku zachowania
tajemnicy, na żądanie innej osoby dla celów statystycznych albo badań naukowych w dziedzinie
zdrowia publicznego można bez zgody pacjenta udostępnić informacje o nim lub udostępnić jego
dokumentację medyczną, jeżeli: zgody pacjenta nie można było uzyskać, a zagwarantowano, że
prowadzone badania nadmiernie nie naruszą jego prywatności lub zważywszy na istotę i cel badań
wyrażenie zgody nie mogło być wymagane, a świadczeniodawca dostarczył dane w sposób
uniemożliwiający ich ponowne odniesienie do konkretnej osoby. Dodatkowymi przesłankami
legalizującymi ujawnienie informacji jest spełnienie wymogów, aby: badania realizowały interes
publiczny, nie można było ich prowadzić bez przedmiotowych informacji, a pacjent wyraźnie nie
sprzeciwił się przekazaniu informacji w tym celu. Fakt przekazania informacji wymaga adnotacji w
dokumentacji medycznej. Wzmiankowana regulacja nie dotyczy badań prowadzonych przez samego
świadczeniodawcę, który może korzystać z udzielonego mu dostępu do informacji bez dodatkowej
zgody pacjenta123.
Od badań prowadzonych w oparciu o art. 7:458 BW ustawodawca odróżnia badania
realizowane na podstawie art. 7:467 BW. Przepis ten pozwala na wykorzystanie w celach medycznostatystycznych lub medyczno-naukowych, zanonimizowanych substancji lub tkanek pobranych z ciała,
jeśli pacjent się temu nie sprzeciwił, a badania prowadzone są z zachowaniem należytej staranności.
Badania zakładające użycie zanonimizowanych substancji lub tkanek, to badania wykluczające
możliwość odniesienia do konkretnej osoby pochodzących od niej materiałów oraz informacji z nich
pozyskanych. Świadczeniodawca nie ma obowiązku informowania pacjenta o możliwości przekazania
preparatów na cele badawcze, przyjmując że pacjent zna prawo i mógł, lecz nie zgłosił sprzeciwu124.
Inne wyjątki od zasady zgody na ujawnienie informacji objętych tajemnicą mogą przewidywać
przepisy odrębne. Ponadto, w orzecznictwie125 sformułowano tezę, iż utajnienie treści dokumentacji
medycznej nie powinno mieć miejsca, jeżeli istnieją dostatecznie uzasadnione podstawy do przyjęcia,
że wskutek nieujawnienia informacji, szkody dozna inny ważny interes, o większej doniosłości, niż
interes pacjenta do zachowania ich w poufności. Jako przykłady wskazuje się uzasadnioną obawę, że
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pacjent nie posiadał zdolności testowania, czy też interes świadczeniodawcy do obrony przed
roszczeniami pacjenta.
Ochronę prywatności pacjenta przewiduje również art. 7:459 BW. Treść przepisu obliguje
zapewniającego opiekę do podejmowania działań medycznych bez udziału innych osób, chyba że
pacjent wyraził na to zgodę. Celem art. 7:459 BW jest poszanowanie prywatności pacjenta nie tylko
przed obecnością osób niepowołanych, ale także przed przysłuchiwaniem się przez nie rozmowie ze
świadczeniodawcą. Do kręgu innych osób nie zalicza się tych, których zawodowa asysta jest wymagana
dla przeprowadzenia przedmiotowych działań, jak też osób, które imieniem pacjenta wyrażają zgodę
na ich prowadzenie. Jeżeli świadczeniodawca pozwalając na oglądanie wykonywanych działań nie
postępuje zgodnie ze standardem oczekiwanym od ostrożnego świadczeniodawcy, powinien
zaprzestać umożliwiania innym takiego wglądu.

2. Pacjent

1) Obowiązek zapłaty wynagrodzenia
Zgodnie z art. 7:461 BW, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, pacjent zobowiązany jest do zapłaty
wynagrodzenia, chyba że świadczeniodawca otrzymuje honorarium za swoją pracę na podstawie
przepisów odrębnych. Przepisy odrębne odnoszą się w szczególności do medycyny pracy oraz
orzecznictwa lekarskiego126. Jeżeli pacjent jest tylko odbiorcą działania medycznego, wynagrodzenie
świadczeniodawcy pokrywa podmiot, który takie działanie zamawia.
Płatność następuje na podstawie prawidłowo wystawionego rachunku, opiewając na stawkę
wynikającą z jednolitej skali opłat, których poziom został wynegocjowany przez organizacje zawodowe
i instytucje ochrony zdrowia z jednej strony oraz ubezpieczycieli z drugiej strony.
Małoletni zdolny do samodzielnego zawarcia umowy ponosi koszty leczenia, bez uszczerbku
dla obowiązku rodziców do ponoszenia kosztów opieki i wychowania. Koszty leczenia mogą być
bowiem kwalifikowane, jako koszty utrzymania i wychowania dziecka w rozumieniu art. 1:404 BW, co
wówczas czyni rodziców odpowiedzialnymi za ich pokrycie127.

2) Powinność współdziałania
Art. 7:452 BW obliguje pacjenta do współdziałania ze świadczeniodawcą oraz przedstawiania
zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą informacji, których ten może rozsądnie oczekiwać dla wykonania
umowy. Przepis konkretyzuje ogólną powinność strony umowy wynikającą z prawa zobowiązań do
działania w dobrej wierze128. Niewspółdziałanie ze świadczeniodawcą może prowadzić do braku jego
odpowiedzialności za naruszenie zobowiązania, a poważne naruszenie powinności pacjenta może
nawet uzasadniać jej rozwiązanie przez świadczeniodawcę129.
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V.

Forma

Przepisy BW nie wprowadzają żadnych szczególnych wymagań co do formy zawarcia umowy.
Podobnie nie ma odmienności odnośnie sposobu jej zawarcia130. W sytuacji, kiedy oświadczenia woli
nie mogą zostać złożone (np. pacjent jest nieprzytomny), treść istniejącego między stronami stosunku
ocenia się na gruncie przepisów o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia131.

VI.

Zagadnienia dowodowe

Główną zasadę dowodzenia wyraża art. 150 kodeksu postępowania cywilnego (WBR). W jej
świetle ciężar udowodnienia faktu obciąża osobę, która się na ten fakt powołuje, chyba że za
odmiennym rozkładem ciężaru dowodu przemawia zasada celowości, słuszności, lub odmienna reguła
wynika z przepisów szczególnych. Zasadniczo pacjent wykazuje wszelkie okoliczności uzasadniające
jego roszczenie, jednakże w pewnych sytuacjach, zwłaszcza związanych z postawą świadczeniodawcy,
sąd może odwrócić rozkład ciężaru dowodu motywując to względami słuszności.

1. Odpowiedzialność solidarna
Art. 7:462 BW wprowadza zasadę odpowiedzialności solidarnej. Jeżeli podczas realizacji
umowy o leczenie medyczne działania medyczne wykonywane są w szpitalu, który nie pozostaje stroną
kontraktu, szpital ponosi solidarną odpowiedzialność za każde naruszenie umowy, tak jakby był jej
stroną. Pomiędzy szpitalem a pacjentem przyjmuje się fikcję istnienia stosunku umownego. Za szpital
uważa się instytucję albo oddział jednostki, która zgodnie z art. 5 ustawy o przyjęciu do instytucji opieki
(Wtz) uchodzi za szpital, dom opieki, szpital psychiatryczny, szpital akademicki lub klinikę aborcyjną w
rozumieniu ustawy o przerywaniu ciąży (Waz). Pojęcie szpitala nie obejmuje prywatnej kliniki132. Do
szpitala odnosi się również ustanowiony w art. 7:463 BW zakaz wyłączania lub ograniczania
odpowiedzialności z tytułu naruszenia umowy.
Zasada odpowiedzialności solidarnej jest reakcją na problemy pacjentów związane z właściwym
określeniem strony, z którą zawarli umowę. Lekarze wykonują swoją profesję samodzielnie lub jako
pracownicy szpitala133. Art. 7:462 BW wskazuje głównego adresata roszczeń, zwalniając pacjenta z
konieczności ustalania, kto dokładnie popełnił błąd i na jakiej podstawie prawnej działał w
pomieszczeniach szpitala134. Jej zastosowanie będzie miało miejsce także w przypadkach, kiedy błąd
medyczny nie jest skutkiem zachowania konkretnej osoby, ale wynika z wadliwego sposobu
zorganizowania opieki135. Reguła odpowiedzialności solidarnej znajduje zastosowanie tylko przy
roszczeniach odszkodowawczych z tytułu naruszenia obowiązku przeprowadzenia działań
medycznych, a nie służy realizowaniu praw pacjenta, jak prawo do informacji, czy wglądu w
dokumentację medyczną136. Przedmiotowe ułatwienie prowadzi do tego, że dla pacjenta pozostaje
irrelewantnym z kim zawarł umowę, ponieważ o odszkodowanie może zawsze pozwać szpital137.
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2. Domniemanie zgody
Stosownie do art. 7:466 § 2 BW, zgodę, której uzyskanie w świetle art. 7:450 i art. 7:465 BW jest
konieczne dla podjęcia działań medycznych, domniemuje się w przypadku działań o charakterze
nieinwazyjnym. To czy zabieg jest inwazyjny wynika z jego charakteru oraz potencjalnych następstw,
(np. test na obecność wirusa HIV, ujawnienie wad genetycznych)138. Niektórzy autorzy139 wymieniają
jako dodatkowe kryterium subiektywną ocenę pacjenta. Doktryna podkreśla, że przedmiotowe
rozwiązanie pomaga uniknąć konieczności pozyskiwania zgody na przeprowadzanie dużej liczby
różnorodnych, ale nieinwazyjnych zabiegów, takich jak zmiana opatrunku, czy nawet pościeli. Na
gruncie procesowym, to pacjent musi udowodnić, że nie wyraził zgody na takie działania.

3. Obowiązek pomocy powodowi
Ciężar wykazania naruszenia standardu ostrożnego świadczeniodawcy spoczywa na pacjencie
tak, jak pozostałych przesłanek odpowiedzialności obligacyjnej. Jednakże świadczeniodawca ma
obowiązek udzielenia pacjentowi pomocy w udowodnieniu roszczenia w sądzie140. Zadośćuczynienie
temu obowiązkowi wymaga od świadczeniodawcy możliwie precyzyjnego przedstawienia przebiegu
leczenia oraz przekazania dokumentacji medycznej. Innymi słowy świadczeniodawca obowiązany jest
przedstawić podstawę faktyczną uzasadniającą, jego zdaniem, odmowę uznania roszczeń pacjenta.
Wówczas pacjent może dowodzić swoich tez, argumentując, że przedstawione fakty lub przedłożone
dokumenty nie są prawidłowe141. Jakie oraz jak wiele informacji i szczegółów powinien przedstawić
świadczeniodawca zależy od czasu, który upłynął od prowadzonych działań medycznych. Natomiast
całkowita bierność strony profesjonalnej może prowadzić, w oparciu o argument słuszności, do
złagodzenia lub nawet odwrócenia ciężaru dowodu, co ma miejsce zwłaszcza w przypadku
niewykonania obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej, jej zgubienia lub zniszczenia142.
Prawo holenderskie nie formułuje wyraźnego przepisu będącego podstawą do obciążenia
świadczeniodawcy obowiązkiem wykazania pewnych faktów, lecz dopuszcza taką możliwość w drodze
dyskrecjonalnej władzy sędziego w przypadkach braku współdziałania świadczeniodawcy podczas
wyjaśniania podstawy faktycznej sporu lub oczywistego uchybienia obciążających go obowiązków
umownych143.

VII.

Odpowiednie stosowanie przepisów ogólnych o świadczeniu usług

Na podstawie art. 7:400 § 2 BW ogólne przepisy o świadczeniu usług znajdują zastosowanie do
wszystkich typów umów opisanych w tytule 7, jeżeli nie sprzeciwia się temu ustawa, treść, natura
umowy albo zwyczaj. Uwzględnieniu podlegają w szczególności art. 7.402, 7:404 – 7:408, 7:409 § 2,
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7:411 BW odnoszące się do kwestii wynagrodzenia, osobistego wykonania usługi, przestrzegania
wskazówek pacjenta i rozwiązania umowy.

1. Wynagrodzenie
Kwestię zapłaty wynagrodzenia reguluje art. 7:461 BW oraz odpowiednio stosowane art. 7:405,
7:406 oraz 7:411 BW.
Usługodawca może zasadnie oczekiwać zapłaty wynagrodzenia za swoje usługi, jeżeli udziela ich
w ramach prowadzonej praktyki zawodowej lub działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 7:405 BW
usługi wykonywane w takich okolicznościach należy poczytywać za odpłatne. Gdy strony nie uzgodniły
wysokości wynagrodzenia, należy się honorarium zwyczajowo przyjęte. Jeżeli nie da się określić jego
wysokości na tej podstawie, należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy.
Odbiorca usługi obowiązany jest zwrócić usługodawcy wydatki poniesione w celu wykonania
umowy, jeśli te nie zostały objęte jego wynagrodzeniem. Ponadto, obowiązany jest do naprawienia
szkody, jaką poniósł usługodawca wykonując usługę w ramach prowadzonej przez siebie działalności
gospodarczej, a wynikającej ze szczególnych okoliczności niezwiązanych z normalnym ryzykiem
charakterystycznym dla tego typ zawodu lub działalności.
Jeżeli umowa uległa rozwiązaniu przed wyświadczeniem usługi, albo przed upływem okresu, na
jaki została zawarta, a obowiązek zapłaty wynagrodzenia zależał od wykonania usługi albo upływu
okresu zawarcia umowy, wówczas usługodawca jest uprawniony do żądania wynagrodzenia, którego
wysokość zależy od okoliczności rozwiązania umowy. Podczas określania wysokości wynagrodzenie
należy uwzględnić w szczególności stopień zaawansowania prac, ich znaczenie dla odbiorcy oraz
okoliczności, które doprowadziły do zakończenia umowy. Usługodawca może żądać zapłaty całej kwoty
wynagrodzenia tylko jeśli rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyny obciążającej odbiorcę, a
oczekiwanie zapłaty honorarium w tej wysokości uzasadniają okoliczności przypadku. Kwotę
wynagrodzenia należy pomniejszyć o wydatki i koszty, jakie usługodawca oszczędził wskutek
przedwczesnego rozwiązania umowy.
Jeżeli usługi są wykonywane na zlecenie dwóch lub więcej kontrahentów, ich odpowiedzialność
względem usługodawcy w przypadkach wskazanych powyżej jest solidarna.

2. Osobiste świadczenie usługi
Zgodnie z art. 7:404 BW jeżeli umowa zawierana jest z zamiarem, aby określona osoba
zatrudniona lub współpracująca z usługodawcą wykonała pracę konieczną do spełnienia usługi,
wówczas ta osoba powinna działać osobiście, o ile z umowy nie wynika, że usługodawca może posłużyć
się inną osobą do wykonania tej pracy pod swoim nadzorem i na swoją odpowiedzialność.
Usługodawca w każdym przypadku pozostaje względem odbiorcy w pełni odpowiedzialny za
wykonanie umowy.
W literaturze podkreśla się, że w pewnych okolicznościach dopuszczalne jest jednak delegowanie
wykonania obowiązku informacyjnego na inny podmiot144.
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3. Przestrzeganie wskazówek i sposób wykonania umowy
Art. 7:402 BW wymaga od usługodawcy uwzględniania wskazówek usługobiorcy podczas
świadczenia usługi, jeżeli są rozsądne i przedstawione w czasie właściwym. Na gruncie umowy o
leczenie medyczne granicę powinności uwzględniania wskazówek pacjenta wyznacza doświadczenie
oraz wiedza medyczna, z których mogą wynikać przeciwskazania do uwzględniania takich
wskazówek145.

4. Rozwiązanie umowy
Przedmiotowy stosunek wygasa z uwagi na śmierć pacjenta, ustanie bytu prawnego
świadczeniodawcy146, upływ okresu, na jaki go nawiązano, wykonanie. Wygaśnięcie zobowiązania
powoduje też jego rozwiązanie, które może być dokonane wobec porozumienia stron lub w sposób
jednostronny na zasadach określonych w art. 7:460 BW oraz odpowiednio stosowanym art. 7:408 BW.
Kontrahent świadczeniodawcy, niezależnie od tego, czy jest nim pacjent, czy zamawiający może
rozwiązać umowę zawsze, bez ponoszenia odpowiedzialności za szkodę wywołaną rozwiązaniem
umowy. Musi jednak liczyć się z koniecznością zwrotu dotychczas poniesionych wydatków i zapłaty
honorarium w części odpowiadającej wykonanemu już świadczeniu. Z kolei prawo świadczeniodawcy
do rozwiązania kontraktu ogranicza się tylko do przypadków, w których istnieje ważna ku temu
przyczyna. Pojęcie ważnej przyczyny rozwija doktryna, wskazując, że za taką uchodzi brak
współdziałania pacjenta147, utrata do niego zaufania, nawiązanie z pacjentem intymnych relacji, które
utrudniają właściwe wykonanie zobowiązania, przejście świadczeniodawcy na emeryturę, migracja
pacjenta poza obszar działania świadczeniodawcy (dotyczy to zwłaszcza lekarzy pierwszego kontaktu).
Ponadto, świadczeniodawca nie jest zobowiązany do kontynuowania leczenia, które jest jego zdaniem
daremne. Za takie uchodzą działania nieprowadzące do określonego celu, pozbawione wskazań
medycznych do ich podejmowania148. Ważną przyczyną może być sumienie świadczeniodawcy,
sprzeciwiające się wykonaniu kontrowersyjnego zabiegu149.

VIII.

Przedawnienie

Problematyka przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych jest szeroko regulowana w księdze
trzeciej BW, art. 3:306 – 3:326. Do roszczeń świadczeniodawcy i pacjenta stosuje się pięcioletni okres
przedawnienia. Wynika to jednak z różnych przepisów. Po pierwsze, takiemu przedawnieniu, zgodnie
z art. 3:307 § 1 BW podlegają roszczenia o wykonanie umowy, której przedmiot polega na czynieniu
lub daniu czegoś. Początek biegu terminu przypada na dzień następujący po dniu wymagalności
roszczenia.
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Po drugie, takiemu przedawnieniu, zgodnie z art. 3:310 § 1 BW podlegają roszczenia
odszkodowawcze. Bieg terminu przedawnienia następuje od dnia przypadającego po dniu, w którym
poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia, nie dalej jednak niż
20 lat od dnia w którym miało miejsce zdarzenie wyrządzające szkodę.

IX.

Podsumowanie

Lektura rozwiązania holenderskiego skłania do podkreślenia najistotniejszych kwestii.
Systematyka BW - części szczególnej zobowiązań zakłada wyróżnienie grupy umów o świadczenie
usług. Przepisy odnoszące się do tej grupy zostały podzielone na część wspólną (rozdział 1) oraz
przepisy regulujące poszczególne typy umów nazwanych (rozdziały 2-5).
Przepisy umowy o leczenie medyczne, tj. art. 7:446-7:468 BW są uniwersalne, znajdują
zastosowanie do stosunków prawnych, w których świadczeniodawca wykonuje działanie medyczne150
i to niezależnie od tego, czy w proces rozliczenia zaangażowany jest ubezpieczyciel, czy nie.
Jurydyzacja relacji świadczeniodawcy i pacjenta nie wprowadziła rozwiązań obcych praktyce
obrotu. Podstawowe prawa pacjenta, jak prawo do poszanowania autonomii, dostępu do
dokumentacji medycznej, czy poufności były już ustalone (w literaturze, zawodowych wytycznych,
orzeczeniach sądowych) zanim nowelizacja BW weszła w życie. Nie oznacza to, że WGBO zupełnie nie
wprowadziła niczego nowego, jednakże raczej znormatywizowała niż zmodyfikowała, dotychczasowy
stan rzeczy151. Jej doniosłość należy wiązać raczej z przełomową, bo cywilnoprawną, a nie
administracyjnoprawną metodą regulacji praw pacjenta, na której wzorowały się kolejne kraje
europejskie i która znalazła uznanie w wspólnych projektach europejskich PEL SC i DCFR.
Rozwiązanie holenderskie jest obszerne, składa się z 23 artykułów. Oprócz oczywistej regulacji
obowiązków umownych stron, zawiera postanowienia odnoszące się do statusu małoletnich, ich
przedstawicieli ustawowych, stanowi o zasadach odbierania zgody w stanach nagłych, dotyka
problematyki badań naukowych.
Zakres podmiotowy zobowiązania określono klarownie. Ustawodawca uczynił z umowy typ
kwalifikowany podmiotowo po stronie świadczeniodawcy. Stronami umowy jest zapewniający opiekę
oraz pacjent, chyba że umowa została zawarta na jego rzecz przez zamawiającego.
Przedmiotem umowy jest działanie medyczne. Wyjaśnienie tego pojęcia następuje poprzez
pozytywne i negatywne wskazanie aktywności, które odpowiednio się w nim mieszczą i które znajdują
się poza jego granicami znaczeniowymi.
Przedmiot obowiązku głównego świadczeniodawcy jest rozumiany szeroko. Mogą stanowić go
działania medyczne o charakterze terapeutycznym i nieterapeutycznym. Regulacja tworzy więc
standard minimalnej ochrony interesów pacjenta, wykluczając umowną możliwość mniej korzystnego
ułożenia treści stosunku ze świadczeniodawcą, niż ta wynikająca z BW152. Ustawodawca holenderski
wyraźnie potwierdza tę tezę w art. 7:468 BW, wskazując na semiimperatywny charakter analizowanych
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norm (oraz art. 7:404, 7:405 § 2, 7:406 BW – przepisy części wspólnej o świadczeniu usług),
dopuszczając od nich odstępstwa tylko na korzyść pacjenta.
Z perspektywy systemowej, wartości należy upatrywać w tym, iż rzeczone przepisy, poprzez
dyrektywę odpowiedniego stosowania, stały się punktem odniesienia dla określenia praw i
obowiązków świadczeniodawcy oraz pacjenta w stosunkach nawiązywanych na podstawie innej niż
umowna. Natomiast stosowanie ich do aktywności paramedycznych, niebędących działaniami
medycznymi opartymi na regule evidence-based medicine może nastąpić per analogiam, aczkolwiek
wynika to raczej z praktyki, niż z wyraźnego odesłania normatywnego.
Uwagę zwraca obniżony do 16 roku życia próg wiekowy uprawniający do zawarcia umowy o
leczenie medyczne, jak też wyraźne akcentowanie autonomii pacjenta małoletniego poprzez
indywidualizację oceny jego dojrzałości psychicznej. Dodatkowym akcentem podkreślającym
doniosłość autonomii jest powierzchowna regulacja pisemnych oświadczeń na wypadek utraty
zdolności do wyrażenia woli oraz pełnomocnictwa medycznego.
W ślad za wzmocnieniem pozycji pacjenta na gruncie przepisów prawa materialnego,
akcentowanym dodatkowo zakazem ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności
świadczeniodawcy z tytułu naruszenia zobowiązania, podjęto próbę poprawy jego sytuacji na
płaszczyźnie procesowej. Temu ma służyć instytucja odpowiedzialności solidarnej, czy też
wywodzonego przez doktrynę i orzecznictwo obowiązku współpracy świadczeniodawcy dla
wyjaśnienia podstawy faktycznej sporu.
Choć przepisy nie zostały ułożone w najrozsądniejszej kolejności153, to doktryna ocenia ich treść
pozytywnie. Podnosi się, że regulacja zapewnia właściwą równowagę między stosunkiem zaufania
charakterystycznym dla relacji świadczeniodawcy i pacjenta a potrzebą wyjaśnienia i utrwalenia jego
praw154, jednocześnie podkreśla się, że uchwalenie specjalnych norm nie zastąpi roli judykatury w
rozwijaniu praw pacjenta155, której aktywność nadal będzie kluczowa dla kształtowania doktryny prawa
medycznego.
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ROZDZIAŁ III
ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMAS. UMOWA O
OSOBISTE USŁUGI OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRAWIE LITEWSKIM
I.

Wprowadzenie

Konstytucja Republiki Litewskiej z dnia 6 listopada 1992 r., w przeciwieństwie do ustawy
zasadniczej w Holandii, deklaruje prawo do ochrony zdrowia. Podstawą dla zdekodowania
konstytucyjnego modelu ochrony zdrowia jest art. 53. Zgodnie z treścią przepisu, państwo troszczy się
o zdrowie obywateli, gwarantuje pomoc medyczną oraz opiekę w razie choroby. Tryb udzielania
obywatelom bezpłatnej pomocy medycznej w państwowych zakładach leczniczych określa ustawa. W
pozostałych zdaniach art. 53 stanowi o tym, że państwo pobudza rozwój kultury fizycznej
społeczeństwa i wspiera sport, jak też, że państwo i każdy człowiek z osobna są obowiązani do ochrony
środowiska naturalnego przed szkodliwymi oddziaływaniami. Zdrowie jako wartość konstytucyjna jest
akcentowane także w art. 24, 25, 26, 32, 36, gdzie przyjmuje postać klauzuli limitacyjnej, uzasadniającej
wprowadzenie ustawowych ograniczeń w realizowaniu przez człowieka odpowiednio wolności
osobistej w zakresie nienaruszalności miru domowego, wolności słowa, wolności sumienia, wolności
poruszania się i prawa do zgromadzeń.
Na Litwie, w przeciwieństwie do rozwiązania holenderskiego (jak również opisanego w dalszej
części pracy rozwiązania niemieckiego), jurydyzacja relacji świadczeniodawcy i pacjenta nie nastąpiła
w drodze ustawy nowelizującej, lecz przewidziano ją już w pierwotnym brzmieniu litewskiego kodeksu
cywilnego (CK). CK jest relatywnie nowym, a przez to nowoczesnym, aktem prawnym. Został
uchwalony w dniu 18 lipca 2000 r., po 10 latach prac komisji kodyfikacyjnej, a wszedł w życie z dniem
1 lipca 2001 r. Litewskie rozwiązanie regulacyjne jest historycznie drugim, po holenderskim,
najstarszym w Europie. CK jest bardzo mocno inspirowany prawem holenderskim, o czym świadczy
jego systematyka i przyjęte konstrukcje normatywne. W szczególności objawia się to podczas analizy
przepisów umowy o osobiste usługi opieki zdrowotnej, które, nie licząc drobnych odmienności, są
niemalże całkowitym powieleniem regulacji holenderskiej.
Rozwiązanie litewskie składa się z 22 artykułów począwszy od art. 6.725 do art. 6.746
usystematyzowanych w osobny rozdział zatytułowany: „Osobiste usługi opieki zdrowotnej”.
Rozdział opatrzony jest numerem drugim i został zlokalizowany w dziale XXXV poświęconym
świadczeniu usług odpłatnych. Przepisy o świadczeniu osobistych usług opieki zdrowotnej poprzedza
regulacja rozdziału pierwszego zawierająca przepisy ogólne, wspólne dla wszystkich umów o
świadczenie usług uregulowanych w dziale XXXV156.
Celem wprowadzenia rzeczonych przepisów było podkreślenie doniosłości praw pacjenta oraz
wzmocnienie ich ochrony. Zagadnienia mieszczące się w problematyce prawa medycznego zostały
znormatywizowane w różnych częściach CK. Można wyróżnić dwie grupy tych zagadnień. Pierwsza
obejmuje prawa pacjenta poczytywane także jako podstawowe prawa człowieka. Regulacja obejmuje
kryteria ustalania początku i końca życia człowieka, przymusowej hospitalizacji, badania osób chorych
psychicznie, zmiany płci, sztucznego zapłodnienia, badań naukowych, poufności informacji
dotyczących stanu zdrowia. Właściwe przepisy (z wyjątkiem badań naukowych) zostały zredagowane
w księdze drugiej, części I, dziale II, poświęconym szczególnym prawom osób fizycznych. Druga grupa
obejmuje regulacje praw pacjenta, jako treści umowy o osobiste usługi opieki zdrowotnej. Ta grupa
156
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obejmuje regulację prawa do wyrażenia zgody, otrzymania informacji, praw pacjentów małoletnich i
zlokalizowana jest we wskazanym powyżej dziale XXXV, rozdziale drugim księgi szóstej zatytułowanej:
„Prawo zobowiązań”157.

II.

Charakterystyka ogólna

1. Prywatnoprawny stosunek cywilny
Na wstępie należy zastrzec, że zakres zastosowania art. 6.725 - 6.746 CK został mocno
ograniczony poprzez treść art. 6.725 § 3 zd. 2 CK. Zgodnie z przepisem, relacja świadczeniodawcy oraz
pacjenta jest stosunkiem prawa prywatnego o charakterze obligacyjnym, umownym, tylko w zakresie
świadczenia osobistej usługi opieki zdrowotnej, której koszt udzielenia nie jest pokrywany ze środków
obowiązkowego, publicznego ubezpieczenia, budżetu państwa lub samorządu. W przeciwieństwie do
rozwiązania holenderskiego (jak również opisanego w dalszej części pracy rozwiązania niemieckiego i
czeskiego) nie w każdym przypadku świadczenia osobistych usług opieki zdrowotnej zawiązuje się
kontrakt. W rezultacie zakres zastosowania przepisów CK został radykalnie ograniczony, gdyż ponad
60% obywateli Litwy korzysta z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych na zasadach
wynikających z odrębnej ustawy158. W tym zakresie kodeksowa regulacja praw oraz obowiązków
świadczeniodawcy i pacjenta ustępuje miejsca ustawie z dnia 3 października 1996 r. o prawach
pacjenta i kompensacji szkód zdrowotnych159 (PTZSAJ). PTZSAJ zawiera szczegółową regulację praw i
obowiązków pacjentów inspirowaną międzynarodowymi i europejskim aktami prawnymi, w
szczególności Europejską Konwencją Praw Człowieka160 oraz Deklaracją Praw Pacjenta Światowej
Organizacji Zdrowia161. Obecnie normy kodeksowe i ustawowe występują obok siebie odnosząc się do
leczenia odpowiednio prywatnego i publicznego. Zakres przedmiotowy przepisów art. 6.725 - 6.746 CK
oraz wyżej wskazanej ustawy jest tożsamy, dlatego też doktryna poddaje krytyce zasadność
niezależnego od siebie funkcjonowania dwóch aktów normatywnych. Sytuacja pacjenta zawierającego
rzeczoną umowę samodzielnie oraz korzystającego z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków
publicznych nie doznaje różnic w zakresie korzystania z gwarantowanych przez ustawodawcę
litewskiego praw, co przemawia za bezpodstawnością utrzymywania pluralizmu regulacji prawnej162.

2. Umowa o świadczenie usług
Zredagowanie analizowanych przepisów w dziale XXXV, rozdziale drugim CK systemowo
przesądza, że kontrakt ten jest odmianą umowy o świadczenie usług, a wyróżnia go szczególny
przedmiot usługi. Powyższą tezę dodatkowo uzasadnia argument, iż zgodnie z art. 6.716 § 3 CK przepisy
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ogólne o świadczeniu usług odpłatnych (tj. art. 6.716 – 6.724 CK) stosuje się odpowiednio do umowy
o osobiste usługi opieki zdrowotnej.
Zgodnie z art. 6.725 § 1 CK przedmiotem usługi, który wyróżnia ją spośród innych, jest opieka
zdrowotna.

3. Umowa szczególnego zaufania
Doniosłość dóbr prawnych, na które oddziałuje świadczeniodawca, wymaga zawierzenia jego
doświadczeniu, umiejętnościom i wiedzy. To powoduje, że przedmiotowa umowa określana jest
mianem stosunku szczególnego zaufania, bez którego trudno wyobrazić sobie wykonanie
zobowiązania.

4. Umowa starannego działania
Zasadniczo umowa o osobiste usługi opieki zdrowotnej kwalifikowana jest jako umowa
starannego działania. Wynika to z interpretacji art. 6.718 § 5 CK przewidującego możliwość umówienia
się o efekt. Jeżeli strony nie poczyniły takiego ustalenia, regułą pozostaje, że świadczeniodawca nie jest
zobowiązany do osiągnięcia określonego rezultatu, ale zachowując należytą staranność ma do niego
dążyć. Zgodnie z art. 6.732 CK w realizacji swoich działań świadczeniodawca obowiązany jest zapewnić
poziom staranności, jakiego można oczekiwać po modelowym rzetelnym świadczeniodawcy
wykonującym takie usługi.

5. Umowa wzajemna
Umowę charakteryzuje odpłatność. Obowiązkowi wyświadczenia osobistej usługi opieki
zdrowotnej odpowiada obowiązek zapłaty uzgodnionego wynagrodzenia. Zasadniczo przepływ
środków finansowych następuje bezpośrednio od pacjenta, chyba, że ten pozostaje ubezpieczony
prywatnie. Wówczas koszt usługi będzie pokryty przez ubezpieczyciela163.

6. Umowa jednostronnie profesjonalna
Odbiorcą osobistej usługi opieki zdrowotnej zawsze jest osoba fizyczna. Świadczeniodawca
świadczy w ramach prowadzonej praktyki zawodowej lub działalności gospodarczej, przez co należy go
kwalifikować jako profesjonalistę. Fakt prowadzenia przez pacjenta działalności zawodowej lub
gospodarczej pozostaje bez wpływu na tę kwalifikację. Podobnie, jak bez znaczenia pozostaje
okoliczność, że świadczenie z umowy zawartej przez przedsiębiorcę (np. pracodawcę, ubezpieczyciela)
odbierze pacjent.
Ustawodawca litewski akcentuje, że pacjent korzysta z ochrony przewidzianej dla konsumenta.
Stanowi o tym pośrednio art. 6.716 § 4 CK zawierający odesłanie do odpowiedniego stosowania
przepisów art. 6.188 CK (niedozwolone klauzule umowne) oraz 6.350-6.370 CK (sprzedaż
konsumencka), jak też art. 6.724 CK nakazujący stosować art. 6.672-6.680 CK (umowa o wykonanie
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dzieła na rzecz konsumenta), jeżeli ich postanowienia nie uchybiają ogólnym przepisom o świadczeniu
usług oraz przepisom regulującym umowę o osobiste usługi opieki zdrowotnej.

III.

Strony umowy

1. Wykonawca usług opieki zdrowotnej
Art. 6.725 § 1 CK określa profesjonalną stronę umowy mianem wykonawcy usług opieki
zdrowotnej (sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas). Zgodnie z treścią przepisu, jest nim podmiot
uprawniony do wykonywania usług opieki zdrowotnej, świadczący je w ramach prowadzonej
działalności zawodowej lub gospodarczej. Świadczeniodawcą może być zarówno osoba fizyczna, jak i
osoba prawna, której czynności wpisują się w istotę opieki zdrowotnej zdefiniowanej w art. 6.725 § 2
CK. Pojęcie świadczeniodawcy obejmuje więc przedstawicieli zawodów medycznych, których katalog
określają przepisy odrębne, jak też podmioty, które takimi osobami posługują się w prowadzonej
działalności gospodarczej.

2. Pacjent
Pacjentem jest zawsze osoba fizyczna, będąca rzeczywistym odbiorcą usług opieki zdrowotnej.
Może być stroną umowy, jak również występować w roli osoby trzeciej, na której rzecz wykonywane
jest świadczenie. W takim przypadku ustawa określa kontrahenta świadczeniodawcy mianem klienta.
Na wzór przepisów holenderskich, CK zawiera kompleksowe uregulowanie pozycji szczególnego
rodzaju pacjentów tj. małoletnich, jednakże wyróżnia nie trzy, lecz dwie kategorie wiekowe, do których
odnoszą się poszczególne postanowienia rozdziału drugiego. Mowa o małoletnich, którzy ukończyli 16
rok życia oraz małoletnich poniżej tej granicy wiekowej.
W stosunku do pierwszej kategorii pacjentów art. 6.726 CK zawiera regulację szczególną w
zakresie progu wiekowego warunkującego uzyskanie pełnej zdolności do czynności prawnych. Umowę
o osobiste usługi opieki zdrowotnej może zawrzeć małoletni, który ukończył 16 rok życia, jak też może
dokonywać czynności prawnych bezpośrednio z nią związanych. Taka osoba jest zdolna do
wykonywania wszystkich praw pacjenta. Ponosi odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z
umowy, jednakże bez uszczerbku dla obowiązku rodziców do pokrycia kosztów opieki i wychowania.
Małoletni posiada zdolność sądową i procesową w odniesieniu do spraw związanych z zawartą umową.
Jednocześnie ustawodawca litewski wprowadza zastrzeżenie, zgodnie z którym przepisy szczególne
mogą określać przypadki, kiedy tylko osoba pełnoletnia może stać się stroną umowy o osobiste usługi
opieki zdrowotnej.
Małoletni z drugiej kategorii wiekowej nie posiadają zdolności do czynności prawnych, ani nie
korzystają bezpośrednio z praw pacjenta.
W związku z powyższym, CK szczegółowo reguluje pozycję prawną przedstawicieli pacjentów,
którzy nie mogą wykonywać przewidzianych ustawą praw. Zgodnie z art. 6.744 § 1 CK, jeżeli pacjent
nie ukończył 16 roku życia, świadczeniodawca powinien wykonać swoje obowiązki względem rodziców
małoletniego albo opiekuna (kuratora) pacjenta. Powyższe stosuje się także w sytuacji (art. 6.744 § 2
CK), kiedy małoletni, który ukończył 16 rok życia nie może być uważany za zdolnego do działania z
dostatecznym rozeznaniem. Względem pacjentów pełnoletnich o wątpliwej zdolności do działania z
dostatecznym rozeznaniem, dla których ustanowiono opiekę lub kuratelę, świadczeniodawca
powinien wykonać swoje obowiązki względem ustanowionego opiekuna (kuratora). Brzmienie art. 744
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§ 3 CK wskazuje na to, że prawo litewskie dopuszcza udzielanie pełnomocnictw medycznych. Jeżeli
pełnoletni pacjent nie może być poczytany za zdolnego do działania z dostatecznym rozeznaniem, a
nie ustanowiono dla niego kurateli ani opieki, świadczeniodawca powinien wykonać wszystkie
obowiązki umowne względem osoby pisemnie upoważnionej przez pacjenta do działania w jego
imieniu. W razie braku takiej osoby lub niemożności podjęcia przez taką osobę koniecznych działań,
obowiązki powinny być wykonane względem małżonka pacjenta albo partnera, chyba że ten ostatni
odmawia ich przyjęcia, a w razie nieobecności małżonka lub partnera, obowiązki powinny być
wykonane względem rodzica pacjenta lub jego dziecka, chyba że ci ostatni również odmówili. W
odróżnieniu od regulacji holenderskiej, prawo litewskie w katalogu osób wyszczególnionych, nie
przewiduje rodzeństwa.
Zgodnie z art. 6.744 § 4 CK świadczeniodawca wykonując względem wskazanych osób obowiązki
umowne powinien działać z zachowaniem należytej staranności oczekiwanej od świadczeniodawcy
rzetelnego. Podobnie, stosownie do art. 6.744 § 5 CK wymienione osoby realizują swoje obowiązki z
zachowaniem staranności oczekiwanej od rzetelnego przedstawiciela. Zobowiązane są zaangażować
pacjenta w jak największym stopniu w proces wykonywania usługi.

IV.

Obowiązki i powinności umowne

Ustawodawca litewski, na wzór rozwiązania holenderskiego wprowadza w art. 6.742 CK
ustawowy zakaz wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności świadczeniodawcy z tytułu naruszenia
umowy, niezależnie od tego, z uchybienia którego obowiązku szkoda wynikła.

1. Obowiązki świadczeniodawcy

1) Obowiązek wykonania usługi opieki zdrowotnej
Głównym obowiązkiem umownym świadczeniodawcy jest wykonanie przyrzeczonej usługi
opieki zdrowotnej, które to pojęcie tak, jak w ustawie holenderskiej zostało zdefiniowane w pierwszym
przepisie rozdziału zarówno od strony pozytywnej, jak i negatywnej.
Zgodnie z art. 6.725 § 2 CK osobiste usługi opieki zdrowotnej stanowią działania, w tym badania
i porady, bezpośrednio odnoszące się do osoby fizycznej, podejmowane w celu jej leczenia,
zapobiegania zachorowaniu, oceny jej stanu zdrowia. Termin obejmuje też pielęgnację pacjenta i
związane z nią działania pokrewne, jak też świadczenia rzeczowe, które są niezbędne dla zapewnienia
osobistych usług opieki zdrowotnej, z wyłączeniem działań farmaceutycznych. Natomiast stosownie
do art. 6.725 § 3 CK, przepisów rozdziału drugiego nie stosuje się do działań mających na celu
określenie stanu zdrowia albo zapewnienie opieki osobie, która jest reprezentowana przez
wykonawców takiej opieki podczas rozstrzygania sporów sądowych albo mających na celu spełnienie
zobowiązania, w rezultacie czego nastąpi wypłata na jej rzecz odszkodowania lub zasiłku socjalnego,
określenie potencjału lub zdolności do nauki, pracy lub wykonywania czynności określonego rodzaju,
jak też dla celów medycyny sądowej. Jak już wzmiankowano wyżej, analizowane przepisy nie znajdują
zastosowania także do usług opieki zdrowotnej odbieranych w ramach publicznego systemu ochrony
zdrowia.
Przepisy analizowanej umowy regulują świadczenie usług opieki zdrowotnej, rozumianej jako
aktywności o charakterze terapeutycznym. W odróżnieniu od propozycji holenderskiej, przepisy nie
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obejmują wprost działań, które takiego charakteru nie mają. Przynajmniej taki wniosek płynie z
wykładni językowej formuł słownych użytych dla zdefiniowania jej pojęcia.
Do działań stanowiących osobiste usługi opieki zdrowotnej, lecz wykonywanych bez podstawy
umownej odnosi się art. 6.743 CK. Pomimo problemów interpretacyjnych, jakie przysparza jego
redakcja, należy wnioskować, że przepisy art. 6.725 – 6.746 CK mogą być stosowanie do usług
wykonywanych bez podstawy kontraktowej zgodnie z ogólnymi zasadami świadczenia przewidzianymi
dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz zasadami etyki medycznej, o ile pozostaje to do
pogodzenia z naturą zawiązywanego stosunku prawnego. Przy tym należy mieć na uwadze, że aby do
takiego zastosowania doszło, stosunek pozaumowny nie może być zawiązany w ramach publicznego
systemu ochrony zdrowia, a to z uwagi na wyżej wzmiankowane wyłączenie, o którym stanowi art.
6.725 § 3 zd. 2 CK.
Świadczenie usług następuje zgodnie z panującymi standardami opieki zdrowotnej (normami
medycznymi)164. Zgodnie z art. 6.732 CK w realizacji swoich działań strona profesjonalna obowiązana
jest zapewnić poziom staranności, jakiego można oczekiwać od rzetelnego wykonawcy takich usług.
Odpowiedzialność za jej działania określają odpowiednie przepisy, odrębne akty prawne oraz
zawodowe standardy postępowania.

2) Obowiązek informacyjny
Art. 6.727, 6.728 oraz 6.737 CK statuują umowny obowiązek informacyjny. Świadczeniodawca
powinien poinformować pacjenta w przystępnej formie, tłumacząc użytą terminologię medyczną, o
stanie jego zdrowia, diagnozie choroby, możliwych metodach leczenia, prognozach terapeutycznych
oraz wszystkich innych okolicznościach, które mogą mieć wpływ na decyzje pacjenta co do wyrażenia
zgody lub jej odmowy wobec proponowanego leczenia, jak też o skutkach niepodjęcia leczenia. Chociaż
przepisy sformułowane w CK na wzór regulacji holenderskiej porzucają paternalistyczny model relacji
świadczeniodawcy i pacjenta, doktryna podkreśla, że w dalszej mierze pozostaje on silnie zakorzeniony
w praktyce165.
Ustawa przewiduje instytucję przywileju terapeutycznego w przypadkach, kiedy informacja
mogłaby zaszkodzić pacjentowi (zagrażać jego zdrowiu lub życiu)166. Wówczas wszystkie informacje
wskazane w art. 6.727 § 1 CK powinny zostać przekazane przedstawicielowi pacjenta, co uważa się za
wypełnienie obowiązku względem samego pacjenta. Przedmiotowe informacje powinny zostać
przedstawione pacjentowi niezwłocznie po ustaniu ryzyka powstania szkody wywołanej ich
przekazaniem. W przeciwieństwie do rozwiązania holenderskiego, przepisy litewskie nie wymagają
przed skorzystaniem z przywileju konsultacji z innym świadczeniodawcą.
Art. 6.728 CK wyraża prawo do bycia nieinformowanym. Świadczeniodawca nie powinien
realizować pouczenia, jeżeli pacjent sobie tego nie życzy. Jego wola powinna zostać wyrażona wyraźnie
i poświadczona podpisem, co w istocie oznacza, że CK wymaga uzyskania pisemnego i podpisanego
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żądania pacjenta167. Prawo do bycia nieinformowanym nie jest absolutne. Doznaje ograniczenia, jeśli
odmowa przyjęcia informacji może prowadzić do wyrządzenia szkody pacjentowi lub osobom trzecim.

3) Obowiązek poszanowania autonomii pacjenta
Art. 6.729, 6.744 oraz 6.745 CK stanowią podstawę do rekonstrukcji treści obowiązku
poszanowania przez świadczeniodawcę autonomii pacjenta, chronionej za pomocą instytucji zgody.
Podczas, gdy ustawodawca holenderski przyjął model regulacji pozytywnej, legislator litewski
uregulował zgodę w sposób negatywny168. Pacjenta nie można leczyć ani poddawać innej opiece, w
tym pielęgniarskiej, wbrew jego woli, chyba że ustawa stanowi inaczej. CK może przewidywać
przypadki, w których udzielanie pacjentowi usług opieki zdrowotnej wymaga jego pisemnej zgody. Jako
przykład służy m.in. art. 2.25 § 2 CK wymagający zachowania formy pisemnej dla zgody pacjenta
wyrażanej na zabieg operacyjny, przeprowadzenie eksperymentu medycznego czy eksplantację. A
contrario, prawo litewskie nie stawia formy pisemnej jako ogólnego wymogu dla zgody pacjenta169.
Podobnie nie można leczyć ani poddawać innej opiece, w tym pielęgniarskiej, pacjenta, który
nie ukończył 16 roku życia, wbrew woli chociaż jednego z rodziców albo przedstawiciela ustawowego,
chyba że ustawa stanowi inaczej. Pacjent, który nie ukończył 16 roku życia nie może być leczony wbrew
swojej woli, jeżeli jego wiek i stopień rozwoju pozwalają mu prawidłowo zrozumieć swój stan zdrowia
i przebieg proponowanego leczenia, chyba że ustawa stanowi inaczej. W rezultacie, zdolność do
samostanowienia pacjenta poniżej 16 roku życia powinna być oceniana indywidualnie w każdej
sytuacji170. Regulacja litewska jest w tym zakresie podobna do holenderskiej, jednakże nie przyznaje
małoletnim prawa do wyrażenia zgody przełamującej sprzeciw przedstawicieli wobec proponowanego
leczenia. Ustawa może przewidywać przypadki, w których udzielenie usługi opieki zdrowotnej wymaga
pisemnej zgody przynajmniej jednego z rodziców lub przedstawiciela ustawowego.
W odróżnieniu od propozycji holenderskiej, CK nie reguluje problematyki oświadczeń pacjenta
składanych na wypadek utraty zdolności do wyrażenia woli.
Sposób leczenia pacjentów chorych psychicznie, którzy są niezdolni do właściwej oceny
swojego stanu zdrowia regulują przepisy odrębne171.
Art. 6.744 § 6 CK wyraża prawo sprzeciwu pacjenta wobec leczenia wdrażanego za zgodą jego
przedstawicieli. Jeżeli pacjent sprzeciwia się działaniom autoryzowanym przez osoby wskazane w art.
6.744 § 2 lub 3 CK (tj. rodzic, opiekun, kurator, osoba pisemnie upoważniona przez pacjenta, małżonek,
partner, dziecko), działania te należy wykonać tylko, jeżeli jest to niewątpliwe konieczne dla
uchronienia pacjenta przed poważną szkodą. Jednakże w przypadkach niecierpiących zwłoki, kiedy
natychmiastowe działania są niezbędne dla ratowania życia pacjenta, a zamiast jego zgody, konieczna
jest zgoda osoby wskazanej powyżej, usługa może być wykonana bez zgody takiej osoby, gdy pozostaje
zbyt mało czasu dla jej uzyskania.
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4) Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej
Prowadzenie dokumentacji medycznej stanowi obowiązek umowny, regulowany w art. 6.730,
6.733 - 6.735 CK. Świadczeniodawca prowadzi dokumentację medyczną pacjenta w określony sposób
i w określonej formie, wypełnia ją i przechowuje zgodnie z procedurą opisaną w przepisach odrębnych.
O ile ustalenie pełnego zakresu przedmiotowego treści wpisów wymaga sięgnięcia do regulacji
pozakodeksowych, o tyle ustawodawca w art. 6.730 oraz art. 6.735 § 1 zd. 2 CK wskazał wprost dwie
okoliczności objęte adnotacją. Postanowienia pierwszego z wymienionych artykułów zobowiązują
stronę profesjonalną do zawarcia w dokumentacji medycznej informacji o wszystkich działaniach, na
które pacjent wyraża zgodę, co on sam lub jego przedstawiciel ustawowy poświadcza podpisem.
Zastosowana formuła prowadzi pośrednio do pisemnego wyrażania zgody przez pacjenta, jednakże
może również dotyczyć przypadków, kiedy odnotowanie zgody i podpisu pacjenta następuje po
przeprowadzeniu działań medycznych, co nie jest tożsame z uprzednim udzieleniem pisemnej zgody172,
lecz wypełnieniem obowiązku prowadzenia dokumentacji zgodnie z dyspozycją przepisu. Drugi z
przepisów dotyczy prawa pacjenta do wglądu w zawartość dokumentacji. Zgodnie z art. 6.735 CK
świadczeniodawca, na żądanie pacjenta, powinien udostępnić mu całość dokumentacji medycznej.
Prawo pacjenta ograniczają przypadki, kiedy powzięcie w ten sposób informacji byłoby szkodliwe dla
jego zdrowia lub życia. Wówczas, fakt ograniczenia prawa wglądu wymaga osobnej adnotacji. Tym
samym w przeciwieństwie do regulacji holenderskiej, przepisy litewskie rozciągają zastosowanie
przywileju terapeutycznego na informacje, które pacjent mógłby poznać w następstwie skorzystania z
prawa wglądu do dokumentacji medycznej. Kodyfikacja litewska nie reguluje kwestii pośmiertnego
dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta.
Pacjent może żądać wydania na swój koszt kopii dokumentacji medycznej. Ograniczenie tego
uprawnienia następuje tylko w sposób określony w ustawie. Co więcej, w odróżnieniu od rozwiązania
holenderskiego (jak również opisanego w dalszej części pracy rozwiązania niemieckiego),
świadczeniodawca zobowiązany jest wyjaśnić pacjentowi znaczenie zamieszczonych w dokumentacji
wpisów, a w przypadku uzasadnionego żądania powinien także sprostować, uzupełnić, wykreślić,
wyjaśnić lub zmienić niewłaściwą, niewyczerpującą lub dwuznaczną informację lub informację, która
nie odnosi się do diagnozy, leczenia albo pielęgnacji.
Na wzór regulacji holenderskiej, świadczeniodawca obowiązany jest zniszczyć dokumentację
medyczną w terminie trzech miesięcy od momentu zażądania tego przez pacjenta, z wyjątkiem
przypadków przewidzianych w przepisach odrębnych. Prawo zniszczenia dokumentów dotyczących
pacjenta nie jest absolutne. Ogranicza je art. 6.734 § 2 CK wskazując na sytuacje, kiedy żądanie
zniszczenia dotyczy dokumentacji, o której można rozsądnie sądzić, że posiada określoną prawną lub
medyczną wartość dla osoby innej niż pacjent, jak również kiedy jej zniszczenie jest zabronione przez
przepisy odrębne. Art. 6.734 CK stanowi novum w prawodawstwie litewskim, budząc tym samym
sceptycyzm doktryny, upatrującej w nim źródła nadużyć, zwłaszcza pozwalających uniknąć
odpowiedzialności za niewłaściwe wykonanie umowy173.

5) Obowiązek zachowania tajemnicy
Obowiązek zachowania w tajemnicy wszystkich okoliczności dotyczących pacjenta jest
bezpośrednio związany z nakazem poszanowania jego prywatności. Przedmiotowa regulacja została
zawarta w art. 6.736 oraz 6.738 CK.
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Pierwszy ze wskazanych przepisów stanowi, że świadczeniodawca nie może przedstawić innym
osobom informacji o pacjencie bez jego zgody, jak też nie może bez takiej zgody udostępnić kopii
dokumentów określonych w art. 6.733 CK (dokumentacji medycznej). Informacja może jednak zostać
udzielona innym osobom, o ile nie spowoduje naruszenia prywatności pacjenta ani osób trzecich.
Informację o pacjencie należy przekazać także jeżeli nakazuje to przepis ustawy. Innymi słowy art.
6.736 CK wyraża zasadę zgody pacjenta na przedstawienie innym informacji o nim, chyba że zachodzi
jeden z wyjątków tj. jej udzielenie nie spowoduje naruszenia prywatności pacjenta lub jej
przedstawienie nakazuje ustawa.
Za inne osoby w rozumieniu art. 6.736 § 1 CK nie są uważane te, które bezpośrednio
uczestniczą w wykonaniu umowy, jak też pomocnicy świadczeniodawcy w zakresie, w jakim informacja
jest konieczna dla wykonania ich czynności. Kategoria innych osób nie obejmuje także tych, których
zgoda jest wymagana dla autoryzacji działań świadczeniodawcy stosownie do art. 6.729 i 6.744 CK
(rodzice, opiekun, kurator, osoba pisemnie upoważniona przez pacjenta, małżonek, partner, dziecko).
W przypadku, kiedy świadczeniodawca udziela informacji o pacjencie, udostępnia je lub udostępnia
kopie dokumentacji medycznej w sposób nieodpowiadający poziomowi staranności oczekiwanej od
świadczeniodawcy rzetelnego, powinien zaprzestać takich działań.
Drugi ze wskazanych powyżej przepisów, art. 6.738 CK, nakłada na stronę profesjonalną
obowiązek wykonania usługi bez obecności innych osób, chyba że pacjent wyraził zgodę na udział
obserwatorów. Osoby, których zawodowa pomoc jest konieczna dla wykonania usługi nie są uważane
za inne osoby, których obecność wymaga zezwolenia pacjenta.

2. Obowiązki pacjenta

1) Obowiązek zapłaty wynagrodzenia
Głównym obowiązkiem umownym kontrahenta świadczeniodawcy jest zapłata honorarium.
Zgodnie z art. 6.740 CK strona umowy (zasadniczo pacjent) zobowiązana jest do zapłaty uzgodnionej
w umowie ceny, chyba że świadczeniodawca otrzymuje za swoją pracę wynagrodzenie przewidziane
ustawą, albo na innej podstawie.

2) Powinność współdziałania
W ramach współdziałania ze świadczeniodawcą, na podstawie art. 6.731 CK pacjent
obowiązany jest przedstawić wszystkie możliwe informacje oraz udzielić pomocy, której można
rozsądnie oczekiwać dla osiągnięcia celów umowy.
CK nie wyjaśnia co należy rozumieć pod pojęciem informacji, których świadczeniodawca może
rozsądnie oczekiwać. Dla rozwiązania tego problemu, doktryna sięga do PTZSAJ, której przepisy
stanowią ważną wskazówkę interpretacyjną. PTZSAJ obliguje pacjenta do poinformowania drugiej
strony o stanie zdrowia, dotychczasowych chorobach, przebytych operacjach, zażywanych lekach,
reakcjach alergicznych, obciążeniach genetycznych i innych wiadomych faktach, niezbędnych dla
właściwego wykonania usługi, jak też o zaniechaniu przestrzegania zaleceń lub przyjmowania leków
(art. 12).
Ponadto, PTZSAJ wymaga od pacjenta dbania o zdrowie, nienadużywania swoich praw,
współpracy z świadczeniodawcą, zwłaszcza przestrzegania zaleceń lekarskich, zapoznania się z
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wewnętrznymi regulaminami organizacyjnymi świadczeniodawców, przestrzegania zawartych w nich
reguł, jak również odnoszenia się z szacunkiem do personelu medycznego i innych pacjentów174.

V.

Forma

Przepisy CK nie wprowadzają żadnych szczególnych wymagań co do formy zawarcia umowy.
Kontrakt dochodzi do skutku na zasadach ogólnych poprzez złożenie zgodnych oświadczeń woli.

VI.

Zagadnienia dowodowe

Wzorując się na prawie holenderskim ustawodawca litewski wprowadził w art. 6.741 CK zasadę
odpowiedzialności solidarnej, wskazując pacjentom głównego adresata roszczeń odszkodowawczych.
Jeżeli osobista usługa opieki zdrowotnej jest świadczona w instytucji ochrony zdrowia niebędącej
stroną umowy, instytucja ta staje się odpowiedzialna za prawidłowe jej wykonanie tak, jakby była jej
stroną. Pojęcie instytucji ochrony zdrowia wyjaśniają przepisy odrębne, zwłaszcza ustawa o zdrowiu
psychicznym oraz ustawa o instytucjach ochrony zdrowia175 (SPJ). Zgodnie z art. 2 ust. 1 SPJ jest nią
instytucja lub przedsiębiorstwo, w którym następuje świadczenie usług opieki zdrowotnej oraz usług
innego typu zgodnie z procedurami świadczenia takich usług ustanowionymi w tej ustawie oraz
przepisach odrębnych, jak też instytucja lub przedsiębiorstwo, w których prowadzi się działalność
innego rodzaju, włącznie z ich oddziałami lub działami, w których następuje świadczenie usług opieki
zdrowotnej. Wydaje się więc, że pojęcie instytucji ochrony zdrowia jako centralnego adresata roszczeń,
jest szersze niż występujące w prawie holenderskim pojęcie szpitala.
W rezultacie pacjent nie musi wykazywać z kim dokładnie zawarł umowę. Przepis ma charakter
kogentywny, strony nie mogą umownie wyłączyć ani ograniczyć odpowiedzialności instytucji ochrony
zdrowia.

VII.

Odpowiednie stosowanie przepisów ogólnych o świadczeniu usług

Jak wskazano w punkcie II. 2. do umowy o osobiste usługi opieki zdrowotnej znajdą odpowiednie
zastosowanie przepisy ogólne o świadczeniu usług. Uwzględnieniu podlegają w szczególności art.
6.717, 6.718, 6.720, 6.721 oraz 6.723 § 2 CK. Odwołanie do odpowiedniego stosowania powyższych
artykułów ma charakter dwustopniowy, gdyż z mocy art. 6.743 CK przepisy rzeczonej umowy można
odnieść do osobistych usług opieki zdrowotnej świadczonych bez podstawy umownej. W takich
przypadkach odwołanie do przepisów ogólnych ma charakter pośredni.

1. Wynagrodzenie
Art. 6.720 oraz art. 6.740 CK regulują łącznie kwestie zapłaty wynagrodzenia. Ustalenie ceny
usługi zalicza się do essentialia negotii umowy. Uzgodniona cena może zostać zmieniona po zawarciu
umowy tylko na zasadach i w przypadkach w niej określonych. Jednakże art. 6.720 § 2 CK przewiduje
ustawowy wyjątek od powyższej zasady, stanowiąc, że odbiorca usługi może być zobowiązany do
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zapłaty wyższej ceny usługi niż ta ustalona podczas zawierania umowy wówczas, kiedy usługodawca
udowodni, że taki wzrost był spowodowany podjęciem dodatkowych działań koniecznych dla
zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy, a nie można było ich przewidzieć podczas jej
zawierania.
Płatność ceny następuje w czasie i w sposób określony w umowie. Jeżeli ta nie stanowi inaczej,
zapłata ma miejsce po wykonaniu usługi. Jeśli obydwie strony się na to godzą, część ceny należy
zapłacić przy zawarciu umowy albo w uzgodnionym terminie późniejszym, a ostateczne rozliczenie
powinno nastąpić po tym, jak usługodawca wykona umowę.
Stosownie do art. 6.721 CK jeśli odbiorca usługi rozwiązał umowę, pozostaje odpowiedzialny za
zapłatę ceny w wysokości proporcjonalnej do stopnia wykonania usługi oraz do zwrotu wydatków
poniesionych przez usługodawcę.
Kiedy realizacja umowy stała się niemożliwa z winy usługobiorcy, pozostaje on zobowiązany
zapłacić całą uzgodnioną cenę, chyba że kontrakt stanowi inaczej. Natomiast, w braku osobnego
uzgodnienia, gdy wykonanie umowy stało się niemożliwe z powodu okoliczności, za które żadna ze
stron nie odpowiada, usługobiorca powinien zwrócić usługodawcy jedynie poniesione dotychczas
wydatki.
Usługobiorca zobowiązany jest również zwrócić usługodawcy wydatki poniesione dotychczas na
wykonanie umowy w rozmiarze, w jakim te nie znajdują pokrycia w cenie usługi. Powinien także pokryć
straty, jakie usługodawca poniósł wykonując usługę, w wypadku zaistnienia szczególnych i
nieprzewidzianych okoliczności, za które usługodawca nie odpowiada. Jeżeli jednak usługodawca
wykonuje usługę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, odbiorca usługi
zobowiązany jest do pokrycia powstałych u niego strat tylko, jeśli wynikają one ze szczególnych
okoliczności niezwiązanych z normalnym ryzykiem charakterystycznym dla tego typ zawodu lub
działalności.
Jeżeli usługi są wykonywane na zlecenie dwóch lub więcej kontrahentów, ich odpowiedzialność
względem usługodawcy w przypadkach wskazanych powyżej jest solidarna.

2. Osobiste wykonanie usługi
W świetle postanowień art. 6.717 CK, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, usługodawca powinien
świadczyć usługę osobiście. Dla jej wykonania zasadniczo korzysta ze swobody wyboru metody i
środków, z tym zastrzeżeniem, że podczas wyboru metody postępowania w odniesieniu do małoletnich
poniżej 16 roku życia, art. 6.729 § 2 CK wyraża konieczność szczególnego uwzględnienia ich interesów.
Jeżeli kontrakt nie stanowi inaczej, dla jego wykonania, usługodawca może zatrudnić osoby
trzecie. W takim przypadku pozostaje osobiście odpowiedzialny za należyte wykonanie umowy.

3. Przestrzeganie wskazówek i sposób wykonania umowy
Zgodnie z art. 6.718 CK w czasie wykonywania umowy usługodawca powinien postępować
rzetelnie i rozsądnie tak, aby jak najpełniej zadośćuczynić interesowi kontrahenta. Strona
profesjonalna działa zgodnie z istniejącymi praktykami i standardami danego zawodu uwzględniając
charakter usługi, co w przypadku osobistych usług opieki zdrowotnej doprecyzowuje standard
należytej staranności oczekiwany od rzetelnego ich wykonawcy. Usługodawca powinien działać
zgodnie z postanowieniami umowy oraz wskazówkami jej odbiorcy. Jeżeli wskazówki są sprzeczne z
prawem, istniejącymi zasadami postępowania zawodowego, standardami, etyką zawodu albo
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postanowieniami umowy, usługodawca może odmówić zastosowania się do takiej wskazówki, jak też
rozwiązać umowę.
Usługodawca może odstąpić od wypełnienia postanowień umowy lub udzielonych wskazówek,
jeżeli z uwagi na szczególne okoliczności, wymaga tego interes odbiorcy usługi, a nie można było go o
tym poinformować z wyprzedzeniem. Wówczas, usługobiorca powinien zostać poinformowany o
przedmiotowych odstępstwach, jak tylko stanie się to możliwe.
Usługodawca może poprzez wykonanie usługi zobowiązać się do uzyskania określonego
rezultatu. Wówczas uwolnienie go od odpowiedzialności jest możliwe jedynie w wypadku, gdy
nieosiągnięcie efektu było spowodowane siłą wyższą.

4. Rozwiązanie umowy
Poza ogólnymi okolicznościami wygaśnięcia zobowiązania, przedmiotowa umowa może być
rozwiązana przez każdą ze stron na zasadach określonych w art. 6.739 CK oraz odpowiednio
stosowanym art. 6.721 CK. Pacjent może rozwiązać umowę zawsze, jednak powinien liczyć się z
konsekwencjami, jakie jego decyzja wywoła w sferze interesu majątkowego świadczeniodawcy.
Rozwiązanie pociąga za sobą konieczność uiszczenia wynagrodzenia odpowiadającego dotychczasowej
pracy oraz zwrotu poczynionych wydatków (o czym była mowa w punkcie VII. 1. powyżej).
Z kolei prawo świadczeniodawcy do rozwiązania kontraktu ogranicza się do sytuacji, w której
wystąpiła ważna przyczyna. Ustawa nie zawiera definicji tego pojęcia, ale przykładowo wskazuje, że za
taką może uchodzić niestosowanie się do zaleceń lub brak zapłaty należnego świadczeniodawcy
honorarium.
Dodatkowa podstawa rozwiązania umowy przez świadczeniodawcę znajduje się w art. 6.718 § 3
zd. 2 CK, kiedy to druga strona oczekuje od niego przestrzegania wskazówek sprzecznych z prawem,
istniejącymi zasadami postępowania zawodowego, standardami, etyką zawodu albo postanowieniami
umowy. Rozwiązanie umowy na tej podstawie pozostaje jednak ostatecznością.
Ustawa zastrzega wyjątek od reguły wygaśnięcia umowy w przypadku ustania bytu prawnego
usługodawcy, jeżeli usługa może zostać wykonana przez uprawnionego do tego następcę prawnego.

VIII.

Przedawnienie

Ogólny termin przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych został ustanowiony w art. 1.125 § 1 CK.
Wynosi dziesięć lat począwszy od dnia wymagalności roszczenia i znajduje zastosowanie do
zobowiązań umownych, w tym analizowanej umowy. Trzeba jednak odnotować, iż w art. 1.134 § 1 pkt
1) CK ustawodawca litewski postanowił, że przedawnieniu nie podlegają roszczenia z tytułu naruszenia
dóbr osobistych. Wyjątki może przewidywać ustawa, jednakże ani przepisy CK regulujące umowę o
osobiste usługi opieki zdrowotnej, ani stosowane do niej przepisy ogólne o świadczeniu usług nie
przewidują odstępstwa od wzmiankowanej reguły.

IX.

Podsumowanie

W związku z tym, iż litewska regulacja prawna została stworzona na podobieństwo rozwiązania
holenderskiego, kwestie podkreślane w podsumowaniu będą bardzo zbliżone. Zauważalnych jest też
kilka istotnych różnic.
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Systematyka CK - części szczególnej zobowiązań tak, jak BW, zakłada wyróżnienie grupy umów o
świadczenie usług. Przepisy odnoszące się do tej grupy zostały podzielone na część wspólną (rozdział
1) oraz przepisy regulujące poszczególne typy umów nazwanych (rozdziały 2-3).
W przeciwieństwie do regulacji holenderskiej, przepisy umowy o osobiste usługi opieki
zdrowotnej nie są uniwersalne. Nie regulują stosunków prawa medycznego nawiązywanych w ramach
publicznego systemu ochrony zdrowia, co sprawia, że skala ich zastosowania jest mniejsza.
W dacie wprowadzania przepisów do BW (jak też obecnie), w ustawodawstwie holenderskim nie
funkcjonował akt prawny zbiorczo regulujący prawa pacjenta. Wobec tego w rozważaniach na temat
treści przepisów regulujących uprawnienia pacjenta ustawodawca holenderski nie musiał uwzględniać
postanowień innej ustawy, czy też rozstrzygać występujących między nimi zależności. Odmienna
sytuacja miała miejsce na Litwie. Doktryna zarzuca, że ustawodawca litewski niezbyt ściśle ujednolicił
formuły słowne zastosowane w CK z tymi występującymi w PTZSAJ, jak też nie wyjaśnił wzajemnej
zależności ustaw, co laikowi może przysparzać problemów interpretacyjnych.
Normatywizacja umowy o osobiste usługi opieki zdrowotnej, jako typu umowy nazwanej w CK,
powiększyła dotychczasowy zakres przedmiotowy objęty pozytywną regulacją cywilnoprawną176.
Rozwiązanie litewskie tak, jak holenderskie jest obszerne. Składa się z 22 artykułów. Przepisy art. 6.725
– 6.746 CK nie zawierają jedynie postanowień odnoszących się do podstawowych praw pacjenta, ale
także na wzór rozwiązań holenderskich wzmiankują (chociaż bardzo lakonicznie) o zagadnieniach
bardziej złożonych jak pobieranie organów i tkanek, czy prowadzenie badań naukowych, odsyłając do
przepisów pozakodeksowych. W literaturze podkreśla się, że włączenie praw pacjenta do CK, jako
jednego z elementów prawa cywilnego należy poczytywać za wyraźną zmianę podejścia do sposobu
normowania tych praw177. Litwa jest kolejnym krajem, w którym administracyjnoprawna metoda
regulacji zaczęła ustępować metodzie cywilnoprawnej. W literaturze zaczęto podkreślać, że prawa
pacjenta stanowią raczej element treści relacji pomiędzy pacjentem a świadczeniodawcą, niż
pacjentem a władzą publiczną178, jak też to, że częściowa normatywizacja tych praw w CK uzupełnia
braki legislacyjne w zakresie ochrony chorych, jako strony słabszej.
Zakres podmiotowy zobowiązania określono klarownie. Ustawodawca uczynił z umowy typ
kwalifikowany podmiotowo po stronie świadczeniodawcy. Stronami umowy jest wykonawca usług
opieki zdrowotnej oraz pacjent, chyba że umowa została zawarta na jego rzecz przez klienta.
Przedmiotem umowy jest usługa opieki zdrowotnej. Wyjaśnienie tego pojęcia następuje poprzez
pozytywne i negatywne wskazanie aktywności, które odpowiednio się w nim mieszczą i które znajdują
się poza jego granicami znaczeniowymi.
Wykładnia językowa art. 6.725 § 2 CK sugeruje, że przedmiot obowiązku głównego
świadczeniodawcy powinien być rozumiany wąsko i odmiennie niż w prawie holenderskim powinien
obejmować jedynie aktywności o charakterze terapeutycznym. W praktyce, przepisy są stosowane
także do usług, które nie posiadają celu leczniczego.
Regulacja CK również tworzy standard minimalnej ochrony interesów pacjenta, aczkolwiek
ustawodawca litewski w odróżnieniu od legislatora holenderskiego wyraźnie nie określa charakteru
poszczególnych norm. Wniosek o semiimperatywności większości z nich należy wywodzić z celu
jakiemu służą.
Na wzór prawa holenderskiego, ustawodawca litewski stanowi w art. 6.743 CK o możliwości
stosowania przedmiotowych przepisów do stosunków zakładających świadczenie osobistych usług
opieki zdrowotnej, które nie mają podstawy umownej, o ile pozwala na to natura zawiązanej relacji.
Problematycznym może się jednak wydawać, na czym ma polegać uczynienie z tych przepisów punktu
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odniesienia dla innych relacji, skoro z mocy art. 6.725 § 3 zd. 2 CK wyłączono ich zastosowanie do
stosunków prawa medycznego nawiązywanych w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia.
Innym podobieństwem jest też niestosowanie przepisów do aktywności paramedycznych, niebędących
usługami opieki zdrowotnej opartymi na regule evidence-based medicine.
Tak, jak w prawie holenderskim, uwagę zwraca obniżony do 16 roku życia próg wiekowy
uprawniający do zawarcia przedmiotowej umowy, jak też wyraźne akcentowanie autonomii pacjenta
małoletniego poprzez indywidualizację oceny jego dojrzałości psychicznej. W odróżnieniu od
ustawodawcy holenderskiego, legislator litewski nie ustosunkowuje się do oświadczeń pacjenta,
składanych na wypadek utraty zdolności do wyrażenia woli. Akcentuje jednak doniosłość
pełnomocnictw medycznych oraz dopuszcza możliwość umówienia się o rezultat.
CK bardziej niż BW deklaruje konieczność objęcia pacjenta ochroną przewidzianą dla
konsumenta. Stosowne odesłania zawarto w przepisach wspólnych o świadczeniu usług. Wzmocnienie
jego pozycji wyraża się także w zakazie wyłączania lub ograniczania odpowiedzialności
świadczeniodawcy za szkodę, jak też wprowadzeniu instytucji odpowiedzialności solidarnej. Znaczną
doniosłość ma także wyłączenie spod przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych.
Ostatecznie doktryna litewska pozytywnie oceniła włączenie praw pacjenta do CK. Jurydyzacja
podkreśliła doniosłość tych praw, ustabilizowała treść, obejmując ich przestrzeganie ochroną
cywilnoprawną179. Jednocześnie w literaturze180 zwracano uwagę na dalsze występowanie szeregu
problemów związanych z przestrzeganiem prawa pacjenta, a przez to rzutujących na kształt relacji
umownej, odbiegający od kodeksowego modelu. To pokazuje, iż sam zabieg legislacyjny nie zmienia
postrzegania rzeczywistości przez uczestników obrotu, lecz jest pierwszym krokiem do kreowania ich
świadomości prawnej tak, aby tę rzeczywistość zmieniać w perspektywie długofalowej.
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ROZDZIAŁ IV
BEHANDLUNGSVERTRAG. UMOWA O LECZENIE W PRAWIE NIEMIECKIM
I.

Wprowadzenie

Zdrowie jako dobro człowieka, nie jest szczególnie akcentowane na gruncie niemieckiej ustawy
zasadniczej. Zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 19 Konstytucji Republiki Federalnej Niemiec, zapobieganie
groźnym dla ogółu i zakaźnym chorobom ludzi i zwierząt, dopuszczanie do zawodu lekarskiego i innych
zawodów związanych z lecznictwem, jak również prawo dotyczące aptekarstwa, leków i produktów
medycznych, środków leczniczych, odurzających i trucizn stanowią dziedzinę ustawodawstwa
konkurencyjnego (związkowego), o ile Federacja nie skorzysta na tym polu ze swych uprawnień
ustawodawczych. Z przytoczonego przepisu wynika, że niemiecki ustrojodawca nie deklaruje prawa do
ochrony zdrowia. W odróżnieniu od ustawy zasadniczej Holandii i Litwy, zdrowie jako wartość
konstytucyjna nie jest chronione za pomocą norm programowych. Wartość ta nie przybiera również
postaci klauzul limitacyjnych. Mimo to prawodawca niemiecki postanowił podążać za przykładem
wymienionych krajów, rozbudowując regulację normującą obrót usługami zaspokajającymi potrzeby
zdrowotne. Z dniem 26 lutego 2013 r. w porządku prawnym zaczęła obowiązywać ustawa na rzecz
poprawy praw pacjentek i pacjentów (GVRP). Ustawa miała odzwierciedlić główne założenia, które
znalazły się w Białej Księdze181, opublikowanej przez Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości w 2011
r., wzywającej do umocnienia i zabezpieczenia praw pacjentów182. Głównymi motywami
wprowadzenia ustawy było ujednolicenie zasad dochodzenia przez pacjentów roszczeń za szkody
medyczne183, ułatwienie ich realizacji poprzez wsparcie ze strony ustawowych ubezpieczycieli
(Krankenkassen) oraz redukcja ilości błędów medycznych poprzez sformalizowanie procedur
dotyczących bezpieczeństwa pacjentów184. Ustawa jest mocno zakotwiczona w zasadach prawa
prywatnego zawartych w niemieckim kodeksie cywilnym (BGB), w tym rozumieniu jest jego
nowelizacją niż samodzielnym aktem prawnym185. Dodatkowe postanowienia wprowadza także do
kodeksu prawa socjalnego (SGB V).
W paragrafach 630a - 630h BGB, ustawa reguluje jako kodeksową umowę nazwaną relację
leczącego i pacjenta, określając ją mianem umowy o leczenie (Behandlungsvertrag). Przedmiotowe
postanowienia zostały zawarte w tytule 8 BGB dotyczącym umowy o świadczenie usług oraz umów
podobnych. Umowa o leczenie została zjurydyzowana jako podtytuł 2, co wskazuje, że kontrakt jest
szczególnym rodzajem umowy o świadczenie usług.
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II.

Charakterystyka ogólna

1. Prywatnoprawny stosunek cywilny
W ustawodawstwie niemieckim relacja świadczeniodawcy i pacjenta jest stosunkiem prawa
prywatnego. To umowny stosunek obligacyjny, który posiada swój początek i koniec. Strony zawierają
umowę opisaną w § 630a, a ich więź nie ma ani charakteru publicznego, ani nie można jej postrzegać
wyłącznie przez pryzmat powołania zawodowego podmiotów leczących. Relacja bazuje na autonomii
woli pacjenta, pozwalając mu wybrać świadczeniodawcę oraz ułożyć treści stosunku186. Kwalifikacja ta
nie ulega zmianie w sytuacjach, kiedy świadczenie jest udzielane na rzecz kolegi lub bez honorarium187,
jak też względem nieubezpieczonego w ogóle188.
Prywatnoprawny stosunek cywilny jest nawiązywany także w obrębie publicznego systemu
ochrony zdrowia. Ustawodawca dał temu wyraz w § 76 punkt 4 SGB V wskazując na odpowiednie
stosowanie przepisów BGB do relacji między świadczeniodawcą i pacjentem zawiązywanej w ramach
tego systemu189. W ten sposób niemiecki legislator rozstrzygnął istniejący dotąd spór190 odnośnie
charakteru prawnego przedmiotowej relacji, przesądzając, że choć jest osadzona w systemie
szczegółowo zorganizowanym przez normy publicznoprawne to ocena jej nawiązania następuje z
perspektywy prawa cywilnego.
Niekiedy stosunek świadczeniodawcy i pacjenta może mieć charakter publicznoprawny.
Przyjęcie takiej kwalifikacji nie zależy od podmiotu, który świadczy, ale od funkcji jego działania, tego,
czemu w konkretnym przypadku to działanie służy. Należy uwzględniać cel w jakim zainteresowany
poddaje się działaniom świadczeniodawcy, czy działaniom tym można przypisać cechę władczości oraz
czy między takim działaniem i postawionym celem istnieje zewnętrzny i wewnętrzny związek
przyczynowy191. W literaturze jako przykłady stosunków publicznoprawnych podaje się relację między
lekarzem wojskowym a żołnierzem192, czy też pacjentem umieszczonym na oddziale zamkniętym a
związkowym szpitalem psychiatrycznym (Landeskrankenhaus)193.

2. Umowa o świadczenie usług
Jurydyzacja umowy w tytule 8, podtytule 2 BGB systemowo przesądza, że jest to kontrakt o
świadczenie usług, wyróżniony z uwagi na szczególny ich przedmiot. W ten sposób ustawodawca
jednoznacznie wykluczył pojawiającą się w literaturze194 koncepcję umowy o leczenie, jako umowy sui
186
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generis albo umowy o charakterze mieszanym. Ponadto, wszelkie wątpliwości wyklucza, zawarte w §
630b BGB, odesłanie do odpowiedniego stosowania przepisów umowy o świadczenie usług w zakresie
nieuregulowanym przepisami umowy o leczenie (nie stosuje się jednak pomocniczo tych przepisów o
świadczeniu usług, które odnoszą się do stosunku pracy w rozumieniu § 622 BGB (§ 611 - § 630)195.
Zgodnie z § 630a BGB przedmiotem usługi, który wyróżnia ją spośród innych, jest leczenie. W
świetle treści uzasadnienia projektu196, pod pojęciem leczenia (Behandlung) nie kryje się jedynie
wykonanie usług o wskazaniach medycznych, ale także zabiegów bez takich wskazań, pod warunkiem,
że ich przeprowadzenie wymaga wiedzy medycznej. Z tego względu język ustawy wydaje się być
nieprecyzyjny197. Doktryna zarzuca również ustawodawcy, że obecne brzmienie § 630a BGB
uniemożliwia dokonanie subsumcji pod przepis usług świadczonych przez szpitale, gdyż te nie
ograniczają się jedynie do leczenia, ale także do zakwaterowania pacjenta i jego wyżywienia. Tego, z
językowego punktu widzenia termin leczenie nie obejmuje swym zakresem. Postulowane jest zatem
prowadzenie wykładni rozszerzającej przepisu lub stosowanie go względem szpitali w drodze
analogii198.
Przepisy umowy o leczenie nie znajdują zastosowania do kontraktów uregulowanych w
ustawach szczególnych, których celem jest wyłącznie zapewnienie pielęgnacji lub opieki, jak też
dotyczących zakwaterowania połączonego z pielęgnacją i opieką199(Gesetz zur Regelung von Verträgen
über Wohnraum mit Pflege- oder Betreuungsleistungen).

3. Umowa szczególnego zaufania
Kwalifikacja przedmiotowej umowy jako umowy o świadczenie usług szczególnego rodzaju jest
ściśle związana z elementem wzajemnego zaufania stron. Z kolei podstawą do scharakteryzowania
umowy o leczenie jako umowy szczególnego zaufania jest doniosłość dóbr prawnych, na które
nakierowane jest działanie świadczeniodawcy. Życie, zdrowie i autonomia są najcenniejszymi dobrami
osobistymi200, emocjonalnie i materialnie niezastępowalnymi. Zezwolenie pacjenta na wkroczenie w
sferę tych dóbr wymaga obdarzenia świadczeniodawcy zaufaniem i wiarą w jego wiedzę, umiejętności
oraz doświadczenie. Więź stron jest stosunkiem nie tylko pełnym zgodnych interesów, ale również tych
kolidujących ze sobą. Relacja ta jest postrzegana w kategoriach partnerstwa, sojuszu pracy,
nakierowanego na wspólny cel, w którym strony są względem siebie równe i gdzie każda posiada takie
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same prawa i obowiązki przed sądem201. Zaufanie staje się akceptowalną zależnością, jednocześnie nie
ma charakteru ekonomicznego, nie podlega ewaluacji fiskalnej, bazując na groźbie śmierci lub
choroby202. Konieczność wzajemnego zaufania sobie powoduje, że więź świadczeniodawcy i pacjenta
jest czymś więcej niż tylko stosunkiem prawnym. Opiera się o relację etyczną występującą między
ludźmi, nakierowaną na sprawowanie należytej opieki203. To, czego wymaga od przedstawicieli
zawodów medycznych etyka wykonywania tych zawodów, zostaje odzwierciedlone na płaszczyźnie
normatywnej w postaci obowiązków prawnych204. Dlatego też, na tę relację nie można spoglądać
jedynie przez pryzmat norm prawnych, ale także, a może w pierwszej kolejności, z poziomu norm
etycznych, uzasadniających źródło szczególnego zaufania. Doktryna nieprzypadkowo podkreśla tę
cechę umowy, traktując ją w kategoriach wskazówki podczas interpretacji granic i treści obowiązków
świadczeniodawcy205. Ponadto, szczególne zaufanie jako cecha wyróżniająca dany stosunek prawny
pozwala odpowiednio stosować do umowy o leczenie niektóre postanowienia o rozwiązywaniu umów
szczególnego zaufania zawarte w tytule 8, podtytule 1 BGB poświęconym umowom o świadczenie
usług.

4. Umowa starannego działania
Umowa o leczenie została zaliczona do umów starannego działania, a nie rezultatu. Zgodnie z
§ 630a ust. 2 BGB leczenie jest prowadzone zgodnie z istniejącym standardem zawodowym.
Świadczeniodawca nie jest zobowiązany do osiągnięcia określonego rezultatu, ale w o oparciu o
standard postępowania ma do niego starannie dążyć. Kwalifikacja ta dotyczy zarówno usług
wykonywanych na podstawie wskazań medycznych, jak i bez nich206. Kwalifikacja umowy o leczenie,
jako umowy starannego działania, argumentowana jest kompleksowością procesów zachodzących w
ludzkim organizmie, nad którymi nawet lekarz nie może w pełni panować207. Wskazuje się również, iż
fizyczne różnice takie jak wiek, płeć, wzrost, masa, predyspozycje genetyczne, przebyte choroby,
stadium dolegliwości, kondycja, nastawienie psychiczne itp. prowadzą do indywidualnego
zróżnicowania reakcji organizmu208. Argumenty odnoszą się także do sfery wolitywnej samego
świadczeniodawcy, który w takich warunkach nie tylko nie może, ale i nie chce gwarantować rezultatu
i przyjmować na siebie ryzyka nieprzewidywalnej reakcji organizmu. Wobec tego, obciążenie go tym
ryzykiem ani nie odpowiada funkcji umowy, ani zgodnej woli stron209. Ponadto, wskazuje się, że nawet
występowanie w danej relacji elementów charakterystycznych dla dzieła albo nawet występowanie ich
w przeważającej mierze, nie uzasadnia stosowania przepisów o rękojmi za wady, z uwagi na charakter
stosunku, który jest oparty na zaufaniu. Prawo nie powinno zmuszać ani dawać podstaw do
ponownego wykonania lub usunięcia wady, jeżeli strony sobie nie ufają210.
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Umowami starannego działania są więc nie tylko usługi stricte lecznicze, ale także te, których
przedmiotem jest poprawienie wyglądu, kastracja, sterylizacja, zmiana płci, zapobieganie
zapłodnieniu, diagnostyka prenatalna, przerwanie ciąży, sztuczne zapłodnienie, eksperyment
medyczny, użycie materiałów ciałopochodnych.
Konsekwencją przyjęcia, że umowa o leczenie jest umową starannego działania, sprowadza się
m.in. do braku odpowiedzialności świadczeniodawcy za nieosiągnięcie pożądanego przez pacjenta
rezultatu, braku podstaw do zastosowania przepisów o rękojmi (świadczeniodawcy nie obciąża
obowiązek poprawy usługi ani nie obciążają go koszty wykonania zastępczego, jak też pacjent nie może
obniżyć wynagrodzenia za niesatysfakcjonujące go świadczenie)211.
Przepisy umowy o dzieło stosują się posiłkowo, kiedy świadczeniodawcy pozostaje wykonać
element czysto techniczny212. W drodze wyjątku dziełem będą czynności laborantów oraz techników.
Jednakże zwraca się uwagę, że chociaż pozyskanie informacji o konkretnych wartościach biologicznych
na podstawie wykonanego badania moczu, krwi, zdjęć rentegowskich, MR itp. odpowiada pewnemu
rezultatowi, to proces leczenia zakłada ocenę tych wartości, ustalenie ich znaczenia w sytuacji danego
pacjenta, a więc odwołanie do wiedzy medycznej pozwalającej przedstawić diagnozę213, co łącznie
stanowi już usługę wymagającą starannego działania.
Podobieństwo do umowy o dzieło wykazują również niektóre usługi z zakresu stomatologii
(leczenie protetyczne, wykonanie koron zębowych). Obecnie dominuje pogląd, iż tylko czynności
techniczne powinny być oceniane na gruncie umowy o dzieło, jeśli stanowią samodzielny przedmiot
świadczenia. W przeciwnym razie ich wykonanie jest podporządkowane leczeniu. Czynności
techniczne, jako części usługi, mogą uzasadniać żądanie pacjenta do poprawy rzeczy, gdyż usługa nie
składa się tylko z ich montażu, ale także technicznego wykonania214. Dlatego też, pacjent może
wymagać usunięcia wad przedmiotów, jednakże wcześniej musi znosić próby ich dopasowania.

5. Umowa wzajemna
Umowa o leczenie zawierana z pacjentami nieposiadającymi ubezpieczenia w publicznych
kasach chorych jest umową wzajemną. Leczenie następuje w zamian za zapłatę uzgodnionego
wynagrodzenia215. Zasadniczo § 630a BGB czyni odpowiedzialnym za spełnienie świadczenia
wzajemnego stronę umowy, jednakże dopuszcza też możliwość zapłaty wynagrodzenia przez podmiot
trzeci, znajdujący się poza kontraktem. Stąd obowiązek bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia odpada
w stosunku do pacjenta ubezpieczenia publicznego, pod warunkiem, że ten korzysta ze świadczeń
gwarantowanych przez państwo. Prawo publicznego ubezpieczenia, nakładając się na
prywatnoprawną relację świadczeniodawcy i pacjenta przekształca ją w częściowo jednostronny
stosunek kontraktowy216.
Umowa o leczenie posiada charakter odpłatny. Wyjątkowo może być stosunkiem
nieodpłatnym, jednakże nie traci przez to statusu umowy o świadczenie usług. Leczenie darme nie
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implikuje stosunku grzecznościowego217, odpowiedzialność świadczeniodawcy nie staje się w
jakikolwiek sposób ograniczona. Nie pobieranie przez stronę profesjonalną wynagrodzenia można
wyjaśnić poprzez uznanie, że strony zawarły dorozumianą umowę o zwolnienie z długu albo pactum
de non petendo, mocą którego wierzyciel zobowiązuje się nie dochodzić przysługującego mu
świadczenia wzajemnego218.

6. Umowa o świadczenie jednorazowe
Przedmiotowy stosunek zasadniczo nie jest stosunkiem ciągłym. Świadczeniodawca i pacjent
każdorazowo zawierają ze sobą nowy stosunek obligacyjny219. Jedynie w niektórych przypadkach, jak
przykładowo dla leczenia sanatoryjnego, umowę należy uznać za czasową.

7. Umowa jednostronnie profesjonalna
W literaturze niemieckiej nie ma pełnej zgody co do kwalifikacji umowy o leczenie jako umowy
konsumenckiej. Zwolennicy wyróżnienia tej cechy, argumentują, że z formalnoprawnego punktu
widzenia pozycja świadczeniodawcy i pacjenta wykazuje cechy odpowiednio przedsiębiorcy i
konsumenta opisane w § 13 i 14 BGB. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi, wykonywanej
przez podmiot profesjonalny. Natomiast pacjent jest stroną słabszą nie tylko z uwagi na dysproporcję
informacyjną, ale także podległość organizacyjną, co uwidacznia się zwłaszcza w leczeniu
stacjonarnym. Personel medyczny przekazuje sobie chorego z rąk do rąk, a postęp technologiczny, brak
czasu, presja ekonomiczna dodatkowo pogłębiają depersonalizację leczenia. Ponadto, obrót usługami
tego rodzaju nie jest transparentny, gdyż obok samodzielnego rynku zdrowia istnieje sterowany przez
państwo publiczny system opieki zdrowotnej220. Wszystkie te czynniki prowadzą do dezorientacji
pacjenta i uzasadniają objęcie go szczególną ochroną.
Sceptycy poglądu uznającego umowę za konsumencką wskazują, że pacjent jest mniej
suwerenny niż zwykły konsument221. Przejawia się to w następujących okolicznościach. Po pierwsze,
po jego stronie występuje deficyt informacyjny. Dla wykonania zobowiązania musi zawierzyć
kontrahentowi, gdyż nie posiada wiedzy, która pozwoliłaby zweryfikować i ocenić zasadność twierdzeń
świadczeniodawcy. Wybór ścieżki postępowania zależy w dużej mierze od świadczeniodawcy.
Dodatkowo działalność lecznicza nie daje możliwości jej wypróbowania. Trudno jest odwołać się do
swoich doświadczeń albo doświadczeń innych, gdyż sytuacje zdrowotne, jak też reakcje organizmu
różnią się. Różnią się również objawy tej samej choroby. W wielu przypadkach pacjent w ogóle nie
może wybrać leczenia, co dotyczy intensywnego leczenia pacjentów wypadkowych, upośledzonych,
albo niedołężnych, którzy nie pojmują istoty sytuacji, w której się znajdują.
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Po drugie, zależność pacjenta od świadczeniodawcy z psychologicznego i emocjonalnego
punktu widzenia pogłębia wyjątkowa sytuacji chorobowa222. Często dotyka go stres i rozchwianie
emocjonalne.
Po trzecie, chociaż pacjent może wybrać kontrahenta i udzielane mu usługi, to zasadniczo jego
swoboda decyzyjna ogranicza się do usług oferowanych przez państwo, ewentualnie usług, których
koszt wykonania godzi się ponieść ubezpieczyciel.
Wreszcie, czynności świadczeniodawcy dotykają integralności pacjenta, dóbr szczególnych,
jakimi są życie i zdrowie. Żaden inny stosunek nie wymaga takiego zaufania, jak relacja pacjenta i
świadczeniodawcy. Żaden inny konsument nie oczekuje od przedsiębiorcy takiej empatii,
uwzględniania jego interesów oraz szacunku, jak pacjent223. Świadczeniodawca nie działa tylko
komercyjnie, jak przeciętny przedsiębiorca, ale realizuje interes pacjenta będąc związanym normami
etycznymi, które stawiają jego dobro na pierwszym miejscu224.
Zaakceptowanie lub odrzucenie poglądu o konsumenckim charakterze umowy nie świadczy o
tym, że pacjent zasługuje na mniejszy zakres ochrony niż konsument w obrocie gospodarczym.
Wyciągniecie tej relacji poza utartą klasyfikację ma raczej charakter symboliczny i sprzeciwia się
pojmowaniu jej w kategoriach czysto merkantylistycznych.

III.

Strony umowy

1. Leczący
Stroną umowy, która przyrzeka leczenie jest leczący (Behandelnder). Pod terminem tym należy
rozumieć nie tylko pojedynczych lekarzy, ale także osoby prawne225. Zakres umowy dotyczy
podmiotów leczących zarówno ból fizyczny jak i psychiczny226. Co więcej, umowa znajduje
zastosowanie do wszystkich, którzy prowadzą leczenie medyczne, tj. przedstawicieli zawodów
lekarskich i innych zawodów związanych z lecznictwem podlegających regulacji stosowanie do art. 74
ust. 1 pkt 19 Konstytucji Republiki Federalnej Niemiec227. Za szerokim228 rozumieniem pojęcia
leczącego przemawia punkt 2 § 630a BGB, który stanowi o konieczności leczenia w świetle panujących
w jego chwili standardów, a nie jedynie standardów medycznych229.
W świetle treści uzasadnienia projektu ustawy, przepisów umowy nie stosuje się do
farmaceutów, gdyż ci nie są upoważnieni do leczenia pacjentów. Podobnie kontrakt nie obejmuje

222

K. Kubella, Patientenrechtegesetz…, s. 183.
K. Kubella, Patientenrechtegesetz…, s. 11-12.
224
W. Wieland, Strukturwandel der Medizin und ärztliche Ethik, Heidelberg 1986, s. 43.
225
B. Bergman, M. Middendorf, Gesamtes…, s. 420.
226
G. Wagner, Kodifikation des Arzthaftungsrechts? – Zum Entwurt eines Patientenrechtegesetzes -, VersR
19/2012, s. 790.
227
Uzasadnienie projektu ustawy: Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen und
Patienten, Bundestages-Drucksache 17/10488 (15.08.2012), s. 18.
228
Objęcie zakresem zastosowania umowy wszystkich, którzy wykonują działania medyczne zostało przez
niektórych przedstawicieli doktryny uznane za niewłaściwe. Wskazuje się, że nałożenie np. na logopedów,
masażystów, czy ergoterapeutów obowiązków informacyjnych, objaśniania, czy prowadzenia dokumentacji o
takim zakresie i treści jak na lekarzy, jak też stosowanie względem nich podobnych zasad dowodzenia jest
niezrozumiałe i nieodpowiednie do charakteru wykonywanych przez nich czynności – tak: P. Thurn, Das
Pateintenrechtegesetz – sicht der Rechtsprechung, MedR 3/2013, s. 154.
229
L. Jaeger, Fachanwaltskommentar…, s. 576.
223

69

weterynarzy, jako nieleczących ludzi230. Poza zakresem zastosowania przepisów pozostają także
opiekunowie osób starszych w zakresie, w jakim ich opieka nie odpowiada leczeniu szpitalnemu231. W
kategorii leczących nie mieszczą się osoby wykonujące piercing oraz tatuaże, jak też biegli powołani
przez sąd do stwierdzenia stanu zdrowia uczestnika postępowania232. Umowa nie dotyczy
przedstawicieli technicznych zawodów zdrowotnych, takich jak technika dentystycznego, akustyków
aparatów słuchowych, optyków, asystentów medyczno-technicznych i dentystycznych oraz czynności
wykonywanych przez kosmetyczki, charakteryzatorki i wizażystki233.

2. Pacjent
§ 630a zd. 2 BGB wskazuje, że stroną zobowiązaną do zapłaty wynagrodzenia jest pacjent.
Pojęcie to oznacza tylko osobę fizyczną234. Doktryna235 zwraca uwagę na niefortunność sformułowania
przepisu, gdyż pacjent nie zawsze będzie stroną umowy. Wyjątkowo umowa może przybrać
konstrukcję umowy na rzecz trzeciego, gdzie pacjent będzie jedynie odbiorcą świadczenia, natomiast
umowę formalnie zawrze inna osoba236, np. rodzic albo zstępny działający na rzecz niedołężnego
wstępnego.
Stroną umowy może stać się obok pacjenta również inna osoba, bezpośrednio zainteresowana
jego leczeniem i solidarnie zobowiązana do zapłaty odpowiadającego mu wynagrodzenia. Konstrukcja
ta jest możliwa w odniesieniu do małżonka oraz partnera pacjenta, jeżeli leczenie członka najbliższej
rodziny w świetle § 1357 BGB mieści się w kategorii zabezpieczenia jej potrzeb życiowych237.

IV.

Obowiązki i powinności umowne

1. Obowiązki świadczeniodawcy

1) Obowiązek leczenia
W świetle § 630a ust. 1 BGB głównym obowiązkiem umownym jest przeprowadzenie leczenia
medycznego. W przeciwieństwie do rozwiązania holenderskiego i litewskiego, które definiowały
przedmiot obowiązku głównego strony profesjonalnej, BGB nie wyjaśnia, co należy rozumieć pod
pojęciem leczenia medycznego. Próba jego zdefiniowania została podjęta w uzasadnieniu projektu,
gdzie wskazano, że leczenie należy zasadniczo utożsamiać z działaniem, które obejmuje diagnozę,
terapię oraz wszystkie czynności i zabiegi na ciele człowieka podejmowane w celu zapobiegania,
230
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rozpoznawania, leczenia lub łagodzenia chorób, cierpienia, obrażeń, dolegliwości lub zaburzeń
psychicznych. Ponadto, leczenie może nie być nienakierowane na zwalczenie choroby, lecz służyć
osiągnięciu celów kosmetycznych238.
Paragraf 630a ust. 2 BGB stanowi, że jeżeli inaczej nie uzgodniono, leczenie następuje według
ogólnie uznanych standardów zawodowych. Chociaż ustęp pierwszy przepisu posługuje się pojęciem
leczenia medycznego, to ustęp drugi odsyła już do standardów zawodowych (a nie medycznych)239.
Ustawa nie tylko nie wyjaśnia pojęcia standardów medycznych, czy zawodowych, ale także nie
wskazuje w jaki sposób ustalić ich znaczenie240. Wskazówek należy ponownie poszukiwać w
uzasadnieniu projektu, które nawiązuje do pojęcia standardu medycznego rozwiniętego na przestrzeni
lat przez orzecznictwo i doktrynę. Opiera się ono na założeniu, że w każdej dyscyplinie naukowej, w
tym także w medycynie, istnieje pewna kompetentna grupa osób, która reprezentuje wspólne
przekonanie o poprawności określonych działań. Standardem jest zatem to, co obiektywnie w
dyskusjach uczestników tych grup, jak i w praktyce, uważa się za zachowanie prowadzące do
obiecującego diagnostycznego oraz terapeutycznego rezultatu. Jednocześnie, subiektywnie,
zachowanie to może być przeprowadzone przez przeciętnie wykwalifikowanego, sumiennego i
rozsądnego świadczeniodawcę, którego wiedza, zdolności, staranność na każdym szczeblu opieki mogą
lub muszą być zachowane241. Wymagane od leczącego standardowe postępowanie nie jest określane
przez ustawowe lub podustawowe normy prawne, ale przez aktualną wiedzę medyczną242. Standard
postępowania nie jest nakierowany na indywidualną zdolność świadczenia, ale jest budowany
obiektywnie dla grupy zawodowej243. Standard lekarski nie jest miarodajny dla każdego przedstawiciela
innego zawodu medycznego. Jednakże standaryzacja procesu terapeutycznego postąpiła najdalej
właśnie w zawodzie lekarza, dlatego też standard lekarski często będzie punktem wyjścia dla
rekonstrukcji modelowego zachowania przedstawicieli innych zawodów medycznych. Niekiedy będzie
to prostsze z uwagi na podobieństwo działań do postępowania lekarzy (np. psychologów,
psychoterapeutów), innym razem trudniejsze, lecz każdorazowo koniecznym będzie uwzględnienie
specyfiki zawodu oraz ustalenie obowiązujących w nim reguł postępowania244.
Pojęcie standardu obejmuje również przestrzeganie standardów organizacyjnych,
technicznych i higienicznych245. Ich przestrzeganie powoduje, że proces terapeutyczny następuje w
bezpiecznych warunkach. Uchybienie im może prowadzić do przypisania odpowiedzialności za
naruszenie zobowiązania.
Leczący zobowiązany jest do dochowania standardu obowiązującego w chwili leczenia, a nie w
chwili zawarcia umowy. Jeżeli w toku leczenia okazałoby się, że praktykowana metoda nie uchodzi już
za standardową, leczący powinien zmienić swoje postępowanie.
Ocena sytuacji, w której postępowanie traci status standardu jest trudna. Wiąże się to z
faktem, iż proces wypierania jednych metod przez drugie pozostaje rozciągnięty w czasie i miejscu.
Wydaje się, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, kiedy dana metoda przestaje stanowić
standard. Posiłkowo, orzecznictwo i doktryna wskazują, że ma to miejsce wówczas, gdy nowa metoda
jest wypróbowana, bezsporna co do istoty oraz praktykowania już nie tylko w pojedynczych ośrodkach,
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ale przenika do praktyki na szeroką skalę. Innymi przesłankami może być uznanie, że zastosowanie
nowej metody wiąże się z mniejszym ryzykiem dla pacjenta, mniejszym obciążeniem dla organizmu,
oferując lepsze szanse terapeutyczne246.
Użyta w § 630a ust. 2 BGB formuła słowna wyraźnie dopuszcza swobodę kontraktowania w
zakresie ustalenia treści leczenia odbiegającego od standardowego247. Niektórzy przedstawiciele
doktryny248 uznają ją za zbyt sztywną i prowadząca do luki regulacyjnej. Jako wyjątek od zasady
zastosowania standardu, przepis dopuszcza jedynie odmienne uzgodnienie stron, podczas gdy istnieją
sytuacje nieobjęte uzgodnieniem, a uzasadniające takie odstąpienie. Jako przykład przywoływane są
leczenie Świadków Jehowy, w sytuacjach, w których świadczeniodawca powinien pominąć konieczność
przetoczenia krwi (dla poszanowania woli pacjenta), jak też podejmowanie się leczenia na polach, gdzie
standardy nie zostały wypracowane (Neulandmethoden), albo gdzie je zakwestionowano. Inni
zarzucają, że sposób leczenia nie powinien wynikać z istniejących standardów, ale mieć je na uwadze,
bowiem swoboda leczącego w wyborze metody postępowania jest wypadkową postępu medycznego,
okoliczności danego przypadku oraz woli pacjenta249.
Interesującym jest samo zagadnienie uzgadniania odstępstwa od istniejących standardów, a
dokładnie to, gdzie przebiega granica przedmiotowej swobody kontraktowania? Strony mogą dokonać
dwóch rodzajów uzgodnień. Po pierwsze, leczący może być zobowiązany do podjęcia działań
ponadstandardowych. Takie postanowienie jest możliwe zawsze, a strony korzystają w tym zakresie z
dyspozytywności prawa. Dotyczy to przypadków, kiedy leczący posiada nowoczesną aparaturę dającą
lepsze efekty terapeutyczne, ale której użycie wiąże się z ogromnymi kosztami, przez co pozostaje
niszowe albo kiedy leczący posiada szczególne predyspozycje, wiedzę i zdolności pozwalające wykonać
zabieg w inny sposób, niezbyt nierozpowszechniony w obrocie. Po drugie, leczący może być
zobowiązany do podjęcia działań nieodpowiadających istniejącym standardom. Takie uzgodnienie
musi być usprawiedliwione przez wiedzę medyczną, a jego dopuszczalność badana w odniesieniu do
konkretnego przypadku. Właściwości pacjenta oraz choroby mogą legitymować podanie mniejszej lub
większej niż zalecana dawki leku, zastosowania go poza wskazaniami250, czy też posłużenia się
metodami niszowymi, ostatecznie niezweryfikowanymi, eksperymentalnymi lub pozostającymi poza
wskazaniami251, lecz w tym indywidualnym przypadku dającymi szanse powodzenia. W związku z
powyższym, istotę § 630a BGB należy odczytywać w ten sposób, że każdy leczący winien w pierwszej
kolejności ustalić, czy w danym przypadku istnieją zalecenia, wytyczne, dyrektywy postępowania.
Następnie, powinien sprawdzić, czy zawarte w nich zasady odpowiadają standardowi postępowania
obowiązującemu w chwili leczenia. Jeżeli tak, należy sprawdzić, czy obiektywne powody nie
przemawiają za odstąpieniem od sformułowanych zasad lub czy wyjątkowo z pacjentem nie
uzgodniono odmiennego postępowania252.
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2) Obowiązki informacyjne (Informationspflichten)
Paragraf 630c BGB nakłada na leczącego uboczny obowiązek przedstawiania pacjentowi
szeregu informacji. Dla celów porządkowych przekazywane informacje można sklasyfikować w trzech
grupach.
Pierwsza grupa obejmuje wiadomości dotyczące stanu zdrowia i przyszłego leczenia
(Behandlungsinformation). Leczący powinien wskazać wszystkie istotne dla leczenia okoliczności, w
szczególności diagnozę, przewidywane zmiany w stanie zdrowia, terapię oraz środki, jakie należy
podjąć w jej ramach. Informacje należy przekazać w sposób przystępny dla pacjenta na początku
leczenia oraz w jego toku, jeżeli wówczas stanie się to także konieczne. Niewykonanie lub niewłaściwe
wykonanie obowiązku w tym zakresie nie ma żadnego wpływu na prawną doniosłość zgody pacjenta253,
lecz jest kwalifikowane jako błąd leczenia254 z uwagi na naruszenie reguły świadczenia zgodnie z
panującymi standardami zawodowych. Konsekwencją może być odpowiedzialność odszkodowawcza
na zasadach ogólnych (§ 280 BGB) z tytułu naruszenia zobowiązania.
Druga grupa odnosi się do informacji o dotychczasowym leczeniu, a mianowicie, czy w jego
przebiegu nie popełniono błędu (Fehleroffenbarungspflicht). Leczący powinien poinformować pacjenta
o popełnieniu błędu przez samego siebie albo przez innego (poprzedniego) świadczeniodawcę.
Obowiązkowi temu należy zadośćuczynić tylko, jeżeli pacjent o to wyraźnie zapyta lub jeżeli jest to
niezbędne dla zapobieżenia niebezpieczeństwu dla jego zdrowia255. Zakres obowiązku obejmuje
jedynie ujawnienie przed pacjentem błędu leczenia, a nie naruszenie obowiązku objaśniania, bądź
popełnienie błędów organizacyjnych256. Niektórzy przedstawiciele doktryny już przed wieloma laty
traktowali konieczność poinformowania o popełnionych błędach, jako element treści obowiązku
informacyjnego. Wówczas argumentowano, że nakaz koleżeństwa nie może stać w sprzeczności z
obowiązkiem informacyjnym, gdyż interes pacjenta jest ważniejszym dobrem257. Zwolennicy obecnego
brzmienia przepisu widzą w nim pogodzenie prawa leczącego do ochrony własnej osoby poprzez
niewyjawianie błędów oraz interesu pacjenta do ochrony zdrowia258. Opisywana regulacja jest jednak
przedmiotem intensywnej krytyki w literaturze. Podnosi się, że zakres zastosowania obowiązku jest
jasny tylko w przypadkach pozostawienia w organizmie pacjenta ciał obcych. Wówczas brak informacji
uzasadnia nawet odpowiedzialność lekarza za intencjonalne wyrządzenie szkody259. Wskazuje się
także, że przepis budzi wątpliwości konstytucyjne, co więcej, trudno oczekiwać od leczącego, że
rozpozna błąd we własnym leczeniu. Jednocześnie stosowanie przepisu prowadzi nie tylko do rozbicia
solidarności zawodowej, ale także obumarcia zaufania między stronami umowy260. Ponadto, zrzuca się,
że następstwa niewykonania przedmiotowego obowiązku są niejasne. W świetle pierwszego poglądu,
z brakiem reakcji leczącego nie jest związana żadna sankcja. Podmiot zobowiązany może ponosić
odpowiedzialność odszkodowawczą jedynie na zasadach ogólnych, jeżeli brak informacji doprowadzi
do szkody pacjenta, której ten powinien był zapobiec261. Przedstawiciele drugiego stanowiska skłaniają
się ku przyjmowaniu odpowiedzialności zawodowej leczącego262. Zwolennicy trzeciego poglądu
twierdzą, że niewykonanie przedmiotowego obowiązku może uzasadniać roszczenia pacjenta o
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zadośćuczynienie z uwagi na naruszenie zaufania, stanowiącego fundament relacji z leczącym263. Z
kolei w świetle czwartego stanowiska, fałszywą odpowiedź na pytanie pacjenta (wprowadzanie w błąd,
jak też sprowadzenie podejrzenia na inny podmiot) można kwalifikować, jako oszustwo z § 263 StGB264.
Dla ochrony leczącego oraz jego najbliższych ustawodawca w § 630c ust. 2 zd. 3 BGB
wprowadził zakaz dowodowy. Informacja o popełnieniu błędu przez leczącego albo jego najbliższych
nie może być przedmiotem dowodu w postępowaniu karnym i wykroczeniowym (Bussgeltverfahren),
chyba że strona lecząca wyrazi na to zgodę. Przy tym wykładnia literalna prowadzi do wielce
kontrowersyjnego wniosku, że zakaz dowodowy nie obejmuje postępowań cywilnych i
arbitrażowych265. Kontrowersje pojawiają się również na gruncie systemowym, bowiem niezrozumiałe
jest lokalizowanie zakazu dowodowego odnoszącego się do postępowań karnych w BGB266.
Ostatnia z wyróżnionych grup informacji odnosi się do ekonomicznych aspektów leczenia
(wirtschaftliche Aufklärung). Pacjent powinien zostać powiadomiony o kosztach, których
ubezpieczyciel nie pokryje albo których może nie pokryć. Informacja powinna zostać przekazana w
formie dokumentowej przed rozpoczęciem leczenia267. Obowiązek aktualizuje się kiedy lekarz posiada
tzw. wiedzę pozytywną. Mowa o sytuacjach, w których lekarz wie lub na podstawie okoliczności sprawy
może przypuszczać, że ubezpieczyciel nie pokryje całości lub części kosztów leczenia268. Nie wystarczy
ogólne wskazanie, że koszty mogą nie zostać pokryte, ale od leczącego wymaga się przedstawienia
przynajmniej ich szacunkowej wartości269. Przedmiotowy obowiązek zasadniczo związany jest z
procedurami medycznymi, które nie są konieczne w procesie leczenia270 oraz dotyczy pacjentów
ubezpieczonych publicznie. Prywatni ubezpieczyciele rywalizują między sobą o klientów różnicując
oferty w zakresie procedur objętych koszykiem świadczeń. Od leczącego nie można wymagać śledzenia
strategii rynkowych podmiotów oferujących prywatne ubezpieczenia, dla należytego wykonania
obowiązku. Wyjątek dotyczy jedynie sytuacji, kiedy świadczeniodawca z doświadczenia wie, że
proponowane leczenie jest tak specyficzne i indywidualne (IGeL), że nie finansują go nawet prywatni
ubezpieczyciele271. W pozostałych przypadkach to pacjent jest zobligowany do ustalenia, czy jego
ubezpieczyciel pokryje koszty planowanej terapii.
Obciążenie leczącego obowiązkiem jest uzasadniane występującą po jego stronie przewagą
informacyjną. Pacjent ponosi ryzyko finansowe leczenia, natomiast jego kontrahent posiada
specjalistyczną wiedzę pozwalającą określić, jakie świadczenia mogą zostać mu udzielone dla
osiągnięcia pożądanego efektu terapeutycznego oraz jaki towarzyszy im koszt. Zaufanie, jakim pacjent
obdarza leczącego wymaga, aby ten nie był zaskakiwany kosztami leczenia, które przyjdzie mu pokryć.
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Naruszenie obowiązku informacyjnego w tym zakresie uprawnia pacjenta do uchylenia się od
obowiązku zapłaty wynagrodzenia272. Ewentualnie doktryna dopuszcza wystąpienie z roszczeniem
odszkodowawczym273, jeżeli pacjent udowodni, że będąc prawidłowo poinformowanym nie
zdecydowałby się na takie leczenie.
Paragraf 630c ust. 4 BGB przewiduje wyjątki dopuszczające zaniechanie wykonania obowiązku.
Dotyczy to m.in. sytuacji, kiedy leczenie pacjenta nie może być odroczone w czasie lub gdy sam pacjent
rezygnuje z otrzymania informacji. W tym przypadku leczący powinien upewnić się, jakich informacji
pacjent sobie nie życzy274. Ustawa wskazuje tylko przykładowe wyliczenie okoliczności uprawniających
do nieprzekazywania informacji. Katalog ten uzupełnia doktryna. Ograniczenie lub nawet
nieprzedstawienie informacji będzie usprawiedliwione wówczas, gdy chory sam jest lekarzem, pacjent
już wcześniej był poddany takiemu leczeniu, bądź gdyby przedmiotowa informacja mogła spowodować
zagrożenie dla jego życia lub zdrowia275. Odstąpienie od obowiązku jest dopuszczalne tylko w
przypadku informacji z pierwszej i drugiej grupy (§ 630c ust. 2), natomiast zaniechanie informowania
o kosztach leczenia może nastąpić tylko na wyraźne żądanie pacjenta.

3) Obowiązek odebrania zgody na leczenie
W świetle § 630d BGB, leczący przed przeprowadzeniem leczenia, w szczególności
oddziałującego na ciało lub zdrowie, zobowiązany jest uzyskać zgodę pacjenta. Jest to umowny
obowiązek główny276 leczącego, bezpośrednio związany z obowiązkiem objaśnienia. Jego należyte
wykonanie warunkuje legalność działań podjętych w sferze dóbr osobistych pacjenta. Zasadniczo
zgoda jest wyrażana przez pacjenta, niezależnie od tego, czy formalnie jest stroną umowy, czy nie.
Wyjątkowo zgoda jest udzielana przez osobę uprawnioną, kiedy pacjent nie może jej wyrazić
samodzielnie, chyba że jego wola wynika z oświadczenia uprzednio złożonego na podstawie § 1901a
BGB277 (Patientenverfügung).
Doktryna niemiecka stoi na stanowisku, że zdolność do wyrażenia zgody (Willensfähigkeit)
oparta jest na zdolności do samostanowienia, a nie na zdolności do czynności prawnych278. Jest to
naturalna zdolność do pojmowania oraz oceniania przedstawionych informacji, rozważenia celowości
leczenia względem związanych z nim ryzyk oraz podjęcia samodzielnej decyzji279. Pozycja systemowa
zgody jest interpretowana przede wszystkim przez pryzmat celu, któremu służy jej wyrażenie, a który
utożsamiany jest z zadysponowaniem najwyższymi dobrami osobistymi człowieka280. Zgoda jest
demonstracją konstytucyjnej gwarancji autonomii jednostki wynikającej z jej godności. Nie należy jej
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poczytywać za jednostronną czynność prawną281, czy też akt realny, co prezentowano w literaturze282.
Zgoda uchodzi za przejaw woli, oświadczenie podobne do oświadczenia woli. Skoro doniosłość prawną
zgody ocenia się na gruncie zdolności do samostanowienia człowieka, do jej udzielania nie znajdują
zastosowania przepisy § 104, § 182 BGB (odpowiednio przypadki braku zdolności do czynności
prawnych oraz skutki potwierdzenia czynności ). Co do zasady, dla bezpieczeństwa obrotu za zdolną
do wyrażenia woli uważa się osobę pełnoletnią283. Jednakże ten postulat nie zwalnia leczącego z
obowiązku sprawdzenia, czy pacjent jest zdolny do wyrażenia zgody. W przypadku małoletnich, są oni
uprawnieni do wyrażenia zgody od 14 roku życia. Poniżej tego wieku, zgody udziela przedstawiciel
ustawowy284.
Regulacja § 630d BGB nie narusza zasad i warunków odbierania zgody określonych w
przepisach szczególnych285 (np. Gendiagnostikgesetz).

4) Obowiązek objaśnienia (Aufklärungspflichten)
Opisany w § 630e BGB obowiązek objaśniania jest głównym obowiązkiem umownym286,
którego należyte wykonanie pozwala wyrazić pacjentowi prawnie doniosłą zgodę na leczenie (§ 630e
BGB). Leczący jest zobowiązany do ustnego poinformowania pacjenta o wszystkich okolicznościach
istotnych dla wyrażenia zgody. Informacje obejmują w szczególności rodzaj, zakres, sposób
przeprowadzenia leczenia, jego oczekiwane następstwa, ryzyka związane z podjętymi środkami, jak
również ich konieczność, pilność, przydatność oraz perspektywy zdrowotne postawionej diagnozy i
proponowanej terapii. Ponadto, pacjenta należy poinformować o alternatywnych metodach
dostępnego287 leczenia, jeżeli jego zastosowanie może prowadzić do wyraźnie innych obciążeń, ryzyk i
szans terapeutycznych. Katalog informacji nie jest zamknięty, a konkretne okoliczności mogą
powodować konieczność rozszerzenie ich zakresu288.
Celem wykonania obowiązku objaśnienia jest zagwarantowanie pacjentowi realizacji prawa do
samostanowienia. Wskazane informacje mają pomóc w podjęciu decyzji co do leczenia, dlatego ich
adresatem jest podmiot, który wyraża zgodę. Zasadniczo jest nim pacjent, a w przypadkach
wyjątkowych, jego przedstawiciel ustawowy. Zakres i treść przedstawianych informacji jest bardzo
podobna do tych przekazywanych pacjentowi w ramach obowiązku informacyjnego, główna różnica
sprowadza się jednak nie do treści obowiązków, ale do ich funkcji289. Wielu przedstawicieli doktryny
odnosi się krytycznie do zakresu ustawowego rozróżnienia obowiązków, uznając je za niecelowe.
Argumentuje się, że zabieg ustawodawcy utrudnia interpretację, gdyż te same formuły słowne opisują
częściowo jeden i drugi obowiązek (np. informacje o diagnozie i terapii)290. Ponadto, obowiązki te są
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ze sobą ściśle związane, co pokazuje chociażby fakt, że te same okoliczności mogą przemawiać za
niewykonaniem każdego z nich (np. przypadek pacjenta wymagającego natychmiastowego leczenia,
względy terapeutyczne przemawiające za odstąpieniem od informowania, pacjent, który nie chce
otrzymać informacji, albo jej nie wymaga z uwagi na posiadaną już wiedzę)291.
Uchybienie przedmiotowemu obowiązkowi pociąga za sobą nieważność zgody pacjenta na
leczenie. Działania leczącego w sferze dóbr osobistych pacjenta przy braku jego zgody narażają go nie
tylko na odpowiedzialność cywilną ale także karną292. Dla zaakcentowania różnicy między obowiązkiem
informacyjnym a obowiązkiem objaśniania podkreśla się, że drugi z nich jest obowiązkiem spełnianym
w znacznie bardziej skonkretyzowanej sytuacji, kiedy pouczenie nakierowane jest na określony zabieg,
związane z nim ryzyko. Natomiast obowiązek informacyjny ma charakter abstrakcyjny. Odnosi się do
ogólnego przebiegu i celu leczenia293.
Zasadniczo wywiązanie się z obowiązku obciąża osobę faktycznie przeprowadzającą działanie,
którego istotę objaśnia, przy czym ustawa dopuszcza delegowanie tego obowiązku na innych członków
personelu. Osoba dokonująca objaśnienia w zastępstwie obowiązanego musi jednak posiadać
niezbędne przygotowanie merytoryczne. Kryterium uznaje się za spełnione, gdy informacje podaje
osoba dysponująca wykształceniem i wiedzą, pozwalającymi jej przeprowadzić leczenie (zabieg) w
sposób, w jaki dokona tego podmiot, który zastępuje294.
Informacja powinna być przystępna i zostać przedstawiona we właściwym czasie tak, aby
pacjent zdołał rozważyć wyrażenie zgody na planowane czynności. Ustawodawca wskazuje, że w
przypadkach stacjonarnych zabiegów operacyjnych obowiązek powinien być wypełniony przynajmniej
dzień przed zabiegiem295. Z kolei w odniesieniu do usług ambulatoryjnych orzecznictwo przesądziło, że
wystarczającym jest przedstawienie informacji tego samego dnia296, chyba że zabieg jest doniosły i
obciążony znacznymi ryzykami, wówczas wyjaśnień należy udzielić tak, jak w trybie stacjonarnym297.
Spóźnione przedstawienie informacji nie prowadzi eo ipso do nieskuteczności zgody, chyba że
okoliczności wskazują, że pacjent znalazł się już w sytuacji, w której nie mógł swobodnie podjąć
decyzji298.
Informacja powinna być przekazana w formie ustnej. Arkusze informacyjne mogą być
stosowane tylko subsydiarnie, w przeciwnym razie zgoda wyrażona wyłącznie na ich podstawie nie ma
doniosłości prawnej299. W drodze absolutnego wyjątku orzecznictwo dopuściło posłużenie się
arkuszem informacyjnym przy rutynowych czynnościach leczącego, takich jak szczepienia, jeżeli
jednocześnie zagwarantowano pacjentowi możliwość zadawania pytań300. Ustne przekazanie
informacji nie zawsze wymaga fizycznego kontaktu z pacjentem. Przy nieskomplikowanych
przypadkach leczący może odbyć z pacjentem rozmowę telefoniczną301. Istotnym jest stworzenie
takich warunków, aby leczący zdołał ocenić, czy pacjent zrozumiał przekazywane wiadomości. Jeżeli
pacjent nalega na rozmowę przy fizycznej obecności leczącego, to taką należy mu zapewnić.
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Paragraf 630e ust. 1 zd. 5 wymaga zaopatrzenia pacjenta w odpisy dokumentów, które
podpisywał w toku wyrażania zgody. Doktryna wskazuje na niejasność brzmienia przepisu. Brakuje
doprecyzowania, o jakich dokumentach jest mowa (zwłaszcza arkuszach informacyjnych) oraz w jakim
czasie powinny być wręczone. Wadą regulacji jest również brak sankcji za ich nieprzedłożenie302.
Ponadto, orzecznictwo będzie musiało rozstrzygnąć, czy obowiązek może być wykonany tylko za
pomocą odpisów dokumentów, czy też równowartościowe będą ich nośniki cyfrowe303.
Leczący może zaniechać wykonania przedmiotowego obowiązku z tych samych przyczyn, co
obowiązku informacyjnego. Jednakże zrezygnować z otrzymania informacji warunkujących prawnie
doniosłą zgodę może tylko pacjent, a nie osoba legitymowana do wyrażenia zgody w jego imieniu304.

5) Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej
Prowadzenie dokumentacji medycznej stanowi umowny obowiązek uboczny.
Dokumentowaniu podlegają wszystkie działania i ich rezultaty, istotne dla obecnego i przyszłego
procesu leczenia, w szczególności: wywiad, diagnoza, badania i ich wyniki, wnioski, terapie i jej
rezultaty, zabiegi i ich skuteczność, uzyskane zgody i przedstawione wyjaśnienia. Ocena zasadności
umieszczenia określonej informacji jest dokonywana z zawodowego punktu widzenia. Dokumentacja
medyczna powinna być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej. Korekty wpisów oraz ich
zmiany są dopuszczalne w odniesieniu do każdej z form tylko, jeżeli możliwym jest ustalenie kiedy
zostały naniesione.
Naruszenie przedmiotowego obowiązku nie stanowi samodzielnej podstawy roszczenia
pacjenta, ale prowadzi do niekorzystnych dla leczącego konsekwencji w sferze rozkładu ciężaru
dowodu305 opisanych w § 630h BGB.
Z obowiązkiem prowadzenia dokumentacji medycznej ściśle związane jest prawo wglądu
pacjenta do tej dokumentacji, uregulowane w § 630g BGB. Wgląd w dokumentację jest udzielany
niezwłocznie na wniosek pacjenta i rozciąga się także na osobiste notatki zawierające subiektywne
spostrzeżenia leczącego306, co dotąd było negowane przez praktykę307. W przypadku nieuczynienia
zadość żądaniu pacjenta w terminie, może on dochodzić naprawienia szkody spowodowanej zwłoką,
zwłaszcza odszkodowania za utratę zarobków i inne szkody w budżecie domowym, ewentualnie
zadośćuczynienia przy przedłużającym się bólu wobec opóźnienia innego leczenia, do którego
wdrożenia niezbędna była dokumentacja308.
Prawo wglądu nie jest prawem nieograniczonym. Ustawodawca sformułował dwie przesłanki
uzasadniające odmowę udostępnienia pacjentowi dokumentacji medycznej, tj. uzasadnione
terapeutyczne przeciwwskazania oraz prawa osób trzecich. Pierwsza z przesłanek dotyczy sytuacji, w
której ujawnienie pacjentowi treści dokumentacji mogłoby wyrządzić mu szkodę. Jako przykłady
doktryna przywołuje możliwość popełnienia samobójstwa albo zwiększenie szans niepowodzenia w
leczeniu innych chorób, np. depresji309. Z kolei celem drugiej przesłanki jest ochrona interesów innych
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osób. W tym wypadku za przykład służy prawo rodziców do zachowania poufności informacji
dotyczących ich stanu zdrowia i chorób, zawartych w dokumentacji dziecka, których nie chcą przed nim
ujawniać310.
Doktryna i orzecznictwo reprezentuje pogląd, że dokumentacja medyczna w pierwszej
kolejności ma być zrozumiała dla profesjonalisty, a nie dla laika311. Stąd dopuszczalność posługiwania
się skrótami i sloganami312. Prawo wglądu nie obejmuje uprawnienia do żądania wytłumaczenia treści
wpisów313, poza wyjątkiem, kiedy są nieczytelne także dla innego leczącego314.
Paragraf 630g ust. 3 BGB rozstrzyga problematykę dostępu do dokumentacji pacjenta po jego
śmierci. Ustawodawca przyjął regulację opartą na domniemaniu zgody na udostępnienie informacji
spadkobiercom oraz osobom bliskim, chyba że sprzeciwiała się temu wyraźna lub dorozumiana wola
pacjenta. Dowód wyrażenia przez pacjenta sprzeciwu obciąża leczącego. Spadkobiercy mogą wykonać
prawo wglądu i żądać odpisów dokumentów w zakresie niezbędnym dla realizacji interesów
majątkowych (np. roszczenia odszkodowawczego z tytułu błędnego leczenia, odmowy zaspokojenia
roszczenia o zapłatę wynagrodzenia lekarza, wyjaśnienia zdolności zmarłego do czynności prawnych
albo zdolności testowania dla ustalenia doniosłości prawnej podjętych przez niego czynności i
rozrządzeń). Z kolei realizacja ww. praw przez osoby bliskie, niebędące spadkobiercami jest
ograniczona przesłanką egzekwowania interesów niemajątkowych (np. wyjaśnienia przyczyn śmierci w
kontekście oskarżenia posiłkowego, pośmiertnego egzekwowania praw osobistych w granicach
dopuszczonych przez prawo, ustalenia możliwości występowania chorób dziedzicznych albo złożenia
wniosku o wszczęcie postępowania karnego)315.

2. Obowiązki pacjenta

1) Obowiązek zapłaty wynagrodzenia
Głównym obowiązkiem pacjenta, jako strony umowy jest zapłata uzgodnionego
wynagrodzenia, chyba że do jego zapłaty zobligowany jest podmiot trzeci. Zapłata wynagrodzenia jest
świadczeniem wzajemnym, należnym tylko za czynności uzgodnione i zlecone przez pacjenta,
niezbędne w procesie leczenia. Leczący może żądać wynagrodzenia za inne świadczenia (nie
niezbędne) tylko, gdy pacjent żąda ich przeprowadzenia316.
Bezpośredni przepływ środków finansowych między stronami umowy następuje jedynie w
przypadku pacjentów ubezpieczonych prywatnie (PKV) oraz pacjentów ubezpieczonych publicznie
(GKV) w zakresie, w jakim korzystają ze świadczeń nieobjętych koszykiem świadczeń gwarantowanych.
Poza tymi przypadkami, płatności na zasadach określonych w SGB V dokonuje podmiot trzeci, tj.
publiczna kasa chorych. W przypadku pacjentów ubezpieczonych w GKV zasady prawa ubezpieczenia
zdrowotnego nakładają się na prywatnoprawny stosunek leczenia czyniąc go umową jednostronnie
zobowiązującą317. Z kolei w odniesieniu do kontraktów, które zachowują charakter wzajemny (PKV oraz
IGeL) swoboda stron w zakresie uzgadniania stawki wynagrodzenia jest silnie ograniczona przepisami
310
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szczególnymi GOÄ. Strony nie mogą wyłączyć stosowania postanowień GOÄ, ale mogą ustalić
wysokość wynagrodzenia w granicach przedziałów wskazanych w tej ustawie318. Poszczególnym
świadczeniom lub ich grupom przypisane są stawki oraz ich wielokrotności, ustalane na podstawie
takich kryteriów, jak trudność zabiegu, czas niezbędny do jego wykonania oraz okoliczności w jakich
następuje jego wykonanie. Zasadniczo (także przy uwzględnieniu ww. kryteriów) stawka
wynagrodzenia powinna mieścić się w przedziale od 1 do 2,3 jej krotności. Przekroczenie jej górnej
granicy musi być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami i jest dopuszczalne jedynie w
wyjątkowych sytuacjach. W rzeczywistości GOÄ pozostawia niewiele miejsca na odstępstwa od
zawartych w niej stawek, co więcej, wyłącza dopuszczalność jakichkolwiek uzgodnień przy leczeniu
przypadków nagłych albo ostrych bólowo319.
GOÄ modyfikuje także regułę wynikającą z § 614 BGB, wobec czego roszczenie o zapłatę
wynagrodzenia nie staje się wymagalne z chwilą wykonania świadczenia, lecz z chwilą prawidłowego
wystawienia rachunku, którego wymogi formalne określa § 12 ust. 2 - 4 GOÄ320.

2) Powinność współdziałania
Paragraf 630c ust. 1 BGB zobowiązuje strony do współdziałania. Uzasadnienie projektu ustawy
wskazuje, iż współdziałanie jest powinnością stron, służącą pogłębianiu zaufania dla osiągnięcia
optymalnego efektu leczniczego321. Przepis jest przedmiotem rozległej krytyki ze strony doktryny.
Wskazuje się, że nie posiada żadnej konkretnej treści, a jego doniosłość prawna jest trudna do
ustalenia, gdyż BGB nie posługuje się w ogóle taką formułą słowną322. Przepis utożsamiany jest raczej
z normą powinnościową, służącą za wskazówkę interpretacyjną323. Niejednoznaczne są też
konsekwencje jego naruszenia, zwłaszcza ze strony pacjenta. W literaturze reprezentowane są różne
poglądy na ten temat m. in., że brak współdziałania może uzasadniać rozwiązanie przez leczącego
umowy324, prowadzić do zmiany rozkładu ciężaru dowodu wraz z ustaleniem przyczynienia się pacjenta
do szkody325, a nawet wykluczenia przypisania odpowiedzialności za błąd326.
Definicja współdziałania nie została opracowana przez literaturę ani orzecznictwo, natomiast
jego istotę obrazują pochodzące z nich przykłady. Na ich podstawie można dokonać klasyfikacji,
zgodnie z którą współdziałanie obejmuje powinność do poddawania się czynnościom leczącego
(Mitwirkung), powinność przedstawiania niezbędnych informacji (Offenbarung) oraz stosowanie się do
zaleceń świadczeniodawcy (Befolgung).
Powinność poddawania się czynnościom leczącego obejmuje dotrzymywanie ustalonych
terminów, tolerowanie wykonywanych przez leczącego działań. Powinność przedstawiania
niezbędnych informacji sprowadza się do wyjawienia leczącemu wiadomości o przebytych chorobach,
obecnych dolegliwościach, wcześniejszym leczeniu, ciąży czy niepokojących symptomach327. Pacjent
narusza powinność ujawniania informacji o sobie jeżeli je zataja świadomie albo przez niedbalstwo.
Nie dotyczy to przypadku przemilczenia wynikającego z choroby, stanu, do którego doprowadziła albo
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wieku pacjenta328. Natomiast powinność stosowania się do zaleceń obejmuje regularne przyjmowanie
przepisanych leków, wykonywanie zaleconej gimnastyki329, zmianę nawyków, w szczególności rzucenie
palenia, ograniczenie spożywania alkoholu i innych używek, przestrzeganie ustalonej diety.
Niezależnie od powinności współdziałania, doktryna wyróżnia ogólną powinność pacjenta do
nienaruszania dóbr osobistych swojego kontrahenta, szanowania jego majątku330, jak też
utrzymywania właściwych relacji z personelem oraz innymi pacjentami331.
Powinność współdziałania z leczącym posiada swoje granice. Dotyczy to sytuacji, w których
leczący wyraża względem pacjenta nieproporcjonalne oczekiwania lub wymagania, gdy współdziałanie
może zagrażać jego życiu lub zdrowiu, jak też, gdy badanie, bądź leczenie związane jest z nieznośnym
dla pacjenta bólem albo wkroczeniem w integralność, której ten nie jest w stanie zaakceptować. Co
więcej, pacjent nie ma obowiązku tolerowania działań, które nie prowadzą do wyleczenia albo nie
rokują poprawy jego zdrowia332. Innymi słowy, od pacjenta należy oczekiwać współdziałania w
zakresie, w jakim podjęte przez leczącego czynności niosą ze sobą pewien ładunek korzyści.

V.

Forma

Zasadniczo ustawa nie przewiduje żadnej formy szczególnej dla zawarcia umowy333. Regułą jest
forma ustna, a do zawarcia umowy dochodzi w skutek złożenia zgodnych oświadczeń woli stron.
Przeważnie następuje to konkludentnie poprzez przystąpienie do leczenia pacjenta334. W sytuacji,
kiedy oświadczenia nie mogą zostać złożone (np. gdy pacjent jest nieprzytomny), treść istniejącego
między stronami stosunku ocenia się na gruncie przepisów o prowadzeniu cudzych spraw bez
zlecenia335. Podobnie, w świetle powyżej wskazanych przepisów nastąpi rozliczenie działań w
przypadku ustalenia nieważności umowy336.
Wymóg formy pisemnej istnieje jedynie wyjątkowo. Mowa o leczeniu stomatologicznym
wykonywanym bez wskazań na żądanie pacjenta, gdzie pismem powinien być stwierdzony plan
leczenia i związany z nim plan opłat337. Formy pisemnej wymaga również umowa ze szpitalem, w której
pacjent dokonuje wyboru sposobu leczenia (Wahlleistungsvereinbarungen)338. Ponadto, w formie
pisemnej należy zawrzeć umowę, której przedmiotem jest udzielenie świadczeń indywidualnych,
niezapewnianych przez ubezpieczycieli (IGeL)339.

VI.

Zagadnienia dowodowe

Kodeksowa regulacja umowy o leczenie zawiera także postanowienia, które mają ułatwić
pacjentowi przygotowanie powództwa i wzmocnić jego pozycję na gruncie procesowym340. Zostały one
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ujęte w ramach jednej jednostki redakcyjnej zlokalizowanej, jako ostatni przepis podtytułu 2. Paragraf
630h składa się z pięciu ustępów, z których każdy poświęcony jest odmiennemu zagadnieniu
dowodowemu. Łącznie ustawodawca sformułował cztery domniemania prawne odnoszące się do
błędów leczenia oraz deficytów informacyjnych, jak też obarczył leczącego ciężarem dowiedzenia, że
uzyskał prawnie doniosłą zgodę pacjenta. Przepis nie zawiera rozwiązań innowacyjnych, ale porządkuje
i normatywizuje konstrukcje wypracowane w orzecznictwie.
Leczący zna przebieg leczenia, a także związki przyczynowe, jakie w nim zachodzą. Z kolei
pacjent ma ograniczone możliwości poznawcze, nie potrafi ocenić postępowania leczniczego, a
jednocześnie pozostaje pod presją dowodową341. Paragraf 630h nie stanowi żadnej szczególnej
podstawy roszczeń, którą nadal pozostaje § 280 ust. 1 BGB342. W konsekwencji pacjentowi pozostaje
wykazać, że zawarł umowę z leczącym, którą ten naruszył, wskutek czego wynikła szkoda mająca
związek z samym naruszeniem. Kolejne ustępy § 630h BGB zawierają opisane poniżej odstępstwa od
wymienionej reguły tylko w zakresie umowy o leczenie, ułatwiając pacjentowi wykazanie zasadności
swoich twierdzeń.

1. Domniemanie błędu leczącego wynikającego ze zdarzenia, któremu mógł zapobiec (voll
behershbarres Risiko)
Domniemuje się błąd leczenia (naruszenie umownego obowiązku leczenia), jeśli narażenie na
utratę życia, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia wywołało zdarzenie, którego źródłem jest obszar
organizacji leczenia, nad którym leczący mógł obiektywnie zapanować343, eliminując ryzyko
wystąpienia takiego zdarzenia.
Dorobek orzecznictwa i doktryny przedstawia różne klasyfikacje ryzyk, których
urzeczywistnienie rodzi przedmiotowe domniemanie. Jednakże jego istotę najlepiej ilustrują
przykłady344, w których znalazło zastosowanie. Wymienia się tutaj szkody powstałe wskutek
zastosowania wadliwego sprzętu medycznego albo szkody wywołane jego wadliwym zastosowaniem
(oparzenia przy naświetlaniu, napromieniowanie zbyt dużą dawką, upadek wywołany złamaniem się
kozetki, pęknięciem piłki gimnastycznej, uszkodzenie jelita narzędziem do lewatywy), nieprawidłowym
zapewnieniem opieki (niezabezpieczenie pacjenta przez upadkiem z łóżka, wózka, nocnika, stołu
operacyjnego, wywołanie odleżyn błędnym ułożeniem pacjenta, dopuszczenie do niekontrolowanego
oddalenia się sedowanego pacjenta), niezachowaniem standardów higieny (posłużenie się
zanieczyszczonymi probówkami, roztworami, zakażenia wywołane transfuzjami krwi, brak
zabezpieczenia przed infekcjami), błędami organizacyjnymi (podanie leku przeterminowanego lub
podanie leku pomimo wiadomych przeciwwskazań albo skutków ubocznych, jakie występują u
chorego, a także zaangażowanie do operacji przemęczonego lekarza, niezabezpieczenie nadzoru
wykwalifikowanego specjalisty nad operatorem w toku kształcenia, niezabezpieczenie zapasu leków,
pozostawienie ciał obcych w polu operacyjnym).
Ustalenie w toku postępowania, że zmaterializowało się ryzyko danego zagrożenia, wskutek
wystąpienia zdarzenia, nad którym obiektywnie powinien panować leczący rodzi domniemanie
naruszenia zobowiązania. Natomiast zgodnie z § 280 ust. 1 zd. 2 BGB następuje także domniemanie
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winy po stronie leczącego, jakoby naruszenie zobowiązania nastąpiło z przyczyn od niego zależnych345.
Wówczas leczącemu pozostaje kontrargumentować, że podjął konieczne i możliwe środki przezorności
dla zapobieżenia wystąpieniu niebezpieczeństwa.
Celowość sformułowania rzeczonego domniemania uzasadnia niewiedza pacjenta odnośnie
szczegółowego sposobu organizacji i koordynacji procesu leczenia. Pacjent poddaje się interesującym
go czynnościom świadczeniodawcy w zaufaniu, że ich przeprowadzenie nastąpi w bezpiecznym
otoczeniu i nie pogłębi jego problemów zdrowotnych. Z tego powodu zasadnym jest oczekiwanie
udzielenia pacjentowi ochrony przed niebezpieczeństwem towarzyszącym leczeniu, które można
ograniczyć lub nawet wykluczyć poprzez jego prawidłową organizację.

2. Ciężar wykazania prawnie doniosłej zgody
Paragraf 630h ust. 2 BGB nakłada na leczącego obowiązek wykazania w toku procesu dwóch
przesłanek – należytego wykonania obowiązku objaśniania (§ 630e BGB) oraz obowiązku odebrania
zgody (§ 630d BGB). Okoliczności te stanowią obowiązki umowne leczącego, z których wywodzi dla
siebie skutek prawny w postaci legalności wtargnięcie w sferę dóbr osobistych pacjenta, dlatego
udowodnienie ich realizacji obciąża leczącego, a nie pacjenta.
Leczący może dowieść wykonania przedmiotowych obowiązków w każdy sposób, zwłaszcza za
pomocą dokumentacji medycznej, która wymaga odnotowania zgody pacjenta i faktu uprzedniego
przedstawienia mu stosownych informacji.
W sytuacji braku środków dowodowych na okoliczność wywiązania się ze wskazanych
obowiązków, jak też braku ich rzeczywistego wykonania, ustawodawca pozostawił leczącemu środek
obrony w postaci zarzutu zgody hipotetycznej. Leczący może dowodzić, że pacjent prawidłowo
poinformowany i tak zgodziłby się poddać leczeniu346. Istota dowodu zakłada odwołanie do konkretnej
sytuacji motywacyjnej, a nie do zobiektywizowanego wzorca pacjenta rozsądnego. Leczący ma
wykazać, że w spornym przypadku choremu nie pozostawało nic innego, jak tylko zgodzić się na
leczenie347, a jego decyzji nie mogła zmienić informacja pełnej treści. Twierdzenie leczącego upada,
jeżeli pacjent wykaże, że właściwe przekazanie informacji warunkujących wyrażenie zgody
doprowadziłoby do powstania po jego stronie poważnego konfliktu decyzyjnego348, a dokładnie, że
mając właściwą wiedzę poważnie rozważyłby zasadność poddania się leczeniu albo odstąpił od
niego349.
Twierdzenie o zgodzie hipotetycznej pacjenta jest zarzutem procesowym, który należy zgłosić
na właściwym etapie postępowania. W przeciwnym razie ulega on prekluzji procesowej350.

3. Domniemanie niewykonania czynności wobec braku wpisów w dokumentacji medycznej
Utrwaleniu w dokumentacji podlegają wszystkie działania i ich rezultaty istotne dla obecnego
i przyszłego procesu leczenia, w szczególności: wywiad, diagnoza, badania i ich wyniki, wnioski, terapie
i jej rezultaty, zabiegi i ich skuteczność, uzyskane zgody i przedstawione wyjaśnienia. Dokumentacja
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medyczna odgrywa nie tylko rolę archiwizacyjną i informacyjną, ale także kluczową rolę dowodową.
Ogólny jej brak lub brak poszczególnych wpisów często utrudnia pacjentowi dowodzenie stawianych
tez. Naruszenie przez leczącego swoich obowiązków nie powinno prowadzić do pogorszenia sytuacji
procesowej pacjenta, bowiem pozostawałoby to w sprzeczności z zasadą słuszności351. Dlatego też, w
świetle § 630h ust. 3 BGB, jeżeli dokumentacja medyczna nie zawiera wpisów, wymaganych na
podstawie § 630f ust. 1 i 2 BGB a obrazujących istotne działania lub nie można stwierdzić, że takie
wpisy zawierała, gdyż wskutek nienależytego przechowywania została zgubiona bądź uległa
zniszczeniu, domniemuje się, że czynności tych leczący w ogóle nie podjął. Domniemanie to obejmuje
także wpisy fałszywe, jak też dokonane z naruszeniem związku czasowego z leczeniem oraz poprawki i
zmiany których dokonano w sposób sprzeczny z ustawą352.
Warunkiem aktualizacji domniemania jest uprzednie wykazanie przez pacjenta naruszenia
przepisów regulujących prowadzenie dokumentacji medycznej określonych w § 630f BGB.
Domniemanie istnieje tak długo, jak długo istnieje obowiązek przechowywania dokumentacji.
Jeżeli jednak dokumentacja byłaby archiwizowana dłużej niż nakazuje to prawo, dotykające jej braki
nie prowadzą do pogorszenia sytuacji procesowej leczącego353. Względem powyższej tezy adresowany
jest zarzut doktryny, iż obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami prawa
jest niezależny od obowiązku jej okresowego przechowywania. Istota ułatwienia dowodowego nie
nawiązuje do czasu archiwizacji, ale do rzetelności wpisów, natomiast ocena tej rzetelności nie ulega
zmianie po upływie nakazanego prawem terminu jej przechowywania354. W rezultacie domniemanie
powinno się przyjmować także po upływie okresu przechowania, jeżeli dokumentacja nadal istnieje.

4. Domniemanie szkody wynikającej z braku kwalifikacji
Jeżeli leczący nie posiadał formalnych kwalifikacji do przeprowadzenia leczenia, którego się
podjął, domniemuje się, że brak tych kwalifikacji pozostaje w związku przyczynowym z ujawnioną
szkodą w postaci narażenia na utratę życia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Domniemanie z §
630h ust. 4 BGB nawiązuje do postanowień § 630a ust. 2 BGB wymagającego od leczącego zachowania
standardu postępowania przewidzianego dla danej grupy zawodowej. Przepis znajdzie zastosowanie
w szczególności do przypadków leczenia wykonywanego przez osoby nieposiadające kierunkowego
wykształcenia, jak również leczących w okresie nauki, którzy faktycznie wykonują czynności w ramach
przygotowania specjalizacyjnego, jednak formalnie tytułu specjalisty nie posiadają. Wskazuje się też,
że przepis może zostać zinterpretowany szerzej i znaleźć zastosowanie do leczących, którzy z uwagi na
innego rodzaju okoliczności jak np. przemęczenie, nie dysponowali zdolnością do należytego
przeprowadzenia leczenia355. Taki pogląd nie ograniczałby pojmowania zdolności do świadczenia
czysto formalnie, jako kwalifikacji zawodowej, ale rozszerzałby ją na zdolność materialną.
Przepis statuuje domniemanie związku przyczynowego między szkodą a działaniem leczącego,
któremu formalnie brakuje kwalifikacji356. Leczący ponosi odpowiedzialność, jeżeli wiedział lub
powinien był wiedzieć, że brakuje mu wiedzy i doświadczenia do przeprowadzenia leczenia357. Jeżeli
mógł przewidywać niebezpieczeństwo dla pacjenta płynące z braku kwalifikacji, nie powinien był
podejmować się leczenia.
351

BGH, 29.09.1998, VI ZR 268/97, VersR 5/1999, s. 190.
P. Glanzman, Gesamtes…, s. 460.
353
OLG Hamm, 29.01.2003, 3 U 91/02, VersR 9/2005, s. 412.
354
P. Glanzman, Gesamtes…, s. 460.
355
A. Schneider, Der Behandlungsvertrag…, s. 108.
356
P. Glanzman, Gesamtes…, s. 469.
357
BGH, 26.04.1988, VI ZR 246/86, NJW 37/1988, s. 2300.
352

84

Dla aktualizacji wniosku domniemania, pacjent powinien wykazać, że leczący nie miał
stosownego wykształcenia. W konsekwencji nie mógł postąpić w sposób odpowiadający standardowi
zawodowemu. Niezachowanie standardu postępowania uchybia umownemu obowiązkowi głównemu,
jakim jest przeprowadzenie leczenia, przesądzając o naruszeniu zobowiązania. Leczącemu pozostaje
zarzucać, że chociaż formalnie nie posiadał kwalifikacji, to opanował umiejętności niezbędne do
prawidłowego wykonania usługi, dochowując wymaganego standardu postępowania. Innymi słowy,
postąpił tak, jak w tej samej sytuacji zachowałby się w pełni wykwalifikowany leczący.

5. Domniemanie szkody wynikającej ze znacznego błędu medycznego
Jeżeli dopuszczono się znacznego błędu w leczeniu (ein grober Behandlungsfehler), który
możne być traktowany w kategorii przyczyny doprowadzenia do narażenia na utratę życia, uszkodzenia
ciała lub rozstroju zdrowia, domniemuje się, że ten błąd był właśnie przyczyną tej szkody. Przepis §
630h ust. 5 BGB wprowadza kategorię prawną znacznego błędu leczenia, którego wystąpienie
uzasadnia przyjęcie domniemania związku przyczynowego między zdarzeniem a szkodą. Kategoria
znacznego błędu leczenia została wywiedziona przez orzecznictwo, w którym należy poszukiwać jego
definicji. Uznaje się, że jest nim jednoznacznie błędne postępowanie, które przy uwzględnieniu
poziomu wykształcenia i wiedzy leczącego z obiektywnego punktu widzenia nie jest zrozumiałe i
absolutnie nie powinno mieć miejsca358. To wykroczenie przeciwko elementarnej wiedzy medycznej
lub podstawowym standardom zawodowym. Jednocześnie znacznego błędu leczenia nie należy
utożsamiać z błędem prostym, bowiem ten nie rodzi domniemania.
Paragraf 630h ust. 5 zd. 2 BGB uznaje za znaczny błąd leczenia także rodzaj błędu określano
mianem Befunderhebungsfehler, przez co rozszerza granice pojęcia. Befunderhebungsfehler jest to
błąd wyodrębniony spośród błędów diagnostycznych, któremu literatura i orzecznictwo nadały
autonomiczny status. Typowy błąd diagnostyczny przyjmowany jest w przypadku kiedy leczący
prowadził niezbędną diagnostykę, poszukując przyczyn dolegliwości, ale dokonał złej oceny jej
wyników, stawiając w rezultacie błędną diagnozę359. Natomiast Befunderhebungsfehler występuje w
sytuacji, kiedy leczący pomimo niejednoznaczności symptomów choroby zaniechał prowadzenia
badań, których wyniki albo zobligowałyby go do kontynuowania diagnostyki (dalszych poszukiwań)
albo wprost pozwoliłyby ustalić przyczynę dolegliwości pacjenta. Niektórzy przedstawiciele doktryny
uznają za dodatkowe kryterium pozwalające wyróżnić znaczny błąd leczenia intencjonalność
zachowania leczącego, tj. świadome zaniechanie dalszych poszukiwań360.
Uznanie Befunderhebungsfehler za znaczny błąd leczenia następuje wówczas, gdy leczący we
właściwym czasie nie przeprowadził badań diagnostycznych albo nie udokumentował wyników,
których odpowiednio rezultat lub treść z uzasadnionym prawdopodobieństwem, stanowiłyby
podstawę do wdrożenia dalszych działań, których niepodjęcie jest zasadniczym zaniechaniem.
Wykazanie popełniania znacznego błędu leczenia obciąża pacjenta. Natomiast leczący może
argumentować, że błąd nie posiada tego charakteru, albo nawet jeżeli za taki uchodzi, to nie stanowi
źródła szkody bądź, że prawdopodobieństwo wdrożenia dalszych badań nie było wcale uzasadnione361.
Znaczny błąd leczenia związany jest z należytą realizacją głównego obowiązku umownego tj. z
wykonaniem przyrzeczonego leczenia i nie obejmuje nienależytego wykonania obowiązków
ubocznych.
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VII.

Odpowiednie stosowanie przepisów ogólnych o świadczeniu usług

Jak już była o tym mowa w punkcie II.2) powyżej, z mocy § 630b BGB do umowy o leczenie
znajdują zastosowanie przepisy o świadczeniu usług (§611 - §630 BGB) - za wyjątkiem tych dotyczących
stosunku pracy w rozumieniu § 622 BGB - jeżeli postanowienia podtytułu 2 nie stanowią inaczej.
Przepisy ogólne o świadczeniu usług znajdą więc odpowiednie zastosowanie tylko w przypadkach
kontraktowej podstawy leczenia. Nie stosuje się ich do stosunków ocenianych z perspektywy
postanowień o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia albo stosunków o charakterze
publicznoprawnym362. Odpowiednie stosowanie przepisów będzie dotyczyło w szczególności kwestii
wynagrodzenia, obowiązku osobistego świadczenia leczenia, rozwiązania umowy oraz wynikających z
tego rozliczeń.

1. Wynagrodzenie
Zgodnie z § 612 BGB wynagrodzenie uważa się za milcząco uzgodnione jeżeli z okoliczności
wynika, że świadczenie usługi następuje tylko za wynagrodzeniem. Jeżeli strony nie uzgodniły jego
wysokości, należy się wynagrodzenie zwyczajowo przyjęte. Odpłatność usługi determinują
okoliczności, które wymagają obiektywnego zbadania, przy uwzględnieniu zwyczaju obrotu, sposobu,
zakres, czasu trwania usługi, wzajemnego nastawienia stron363. Jeśli leczący wykonuje usługę wpisującą
się w treść wykonywanego zawodu, nie należy oczekiwać, że leczenie jest nieodpłatne364. Wyjątkowo,
odmienne wnioski można wysnuć przy analizie konkretnego przypadku (np. przysługą będzie porada
na rzecz kolegi co do przyjmowania określonego leku, udzielona na korcie tenisowym)365.
Wynagrodzeniem zwyczajowo przyjętym zasadniczo będą stawki określane w prawie
federalnym lub związkowym366. W przypadku lekarzy i lekarzy stomatologów wprost znajdą
zastosowanie przedziały opłat określone w GOÄ i GOZ.

2. Osobiste świadczenie usługi
W razie istniejących wątpliwości § 613 BGB obliguje leczącego do osobistego wykonania usługi.
Zasadniczo leczący powinien działać osobiście, chyba że strony inaczej uzgodniły, a usługa lub jej część
może być wykonana przez inną osobę. Delegowanie wykonania usługi lub jej części może nastąpić na
podstawie porozumienia stron – wyraźnego lub konkludentnego – oraz na podstawie ustawy, w
zakresie § 630e ust. 2 pkt 1 BGB tj. wykonania obowiązku objaśniania.
Regułą jest, że umowa o leczenie z uwagi na element szczególnego zaufania nie jest
nawiązywana z przypadkowym leczącym. Wizyta pacjenta w lokalu określonej praktyki zawodowej
rodzi domniemanie wyboru konkretnego świadczeniodawcy367. Odmiennie prezentuje się sytuacja,
kiedy pacjent zawiera umowę z osobą prawną poddając się leczeniu przez zatrudnionych u niej
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specjalistów (np. lecznictwo szpitalne)368, chyba że uzgodniono odmiennie. Odmienne uzgodnienia
dokonywane są na ogół z powodu podwyższonego ryzyka zabiegów, wymagającego szczególnych
zdolności, doświadczenia albo wiedzy ich wykonawcy. Przy czynnościach, do których wykonania zdolny
jest każdy przeciętny lekarz można zakładać, że pacjent akceptuje wykonanie ich przez innego
lekarza369. Dlatego problematyka powierzania czynności medycznych koncentruje się w szczególności
na dopuszczalności delegowania ich na personel nielekarski.
Doktryna podkreśla, że możliwość powierzenia leczenia innym osobom ogranicza się do
czynności przygotowawczych, wspierających działania lekarza370. Delegacja posiada ograniczony
zakres, na który składają się przykładowo badania laboratoryjne, wymiana cewnika, zmiany
łatwiejszych opatrunków, czynności radiologiczne, zastrzyki, infuzje, pobranie krwi lub tkanek. Jej
dopuszczalność warunkuje charakter choroby, stopień doświadczenia, zdolności i wiedzy personelu
nielekarskiego. Nie podlegają delegowaniu czynności, które z uwagi na swój stopień skomplikowania,
zagrożenia albo nieprzewidywalności reakcji wymagają wiedzy lekarskiej, zwłaszcza zabiegi
operacyjne, trudne wkłucia, skomplikowane pobrania krwi, badania diagnostyczne, poradnictwo
zdrowotne, opracowywanie planu operacji/leczenia, jak też przeprowadzanie zabiegów
innowacyjnych371. Nie podlegają delegowaniu czynności stanowiące trzon działań lekarskich372.
Literatura niemiecka posługuje się pojęciem zdolności delegacyjnej (delegationsfahigkeit), którą musi
posiadać czynność, aby mogła zostać wykonana przez inną osobę niż lekarz. Jej przyjęcie wymaga
ustalenia, czy w świetle panujących standardów dana aktywność nie jest zastrzeżona tylko dla
wybranej grupy zawodowej, jeśli nie, konieczne jest ustalenie, które inne grupy zawodowe mogą ją
podjąć. W dalszej kolejności należy dokonać właściwego dobru osoby, której indywidualne właściwości
pozwalają przeprowadzić tą czynność, przy zapewnieniu jej instruktażu i kontroli oraz zbadać, czy
czynność nie stanowi istoty danej usługi373.

3. Rozwiązanie umowy
Poza przypadkami, kiedy przedmiotowy stosunek wygasa z uwagi na śmierć pacjenta, ustanie
bytu prawnego leczącego, upływ okresu, na jaki go nawiązano, wykonanie, porozumienie stron,
rozwiązanie umowy może zostać oparte na jednym z dwóch przepisów podtytułu 1. Są to odpowiednio
§ 626 i § 627 BGB.
Paragraf 626 BGB znajduje zastosowanie do wszystkich zobowiązań o charakterze ciągłym,
umożliwiając rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie zaistnienia ważnego powodu.
Reguła ta odnosi się w równej mierze do stosunku pacjenta i leczącego374.
Zasadniczo umowa o leczenie nie będzie miała charakteru ciągłego zobowiązania. Wobec tego
zastosowanie znajdzie § 627 BGB, który przewiduje rozwiązanie stosunku szczególnego zaufania bez
zachowywania okresu wypowiedzenia. Ustawa, w przypadku umów szczególnego zaufania rezygnuje z
wymogu ważnego powodu, uzasadniającego rozwiązanie umowy, jeżeli następuje ono w czasie
właściwym. Leczący może rozwiązać umowę w przypadku, kiedy pacjent jest w stanie otrzymać
interesujące go świadczenie w innym miejscu. W przeciwnym razie leczący będzie zobligowany
368
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naprawić szkodę wynikłą z rozwiązania umowy nie w porę, chyba że rozwiązanie uzasadnia ważny
powód. Z kolei pacjent na tej podstawie może rozwiązać umowę zawsze375.
Ustawodawca nie przedstawił katalogu ważnych powodów, jednakże szereg okoliczności
zilustrowała doktryna i judykatura. Jako przykłady podaje się: wyczerpanie możliwości
terapeutycznych376, wypadek leczącego uniemożliwiający świadczenie usługi377, oszczerstwa
kierowane pod adresem leczącego przez pacjenta378, nieprzyjmowanie przepisanych leków, palenie
pomimo zakazu, znieważanie i grożenie leczącemu, uporczywe nocne nękanie telefonami, żądanie
leczenia chorób urojonych379, uporczywe żądanie przepisania konkretnych leków pomimo odmiennych
zapatrywań leczącego na proces terapeutyczny380, brak poinformowania o groźnej chorobie zakaźnej
uniemożliwiający leczącemu zabezpieczenie siebie i personelu przez zarażeniem, wadliwe
informowanie o swoim stanie zdrowia naruszające stosunek zaufania, nieprzestrzeganie zaleceń
pomimo wielokrotnych pouczeń leczącego381, nadmierne przeciążenie leczącego grożące naruszeniem
należytej staranności382, odmowę pokrycia przez pacjenta obcojęzycznego kosztów tłumaczenia
wynikających z realizowania obowiązków informacyjnych383, żądanie przez pacjenta wykonania
świadczeń bez wskazań medycznych384.
Jednocześnie doktryna podkreśla, że nieznaczne niewykonywanie obowiązków przez pacjenta
nie wystarcza dla przyjęcia ważnej przyczyny, podobnie jak nie uzasadnia tego kolor skóry, wyznawana
religia, czy odmienne poglądy polityczne385. Niekiedy ważnej przyczyny może nie stanowić odmowa
poddania się zabiegowi albo udania się na leczenie szpitalne. Na ile leczący powinien wówczas
respektować decyzję pacjenta pozostaje ocenić na gruncie konkretnej sytuacji faktycznej386.
Podsumowując, leczący może rozwiązać umowę z ważnej przyczyny lub bez niej, pod
warunkiem, że dokonuje tego w czasie właściwym, tak aby pacjent mógł ubiegać się o leczenie w innym
miejscu. W razie naruszenia powyższych zasad, rozwiązanie umowy jest ważne, jednak leczący staje się
względem pacjenta odpowiedzialny za szkodę387.
W razie rozwiązania przez pacjenta umowy na podstawie § 626 lub § 627 BGB po przystąpieniu
przez świadczeniodawcę do leczenia, świadczeniodawca może żądać zapłaty wynagrodzenia
odpowiadającego dotychczas wykonanej pracy. Jednakże odpowiednio stosowany § 628 BGB nie daje
podstawy do żądania proporcjonalnego honorarium w przypadku, kiedy to świadczeniodawca
rozwiązał umowę nie będąc do tego zmuszonym postawą kontrahenta lub, gdy uczynił to pacjent
wskutek naruszeń umowy, jakich dopuścił się świadczeniodawca, jeżeli usługa wykonana do chwili
rozwiązania umowy, nie przedstawia dla jej odbiorcy żadnego znaczenia. Jeżeli umowę rozwiązuje
świadczeniodawca, z uwagi na zachowanie pacjenta naruszające jej postanowienia, pacjent jest
dodatkowo zobowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody.
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VIII.

Przedawnienie

Podstawowy termin przedawnienie roszczeń cywilnych ustanawia § 195 w zw. z § 199 ust. 1 BGB.
Wynosi on trzy lata dla roszczeń kontraktowych i deliktowych i zasadniczo biegnie od zakończenia roku,
w którym roszczenie powstało i uprawniony do jego dochodzenia powziął wiedzę o okolicznościach, z
których roszczenie wynika i osobie obowiązanej do jego zaspokojenia, lub powziąłby taką wiedzę,
gdyby nie dopuścił się rażącego niedbalstwa. Jednocześnie, zgodnie z § 199 ust. 2 BGB, roszczenia
odszkodowawcze z tytułu uszczerbku na życiu, ciele, zdrowiu lub wolności, niezależnie od sposobu w
jaki powstały i niezależnie od posiadanej wiedzy lub rażącącego niedbalstwa w nabyciu takiej wiedzy,
podlegają trzydziestoletniemu przedawnieniu, począwszy od dnia w którym wystąpiło zdarzenie,
naruszenie obowiązku lub inna przyczyna będąca źródłem takiej szkody.

IX.

Podsumowanie

Jurydyzacja umowy o leczenie w BGB zamyka ponad 30 letnią dyskusję praktyków i teoretyków
prawa nad celowością i ewentualnym kształtem tego zabiegu, otwierając nową przestrzeń do
komentowania wprowadzonych przepisów. Ich ocena jest różna w środowisku prawniczym. Osoby
reprezentujące stronę rządową odnoszą się do GVRP pozytywnie, wskazując że zrealizowała
postawione przed nią cele, w szczególności ujednoliciła dorobek orzecznictwa, uczyniła stosunek
leczenia bardziej transparentnym, wzmocniła prawa pacjentów, przyczyniając się do ich
upowszechnienia388. Wprowadzone przepisy uznawane są nie tylko za kolejny akt prawny, ale przede
wszystkim impuls do dalszego rozwijania praw pacjenta i zasad odpowiedzialności leczących389.
Doktryna przyjęła ustawę sceptycznie390. Krytyce poddano zarówno treść przepisów
wprowadzanych do BGB, jak też SGB V. Głównym zarzutem jest ogólność ich postanowień. Ustawa,
choć nowelizuje BGB, to nie wprowadza niczego nowego, nie rozwiązuje istniejących problemów, a
nawet zmusza sądy do skonfrontowania z dotychczasowym dorobkiem, wątpliwości, które mogą się
zrodzić na kanwie nieszczęśliwie sformułowanych przepisów.
Najbardziej surową ocenę prezentuje orzecznictwo. Jego przedstawiciele wskazują, że ustawa
jest wielkim rozczarowaniem, nagromadzeniem komunałów i zagadnień znanych od dawna. Odnosi się
do wielu kwestii, ale nie obejmuje wszystkich problemów rozwiązanych w orzecznictwie i doktrynie,
niczego nie zmienia, nie odwołuje, nie dodaje, nie wzmacnia praw pacjenta, ani nie pomaga
judykaturze i praktykom. Zawiodła związane z nią oczekiwania, marnując szanse na postęp391.
Podkreślając kwestie zasadnicze, trzeba mieć na uwadze, że moment uchwalenia przepisów
holenderskich i niemieckich dzieli niemal 20 lat. W stosunku do przepisów litewskich, okres ten jest
krótszy, aczkolwiek ponad 10 lat różnicy nadal jest czasem niebagatelnym dla rozwoju prawa
medycznego.
BGB tak, jak BW i CK wyróżnia grupę umów o świadczenie usług, w ramach której mieści się
umowa o leczenie. Rekonstrukcja jej treści następuje poprzez odwołanie do przepisów wspólnych oraz
przepisów jej typu, jako umowy nazwanej.
Przepisy umowy o leczenie są uniwersalne, znajdują zastosowanie do stosunków prawa
medycznego nawiązanych w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia i poza nim.
Rozwiązanie niemieckie nie jest obszerne, składa się zaledwie z 8 paragrafów. Zważywszy na
ogromny dorobek judykatury i doktryny, jurydyzacja relacji leczącego i pacjenta nie wprowadziła
388
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rozwiązań obcych praktyce obrotu. Podstawowe prawa pacjenta były już ustalone, dlatego zwraca
uwagę brak regulacji, jakby się mogło wydawać, podstawowego obowiązku świadczeniodawcy do
zachowania tajemnicy. Propozycję niemiecką wyróżnia natomiast rozbudowany katalog obowiązków
informacyjnych (w szczególności konieczność ujawniania błędów swoich i błędów poprzedników oraz
przedstawienia ekonomicznych aspektów leczenia), zaakcentowanie kontekstu faktycznego, jako
podstawy wydzielenia z obowiązku informacyjnego obowiązku objaśniania, rozbudowana regulacja
instytucji zgody i okoliczności jej wyrażania, dopuszczenie możliwości uzgodnienia treści
obowiązującego świadczeniodawcę standardu postępowania, możliwość obrony leczącego za pomocą
zarzutu zgody hipotetycznej oraz niżej skomentowane ułatwienia dowodowe. W przeciwieństwie do
regulacji holenderskiej i litewskiej, BGB nie normuje w § 630a - § 630h BGB statusu małoletnich, ich
przedstawicieli ustawowych, zasad odbierania zgody w stanach nagłych, czy kwestii związanych z
udostępnianiem informacji dla potrzeb badań naukowych. Nie ma także wyjaśnienia, jaki charakter
posiadają normy prawne zawarte we wskazanych przepisach.
Zakres podmiotowy zobowiązania określono klarownie. Ustawodawca uczynił z umowy typ
kwalifikowany podmiotowo po stronie świadczeniodawcy. Stronami umowy jest leczący oraz pacjent,
chyba że umowa została zawarta na jego rzecz przez podmiot trzeci.
Przedmiotem umowy jest leczenie. W odróżnieniu od regulacji holenderskiej i litewskiej,
ustawodawca niemiecki nie określa wprost, jakie aktywności wpisują się, a jakie nie wpisują się, w treść
obowiązku głównego świadczeniodawcy. Wiedzę w tym zakresie uzupełnia uzasadnienie projektu
GVRP. Podobnie, uzasadnienie projektu GVRP dopełnia wykładnię pojęcia leczenia, co nakazuje
przyjąć, że § 630a - § 630h BGB znajdują bezpośrednie zastosowanie także do usług, które nie mają
charakteru terapeutycznego. W tym zakresie prawo niemieckie przypomina model holenderski.
W przeciwieństwie do regulacji obecnej w ustawodawstwach dotychczas omawianych krajów,
legislator niemiecki nie zawarł pośród przepisów normujących umowę o leczenie dyrektywy
odpowiedniego stosowania § 630a - § 630h BGB do stosunków leczącego i pacjenta zawiązywanych na
innej podstawie niż umowna. Ponadto, nie zdecydował się na obniżenie progu wiekowego, którego
osiągnięcie uprawnia do zawarcia umowy o leczenie.
Przepisy BGB zdecydowanie wyróżnia sformułowanie postanowień odnoszących się do
zagadnień procesowych, które to postanowienia regulują rozkład ciężaru dowodu. Wszystkie
ułatwienia zredagowane w § 630h zostały pierwotnie wywiedzione przez orzecznictwo. Stąd treść tego
przepisu nie stanowi żadnego novum, lecz raczej odzwierciedla i porządkuje dotychczasowy dorobek
judykatury. Ostatecznie przychodzi stwierdzić, że postanowienia BGB przewidują dalej idące
wzmocnienie pozycji procesowej pacjenta, niż to, co oferują postanowienia BW, czy CK. Wprawdzie
nie zredagowano zakazu wyłączania lub ograniczania odpowiedzialności leczącego, ani też nie
zdecydowano się wprowadzić odpowiedzialności solidarnej podmiotów prowadzących szpitale,
jednakże opracowano szereg domniemań prawnych, których aktualizacja prowadzi do przerzucenia
ciężaru dowodzenia na świadczeniodawcę. Natomiast uczynienie z umowy o leczenie uniwersalnego
źródła stosunku prawa medycznego pozwala korzystać z tych ułatwień niezależnie od kontekstu
faktycznego nawiązania tego stosunku, zwłaszcza niezależnie od tego, czy pacjent odbiera usługę
prywatnie, czy w ramach ubezpieczenia.
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ROZDZIAŁ V
PÉČE O ZDRAVÍ. UMOWA O OPIEKĘ ZDROWOTNĄ W PRAWIE CZESKIM
I.

Wprowadzenie

Prawo do ochrony zdrowia deklaruje Karta Podstawowych Praw i Wolności, będąca integralną
częścią Konstytucji Republiki Czeskiej z dnia 16 grudnia 1992 r. Zgodnie z jej art. 31 każdy ma prawo do
ochrony zdrowia. Obywatele mają, na podstawie powszechnego ubezpieczenia, prawo do bezpłatnej
opieki lekarskiej i do pomocy zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie. Zdrowie jako wartość
konstytucyjna przybiera także postać klauzuli limitacyjnej, uzasadniającej ustawowe ograniczenie
wykonywania wolności poruszania się (art. 14 ust. 3), wolności sumienia (art. 16 ust. 4), wolności słowa
(art. 17 ust. 4), prawa do zgromadzeń (art. 19 ust. 2). Ustrojodawca czeski przewiduje więc aktywną
rolę państwa w zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych jego obywateli.
W ślad za holenderską, litewską, a zwłaszcza niemiecką inicjatywą legislacyjną, w prawie czeskim
dokonano normatywizacji umowy świadczeniodawcy i pacjenta, jako źródła prywatnoprawnego
stosunku prawa medycznego. Jest to ostatnie z omawianych i zarazem historycznie najnowsze z
istniejących rozwiązań legislacyjnych. Smlouvou o péči o zdraví, czyli umowa o opiekę zdrowotną, jako
umowa nazwana została uregulowana w nowym czeskim kodeksie cywilnym (OZ), który zaczął
obowiązywać z dniem 1 stycznia 2014 r.
Przedmiotowej umowie zostało poświęconych 16 paragrafów, począwszy od § 2635 do § 2651.
Przepisy zredagowano w rozdziale 9, zatytułowanym opieka zdrowotna, który jako jeden z 16
rozdziałów tworzy tytuł II dotyczący zobowiązań wynikających z czynności prawnych. Tytuł II został
zlokalizowany w księdze IV poświęconej prawom majątkowym względnym.
Dla większej przejrzystości lektury i uporządkowania regulowanych zagadnień, w rozdziale 9
wprowadzono śródtytuły: postanowienia ogólne, objaśnienie, prawa i obowiązki umowne,
dokumentacja medyczna. Już z punktu widzenia wymagań techniki legislacyjnej można mieć
wątpliwości odnośnie poprawności dokonanego wyróżnienia. Po pierwsze nie odzwierciedla ono w
pełni warstwy materialnej przepisów, których dotyczy dany śródtytuł. Po drugie, analiza
wyizolowanych śródtytułów rodzi wrażenie, iż dokonywane przez świadczeniodawcę objaśnienie lub
prowadzenie dokumentacji medycznej nie są obowiązkiem umownym. Przeciwnie, regulacja czeska nie
wprowadza w ujęciu obowiązków strony profesjonalnej żadnych istotnych odmienności od wcześniej
omówionych rozwiązań legislacyjnych. Należałoby raczej stwierdzić, iż śródtytuł prawa i obowiązki
stron koncentruje się na obowiązkach zasadniczych, które uchodzą za umowne obowiązki główne
świadczeniodawcy, stąd zostały objęte osobnym śródtytułem. Jednakże ta wiedza pochodzi dopiero z
lektury samych przepisów. Po trzecie, co jest zresztą pewną konsekwencją drugiego, można mieć
wrażenie, jakoby wśród obowiązków umownych świadczeniodawcy nie znajdował się obowiązek
zachowania tajemnicy. Również jest to wniosek przedwczesny. Z pewnością próba interpretacji treści
rozdziału 9 jedynie na podstawie wprowadzonych śródtytułów jest niemożliwa. Natomiast funkcja
informacyjna odnośnie zakresu tego, co jest objęte regulacją również jest wątpliwie spełniona.
Śródtytuły należy więc traktować pomocniczo, jako wskazówki interpretacyjne podczas wykładni
poszczególnych przepisów.
Oprócz normatywizacji samej umowy, uwagę zwraca uregulowanie przez ustawodawcę
czeskiego części problematyki wpisującej się w zakres prawa medycznego w przepisach ogólnych OZ
(księga pierwsza, tytuł II - Osoby, rozdział 2 - Osoby fizyczne). Tutaj znajdują się paragrafy poświęcone
zmianie płci (§ 29), oświadczeniom na wypadek utraty zdolności do wyrażenia woli (§ 38 - § 44),
ochrony ludzkiego ciała (§ 92, § 113-§ 117), zgody (§ 93 - § 102), przymusowej terapii (§ 104 - § 110),
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rozporządzalności wyizolowanymi częściami ludzkiego ciała (§ 111 - § 112). OZ inkorporuje przepisy
stanowiące o problematyce, której ustawodawca polski poświęcił osobne ustawy lub którą unormował
w przepisach zlokalizowanych poza k.c.

II.

Charakterystyka ogólna

1. Prywatnoprawny stosunek cywilny
Miejsce redakcji przepisów umowy o opiekę zdrowotną wprost wskazuje, iż jest ona źródłem
stosunku prawa prywatnego o charakterze obligacyjnym. Stanowi zobowiązanie wynikające z
czynności prawnej.
Umowa jest zawierana niezależnie od tego, czy pacjent korzysta z publicznego systemu ochrony
zdrowia, czy też odbiera opiekę zdrowotną poza nim. Wynika to pośrednio z § 2636 pkt 2 OZ, który
stanowi, iż zamawiający płaci świadczeniodawcy umówione wynagrodzenie, chyba że przepisy
odrębne stanowią o tym, że zapłata wynagrodzenia następuje z innych źródeł. Za takie należy uważać
fundusze ubezpieczycieli publicznych lub prywatnych, które pokrywają w całości lub refundują część
wydatków na opiekę zdrowotną osoby, która jest w nich ubezpieczona392.

2. Umowa o świadczenie usług
Umowa o opiekę zdrowotną jest odmianą umowy o świadczenie usług. Wprawdzie OZ nie
wyróżnia zbiorczego typu umowy o świadczenie usług, jednakże poprzez wykładnię językową, można
na podstawie § 2637 OZ wywieść, iż opieka zdrowotna jest pojmowana przez czeskiego ustawodawcę
w kategoriach usługi. Przepis ten zawiera definicję pojęcia opieki zdrowotnej, wskazując, że stanowią
ją działania, badania, porady i inne usługi, które bezpośrednio odnoszą się do pacjenta i których celem
jest poprawa lub podtrzymanie jego stanu zdrowia.

3. Umowa szczególnego zaufania
Relacja świadczeniodawcy i pacjenta opiera się na szczególnym zaufaniu. Jest ono niezbędne do
nawiązania i trwania umowy. Jego brak implikuje wygaśnięcie zobowiązania. Czeski ustawodawca dał
temu wyraz w § 2651 OZ. Jeżeli pacjent odmawia odbioru opieki zdrowotnej, umowa wygasa. Językowa
wykładnia przepisu prowadzi do wniosku, że ten dotyczy tylko sytuacji, kiedy pacjent nie jest stroną
umowy, lecz uprawnionym do odebrania świadczenia. W rzeczywistości, przepis wymaga szerokiej
interpretacji obejmującej także przypadki, w których pacjent jest stroną umowy.
Zaprezentowane rozwiązanie wyróżnia się na tle pozostałych ustawodawstw, gdzie, odmowa
zgody uprawnionego do przyjęcia świadczenia nie implikuje wygaśnięcia zobowiązania.
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4. Umowa starannego działania
Zobowiązanie świadczeniodawcy względem pacjenta polega na dbaniu o jego zdrowie z
zachowaniem należytej staranności zawodowej. To, że kontrakt nie jest umową rezultatu wynika z §
2639 pkt 2 OZ. Zgodnie z przepisem, jeżeli świadczeniodawca ma świadomość, że pacjent nabrał
przekonania o osiągnięciu określonego rezultatu dzięki prowadzonej opiece zdrowotnej, a wie lub
wiedzieć powinien, że taki rezultat może nie zostać osiągnięty, to świadczeniodawca pozostaje
zobowiązany wyjaśnić pacjentowi tę okoliczność. Jednocześnie z przytoczonego postanowienia, można
wywieść wniosek, że na gruncie prawa czeskiego nie jest wykluczone włączenie w treść takiej umowy
określonego efektu.

5. Umowa wzajemna
Umowę o opiekę zdrowotną charakteryzuje odpłatność. Obowiązkowi świadczeniodawcy
odpowiada obowiązek drugiej strony do zapłaty uzgodnionego wynagrodzenia, które stanowi
ekwiwalent świadczonej opieki. Wskazuje na to § 2636 pkt 2 OZ. Płatność wynagrodzenia może
obciążać zamawiającego, jako stronę umowy lub podmiot trzeci, jeżeli tak stanowią przepisy odrębne.
W drugim przypadku, umowa traci cechę wzajemności, stając się stosunkiem jednostronnie
zobowiązującym.

6. Umowa jednostronnie profesjonalna
Stosownie do § 2636 pkt 1 OZ opieka zdrowotna jest świadczona w zakresie wykonywanego
przez świadczeniodawcę zawodu lub działalności, co nakazuje go traktować jako stronę profesjonalną.
Z kolei adresatem opieki zdrowotnej zawsze będzie osoba fizyczna. Fakt prowadzenia przez pacjenta
działalności zawodowej lub gospodarczej pozostaje bez wpływu na uznanie go za konsumenta.
Podobnie jak bez znaczenia pozostaje okoliczność, że świadczenie z umowy zawartej przez
zamawiającego, będącego przedsiębiorcą odbierze pacjent.

III.

Strony umowy

1. Świadczeniodawca
Zgodnie z § 2636 pkt 1 OZ opieka zdrowotna jest wykonywana przez podmiot uprawniony,
prowadzący działalność zawodową lub gospodarczą, określony mianem świadczeniodawcy
(poskytovatel). Świadczeniodawcą może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna, której
czynności wpisują się w istotę opieki zdrowotnej zdefiniowanej w § 2637 OZ. Pojęcie świadczeniodawcy
obejmuje więc w szczególności przedstawicieli zawodów medycznych oraz podmioty, które w swojej
działalności posługują się tymi osobami, aby świadczyć opiekę zdrowotną. Na podstawie § 2637 pkt 2
OZ należy stwierdzić, że świadczeniodawcą na gruncie umowy o opiekę zdrowotną nie są podmioty
prowadzące sprzedaż środków leczniczych, bowiem ta została wyłączona z zakresu przedmiotowego
pojęcia opieki zdrowotnej.
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2. Pacjent
Formalnym kontrahentem świadczeniodawcy jest zamawiający. Opieka zdrowotna może być
zamówiona dla siebie, jak też osoby trzeciej. Jeżeli została zamówiona dla siebie, zamawiającego
określa się mianem pacjenta. Pacjentem jest więc faktyczny odbiorca usługi.
W zakresie regulacji pozycji odbiorcy opieki zdrowotnej, rozwiązanie czeskie jest bliższe
regulacji niemieckiej, niż holenderskiej i litewskiej. Po pierwsze, nie zawiera szczegółowej
normatywizacji pozycji pacjenta małoletniego, pozostawiając to przepisom odrębnym. Po drugie,
ustawodawca czeski nie obniża progu wiekowego, którego osiągnięcie powoduje nabycie pełnej
zdolności do czynności prawnych w zakresie analizowanej umowy.

IV.

Obowiązki i powinności umowne

1. Obowiązki świadczeniodawcy

1) Obowiązek świadczenia opieki zdrowotnej
Zgodnie z założeniem ogólnym § 2636 pkt 1 OZ, poprzez przedmiotową umowę,
świadczeniodawca zobowiązuje się dbać o zdrowie pacjenta. Cel ten jest realizowany poprzez
roztoczenie opieki zdrowotnej, która to aktywność stanowi umowny obowiązek główny. Rekonstrukcji
jego treści dokonuje się na podstawie §2636 pkt 1, § 2637, § 2643, § 2645 OZ. Przepisy są zlokalizowane
w śródtytułach: Postanowienia ogólne oraz Prawa i obowiązki stron.
Jak już wskazano powyżej, opieka zdrowotna obejmuje działania, badanie, poradę i inne usługi,
które bezpośrednio odnoszą się do pacjenta i których celem jest poprawa lub podtrzymanie jego stanu
zdrowia. Jednakże, opieką zdrowotną nie jest działalność, która w przeważającej mierze polega na
sprzedaży lub innym przeniesieniu własności środków leczniczych.
Redakcja przepisu sugeruje, iż opieka zdrowotna dotyczy wyłącznie usług o charakterze
terapeutycznym. W praktyce, mimo braku wyraźnego odesłania normatywnego, przepisy stosowane
są odpowiednio do usług nieposiadających charakteru leczniczego.
Na podstawie § 2643 pkt 1 OZ świadczeniodawca obowiązany jest działać z zachowaniem
należytej staranności zawodowej, jak również w zgodzie z zasadami znajdującymi zastosowanie w jego
dziedzinie. Mowa zatem o staranności oczekiwanej po modelowym przedstawicielu danego zawodu,
który działa z poszanowaniem reguł aktualnej wiedzy medycznej z zakresu dziedziny medycyny, w
której świadczy. Mimo, iż przepis został zlokalizowany w śródtytule Prawa i obowiązki stron, należy
odczytywać go jako dyrektywę ogólną odnosząca się do wszelkich działań świadczeniodawcy, a
dokładnie sposobu wykonania każdego obowiązku umownego.
Stosownie do § 2645 OZ, umowne obniżenie poziomu należytej staranności jest nieważne tak,
jak postanowienia zmierzające do wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności świadczeniodawcy
za niedochowanie tej staranności.
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2) Obowiązek poszanowania autonomii pacjenta
Obowiązek poszanowania autonomii pacjenta jest drugim z obowiązków głównych, ściśle
związanym z podawanymi mu informacjami. Jego doniosłość została podkreślona poprzez
zredagowanie przepisów § 2642 i § 2643 pkt 1 OZ w śródtytule Prawa i obowiązki stron.
Obowiązek tej treści nie został sformułowany wprost. Raczej należy go wywodzić z § 2642 pkt
1 zd. 1 OZ, zgodnie z którym jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, każda aktywność w ramach
świadczenia opieki zdrowotnej wymaga zgody pacjenta. Przepis wprowadza nakaz uzyskania zgody
pacjenta na wtargnięcie w sferę jego dóbr osobistych i zakaz czynienia tego bez takiej zgody. OZ
pozostawia przepisom odrębnym regulację problematyki wyrażania zgody393. W kolejnych przepisach
ustawa wprowadza mechanizmy mające na celu uchylenie niepewności mogącej powstać w związku z
udzieleniem bądź odmową udzielenia zgody. Jeżeli pacjent odmawia wyrażenia zgody, powinien na
żądanie świadczeniodawcy potwierdzić odmowę jej wyrażenia na piśmie. Z kolei stosownie do § 2642
pkt 2 OZ, każda ze stron obowiązana jest na żądanie drugiej przedstawić pisemne potwierdzenie tego
na co została wyrażona zgoda.
Wykonując obowiązki, świadczeniodawca dochowuje standardu należytej staranności
zawodowej. Z tej perspektywy należy oceniać także zakres i szczegółowość informacji podawanych w
celu udzielenia przez pacjenta prawnie doniosłej zgody.

3) Obowiązek informacyjny
Ranga obowiązku informacyjnego została podkreślona przez ustawodawcę zamieszczeniem
osobnego śródtytułu, skupiającego przepisy właśnie o pouczeniu informacyjnym. Jednocześnie
obowiązek ten jest najszerzej regulowany spośród wszystkich obowiązków umownych
świadczeniodawcy. Stanowią o nim § 2638, §2639, § 2640, § 2641, a także § 2646 pkt 1 OZ.
W przeciwieństwie do ustawodawcy niemieckiego legislator czeski nie rozróżnia obowiązku
informacyjnego i obowiązku objaśniania w celu samostanowienia. Te w sposób ogólny stanowią o
obowiązku informowania pacjenta, którego cel może być różny w zależności od kontekstu
sytuacyjnego. Zastosowane rozwiązanie przypomina więc to, które istnieje w Holandii i na Litwie.
Świadczeniodawca powinien w sposób jasny wytłumaczyć pacjentowi planowane badanie i
istotę proponowanego leczenia, natomiast po przeprowadzeniu odpowiednich badań,
świadczeniodawca powinien również objaśnić pacjentowi jego stan zdrowia, jak też istotę działań
podejmowanych podczas realizacji kolejnych procedur. Wzorem rozwiązania niemieckiego, na żądanie
pacjenta, objaśnienie powinno zostać podane na piśmie. Prawo czeskie, tak jak wcześniej omówione
modele regulacyjne zakłada również, jak największe angażowanie w proces świadczenia opieki
zdrowotnej osób niezdolnych formalnie do wyrażania woli. Jeżeli pacjent nie posiada pełnej zdolności
do czynności prawnych, ale mimo tego jest w stanie zrozumieć swoje położenie, należy przedstawić
mu objaśnienie w sposób odpowiadający jego możliwościom poznawczym. W takim przypadku,
objaśnienie dokonywane jest również względem jego przedstawicieli ustawowym.
Dla ułatwienia oceny wykonania obowiązku, w § 2639 pkt 1 OZ legislator czeski wskazuje, że
objaśnienie jest udzielone w sposób należyty, jeżeli można rozsądnie ocenić, że pacjent zrozumiał swój
stan zdrowia, sposób, cel i wskazania do opieki zdrowotnej, w tym spodziewane skutki i możliwe ryzyka
dla jego zdrowia, a także to, czy dostępne są alternatywne metody prowadzenia opieki zdrowotnej.
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Należy jednak odnotować postanowienie § 95 OZ, zgodnie z którym małoletni nieposiadający pełnej zdolności
do czynności prawnych może, w zwykłych sprawach, wyrazić zgodę na działanie na swoim ciele, jeśli jest to
adekwatne do intelektualnej i wolicjonalnej dojrzałości małoletnich w jego wieku i jeśli jest to działanie, które nie
skutkuje trwałymi lub poważnymi konsekwencjami.
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Paragraf 2640 pkt 1 OZ wprowadza instytucje przywileju terapeutycznego. Świadczeniodawca
może powstrzymać się z przedstawieniem pacjentowi objaśnienia, jeżeli oczywistym jest, że jego
dokonanie poważnie zagrozi zdrowiu pacjenta. W takim przypadku objaśnienia należy dokonać
niezwłocznie po ustaniu niebezpieczeństwa. Zaniechanie objaśnienia wymaga, aby oczywistość i
doniosłość zagrożenia została potwierdzona przez inną osobę świadczącą opiekę zdrowotną w
dziedzinie, w której to następuje. W tym zakresie sposób normowania przywileju terapeutycznego
przypomina bardziej regulację holenderską niż litewską, której przepisy nie wymagają od
świadczeniodawcy konsultacji z innym fachowcem. Z kolei § 2640 pkt 2 OZ odzwierciedla powszechnie
uznawane uprawnienie pacjenta do nie bycia informowanym. Jeżeli pacjent odmawia przyjęcia
informacji, której przekazanie leży w jego interesie, objaśnienia dokonuje się względem upoważnionej
przez pacjenta osoby, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Jednocześnie ustawodawca czeski
podkreśla, iż nie jest to prawo bezwzględne, czemu daje wyraz stanowiąc w kolejnej jednostce
redakcyjnej wyłączenia. Zgodnie z § 2641 OZ pacjent nie może odmówić przyjęcia informacji, jeżeli
jemu samemu lub innym osobom grozi niebezpieczeństwo wyraźnie wykraczające poza jego interes
nie bycia informowanym.
W ramach szeroko rozumianego obowiązku informacyjnego należy traktować także regulację
zawartą w § 2639 pkt 2 oraz § 2646 pkt 1 OZ. Pierwszy z przepisów został omówiony już powyżej. Jeżeli
świadczeniodawca ma świadomość, że pacjent nabrał przekonania o osiągnięciu określonego rezultatu
dzięki prowadzonej opiece zdrowotnej, a wie lub wiedzieć powinien, że taki rezultat może nie zostać
osiągnięty, to świadczeniodawca pozostaje zobowiązany wyjaśnić pacjentowi tę okoliczność. Celem
regulacji jest dążenie do tego, aby oczekiwania stron umowy co do wyników, jakie przyniesie jej
wykonanie były zgodne, a w konsekwencji minimalizacja ryzyka rozczarowania, które jest częstym
powodem wdawania się przez pacjenta w spór ze świadczeniodawcą. Stosownie do drugiego z
przepisów, jeżeli opieka zdrowotna jest świadczona w zakładzie opieki zdrowotnej, jednostce pomocy
społecznej lub innej podobnej jednostce, nieprowadzonej przez umawiająca się stronę, pacjent lub
zamawiający muszą zostać we właściwym czasie poinformowani o tym, który podmiot jest
świadczeniodawcą, jak też o tym, że podmiot prowadzący jednostkę nie jest stroną umowy. Ratio legis
przepisu wyraża się w konieczności zapewnienia stronie słabszej jasnej sytuacji kontraktowej, czego
uchybienie rodzi ujemne skutki na płaszczyźnie procesowej, o czym szerzej w punkcie V.

4) Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej
Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej został zredagowany w § 2647 - § 2650 OZ,
które to przepisy ujęto w osobnym śródtytule: Dokumentacja medyczna. Występujące w przepisach
formuły językowe wskazują, ze prowadzenie dokumentacji obejmuje jej prowadzenia sensu stricto
(dokonywanie wpisów), udostępnianie oraz przechowywanie.
Interpretacja § 2647 pkt 1 zd. 1 OZ sugeruje, że wspólnym mianownikiem informacji
podlegających rejestracji jest ich istotność. Zgodnie z przepisem, w zakresie niezbędnym do należytego
świadczenia opieki zdrowotnej, świadczeniodawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji
medycznej, która powinna jasno określać stan zdrowia pacjenta, podejmowane działania, jak też
obejmować dokumenty potwierdzające te informacje. Stosownie do § 2647 pkt 3 OZ, adnotacji
wymaga także każdorazowa okoliczność dokonania przez daną osobę wglądu do tej dokumentacji.
Natomiast uzupełnianie jej o oświadczenia i dokumenty przedkładane przez pacjenta lub
zamawiającego pozostawiono uznaniu świadczeniodawcy, czemu daje wyraz § 2647 pkt 2 OZ.
Zgodnie z § 2648 pkt 1 OZ, na żądanie pacjenta, świadczeniodawca udostępnia bez zbędnej
zwłoki dotyczącą go dokumentację medyczną, umożliwiając sporządzanie wyciągów, odpisów lub kopii
albo zapewnia mu takie wyciągi, odpisy lub kopie za pobraniem odpowiedniej opłaty. Udostępnianie
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dokumentacji osobom trzecim reguluje natomiast § 2649 pkt 1 OZ. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,
dokumentację medyczną można udostępniać innym osobom wyłącznie za wyraźną zgodą pacjenta, co
dotyczy również zamawiającego i przedstawicieli ustawowych pacjenta. Zgodę pacjenta lub jej
odmowę, świadczeniodawca odnotowuje w dokumentacji medycznej. W tym zakresie rozwiązanie
czeskie zasługuje na szczególną uwagę, gdyż wyłącza przedstawiciela ustawowego z grupy osób
legitymowanych już przez sam swój status do dokonywania wglądu w dokumentację medyczną osoby,
którą reprezentuje. Atencji wymaga także postanowienie § 2648 pkt 2 OZ, jako że jest przykładem
ochrony danych osób trzecich, zawartych w dokumentacji medycznej pacjenta. Zgodnie z powołanym
przepisem, jeżeli dokumentacja medyczna zawiera również informacje dotyczące osoby trzeciej,
informacji tych nie udostępnia się bez zgody osoby, której dotyczą.
W § 2650 OZ ustawodawca czeski na wzór rozwiązania holenderskiego i litewskiego zawarł
postanowienia dotyczące udostępniania danych medycznych na potrzeby prowadzenia badań
naukowych. Świadczeniodawca może ujawnić bez zgody pacjenta związane z nim informacje, jeżeli
następuje to w formie zanonimizowanej i w celach naukowych lub statystycznych do badań w
dziedzinie zdrowia populacji i jej poszczególnych grup, jeśli można rozsądnie przyjąć, że taka zgoda nie
mogła być w ogóle uzyskana, albo uzyskana w czasie właściwym i jeśli stopień ochrony bezpieczeństwa
informacji w prowadzonych badaniach znosi ryzyko nieproporcjonalnego naruszenia prywatności
pacjenta albo jeśli świadczeniodawca ujawnia informacje w sposób, który uniemożliwia następczą
identyfikację pacjenta, którego dotyczą. Z kolei § 2650 pkt 2 OZ zawiera katalog przesłanek
negatywnych, które nie mogą wystąpić. Świadczeniodawca nie może ujawnić informacji w sposób
opisany wyżej, jeżeli badania nie są prowadzone w interesie publicznym, jeżeli mogą być również
prowadzone bez informacji o określonym pacjencie albo jeśli pacjent wyraźnie sprzeciwił się
ujawnieniu związanych z nim informacji.
Przechowywanie dokumentacji medycznej reguluje § 2647 pkt 1 zd. 2 OZ, nakładając na
świadczeniodawcę taki obowiązek tak długo, jak długo wymaga tego należyta staranność zawodowa.

5) Obowiązek zachowania tajemnicy
Obowiązek zachowania tajemnicy oraz wyprowadzany z niego obowiązek poszanowania
prywatności pacjenta należy wywieść z § 2644 OZ, zamieszczonego w śródtytule Prawa i obowiązki
stron oraz wcześniej analizowanych postanowień OZ wskazujących na ograniczony krąg osób
upoważnionych do informacji o pacjencie i do dostępu do jego dokumentacji medycznej.
Zgodnie z treścią wskazanego przepisu, jeżeli pacjent nie wyraził na to zgody, świadczeniodawca
nie może wtajemniczyć osób trzecich w proces świadczenia opieki zdrowotnej. Nie dotyczy to sytuacji,
kiedy obecność innej osoby jest niezbędna dla wykazania zakresu w jakim świadczeniodawca dochował
należytej staranności zawodowej. Innymi słowy wprowadzony wyjątek odnosi się do biegłych
oceniających przebieg procesu świadczenia opieki zdrowotnej na potrzeby rozstrzygnięcia sporu
sądowego.

97

2. Obowiązki pacjenta

1) Obowiązek zapłaty wynagrodzenia
Zgodnie z § 2636 pkt 2 OZ głównym obowiązkiem pacjenta, będącego zamawiającym, jest
zapłacenie umówionego wynagrodzenia, chyba że obowiązek ten przejmuje na podstawie przepisów
odrębnych podmiot trzeci. W takim przypadku umowa staje się jednostronnie zobowiązującą.
Jeżeli opieka zdrowotna jest świadczona w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia,
pacjent uiszcza całość lub część wynagrodzenia. Zależy to od treści przedmiotu świadczenia, który
może podlegać całkowitej lub tylko częściowej refundacji. Podobnie od treści przedmiotu świadczenia
zależy, czy ubezpieczyciel dokonuje płatności bezpośredniej, co jest zasadą, czy tylko zwraca
poniesione koszty.
Opieka zdrowotna świadczona poza publicznym systemem ochrony zdrowia, wymaga pokrycia
jej kosztów ze środków własnych pacjenta.

2) Powinność współdziałania
Nakaz współdziałania został ustanowiony w § 2643 pkt 2 OZ. W istocie przybiera on raczej
postać umownej powinności pacjenta, która nie podlega przymusowej egzekucji sądowej. Dla
umożliwienia wykonania świadczeniodawcy jego obowiązków umownych, pacjent obowiązany jest
zapewnić wszystkie niezbędne informacje, jak też współdziałać ze świadczeniodawcą w sposób, jakiego
można zasadnie oczekiwać. Świadczeniodawca może oczekiwać podania informacji, które uważa za
niezbędne do wykonania każdego z obciążających go obowiązków, jednakże nie ulega wątpliwości, iż
dotyczy to głównie obowiązku świadczenia opieki zdrowotnej i pouczenia informacyjnego.
Redakcja przepisu jest dwuznaczna. Wynika z niego rozłączność informowania i współdziałania,
podczas gdy zwykło się przyjmować, iż dzielenie się informacjami jest jednym z przejawów
współdziałania ze świadczeniodawcą.
Zasadne oczekiwania jako granica współdziałania powinny być ustalane w każdym przypadku z
osobna, na podstawie całokształtu okoliczności faktycznych.

V.

Forma

Przepisy OZ nie wprowadzają żadnych szczególnych wymagań co do formy zawarcia umowy.
Kontrakt dochodzi do skutku na zasadach ogólnych poprzez złożenie zgodnych oświadczeń woli.

VI.

Zagadnienia dowodowe

W porówaniu do przepisów BGB, ustawa czeska tak, jak ustawa holenderska i litewska jest uboga
w postanowienia, które mają wzmocnić pozycję procesową pacjenta. Na wzór regulacji przyjętej w
Holandii i na Litwie, w § 2646 OZ wprowadzono regułę odpowiedzialności solidarnej, która nie tyle
ułatwia dowodzenie swojego roszczenia, co jego wytoczenie. Regulacja ma charakter kogentywny.
Jeżeli opieka zdrowotna jest świadczona w zakładzie opieki zdrowotnej, jednostce pomocy
społecznej lub innej podobnej jednostce, nieprowadzonej przez umawiającą się stronę, pacjent lub
zamawiający muszą zostać we właściwym czasie poinformowani o tym, który podmiot jest
98

świadczeniodawcą, jak też o tym, że podmiot prowadzący jednostkę nie jest stroną umowy. Jeżeli nie
można ustalić świadczeniodawcy, należy za niego uważać podmiot prowadzący jednostkę, w której
świadczona jest opieka zdrowotna. Dotyczy to również podmiotu prowadzącego jednostkę, który w
czasie właściwym niepoinformował pacjenta lub zamawiającego o osobie świadczeniodawcy.
Regulacja czeska, na wzór niżej opisanego rozwiązania przyjętego w DCFR, a przeciwnie do
modelu holenderskiego i litewskiego, nie zakłada odpowiedzialności solidarnej w czystej postaci, czyli
bezwzględnego potraktowania podmiotu prowadzącego jednostkę tak, jak strony umowy. Pozwala mu
uchylić się od ponoszenia odpowiedzialności, jak strona umowy, jeżeli w czasie właściwym zapewniono
pacjentowi przejrzystą sytuację kontraktową. Odmienność zastosowanej formuły językowej, może
sugerować, iż uchylenie takiej odpowiedzialności będzie możliwe w mniejszej ilości przypadków niż w
DCFR, a to z uwagi na granicę temporalną. § 2646 pkt 1 OZ stanowi, iż pacjent lub zamawiający muszą
zostać we właściwym czasie poinformowani o tym, który podmiot jest świadczeniodawcą, jak też o
tym, że podmiot prowadzący jednostkę nie jest stroną umowy, co sugeruje iż pacjent powinien mieć
prawidłowe wyobrażenie o stronach zobowiązania najpóźniej przystępując do odbioru świadczenia.
Natomiast redakcja odpowiednika w DCFR (art. IV.C-8:111) wydaje się pozostawić większy margines
czasowy na poinformowanie pacjenta o osobie rzeczywistego kontrahenta, bowiem skłania do
wniosku, że informacja może być podana także następczo.

VII.

Odpowiednie stosowanie przepisów

Systematyka OZ odbiega od tej, jaką przyjęto w BW, CK, czy BGB. Tytuł II księgi czwartej
poświęcony zobowiązaniom wynikającym z czynności prawnych nie wyróżnia grupy umów o
świadczenie usług, w związku z czym nie formułuje przepisów wspólnych takim usługom oraz
przepisów szczególnych regulujących usługę danej treści. Ustawodawca czeski rozbudował kazuistykę
umów nazwanych, pośród których umieścił umowę o opiekę zdrowotną, czyniąc ją typem
samodzielnym. Z tego względu odpowiednie stosowanie do relacji świadczeniodawcy i pacjenta
przepisów wspólnych lub przepisów innej umowy nazwanej nie ma miejsca. Natomiast, jak do każdej
umowy wyróżnionej w tytule II, stosuje się postanowienia tytułu I zawierającego ogólne przepisy o
zobowiązaniach.

VIII.

Przedawnienie

Paragraf 611 OZ wprowadza zasadę, w świetle której przedawnieniu podlegają wszystkie
roszczenia o charakterze majątkowym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Inne roszczenia ulegają
przedawnieniu tylko wtedy, gdy stanowi tak ustawa. Podstawowy termin przedawnienia został
ustanowiony w § 629 ust. 1 OZ. Wynosi trzy lata. Jednakże zgodnie z § 629 ust. 2 w zw. z § 620 ust. 1
w zw. z § 636 ust. 3 OZ, w przypadku dochodzenia roszczeń majątkowych za uszczerbek na wolności,
życiu i zdrowiu, termin ten biegnie od dnia, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie oraz osobie
obowiązanej do jej naprawienia, lecz nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia wymagalności.
Prawo czeskie przyznaje stronom pewną dyspozytywność w umownej regulacji terminów
przedawnienia roszczeń. Stosownie do § 630, strony mogą określić terminy przedawnienia, krótsze lub
dłuższe niż wynikające z ustawy, przy czym okres przedawnienia nie może być krótszy niż rok i dłuższy
niż piętnaście lat. Jeżeli krótszy lub dłuższy okres przedawnienia został zastrzeżony na niekorzyść strony
słabszej, uważa się go za niedokonany. Ponadto, zgodnie z ust. 2, za niebyłe uważa się zastrzeżenie
krótszego okresu przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej na życiu, zdrowiu,
wolności osobistej lub spowodowanej umyślnie.
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IX.

Podsumowanie

OZ w przeciwieństwie do poprzednio analizowanych kodeksów cywilnych nie wyróżnia grupy
umów o świadczenie usług, w ramach której mieściłaby się umowa o opiekę zdrowotną. Rekonstrukcja
jej treści nie następuje poprzez odwołanie do przepisów wspólnych, lecz jedynie na podstawie
przepisów jej typu, jako umowy nazwanej. Z drugiej strony, regulacja czeska w pewnej mierze
przypomina propozycję litewską, a to poprzez rozmieszczenie w różnych częściach ustawy przepisów
regulujących zagadnienia, których problematykę obejmuje prawo medyczne.
OZ jako jedyny z kodeksów cywilnych wprowadza śródtytuły w obrębie rozdziału
zawierającego przepisy o przedmiotowej umowie. Wynika to najprawdopodobniej z ogólnej
konstrukcji przepisów zawartych w OZ. W przeciwieństwie do poprzednich kodeksów cywilnych numer
jednostki redakcyjnej nie został dodatkowo opatrzony nazwą/tytułem. Dlatego też, w celach
porządkowych zdecydowano się wprowadzić śródtytuły, grupujące poszczególne jednostki według
zagadnień, o których traktują. Można mieć wątpliwości, czy cel został osiągnięty, gdyż przejrzystość OZ
jest najmniejsza ze wszystkich dotąd analizowanych kodeksów cywilnych.
Rozwiązanie czeskie jest historycznie najmłodsze. Zostało wprowadzone niemal w tym samym
czasie co regulacja niemiecka, stąd od momentu uchwalenia przepisów holenderskich i litewskich
dzieli je również kilkanaście lat. Jednakże w przeciwieństwie do propozycji niemieckiej, przepisy czeskie
wydają się być konglomeratem norm zapożyczonych ze wszystkich poprzednich ustawodawstw przy
uwzględnieniu tego co zaproponowano w niżej opisanym DCFR.
Tak, jak w Holandii i w Niemczech przedmiotowe przepisy są uniwersalne, znajdują
zastosowanie do stosunków prawa medycznego nawiązanych w ramach publicznego systemu ochrony
zdrowia i poza nim.
Przepisy umowy o opiekę zdrowotną zawarte są w 16 paragrafach. Nie są więc tak liczne, jak
te zamieszczone w BW, czy CK, z drugiej, strony nie jest ich tak niewiele, jak w BGB. Ich zamieszczenie
w OZ podobnie, jak w przypadku niemieckim nie wprowadza rozwiązań obcych praktyce obrotu.
Uporządkowano w ten sposób podstawowe prawa pacjenta, z którymi korelują obowiązki
świadczeniodawcy, do których zaliczono obowiązek świadczenia opieki zdrowotnej, obowiązek
poszanowania autonomii pacjenta, obowiązek informacyjny, obowiązek prowadzenia dokumentacji
medycznej oraz obowiązek zachowania tajemnicy. OZ w przeciwieństwie do regulacji holenderskiej i
litewskiej, a tak, jak BGB, nie normuje statusu małoletnich, ich przedstawicieli ustawowych, zasad
odbierania zgody w stanach nagłych. Poza jednym przypadkiem, nie ma także wyjaśnienia, jaki
charakter posiadają normy prawne zawarte w § 2636 - § 2651 OZ. Natomiast na wzór holenderski i
litewski wprowadzono postanowienia regulujące udostępnianie informacji związanych z pacjentem na
potrzeby badań naukowych i statystycznych. Ponadto, należy zwrócić uwagę na treść kilku przepisów,
których postanowienia nie wystąpiły w dotychczas analizowanych ustawodawstwach. Mowa o § 2639
pkt 2, § 2645, § 2649 pkt 1, § 2651 OZ. Pierwszy zakłada prowadzenie dobrej praktyki obsługi pacjenta
poprzez uświadamianie mu przedmiotu zobowiązania świadczeniodawcy, przede wszystkim
wyjaśnienie, że wykonanie zobowiązania może nie prowadzić do subiektywnie wyobrażanego
rezultatu. W drugim, legislator czeski, w odróżnieniu od ustawodawcy niemieckiego, kategorycznie
wyłącza możliwość umownego obniżenia obowiązującego świadczeniodawcę standardu należytej
staranności. Trzeci, wprowadza podwyższony standard ochrony informacji związanych z pacjentem,
uzależniając dostęp przedstawiciela ustawowego do dokumentacji medycznej pacjenta, znajdującego
się pod jego pieczą osoby, od zgody samego pacjenta. Czwarty wprowadza regułę, iż odmowa
udzielanie przez pacjenta zgody powoduje wygaśnięcie zobowiązania.
Zakres podmiotowy i przedmiotowy stosunku określono wzorując się na prawie holenderskim
i litewskim. Umowa o opiekę zdrowotną jest umową kwalifikowaną podmiotowo po stronie
świadczeniodawcy. Stronami umowy jest świadczeniodawca oraz pacjent, chyba że umowa została
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zawarta na jego rzecz przez zamawiającego. Przedmiotem umowy jest opieka zdrowotna. Przy tym
mniej miejsca niż we wskazanych krajach poświęcono opisowi aktywności, które nie powinny być
oceniane z perspektywy przepisów tej umowy, wskazując jedynie na sprzedaż leków.
Również na wzór rozwiązania holenderskiego i litewskiego zdefiniowano przedmiot obowiązku
głównego świadczeniodawcy, wyjaśniając w § 2637 OZ na czym polega sprawowanie opieki
zdrowotnej.
Tak, jak w przypadku regulacji litewskiej i niemieckiej, redakcja przepisów nie wskazuje na to,
aby miały znajdować zastosowanie do usług, których nie cechuje cel leczniczy. Ich odpowiednie
stosowanie nie ma wyraźnej podstawy normatywnej, lecz wynika z praktyki obrotu.
Ustawodawca czeski, na wzór niemiecki, a w odróżnieniu od legislatora holenderskiego i
litewskiego (z poczynionymi zastrzeżeniami) nie uczynił z przedmiotowych przepisów punktu
odniesienia dla stosunków, które nie mają charakteru umownego, a przynajmniej nie uczynił tego
wyraźnie. Natomiast podobieństwem względem wszystkich analizowanych dotychczas ustawodawstw
jest niestosowanie tych przepisów do aktywności paramedycznych, niebędących opieką zdrowotną
opartą na regule evidence-based medicine.
Regulacja czeska tak, jak niemiecka, nie obniża progu wiekowego, którego osiągnięcie
uprawnia do zawarcia umowy o opiekę zdrowotną.
Spośród dotąd analizowanych regulacji kodeksowych, postanowienia OZ są najbardziej
zachowawcze we wzmacnianiu pozycji pacjenta. Ustawodawca czeski, na wzór propozycji
holenderskiej i litewskiej wprowadził instytucję odpowiedzialności solidarnej, jednak nie uczynił tego
w jej czystej postaci. W pewnych przypadkach podmiot prowadzący jednostkę, w której świadczona
jest opieka zdrowotna może uchylić się od ponoszenia odpowiedzialności tak, jak strona umowy.
Jednocześnie żadnych ułatwień dowodowych, na wzór tych zredagowanych w BGB, nie wprowadzono.
Nie ma również obecnego w prawie holenderskim i litewskim zakazu wyłączenia lub ograniczenia
odpowiedzialności świadczeniodawcy.
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ROZDZIAŁ VI
TREATMENT CONTRACT. UMOWA O LECZENIE W DCFR
I.

Wprowadzenie

Zasady, Definicje i Normy Modelowe Europejskiego Prawa Prywatnego, stanowiące projekt
wspólnych ram odniesień (DCFR) zostały przygotowane przez Grupę Studyjną ds. Europejskiego
Kodeksu Cywilnego oraz Grupę Badawczą ds. Istniejącego Wspólnotowego Prawa Prywatnego (Grupa
Acquis) bazując na dotychczas opracowanych Zasadach Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL).
W dniu 28 grudnia 2007 r. DCFR został przedłożony Komisji Europejskiej. Jego pierwsze wydanie
opublikowano w roku 2008394.
Projekt jest propozycją akademicką. Nie posiada wiążącego charakteru. Przedstawia ujednolicone
ramy europejskiego prawa prywatnego. Charakteryzuje go fragmentaryczność, bowiem swoim
zakresem pokrywa tylko część zagadnień prawa cywilnego395. DCFR jest usystematyzowany w
dziesięciu księgach. Są one poświęcone odpowiednio: przepisom ogólnym, umowom i innym
czynnością prawnym, obowiązkom i towarzyszącym im uprawnieniom, umowom szczególnym oraz
wynikającym z nich prawom i obowiązkom, prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia,
odpowiedzialności pozaumownej ze szkodę wywołaną przez osobę trzecią, bezpodstawnemu
wzbogaceniu, nabyciu i utracie własności rzeczy, zabezpieczeniom majątkowym na ruchomościach
oraz trustom.
Projekt zawiera propozycję normatywizacji umowy o leczenie jako typu umowy nazwanej, co ma
służyć zabezpieczeniu interesów pacjenta oraz interesu publicznego poprzez zachowania należytej
jakości w ochronie zdrowia396.
Przepisy DCFR regulujące umowę o leczenie składają się z 11 artykułów, począwszy od art. 8:101
do 8:111, usystematyzowanych w osobny rozdział o nazwie „Leczenie”. Rozdział opatrzono numerem
8 i zlokalizowano w Części C poświęconej usługom, stanowiącej jeden z elementów Księgi IV regulującej
umowy szczególne oraz wynikające z nich prawa i obowiązki.
Regulacja umowy o leczenie zamyka Część C, będąc poprzedzoną rozdziałami poświęconymi
przepisom ogólnym, zasadom odnoszącym się do świadczenia usług, umowie o świadczenie usług
budowlanych, umowie o przetworzenie, umowie przechowania, umowie o projekt oraz umowie o
świadczenie usług doradczych397.
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1184.
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II.

Charakterystyka ogólna

1. Prywatnoprawny stosunek cywilny
Sama redakcja przepisów umowy o leczenie w DCFR wprost wskazuje, że relacja
świadczeniodawcy i pacjenta ma charakter prywatnoprawny. Podmioty te stają się stronami stosunku
obligacyjnego o charakterze umownym, regulowanego artykułami IV.C.-8:101-8:111, którego treść
zostaje uzupełniona wobec odpowiedniego stosowania przepisów rozdziałów 1 i 2 Części C, tj.
artykułami IV.C.-1:101-1:103 oraz IV.C.-2:101-2:111.
Wskazane przepisy stosowane są o ile między stronami dochodzi do zawiązania umowy. Jednakże
autorzy projektu wskazują, że konieczność ochrony interesów pacjenta uzasadnia stosowanie tych
przepisów także w przypadkach, kiedy pacjent formalnie nie jest stroną umowy, lecz tylko odbiorcą
usługi (pacjenci małoletni, pełnoletni niezdolni do czynności prawnych, dodatkowo ubezpieczeni przez
pracodawcę). Sytuacja pacjenta, który osobiście nie zawarł umowy, lecz zrobił to na jego rzecz podmiot
trzeci, nie różni się od tej kiedy pacjent sam kontraktuje świadczeniodawcę. Dlatego też prawo nie
powinno traktować identycznych sytuacji w odmienny sposób, bez istotnej przyczyny przemawiającej
za ich różnicowaniem398.
Przepisy rozdziału 8 nie znajdują zastosowania jeśli prawo krajowe nie kwalifikuje relacji stron
jako stosunku prawa prywatnego. Wskazuje się jednak, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby sądy
administracyjne stosowały przedmiotowe przepisy w drodze analogii399.

2. Umowa o świadczenie usług
Zlokalizowanie umowy o leczenie w księdze IV, Części C systemowo przesądza, że jest to kontrakt
o świadczenie usług. Przedmiotem usługi, który wyróżnia ją spośród innych, jest leczenie medyczne w
rozumieniu art. IV.C.-8:101. Ponadto, zgodnie z art. IV.C.-1:101 § 2 do umowy o leczenie znajdują
zastosowanie przepisy części C, zwłaszcza rozdziału 2, tj. zasady odnoszące się do umów o świadczenie
usług.
Tę tezę potwierdza też wykładnia językowa treści definicji umowy o leczenie, którą zawiera
słowniczek. Za umowę o leczenie uznaje się umowę na mocy której jedna strona – świadczeniodawca,
zobowiązuje się zapewnić drugiej stronie – pacjentowi, leczenie albo każdą inna usługę zmierzającą do
zmiany fizycznego lub psychicznego stanu pacjenta.

3. Umowa szczególnego zaufania
Kwalifikacja przedmiotowej umowy, jako umowy o świadczenie usług szczególnego rodzaju jest
ściśle związana z elementem wzajemnego zaufania stron. Z kolei podstawą do scharakteryzowania
umowy o leczenie, jako umowy szczególnego zaufania jest doniosłość dóbr prawnych, na które
nakierowane jest działanie świadczeniodawcy.

398

Ch. Von Bar, E. Clive, H. Schulte-Nölke, H. Beale, J. Herre, J. Huet, M. Storme, S. Swann, P. Varul, A. Veneziano,
F. Zoll, Principles…, s. 1934.
399
Ch. Von Bar, E. Clive, H. Schulte-Nölke, H. Beale, J. Herre, J. Huet, M. Storme, S. Swann, P. Varul, A. Veneziano,
F. Zoll, Principles…, s. 1935.

103

4. Umowa starannego działania
Osoba, która zawiera umowę o świadczenie usług zasadniczo oczekuje, że dzięki działaniom ich
dostawcy, osiągnie pewien korzystny dla siebie efekt. Możliwość uzyskania rezultatu przez
świadczeniodawcę, jest w niektórych przypadkach zależna od wielu czynników, które nie zawsze
pozostają pod jego pełną kontrolą. Przykładem takiego zobowiązania jest właśnie umowa o leczenie.
Mimo to DCFR nie przesądza bezwzględnie, że jest to umowa starannego działania. Strony posiadają
swobodę w zakresie umówienia się o pożądany rezultat. Kluczowym staje się interpretacja
postanowień umowy. Natomiast w razie braku przedmiotowego uzgodnienia odpowiednio
stosowany art. IV.C.-2:106 pozwala ustalić, czy strony zawarły umowę starannego działania, czy
rezultatu.
Art. IV.C.-2:106 znajduje się w rozdziale 2 poświęconym zasadom odnoszącym się do
świadczenia usług. Dlatego też wyraża zasadę wspólną dla umów regulowanych w części C,
rozdziałach 3 do 8, w świetle której usługodawca powinien osiągnąć rezultat określony lub
spodziewany przez klienta w chwili zawarcia umowy. Zgodnie z twierdzeniami projektodawców,
usługodawca powinien osiągnąć rezultat w dwóch przypadkach. Po pierwsze jeżeli przed zawarciem
umowy, klient wyraźnie wymagał od niego uzyskania efektu, a usługodawca nie poddał w wątpliwość
możliwości jego osiągniecia przez usługę. Po drugie jeżeli w czasie zawierania umowy, strony wyraźnie
nie uzgodniły tej kwestii, a rozsądny usługodawca powinien był oczekiwać, że klient spodziewa się
osiągniecia rezultatu. To jakiego rezultatu spodziewał się klient warunkuje normatywny wzorzec
przeciętnie rozsądnego klienta, którego wyobrażenia powinien znać przeciętnie kompetentny
usługodawca400.
DCFR wyraża rozwiązanie pośrednie pomiędzy odpowiedzialnością usługodawcy za brak efektu
a odpowiedzialnością tylko za naruszenie reguł należytej staranności. Proponowany model opiera się
na weryfikacji istnienia obiektywnego prawdopodobieństwa zrealizowania przez usługę pożądanego
przez klienta rezultatu. Jeżeli nie ma prawdopodobieństwa jego osiągnięcia, usługodawca odpowiada
za zachowanie należytej staranności. Ustalenie, czy zachodzi prawdopodobieństwo osiągnięcia
rezultatu wymaga w każdym przypadku zbadania, czy strona profesjonalna jest w stanie
zidentyfikować i kontrolować trzy czynniki (jak również występujący między nimi związek) tj.:
konkretną potrzebę klienta, działania zmierzające do zaspokojenia tej potrzeby, okoliczności, w jakich
dochodzi do wykonania usługi. Regułą jest, że usługodawca posiadający zdolność identyfikacji i
kontroli wskazanych czynników zobowiązany jest do osiągnięcia określonego rezultatu.
Zasadniczo obowiązek osiągnięcia rezultatu nie obciąża świadczeniodawcy prowadzącego
leczenie. Jednakże okoliczności przypadku w jakich dochodzi do interpretacji treści umowy w oparciu
o art. IV.C.2:106 mogą prowadzić do wniosku, że także taki podmiot powinien był osiągnąć pożądany
rezultat401. Wnioski takie może rodzić zwłaszcza analiza okoliczności w jakich realizowane są usługi o
charakterze nieterapeutycznym, kiedy leczenie prowadzone jest bez wskazań medycznych na żądanie
pacjenta w celu osiągnięcia pożądanej przez niego zmiany. Co więcej, proponowana treść regulacji
może również prowadzić do próby zmiany kwalifikacji umów, których przedmiotem są świadczenia
terapeutyczne, w szczególności w dziedzinie stomatologii, jak też badań diagnostycznych, gdzie
postęp technologiczny powoduje coraz większą przewidywalność otrzymywanych wyników. Model
prezentowany przez DCFR nie kategoryzuje aktywności świadczeniodawcy w tak zdecydowany
sposób jak czyniły to dotychczas analizowane ustawodawstwa, rozszerzając możliwość rozliczania ich
z określonych efektów pracy.
400
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5. Umowa wzajemna
Umowy o świadczenie usług charakteryzuje odpłatność, co wynika z odpowiednio stosowanego
art. IV.C-2:101. Obowiązkowi usługodawcy wykonania usługi odpowiada obowiązek drugiej strony do
zapłaty wynagrodzenia, na co z kolei wskazuje art. IV.C-.1:101 § 1. Wykładnia językowa przepisu
sugeruje, że obowiązek zapłaty honorarium jest ekwiwalentem świadczonej usługi, jednakże nie
określa podmiotu, który obciąża. Płatności może dokonać osoba, która nie jest odbiorcą świadczenia.
Jednocześnie DCFR w art. IV.C-1:101 § 1 lit. b) dopuszcza możliwość realizacji usługi w zamian za
świadczenie niepieniężne.

6. Umowa jednostronnie profesjonalna
Jeżeli usługodawca jest przedsiębiorcą, umowa jest odpłatna, chyba że co innego wynika z
okoliczności. A contrario, wykładnia językowa odpowiednio stosowanego art. IV.C-2.101 wskazuje, że
usługodawca wcale nie musi być przedsiębiorcą. Jednakże na gruncie umowy o leczenie rzadkością
będzie podmiot profesjonalny nieświadczący w ramach prowadzonej działalności zawodowej lub
gospodarczej. Jako że przepis został umieszczony w rozdziale 2, tj. rozdziale wspólnym dla wszystkich
umów o świadczenie usług opisanych w części C, posiada charakter ogólny, pozostając do zastosowania
na gruncie pozostałych kontraktów. W odniesieniu do umowy o leczenie przepis wymaga interpretacji
uwzględniającej specyfikę rynku zdrowia. W związku z tym świadczeniodawca jest poczytywany za
profesjonalistę w obrocie.
Z kolei odbiorcą leczenia zawsze będzie osoba fizyczna. Fakt prowadzenia przez pacjenta
działalności zawodowej lub gospodarczej pozostaje bez wpływu na uznanie go za konsumenta.
Podobnie jak bez znaczenia pozostaje okoliczność, że pacjent odbierze świadczenie z umowy zawartej
na jego rzecz przez przedsiębiorcę (np. pracodawcę, ubezpieczyciela).

III.

Strony umowy

1. Świadczeniodawca
DCFR posługuje się pojęciem podmiotu świadczącego leczenie, którego nie definiuje, ani też nie
wskazuje, w jaki sposób ustalić jego zakres przedmiotowy. Mając na uwadze cel unifikacyjny całego
projektu należy przyjąć, że kwestia określenia podmiotów zaspokajających potrzeby zdrowotne należy
do kompetencji krajów członkowskich. Świadczeniodawcą będzie każdy podmiot, który zgodnie z
przepisami krajowymi jest legitymowany do wykonywania usług wskazanych w art. IV.C-8:101.
Zasadniczo postanowienia rozdziału 8 będą odnosiły się do umów, których stronami są podmioty
zatrudniające lub współpracujące z przedstawicielami zawodów medycznych lub sami ich
przedstawiciele. Projekt postuluje także rozszerzenie stosowania przedmiotowych przepisów, w
drodze analogii, na osoby praktykujące medycynę niekonwencjonalną, a nawet osoby świadczące
usługi kosmetyczne (np. kosmetyczki, fryzjerów czy osoby zakładające piercing). Pogląd ten czerpie
uzasadnienie w potrzebie zapewnienia ram prawnych dla rozstrzygania problemów występujących
podczas świadczenia usług przez takie osoby, zwłaszcza, że ich doniosłość systematycznie wzrasta.
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Poza tym funkcjonalny charakter przepisów nie stoi na przeszkodzie ich stosowania w drodze analogii,
co może zwiększyć ochronę interesów beneficjentów takich usług402.
Proponowany zakres zastosowania wydaje się być częściowo kontrowersyjny. O ile stosowanie
przedmiotowych przepisów w drodze analogii do praktyków medycyny niekonwencjonalnej i osób
zakładających piercing znajduje swoje uzasadnienie w doniosłości skutków podejmowanych przez nich
działań w obszarze zdrowia i życia człowieka, o tyle trwałe rozszerzanie zastosowania przepisów także
na kosmetologów, kosmetyczki i fryzjerów wydaje się zbyt daleko idące. Choć rozwój kosmetologii
sprzyja zacieraniu granicy między środkami leczniczymi a środkami kosmetycznymi, które pozwalają
zwalczać niektóre dolegliwości (np. specyfiki przeciwłupieżowe, przywracające jędrność skóry,
usuwające jej niedoskonałości, zmniejszające zmarszczki, wzmacniające włosy i paznokcie), to z drugiej
strony, prowadzi do rozmycia pojęcia leczenia, którego istota oparta jest na wiedzy medycznej.
Znakomita większość aktywności kosmetyczek, kosmetologów i fryzjerów, to aktywności doraźnie
poprawiające wygląd człowieka, niewymagające gruntownej wiedzy medycznej, lecz
powierzchownych informacji na niej bazujących, wprawnej ręki, doświadczenia życiowego i poczucia
estetyki. Ich oceny można dokonać na podstawie ogólnych przepisów o świadczeniu usług, co w żadnej
mierze nie spowoduje obniżenia poziomu ochrony konsumenta. Ewentualne odpowiednie stosowanie
przepisów umowy o leczenie, należałoby rozważać bardzo ostrożnie i to raczej w odniesieniu do
wybranych, a nie wszystkich, aktywności przedstawicieli ww. profesji. Trudno in abstracto przesądzać,
które aktywności są działaniami z pogranicza medycyny. Określenie ich katalogu, a co za tym idzie
sprecyzowanie sytuacji, w których analizowane przepisy powinny znaleźć odpowiednie zastosowanie,
należałoby uczynić domeną judykatury.

2. Pacjent
Normatywną pozycję pacjenta określa art. IV.C-8:101 § 1 i 3. Pierwszy z przepisów wskazuje
regułę, w świetle której pacjentem jest strona umowy. Drugi z przepisów przewiduje sytuację, w której
pacjent jest odbiorcą leczenia, nie będąc jednocześnie stroną umowy. Mimo tego korzysta z praw
wynikających z umowy odpowiadających obowiązkom świadczeniodawcy. Innymi słowy pacjentem
jest zawsze osoba fizyczna, będąca adresatem leczenia medycznego, niezależnie od tego, czy formalnie
jest stroną umowy, czy nie. Prawa i obowiązki na gruncie umowy o leczenie nie są więc immanentnie
związane ze statusem strony kontraktu, lecz statusem pacjenta.
DCFR nie obejmuje swoim zakresem regulacji zdolności do czynności prawnych. Próg wiekowy,
którego przekroczenie uprawnia daną osobę do zawarcia we własnym imieniu umowy o leczenie
określa prawo krajowe państwa członkowskiego. Podobnie, państwa członkowskie w swoich
ustawodawstwach precyzują status małoletnich oraz ich przedstawicieli na potrzeby wykonywania
praw i obowiązków umownych.
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IV.

Obowiązki i powinności umowne

1. Świadczeniodawca

1) Obowiązek leczenia
Głównym obowiązkiem umownym świadczeniodawcy jest przeprowadzenie leczenia
medycznego. Projektodawca posługując się przymiotnikiem „medyczne” podkreśla, że przepisy
powinny przede wszystkim znajdować zastosowanie do aktywności świadczeniodawców opartych na
regule evidence-based medicine.
Stosowne postanowienia zawierają art. IV.C.-8:101-104. Leczeniem są wszystkie procesy
podejmowane względem osoby w celu zmiany jej fizycznego lub psychicznego stanu zdrowia403. DCFR
wskazuje, że zasadniczo leczenie będzie miało miejsce wówczas, gdy świadczeniodawca podejmuje
konieczne kroki, aby efektywnie zmienić stan zdrowia albo go podtrzymać lub jeśli nie jest to dłużej
możliwe złagodzić skutki nieuleczalnych dolegliwości. Leczenie obejmuje obok starań o wyleczenie z
określonych dolegliwości, zapobieganie ich wystąpieniu w przyszłości (medycyna prewencyjna), a także
zmianę stanu fizycznego lub psychicznego nawet jeżeli nie ma ku temu wskazań medycznych (np.
operacje kosmetyczne, sterylizacja). Pojęcie leczenia należy traktować szeroko. Leczeniem są nie tylko
działania medyczne o charakterze terapeutycznym, ale także nieterapeutycznym. W doktrynie
podkreśla się, że im aktywność świadczeniodawcy dalej odbiega od czysto terapeutycznego
charakteru, tym zwieksza się stopień elastycznego stosowania tych przepisów404.
Zastanawia, czy DCFR przewiduje wyraźną podstawę normatywną dla stosowania
przedmiotowych przepisów do usług kosmetycznych. Choć przykłady numer 4 i 5 zawarte w
komentarzu do art. IV.C.-8:101 wskazują, że przepisy tego typu umowy nie obejmują bezpośrednio
usług kosmetycznych, to mogłyby być stosowane w drodze analogii do sytuacji z pogranicza
kosmetologii i medycyny. Jako podstawę odpowiedniego stosowania przepisów twórcy projektu
powołują art. IV.C-8:101 § 4. Problem polega jednak na tym, że podany artykuł nie ma czwartego
paragrafu. Taki przepis był natomiast zawarty w art. 7:101 PEL SC405. Zatem na gruncie DCFR nie
wiadomo na jakiej podstawie prawnej miałoby nastąpić stosowanie per analogiam przepisów umowy
o leczenie do usług kosmetycznych, których wycinek może mieć charakter terapeutyczny. Wydaje się
jednak, że skoro regulacja umowy o leczenie zawarta w DCFR jest powieleniem art. 7:101 – 7:11 PEL
SC, to można argumentować, iż brak § 4 jest zwykłym przeoczeniem redakcyjnym, zwłaszcza wobec
zawarcia na dalszych stronach projektu wywodów komentujących ten przepis.
Głównym celem rozdziału 8 jest uregulowanie praw i obowiązków wynikających z umowy,
której przedmiotem jest świadczenie szeroko rozumianego leczenia medycznego. Obok tego
zasadniczego celu istnieje subsydiarny, zakładający odpowiednie zastosowanie przedmiotowych
przepisów także do sytuacji z pogranicza medycyny i kosmetologii. Tym DCFR różni się od dotychczas
przedstawionych regulacji krajów członkowskich, które nie normowały takiego odesłania.
Art. IV.C.-8:102 precyzuje aktywności, jakie świadczeniodawca podejmuje w celu prawidłowego
wykonania usługi, nazywając je oceną wstępną. Projekt wskazuje, że o ile jest to konieczne dla
wykonania usługi, świadczeniodawca powinien przeprowadzić wywiad z pacjentem dla ustalenia jego
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stanu zdrowia, istniejących symptomów chorobowych, przebytych chorób, posiadanych alergii,
poprzednio i obecne prowadzonych terapii, preferencji pacjenta oraz jego priorytetów w zakresie
leczenia. Świadczeniodawca powinien przeprowadzić badania konieczne dla dokonania diagnozy stanu
zdrowia oraz skonsultować się z innymi świadczeniodawcami zaangażowanym w proces leczenia
pacjenta. DCFR wyróżnia zatem wywiad, badanie i diagnozę jako składowe procesu terapeutycznego.
Zastosowana formuła słowna nie jest fortunna, gdyż sugeruje wyizolowanie wskazanych aktywności
od samej usługi, tj. leczenia. Należałoby raczej pojmować te aktywności, jako immanentne jej składniki.
Niezależnie od powyższego, proponowana systematyka nie przystawałaby do przypadków, kiedy celem
pacjenta byłoby jedynie poddanie się określonemu badaniu, bez prowadzenia dalszych czynności.
Wówczas wykonanie takiego badania konsumowałoby treść usługi.
Świadczeniodawca powinien działać korzystając z instrumentów, środków leczniczych,
materiałów, urządzeń oraz pomieszczeń co najmniej o jakości odpowiadającej rzetelnym standardom
praktyki zawodowej, które spełniają stosowne wymogi ustawowe i których wykorzystanie pozwala
osiągnąć cel, dla którego zostają użyte. Art. IV.C.-8:103 § 2 wyklucza dopuszczalność wyłączenia przez
strony na niekorzyść pacjenta stosowania tego artykułu lub uchylenia się od jego postanowień albo
zmiany skutków z niego wynikających406. Postęp technologiczny oferuje nowe szanse terapeutyczne, z
drugiej strony niesie ze sobą zwiększenie ryzyka wyrządzenia szkody wskutek posłużenia się nowymi
rozwiązaniami. DCFR prezentuje model odpowiedzialności świadczeniodawcy na zasadzie ryzyka za
szkody wyrządzone wadliwymi narzędziami, środkami leczniczymi, materiałami, instalacjami i
pomieszczeniami, wykorzystywanymi w toku świadczenia usługi. Przypisanie odpowiedzialności
następuje niezależnie od wykazania zawinienia i nie wymaga wskazania osoby, która posłużyła się
określonym środkiem. Wystarczającym jest ustalenie, że szkoda powstała w przebiegu świadczenia
usługi w obrębie danej jednostki, która organizacyjnie odpowiada za skutki zdarzenia. Tym samym
projekt odrzuca tradycyjne podejście bazujące na zasadzie winy (naruszenie należytej staranności
podczas posługiwania się sprzętem, brak serwisowania, dostosowywania do zmieniających się
wymagań), jak też podejście pośrednie przyjmujące domniemanie winy po stronie świadczeniodawcy,
które ten może obalić wykazując zachowanie należytej staranności oraz przestrzeganie stosownych
regulacji i zasad postępowania dla uniknięcia szkody. Projekt wyraża surową regułę odpowiedzialności
za szkodę, której upowszechnienie może prowadzić do zwiększenia skali praktykowania medycyny w
sposób zachowawczy, jak też zwiększenia kosztów usług, wobec wzrostu poziomu ryzyka i
towarzyszącego mu wzrostu cen ochrony ubezpieczeniowej. Z drugiej strony proponowane
rozwiązanie wzmacnia pozycję pacjenta. Ułatwia mu dochodzenie roszczeń, przerzucając ewentualne
kwestie oceny źródła defektu na postępowanie regresowe, prowadzone przez świadczeniodawcę
przeciwko producentowi, wytwórcy, importerowi lub dystrybutorowi wadliwego środka.
Świadczeniodawca obowiązany jest działać z zachowaniem należytej staranności. Jest to ogólny
obowiązek wynikając z odpowiedniego stosowania art. IV.C.-2:105. Treść przedmiotowego obowiązku
konkretyzuje art. IV.C.-8:104 § 1, wymagając od strony profesjonalnej zachowania należytej
staranności takiego stopnia, jakiego można byłoby się spodziewać od działającego w tym samych
warunkach świadczeniodawcy rzetelnego. Ocena faktycznych działań dokonywana jest poprzez
przyrównanie ich do wzorca działań, jakie podjąłby przeciętnie kompetentny świadczeniodawca,
działający zgodnie z istniejącymi wytycznymi, dyrektywami i protokołami ustanowionymi w świetle
aktualnego stanu wiedzy medycznej, w okolicznościach, w jakich znalazł się podmiot oceniany407.
Przepis wyraża standard obiektywny, który może być modyfikowany szczególnymi subiektywnymi
czynnikami takimi jak posiadana specjalizacja, doświadczenie, czy też okoliczności wykonywania usługi
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lub treść umowy. Im świadczeniodawca jest bardziej wyspecjalizowany i doświadczony tym więcej
należy od niego oczekiwać. Zasadą jest przestrzeganie standardu normalnego, tj. standardu
przeciętnego świadczeniodawcy, który obowiązuje także praktyków medycyny niekonwencjonalnej.
Czynniki subiektywne (specjalizacja, doświadczenie, aktywność na miejscu wypadku) pozwalają
dopasować oczekiwania do sytuacji, w której podejmowane jest działanie.
Art. IV.C.-8:104 § 2 nakłada na świadczeniodawcę obowiązek odesłania pacjenta do innego
profesjonalisty, jeżeli sam nie posiada doświadczenia lub umiejętności niezbędnych dla wykonania
usługi.
Za wyjątkiem odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wadliwych narzędzi, środków
leczniczych, materiałów, instalacji i pomieszczeń, która jest oparta na zasadzie ryzyka, DCFR zakłada
odpowiedzialność dłużnika za naruszenie umowy na zasadzie winy. Świadczeniodawca ponosi
odpowiedzialność, jeżeli w sposób zależny od siebie nie dochował należytej staranności. Jest to model
dominujący w krajach członkowskich, zapewniający wyważoną ochronę interesów pacjenta i
świadczeniodawcy. Alternatywą dla niego pozostaje model odpowiedzialności nieopartej na winie (nofault insurance scheme), występujący w krajach skandynawskich. System ten zakłada badanie
indywidualnych spraw pacjentów ex officio przez powołany do tego zespół. Naprawienie szkody nie
jest uzależnione od naruszenia reguł należytej staranności, lecz ustalenia, czy zastosowanie innej
specjalistycznej metody leczenia prawdopodobnie pozwoliłoby uniknąć szkody. System działa w
specyficznym otoczeniu geopolitycznym, które różni się od warunków panujących w pozostałych
krajach członkowskich. Ponadto, jego wdrożenie i upowszechnienie wymagałoby radykalnych zmian
systemowych oraz istotnego wkładu finansowego, co byłoby trudne do zaakceptowania na poziomie
całej UE.
Podobnie, jak w art. IV.C.-8:103, projektodawca wykluczył możliwość umownego wyłączenia na
niekorzyść pacjenta stosowania art. IV.C.-8:103 § 1 i 2, uchylenia się od postanowień albo zmiany
skutków wynikających z tych przepisów.

2)

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny jest umownym obowiązkiem świadczeniodawcy spełnianym
względem pacjenta lub osoby wyrażającej w jego imieniu zgodę na leczenie408. Całkowita treść
przedmiotowego obowiązku rekonstruowana jest na podstawie art. IV.C-8:105-107. W zakresie
nieuregulowanym we wskazanych przepisach odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia
rozdziału 7 (umowa o świadczenie usług doradczych). W zależności od okoliczności faktycznych
przedmiotowy obowiązek może mieć charakter przedkontraktowy, jak i kontraktowy409.
W świetle art. IV.C-8:105 dla umożliwienia pacjentowi powzięcia swobodnej decyzji odnośnie
leczenia, świadczeniodawca powinien poinformować go w szczególności o obecnym stanie zdrowia,
istocie proponowanego leczenia, przewidywanych korzyściach, związanych z nim ryzykach,
alternatywnych metodach postępowania, ich zaletach i związanych z nimi ryzykach, jak też
konsekwencjach niepodjęcia leczenia.
Projekt akcentuje powszechnie rozpoznawaną problematykę stopnia szczegółowości
przekazywanych wiadomości w zakresie istniejących ryzyk i alternatyw metod. DCFR wyraża koncepcję,
w świetle której świadczeniodawca zobowiązany jest poinformować pacjenta o ryzykach i
alternatywach, które mogą wpłynąć na decyzję co do wyrażenia zgody na proponowane leczenie.
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Doprecyzowaniu tego, jakie informacje powinno zawierać pouczenie służy art. IV.C.-8:105 § 2, który w
zdaniu drugim zawiera domniemanie, w świetle którego za ryzyko mogące mieć wpływ na decyzję
uchodzi, takie, którego urzeczywistnienie wyrządziłoby pacjentowi poważną szkodę. Proponowane
rozwiązanie nakazuje świadczeniodawcy poznać sytuację pacjenta, aby w jego indywidualnym
przypadku właściwie zinterpretować pojęcie poważnej szkody. Domniemanie nie wyklucza osobnych
kryteriów doboru treści przekazywanej informacji, jak np. istniejących wskazań do zabiegu, czy stopnia
prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka.
Z kolei informacja o dostępnych alternatywach, powinna obejmować nie tylko wiadomości o
alternatywnych metodach leczenia medycznego, ale także metodach oferowanych przez medycynę
niekonwencjonalną, jeżeli od świadczeniodawcy wymaga tego należyta staranność410. Przedmiotowy
postulat jest kontrowersyjny. Zwolennicy i praktycy medycyny niekonwencjonalnej nie przedstawili
dotychczas satysfakcjonujących dowodów naukowych na skuteczność i nieszkodliwość
podejmowanych w jej ramach praktyk. Właśnie z uwagi na fakt, iż poszczególne niekonwencjonalne
metody postępowania nie zostały oparte na dowodach naukowych, nie są kwalifikowane w ramach
dziedziny medycyny jako nauki sensu stricto. Przedstawiciele zawodów medycznych, wykonują swoje
aktywności na podstawie norm prawnych i etycznych, nakazujących kierowanie się dorobkiem
aktualnej wiedzy medycznej. Wartość ta nie jest jednak absolutnym fundamentem dla praktyków
medycyny niekonwencjonalnej. Stąd też obciążanie przedstawicieli zawodów medycznych
obowiązkiem informowania pacjentów o alternatywach tego rodzaju stoi w sprzeczności nie tylko z
normami deontologicznymi, ale i prawnymi. Poza tym trudno stwierdzić, na jakich założeniach byłby w
ogóle budowany model należytej staranności nakazujący świadczeniodawcy informować pacjenta o
metodach medycyny niekonwencjonalnej, jak też skąd świadczeniodawca miałby w ogóle posiadać o
takowych wiedzę.
Informacja powinna zostać przedstawiona osobiście, w sposób dostosowany do właściwości
odbiorcy. Świadczeniodawca powinien czynić starania, aby pacjent pojął istotę jego przekazu411. DCFR
odrzuca koncepcję modelowego przeciętnego pacjenta, dla oceny, czy sposób przekazania informacji
był zrozumiały dla chorego. Projekt koncentruje się na jego indywidualnych właściwościach, które w
każdym przypadku mogą różnicować sposób komunikowania.
Art. IV.C.-8:106 zawiera postanowienia szczególne, odnoszące się do obowiązku
informacyjnego w przypadkach leczenia, które nie jest dla pacjenta konieczne oraz leczenia
eksperymentalnego. Przepis w tych dwóch przypadkach zaostrza standard informacyjny.
Jeżeli leczenie nie jest konieczne dla zachowania albo poprawy zdrowia pacjenta,
świadczeniodawca powinien poinformować go o wszystkich znanych ryzykach. Za leczenie które nie
jest konieczne DCFR uznaje leczenie, które nie zmierza do poprawy fizycznego stanu zdrowia pacjenta,
jest raczej działaniem, na które pacjent może się zdecydować z innych powodów. Przykładami są
operacje kosmetyczne, sterylizacja, dawstwo organów. Nie oznacza to jednak, że takie leczenie nie
posiada terapeutycznego efektu. Przedmiotowa propozycja jest niejasna. Po pierwsze negatywnie
należy ocenić fakt wprowadzenia kolejnego podziału, tym razem na leczenie konieczne i niekonieczne,
który – jak sugeruje lektura uzasadnienia przepisu – odpowiada obecnemu podziałowi na leczenie
oparte na wskazaniach (bezwzględnych i względnych) oraz nieposiadające takich wskazań. Po drugie,
projekt stanowi, że leczenie niekonieczne (bez wskazań) może mieć charakter terapeutyczny w postaci
poprawy stanu psychicznego. Teza jest kontrowersyjna, gdyż stwierdzenie charakteru terapeutycznego
danego zabiegu jest warunkowane aktualną wiedzą medyczną, służącą za obiektywny wyznacznik celu
leczniczego, a nie subiektywnymi odczuciami pacjenta. Uzależnienie przyjęcia charakteru zabiegu od
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indywidualnych odczuć pacjenta, może prowadzić do nadużyć w sferze realizacji obowiązku
informacyjnego oraz zatarcia wyraźnej linii podziału między tym, co medycyna uznaje za celowe do
wykonania, a tym, co jest zbędne.
Za leczenie eksperymentalne projekt uznaje leczenie, które może przynieść pacjentowi
korzyści, lecz ciągle znajduje się w fazie testów, leczenie, które może przynieść pacjentowi korzyści,
lecz odbiega od tego co aktualnie akceptuje praktyka, leczenie takiego rodzaju, który nie został w pełni
rozwinięty i nie spełnia standardu akceptowanej praktyki medycznej. Podstawą wyróżnienia
powyższych przykładów jest nieznane ryzyko, które może się urzeczywistnić z uwagi na pozostawanie
sposobu leczenia dalej w fazie testów lub ryzyko, którego świadczeniodawca nie jest jeszcze w ogóle
świadomy. W takim przypadku, strona profesjonalna obciążona jest obowiązkiem przedstawienia
pacjentowi wszystkich informacji odnoszących się do celu eksperymentu, jego istoty, korzyści jakie
może przynieść, związanych z nim ryzyk oraz alternatyw, nawet jeżeli są tylko potencjalne.
Strony nie mogą umownie wyłączyć na niekorzyść pacjenta stosowania art. IV.C.-8:106 lub
uchylić się od jego postanowień albo zmienić skutków z niego wynikających.
Wyjątki od zasady obowiązkowego poinformowania pacjenta w zakresie wskazanym w art.
IV.C.-8:105 określa art. IV.C-8:107 § 1 i 2. Wyjątki nie mają zastosowania do przypadków leczenia
niekoniecznego i eksperymentalnego, określonych w art. IV.C.-8:106. Każdy z wyjątków dotyczy
rodzajowo innej sytuacji i oparty jest na odmiennych argumentach.
Pierwszy statuuje tzw. przywilej terapeutyczny. Świadczeniodawca korzysta z niego
samodzielnie, kierując się dobrem pacjenta. Jeżeli istnieją obiektywne powody, aby sądzić, że
przekazanie informacji poważnie i negatywnie wpłynie na zdrowie lub życie pacjenta można zaniechać
ich udzielenia. Przywilej terapeutyczny zazwyczaj znajdzie zastosowanie w celu ochrony zdrowia
psychicznego pacjenta przed szokiem, rozchwianiem emocjonalnym, czy depresją oraz ich skutkami.
Przywileju terapeutycznego nie stosuje się względem osób trzecich, które imieniem pacjenta wyrażają
zgodę na leczenie. Jest to jedynie forma przejściowego zachowania informacji, które należy pacjentowi
przekazać, jak tylko ustaną przyczyny ich nieujawnienia412.
Drugi z wyjątków stanowi wyraz poszanowania autonomii pacjenta, w razie gdy ten wyraźnie
nie życzy sobie bycia poinformowanym. Nie jest to prawo absolutne. Może być przełamane innymi
ważnymi wartościami, jak chociażby koniecznością ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa osób trzecich
albo interesu publicznego. Będzie to miało miejsce zwłaszcza w przypadkach chorób genetycznych oraz
chorób zakaźnych.
Trzeci z wyjątków określa art. IV.C.-8:107 § 2. Dotyczy sytuacji w której świadczeniodawca
napotyka obiektywne przeszkody, które uniemożliwiają mu spełnienie obowiązku informacyjnego.
Pacjent nie musi być informowany w przypadkach niecierpiący zwłoki. Wówczas stosowna informacja
przedstawiana jest w późniejszym czasie. Przepis dotyczy pacjentów nieprzytomnych oraz niezdolnych
do udzielenia zgody, kiedy nie można jej uzyskać od osoby legitymowanej do jej wyrażenia.
W kategoriach obowiązku informacyjnego, aczkolwiek nierealizowanego w celu uzyskania
prawnie doniosłej zgody pacjenta na leczenie, należy również postrzegać wymóg pouczenia chorego o
podmiocie, który jest stroną umowy. Statuuje go art. IV.C.-8:111 § 1. Przepis dotyczy przypadków,
kiedy w proces leczenia zaangażowanych jest wiele podmiotów, zwłaszcza gdy przebiega w
pomieszczeniach szpitala lub innej jednostki, z którymi pacjenta nie łączy więź obligacyjna. Pacjent
powinien mieć świadomość z kim kontraktuje i kto jest względem niego odpowiedzialny za wykonanie
zobowiązania zanim nastąpi faktyczne wyświadczenie usługi413.
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3) Obowiązek poszanowania autonomii pacjenta
Art. IV.C.-8:108 wyraża obowiązek nieleczenia pacjenta w razie niewyrażenia przez niego
zgody. Z uwagi na niefortunność użytego sformułowania, należy go odczytywać jako nakaz
niepodejmowania leczenia lub zakaz jego prowadzenia bez takiej zgody, co w istocie stanowi
obowiązek świadczeniodawcy do poszanowania autonomii pacjenta.
Wymóg uzyskania zgody jest bezpośrednio związany z obowiązkiem informacyjnym, którego
realizowanie nie miałoby większego znaczenia, jeżeli świadczeniodawca mógłby pacjentowi narzucić
leczenie. Celem obowiązku uzyskania zgody jest ochrona autonomii chorego. Zasadność
sformułowania umownego obowiązku nieprowadzenia leczenia bez zgody pacjenta wzmacnia fakt, że
naruszenie nietykalności cielesnej pacjenta bez jego zgody stanowi zarówno podstawę
odpowiedzialności deliktowej oraz karnej414.
DCFR nie określa wieku pacjenta, warunkującego zdolność do wyrażenia zgody, pozostawiając
tę kwestię do indywidualnej regulacji przez prawo krajów członkowskich. Jednocześnie, projekt
obejmuje szczególną ochroną osoby niezdolne do samostanowienia. Świadczeniodawcy nie wolno
podejmować leczenia pacjenta niezdolnego do udzielenia zgody, chyba że zgoda została wyrażona
przez osoby lub instytucje prawnie legitymowane do podejmowania decyzji imieniem chorego, albo
zachowane zostały istniejące zasady lub spełnione zostały istniejące procedury umożliwiające
przeprowadzenie takiego leczenia zgodnie z przepisami prawa, albo jego wdrożenie nie cierpi zwłoki.
We wzmiankowanych przypadkach aktywność Świadczeniodawcy ogranicza się do działań
koniecznych, zmierzający do poprawy stanu zdrowia pacjenta.
Pomimo niezdolności pacjenta do samostanowienia o sobie, w powyższych przypadkach
świadczeniodawcy nie wolno prowadzić leczenia bez uwzględnienia, o ile to możliwe, opinii pacjenta
co do leczenia, jak też opinii wyrażonej przez niego jeszcze zanim stał się niezdolny do udzielenia zgody.
DCFR wyraźnie wymaga od świadczeniodawcy respektowania złożonych oświadczeń pro futuro.
Zgoda może być odwołana w każdym czasie415. Prawo pacjenta do odmowy poddania się
leczeniu lub wycofania udzielonej zgody może być ograniczone szczególnymi przepisami prawa
publicznego, wprowadzającymi obowiązek szczepień ochronnych, zasady ochrony zdrowia
psychicznego, przymusowe leczenie groźnych chorób zakaźnych zagrażających zdrowiu populacji
(gruźlica, trąd, czy SARS), jak też innymi okolicznościami, w których interes publiczny dominuje nad
indywidualnym416.
Zgoda nie wymaga zachowania formy szczególnej. Dotyczy to także leczenia niekoniecznego
oraz eksperymentalnego. Jednakże w takich przypadkach, art. IV.C.-108 § 6 wyraża zaostrzone
wymagania co do zgody, stanowiąc, że ta musi być wyraźna, a nie dorozumiana, odnosić się do
konkretnego postępowania oraz zostać starannie udokumentowana. W rzeczywistości, podstawowym
sposobem dokumentowania zgody pacjenta jest pobranie podpisanego przez niego oświadczenia, co i
tak będzie prowadzić do wyrażania zgody w formie pisemnej.
Strony nie mogą umownie wyłączyć na niekorzyść pacjenta stosowania art. IV.C.-108 lub
uchylić się od jego postanowień albo zmienić skutków z niego wynikających.
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4) Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej
Art. IV.C.-109 stanowi o umownym obowiązku świadczeniodawcy prowadzenia dokumentacji
medycznej. Celem dokumentacji jest zapewnienie prawidłowego leczenia, utrwalenie faktów
niezbędnych dla prowadzenia sporów sądowych oraz upowszechnianie wśród świadczeniodawców
poczucia odpowiedzialności. Dokumentacja medyczna wyraża ciągłość postępowania, obrazuje
przebieg leczenia, w którego kolejnych etapach może być zaangażowanych wiele podmiotów417.
Świadczeniodawca prowadzi dokumentację medyczną, która zawiera w szczególności informacje
zebrane podczas wywiadu, badań, konsultacji, informacje co do zgody pacjenta oraz wykonanego
leczenia. Wyliczenie ma charakter przykładowy.
W razie uzasadnionego żądania, świadczeniodawca powinien zapewnić dostęp do dokumentacji
pacjentowi, a jeżeli jest on niezdolny do wyrażenia zgody, osobie lub instytucji legitymowanej do
podejmowania decyzji jego imieniem. Doprecyzowanie, czy prawo wglądu pacjenta obejmuje tylko
dokumentację obiektywną, czy także rozciąga się na dokumentację subiektywną pozostawiono
ustawodawstwu państw członkowskich.
Jeżeli pozostaje to zasadnym, świadczeniodawca powinien odpowiedzieć na pytania dotyczące
znaczenia treści wpisów dokumentacji, jeśli te są zawarte w skrótach i nomenklaturze medycznej418.
Wprowadzenie kryterium celowości stawianych pytań ma zabezpieczać świadczeniodawcę przed
marnotrawieniem czasu i wysiłku na nierzeczowe rozmowy419. Kryterium jest kontrowersyjne, gdyż
perspektywa celowości może się różnić u laika i profesjonalisty, a w rezultacie prowadzić do
nadużywania prawa przez świadczeniodawców. Z drugiej strony niewykonanie powyższych
obowiązków posiada doniosłe konsekwencje w sferze zmiany rozkładu ciężaru dowodu. Obawa przed
wystąpieniem korzystnych dla pacjenta domniemań faktycznych może powodować presję, pod którą
świadczeniodawcy będą odpowiadali nawet na najbardziej błahe pytania pacjentów, co unicestwi cel
postawionego kryterium celowości.
Świadczeniodawca zobowiązany jest przechowywać dokumentację medyczną oraz przedstawiać
informacje co do interpretacji jej treści co najmniej przez okres 10 lat od zakończenia leczenia w
zależności od przydatności dokumentacji dla pacjenta, jego spadkobierców, przedstawicieli i dla
przyszłego leczenia. Jeżeli istnieją uzasadnione podejrzenia, że dokumentacja medyczna może być
ważna po upływie zakreślonego okresu czasu to należy ją przechowywać także po jego upływie. Jeżeli
z jakiejkolwiek przyczyny świadczeniodawca zaprzestaje swojej działalności, dokumentacja powinna
być odpowiednio zdeponowana albo przekazana pacjentowi dla celów przyszłych konsultacji.
Strony nie mogą umownie wyłączyć na niekorzyść (szkodę) pacjenta stosowania art. IV.C.-109,
uchylić się od jego postanowień albo zmienić skutków z nich wynikających.

5) Obowiązek zachowania tajemnicy
Obowiązek zachowania poufności odnośnie informacji dotyczących pacjenta jest umownym
obowiązkiem świadczeniodawcy. Nie został sformułowany w osobnym artykule, lecz w § 6 art. IV.C.8:109, niejako na marginesie przepisów regulujących prowadzenie dokumentacji medycznej. Zgodnie
z jego treścią, świadczeniodawca nie może ujawnić osobom trzecim informacji o pacjencie albo innych
417
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osobach zaangażowanych w jego leczenie, chyba że ich przedstawienie jest konieczne dla ochrony osób
trzecich albo ochrony interesu publicznego. Ujawnianie danych osobom trzecim nie może służyć ich
partykularnym interesom. Te nie są na tyle doniosłe, aby usprawiedliwiały naruszenia prywatności
pacjenta, co może wyrządzić mu szkodę (np. utrata pracy na skutek powzięcia określonej informacji
przez pracodawcę).
Świadczeniodawca może wykorzystywać dokumentację w zanonimizowany sposób dla celów
statystycznych, edukacyjnych lub naukowych. Przedmiotowa norma oprócz ochrony prywatności
pacjenta nakierowana jest także na ochronę interesu ogółu, bowiem z postępu naukowego korzysta
cała społeczność. Tym samym przepis godzi dwie kolidujące ze sobą wartości, umożliwiając korzystanie
ze zanonimizowanej dokumentacji medycznej bez szczególnej zgody pacjenta.

2. Pacjent

1) Obowiązek zapłaty wynagrodzenia
Obowiązek zapłaty wynagrodzenia jest głównym obowiązkiem umownym kontrahenta
świadczeniodawcy, charakterystycznym dla umów o świadczenie usług, które cechuje odpłatność.
Obowiązek został uregulowany w rozdziale 1 poświęconym przepisom ogólnym, art. IV.C.-1:101.
Paragraf § 2 tegoż przepisu wskazuje, iż leczenie zasadniczo następuje za odpłatnością.

2) Obowiązek współdziałania
Strony powinny ze sobą współdziałać w granicach niezbędnych do wykonania zobowiązania.
Jest to podstawowe założenie prawa obligacyjnego wyrażone w art. 1:101 księgi III regulującej
obowiązki i odpowiadające im uprawnienia. W obrębie umowy o leczenie jego konkretyzacja następuje
w art. IV.C.-2:103, zwłaszcza w § 1 lit. e). Strony powinny skoordynować swoje wysiłki, o ile jest to
zasadne w świetle pozostających do wykonania obowiązków. Ogólne postanowienia DCFR wpisują się
w dotychczasowe doświadczenia wymagające od pacjenta poddawania się czynnościom
świadczeniodawcy oraz przestrzegania udzielanych zaleceń. W ramach współdziałania pacjent
powinien także przedstawiać w przebiegu wywiadu i kolejnych etapów leczenia informacje oczekiwane
przez świadczeniodawcę. Jeżeli jest to konieczne powinien także przedstawiać świadczeniodawcy
wskazówki co do wykonania usługi.
Brak współdziałania uprawnia świadczeniodawcę do powstrzymania się od leczenia, a w
wyjątkowych przypadkach pozwala świadczyć na podstawie oczekiwań, preferencji i priorytetów, które
rozsądny pacjent może posiadać, stosownie do wiedzy dotychczas zebranej. W skrajnych przypadkach
świadczeniodawca może brakiem współdziałania uzasadniać rozwiązanie umowy.

V.

Forma

DCFR nie przewiduje dla zawarcia umowy żadnej formy szczególnej. Podobnie nie ma
odmienności co do sposobu jej zawarcia. W sytuacji, kiedy oświadczenia woli nie mogą zostać złożone
(np. pacjent jest nieprzytomny), treść istniejącego między stronami stosunku ocenia się na gruncie
przepisów o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia zlokalizowanych w księdze V.
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VI.

Zagadnienia dowodowe

1) Domniemania prawne
W art. IV.C.-8:109 regulującym obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej,
projektodawca zawarł domniemanie prawne, mające wzmocnić pozycję procesową pacjenta. Zgodnie
z przepisem, jeżeli pacjent doznał szkody twierdząc, że jest ona wynikiem prowadzenia leczenia w
sposób uchybiający należytej staranności, a świadczeniodawca naruszył jednocześnie obowiązek
prowadzenia dokumentacji medycznej poprzez nieudostępnienie jej pacjentowi lub osobie działającej
w jego imieniu lub poprzez niewyjaśnienie treści wpisów w tej dokumentacji, domniemuje się
niezachowanie należytej staranności oraz związek przyczynowy pomiędzy jej niezachowaniem a
szkodą. Wówczas świadczeniodawcę obciąża dowód wykazania, że dochował należytej staranności, jak
też że między jego działaniem a szkodą nie ma związku przyczynowego.
Zasadność przedmiotowego domniemania jest kontrowersyjna. Po pierwsze projektodawca
stosuje konstrukcję prowadzącą do przypisania odpowiedzialności za szkodę wynikłą z niewykonania
obowiązku, którego naruszenie do takiej szkody w rzeczywistości prowadzić nie mogło. Tym samym
dochodzi do zerwania z jakąkolwiek kauzalnością między zdarzeniem a szkodą, co nakazuje uznać
domniemanie za formę czystej represji, która jest przecież obca prawy cywilnemu. Po drugie
doniosłość tej represji wykracza poza granice adekwatności. Po trzecie aktualizacja domniemania nie
następuje wobec braku dokumentacji, który uniemożliwia odtworzenia tego, jak było prowadzone
leczenie, lecz wobec nieudostępnienia tejże dokumentacji lub niewytłumaczenia jej treści. W gruncie
rzeczy racjonalność tego rozwiązania jest nikła, gdyż domniemanie w żaden sposób nie rozwiązuje
problemów wykazania racji pacjenta przy braku środków dowodowych. Raczej odzwierciedla to, że
postawa świadczeniodawcy jest negatywnie oceniana, co nie przeszkadza mu przecież prowadzić
dowód przeciwieństwa przy pomocy tejże dokumentacji w sądzie. Zdecydowanie trafniejszym
rozwiązaniem, choć niepozbawionym wad, o czym mowa w dziale IV.I.IV.1. (s. 357), jest przypisywanie
odpowiedzialności za skutek z uwagi na naruszenie obowiązku informacyjnego. Z pewnością istnienie
relacji między szkodą a niewłaściwym pouczeniem jest wyraźniejsze niż między szkodą a
nieudostępnieniem dokumentacji medycznej pacjentowi.

2) Odpowiedzialność solidarna
Art. IV.C.-8:111 wprowadza zasadę odpowiedzialności solidarnej. Jeżeli w przebiegu
wykonywania obowiązków umownych, czynności świadczeniodawcy podejmowane są w szpitalu albo
pomieszczeniach innej jednostki zapewniającej leczenie, a szpital lub inna jednostka nie są stronami
umowy, należy pouczyć pacjenta o tym, że ani szpital ani ta jednostka nie są jego formalnymi
kontrahentami. Jeżeli nie można zidentyfikować świadczeniodawcy, szpital lub inna jednostka, w której
pomieszczeniach następuje leczenie są traktowani jak strony umowy, chyba że w odpowiednim
terminie wskażą pacjentowi osobę rzeczywistego kontrahenta.
Regulacja proponowana w DCFR, w odróżnieniu od rozwiązania holenderskiego i litewskiego, a
ale tak jak model czeski, nie statuuje pełnej odpowiedzialności solidarnej. Przeciwko czystej postaci tej
instytucji argumentuje się, że rodzi po stronie zwłaszcza małych szpitali zbyt duże ryzyko przypisania
nadmiernej odpowiedzialności, bezwarunkowo rozciągając ją na podmioty, które nie są stronami
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umowy420. Innymi słowy nie daje możliwości uchylenia się od odpowiedzialności za szkodę, której nie
wywołały. Rozwiązanie projektowane w DCFR pozwala uwolnić się od tej odpowiedzialności za cenę,
jaką jest pomoc pacjentowi w zidentyfikowaniu osoby odpowiedzialnej za wykonanie umowy, a pomoc
ta ogranicza się do wskazania osoby rzeczywistego kontrahenta. Prezentowany model jest
zdecydowanie względniejszy, godzi interesy zainteresowanych. Poniesienie odpowiedzialność, tak, jak
strona umowy, następuje dopiero wobec nieujawnienia w odpowiednim czasie, tego kto w
rzeczywistości był jej stroną. Wydaje się, że formuła językowa art. IV.C.–8:111 § 2 pozostawia na
poinformowanie pacjenta większy margines czasowy, niż ten wynikający z regulacji czeskiej,
dopuszczając następcze podanie informacji, tj. także po odebraniu przez niego świadczenia.
Wykluczone jest umowne wyłączenie przez strony na niekorzyść pacjenta stosowania tego
artykułu, uchylenia się od jego postanowień albo zmiana skutków z nich wynikających.

VII.

Odpowiednie stosowanie przepisów

1. Wynagrodzenie
Kwestię zapłaty wynagrodzenia regulują odpowiednio stosowane przepisy art. IV.C.-1:101, IV.C.2:101 oraz II.-9:104. Umowa o leczenie jest zasadniczo umową odpłatną. Świadczeniodawca może
oczekiwać zapłaty wynagrodzenia za swoje usługi, gdyż udziela ich w ramach prowadzonej praktyki
zawodowej lub działalności gospodarczej. Zgodnie z art. IV.C.-2:101 usługi wykonywane w takich
okolicznościach należy poczytywać za odpłatne. Fakt, iż strony nie uzgodniły ceny nie oznacza, że nie
doszło do zawarcia umowy. Brak przedmiotowego ustalenia powoduje odesłanie do reguły ogólnej
wyrażonej w art. II.-9:104, uprawniając usługodawcę do żądania ceny zwyczajowo przyjętej. Jeżeli
takiej nie można ustalić, należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy421.
W przypadku rozwiązania umowy przed ostatecznym wykonaniem zobowiązania, pacjent
powinien zapłacić za leczenie dotychczas wykonane. Na gruncie umowy o leczenie DCFR marginalizuje
zasadę wynikająca z art. IV.C.-2:111, wskazując, że pacjent nie powinien ponosić odpowiedzialności
odszkodowawczej za nieuzasadnione rozwiązanie umowy, gdyż przeprowadzenie leczenia bazuje na
jego zgodzie422, a tę może wycofać w każdej chwili. Teza ta wydaje się być zbyt daleko posunięta, gdyż
nie uwzględnia konieczności zachowania przez pacjenta należytej staranności w podejmowaniu decyzji
i obowiązku poszanowania czasu i wysiłku kontrahenta w sytuacjach wymagających długotrwałego
przygotowania do operacji, zorganizowania szczególnego zespołu, zaplecza, czy sprzętu. Wówczas
nieroztropne wycofanie zgody na zabieg w nieodpowiednim terminie powinno uzasadniać
odpowiedzialność odszkodowawczą pacjenta.

2. Osobiste świadczenie usługi
Zgodnie z art. IV.C.-2:104 usługodawca może bez zgody kontrahenta zakontraktować
podwykonawcę dla wykonania całości lub części usługi, chyba że konieczność osobistego działania
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wynika z umowy. Projekt wyraża regułę możliwości posłużenia się osobą trzecią, chyba że strony
zastrzegły inaczej w umowie. Zaangażowanie pomocnika w wykonanie umowy jest możliwe o ile
posiada stosowne kompetencje.

3. Przestrzeganie wskazówek i sposób wykonania umowy
W ramach współdziałania z pacjentem świadczeniodawca powinien stosować się do wszystkich
udzielonych w odpowiednim czasie wskazówek odnoszących się do wykonania umowy, jeżeli są jej
częścią albo zostały wyszczególnione w jakimkolwiek dokumencie, do którego umowa się odnosi albo
wynikają z realizacji wyborów umownie pozostawionych pacjentowi albo wynikają z realizacji wyborów
pierwotnie nieobjętych uzgodnieniem stron. Na gruncie umowy o leczenie obowiązek przestrzegania
wskazówek pacjenta jest ograniczony aktualną wiedzą medyczną oraz doświadczeniem zawodowym.
Sposób wykonania umowy obok art. IV.C.-2:107 reguluje także art. IV.C.-2:108, zwłaszcza w
zakresie informowania pacjenta o konieczności podjęcia dodatkowych działań wpływających na czas i
cenę usługi.

4. Rozwiązanie umowy
Poza przypadkami, kiedy przedmiotowy stosunek wygasa z uwagi na śmierć pacjenta, ustanie
bytu prawnego świadczeniodawcy, upływ okresu, na jaki go nawiązano, wykonanie, porozumienie
stron, rozwiązania umowy może dokonać każda ze stron na zasadach określonych w art. IV.C.-8:110,
odpowiednio stosowanym art. IV.C.-2:111 oraz w księdze III rozdziale 3.
Kontrahent świadczeniodawcy może rozwiązać umowę w każdym czasie składając stosowne
oświadczenie bez ponoszenia odpowiedzialności za szkodę wywołaną rozwiązaniem umowy. Musi
jednak liczyć się z koniecznością zwrotu dotychczas poniesionych wydatków i zapłaty honorarium w
części odpowiadającej wykonanemu już leczeniu.
Prawo świadczeniodawcy do rozwiązania umowy jest ograniczone. Profesjonalista może
rozwiązać kontrakt jeżeli nie spowoduje w ten sposób poważnego zagrożenia dla zdrowia pacjenta.
Ponadto, świadczeniodawca nosząc się z zamiarem skorzystania z tego prawa powinien odesłać
pacjenta do innego podmiotu, który zapewni mu usługę. W praktyce jedynymi okolicznościami
uprawniającymi świadczeniodawcę do rozwiązania umowy jest brak współdziałania ze strony pacjenta
lub otwarta odmowa zapłaty wynagrodzenia423. Z odpowiedniego stosowania art. III.-3:502 wynika
uprawnienie do rozwiązania umowy, jeżeli kontrahent dopuścił się istotnego niewykonania swojego
obowiązku. Niewykonanie obowiązku umownego ma istotny charakter jeżeli usługodawca zostaje
pozbawiony tego czego mógłby rozsądnie oczekiwać realizując umowę w części lub całości, chyba że w
chwili zawarcia dłużnik nie przewidywał lub nie można było zasadnie oczekiwać, że powinien był
przewidzieć takiego skutku. Istotny charakter niewykonania należy przyjąć również wówczas, kiedy
było zamierzone lub spowodowane niedbalstwem, wobec czego usługodawca nie może polegać na
ostatecznym świadczeniu kontrahenta.
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VIII.

Przedawnienie

Art. III.–7:201 statuuje ogólny termin przedawnienia roszczeń, wynoszący trzy lata. Stosownie do
art. III.-7:203 oraz III.-7:301 bieg terminu przedawnienia następuje od momentu, kiedy dłużnik
obowiązany był działać, a w razie roszczenia odszkodowawczego, od momentu, w którym powstała
szkoda. Okres przedawnienia nie biegnie jeśli wierzyciel nie miał wiedzy o osobie dłużnika, jak też
wiedzy o okolicznościach uzasadniających roszczenie, a w razie roszczenia odszkodowawczego o
rodzaju doznanej szkody. Stosownie do art. III.–7:307, okres przedawnienia nie może być przedłużony
poprzez okoliczności uzasadniające jego zawieszenie dłużej niż do dziesięciu lat, a w razie szkód na
osobie dłużej niż do lat trzydziestu.
W art. III.–7:601 DCFR przewiduje możliwość umownego ustalenia terminu przedawnienia
roszczeń. Okres ten nie może być jednak krótszy niż jeden rok i dłuższy niż 30 lat.

IX.

Podsumowanie

Propozycja postanowień regulujących umowę o leczenie jest niemal dosłownym powieleniem
rozwiązań przyjętych na gruncie PEL SC w art. 7:101 – 7:111. Na potrzeby opublikowania DCFR
dokonano jedynie drobnej korekty językowej. DCFR jest kolejnym materiałem o międzynarodowym
charakterze wyrażającym tendencję unifikacyjną. Akcentuje potrzebę znormatywizowania umowy o
leczenie, jako typu umowy nazwanej posługując się tymi samymi argumentami, co ustawodawca
holenderski, litewski, niemiecki i czeski. Należy przy tym podkreślić, że został opublikowany przed
uchwaleniem ostatnich dwóch propozycji krajowych.
Chociaż projekt nie posiada wiążącego charakteru to jego postanowienia nie pozostają bez
wpływu na kształt unormowań obowiązujących w wewnętrznych porządkach prawnych
poszczególnych państw UE. W literaturze podkreśla się, że DCFR jest efektem pogłębionych badań
podejmowanych przez przedstawicieli doktryny reprezentujących różne porządki prawne. Projekt
stanowi regulację o charakterze modelowym, którą cechuje wysoki poziom techniki legislacyjnej i
komunikatywność języka424. Ponadto, zawiera cenny materiał prawnoporównawczy, ujęty w
komentarzu dodanym do przepisów425.
Lektura DCFR skłania do wniosku, iż wykazuje on inspirację przepisami holenderskimi426. Projekt
wyróżnia grupę umów o świadczenie usług, w ramach której zredagowano postanowienia umowy o
leczenie. Zdekodowanie treści każdej umowy o świadczenie usług wymaga uwzględnienia
wielopoziomowej systematyki przepisów księgi IV części C. Następuje to poprzez uwzględnienie
regulacji wspólnej (rozdziały 1 i 2), tj. przepisów ogólnych i zasad odnoszących się do świadczenia usług
oraz regulacji szczególnej tj. przepisów danego typu umowy nazwanej (rozdziały 3-8).
Przepisy umowy o leczenie zostały zawarte w 11 artykułach. Pod względem ilości jednostek
redakcyjnych, projekt wykazuje podobieństwo do BGB. Propozycje przepisów odnoszą się ściśle do
praw i obowiązków stron. Pod względem ich treści trudno uznać, aby stanowiły jakieś novum. W
odróżnieniu od regulacji holenderskiej, litewskiej i czeskiej, postanowienia artykułów nie obejmują
takich kwestii, jak status małoletniego, przedstawiciela ustawowego, przekazywanie informacji
związanych z pacjentem na potrzeby badań naukowych lub statystycznych. W związku z tym, można
stwierdzić, że również pod względem zakresu regulacyjnego DCFR jest bliższy rozwiązaniu
niemieckiemu.
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Projektodawca nie zdefiniował przedmiotu obowiązku głównego świadczeniodawcy. To
zadanie pozostawiono komentatorom, przez co i w tej mierze DCFR wykazuje zbieżność z propozycją
niemiecką. Jednocześnie wyszczególniono aktywności (wywiad, badanie, diagnoza, konsultacja), jakie
świadczeniodawca obowiązany jest podjąć dla wykonania leczenia medycznego. Na tle dotychczas
analizowanych regulacji krajowych zwraca uwagę skala przesądzania charakteru norm zawartych w
przepisach. W ostatnich paragrafach większości artykułów projektodawca podkreśla semiimperatywny
charakter norm, tworząc w ten sposób standard minimalnej ochrony pacjenta.
Przepisy umowy o leczenie tak, jak w propozycji holenderskiej znajdują zastosowanie wprost
do usług, które nie mają charakteru terapeutycznego. Na wzór rozwiązania holenderskiego, zakres
zastosowania wyraźnie wybrzmiewa z treści pierwszego z przepisów regulujących ten typ umowy.
Ponadto, z treści komentarzy podsumowujących propozycję art. IV.C.–8:101, wynika, iż przedmiotowe
przepisy mogą odpowiednio służyć ocenie zachowań usługodawców, których aktywności mieszczą się
na pograniczu kosmetyki i medycyny.
Projekt wprawdzie nie postuluje uczynienia z umowy o leczenie uniwersalnego źródła stosunku
prawa medycznego, jednakże propozycja zakłada stosowanie praw i obowiązków stron wynikających z
umowy o leczenia do stosunków pozaumownych, kiedy kontrakt między świadczeniodawcą a
pacjentem formalnie nie został zawiązany.
DCFR tak, jak regulacja czeska i niemiecka nie proponuje obniżenia progu wiekowego, którego
osiągnięcie uprawnia do zawarcia umowy o leczenie. Tę kwestię pozostawia do rozstrzygnięcia
ustawodawcy krajowemu.
W odniesieniu do propozycji wzmacniania pozycji pacjenta, należy stwierdzić, że projekt w
pewnej mierze bazuje na rozwiązaniach istniejących w prawie holenderskim i litewskim. Wprowadzono
instytucję odpowiedzialności solidarnej, aczkolwiek w wersji pozwalającej świadczeniodawcy uchylić
się w pewnych przypadkach od ponoszenia odpowiedzialności jak strona umowy. Odnotować należy
również niewystępujące nigdzie dotąd domniemanie prawne naruszenia umowy oraz związku
przyczynowego między tym naruszeniem a szkodą w razie nieudostępnienia pacjentowi dokumentacji
medycznej lub niewyjaśnienia treści zawartych w niej wpisów.
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WNIOSKI
Sposób prawnej regulacji relacji świadczeniodawcy i pacjenta jest zróżnicowany w krajach UE.
Jest to pochodną m.in. konstrukcji publicznego systemu ochrony zdrowia, bowiem to zasadniczo w
jego ramach powstaje stosunek prawa medycznego. Kraje zbliżonej kultury i tradycji prawnej
prezentują podobne sposoby normowania. Można wyróżnić grupę romańską (Francja, Hiszpania,
Portugalia), germańską (Niemcy, Austria, Holandia), anglosaską (Wielka Brytania, Irlandia) czy
skandynawską (Szwecja, Finlandia, Dania).
Chociaż formuły regulacyjne pozostają różne, to ich przedmiot jest jednak bardzo zbliżony. Treść
relacji stron nie napotyka istotnych odmienności nawet między modelem regulacji publiczno- i
prywatnoprawnej. Wynika to z podzielania przez legislatorów krajów członkowskich wspólnych
wartości, które podczas świadczenia usługi medycznej są eksponowane na ryzyko naruszenia.
Doniosłość takich dóbr jak życie, zdrowie, autonomia, czy prywatność pacjenta początkowo była
akcentowana w zwyczaju postępowania, potem na gruncie kodeksów etycznych i ustaw zawodowych,
aby następnie znaleźć odzwierciedlenie w na poziomie międzynarodowym w konwencjach
europejskich i orzecznictwie ETS, ETPCz. Wartości te są tak dobrze rozpoznawane przez społeczność
wspólnotową, że trudno zakładać, aby podstawowa treść relacji świadczeniodawcy i pacjenta mogła
się istotnie różnić, czy w najbliższym czasie ulec głębszej zmianie.
Dominującym modelem regulacyjnym jest ten, który kwalifikuje rzeczoną relację, jako stosunek
prywatnoprawny, zobowiązaniowy o charakterze umownym. Przy tym tylko niektóre z krajów
członkowskich zdecydowały się znormatywizować jej treść poprzez uchwalenie przepisów
określających odrębny typ umowy nazwanej. Zabieg ten został przeprowadzony kolejno w Holandii, na
Litwie, w Niemczech i w Czechach, jak też jest postulowany w DCFR.
Wspólną intencją krajowych ustawodawców do wystąpienia z przedmiotową inicjatywą
legislacyjną, której zasadność potwierdzają przedstawiciele nauki opracowujący europejskie projekty
unifikacji prawa prywatnego, było wzmocnienie ochrony pacjenta, jako słabszej strony umowy,
usystematyzowanie przysługujących mu praw, jak też upowszechnienie wiedzy o ich treści. Cel jaki
został postawiony przed nowymi przepisami skłania do wniosku, że pośredni sposób regulacji relacji
świadczeniodawcy i pacjenta, poprzez wykorzystanie przepisów o innej umowie nazwanej lub
kompilacji przepisów o różnych umowach, nie jest satysfakcjonujący. Taka ocena wynika z braku
transparentności treści stosunku, a w konsekwencji niewystarczającej ochrony strony słabszej, która
często pozostaje nieświadoma swojej sytuacji prawnej.
Odpowiedź na pytanie, czy normatywizacja umownego stosunku prawa medycznego pozwoliła
osiągnąć ten cel nie jest jednoznaczna. Należy ją prowadzić osobno w odniesieniu do każdego z
omówionych rozwiązań legislacyjnych. Tłumaczę to tym, iż każde z nich posiada inny zakres
regulacyjny, lecz przede wszystkim tym, że miało miejsce w innym punkcie na osi czasu.
Prawo medyczne jako obszar zainteresowań teoretyków prawa jest dziedziną stosunkowo młodą,
której dynamiczny rozwój zapoczątkowały tragiczne wydarzenia II Wojny Światowej. Skala naruszeń
godności ludzkiej wywołała silny impuls do przeprowadzenia międzynarodowej dyskusji o prawach
człowieka, która z upływem kolejnych lat zaczęła wybrzmiewać na płaszczyźnie relacji lekarza i
pacjenta. W Europie zachodniej lata 60, 70 i 80 to intensywny rozwój orzecznictwa w sprawach
medycznych, które w ogromnym stopniu przyczyniło się do wykształcenia sposobu postrzegania relacji
najpierw lekarza i pacjenta, potem innych świadczeniodawców i pacjenta oraz wypełnienia jej treścią.
Podwaliną dla ochrony strony słabszej były powszechnie wyznawane wartości życia, zdrowia,
autonomii, prywatności, wystawione na ryzyko naruszenia podczas świadczenia usługi medycznej.
Systematyczne rozszerzanie ochrony tych wartości, zwłaszcza autonomii i prywatności pacjenta,
oddziaływało bezpośrednio na dotychczasowy kształt samej relacji, w której paternalizm zaczął
ustępować pola partnerstwu.
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Zwieńczeniem okresu intensywnej dyskusji o stronach stosunku prawa medycznego, ich prawach
i obowiązkach była Europejska Konwencja Bioetyczna (EKB), której postanowienia potwierdziły
znaczną część dorobku literatury i orzecznictwa. W ducha tego okresu wpisywała się regulacja
holenderska. Należy ją ocenić jako odpowiednią w treści i czasie reakcję ustawodawcy na bieżące
problemy obrotu. Nowelizacja BW określiła zakres podmiotowy umowy, zwłaszcza to, kto jest
legitymowany do jej zawarcia po stronie profesjonalnej, standard wykonania obowiązków umownych
oraz ich katalog, dekretując tym samym minimalny poziom ochrony strony słabszej. Jej przełomowość
ujawniała się zwłaszcza w zastosowanej cywilnoprawnej metodzie bezpośredniej regulacji relacji
świadczeniodawcy i pacjenta, co można odczytywać jako pewien manifest, podkreślenie
równoprawnej pozycji obydwu stron za pomocą reżimu prawa i norm prawnych, które taką równość
proklamują najpełniej ze wszystkich innych. Holenderska inicjatywa legislacyjna o poszerzeniu BW o
treść postanowień umowy o leczenie medyczne niewątpliwie wpisywała się w ówcześnie prowadzącą
przez doktrynę prawa medycznego dyskusję o istotnych problemach występujących w obrocie,
dostrzegając cechy pozwalające na wyróżnienie tej umowy, jako typowej umowy nazwanej. Tak też
można odbierać inicjatywę ustawodawcy litewskiego, a to z uwagi na pewne opóźnienie, z jakim
problemy dyskutowane na arenie europejskiej wybrzmiewają w literaturze krajowej państw Europy
Środkowo-Wschodniej. Mimo tego w dalszej mierze wprowadzone przepisy oddawały ducha dyskursu
prowadzonego w latach 90 XX w. Należy jednak zastrzec, że w przeciwieństwie do rozwiązania
holenderskiego propozycja litewska ma mniejszą doniosłość praktyczną, z uwagi na ograniczenie
stosowania przepisów tylko do prywatnej części rynku usług medycznych. Innymi słowy
normatywizacja przepisów umowy w latach 90 XX w. miała głęboki sens dla aktualnej wówczas
potrzeby wyjaśnienia i rozpowszechnienia praw i obowiązków obciążających każdą z jej stron.
Mając na uwadze powyższe okoliczności, zupełnie inaczej przychodzi ocenić rozwiązanie
niemieckie i czeskie, które zostały wprowadzone prawie dwie dekady później. W międzyczasie
problematyka prawa medycznego dalej ewoluowała. Wraz z rozwojem gospodarczym lat 90 coraz
bardziej komplikował się obrót rynkowy. Postęp techniczny, szczególnie w medycynie, przyniósł nowe
wyzwania i możliwości. Ujawnił też problemy, które wymagały rozwiązania na płaszczyźnie
normatywnej. Dyskusja przestała dotyczyć wizji relacji świadczeniodawcy i pacjenta jako takiej,
rozkładu sił stron, ich praw i obowiązków, a przeniosła się do zagadnień bardziej szczegółowych i
kazuistycznych. Dotychczasowe problemy wybrzmiały, stając się zagadnieniami wyjaśnionymi.
Charakter relacji i jej podstawową treść zaczęto uznawać za oczywistość, za niesporną bazę do dalszej
dyskusji. Ta rozgorzała w przedmiocie wspólnotowego rynku usług medycznych, dyrektyw
antycypowanych, badań klinicznych, surogacji, eutanazji, manipulacji genetycznych, zagadnień
transplantacyjnych, telemedycyny, równości dostępu do opieki zdrowotnej. Z tej perspektywy,
rozwiązanie niemieckie i czeskie nie odzwierciedliło bieżących problemów występujących w obrocie,
lecz podsumowało to, co było jasne i utrwalone w orzecznictwie oraz literaturze. Przepisy ustawy
niemieckiej i czeskiej nie oddają ducha dyskusji prowadzonej w czasie ich wprowadzania, lecz
nawiązują do tego, co roztrząsano 20 lat wcześniej. Dzięki nim został rozstrzygnięty tylko jeden
problem główny, mianowicie przesądzono umowny charakter relacji świadczeniodawcy i pacjenta
niezależnie od tego, czy została nawiązana w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia, czy poza
nim. W pozostałym zakresie lektura przepisów obydwu rozwiązań legislacyjnych prowadzi do wniosku,
iż tak naprawdę zadekretowano to, co w roku 2013 i 2014 było dla doktryny i orzecznictwa tych krajów
jasne i niebudzące wątpliwości. Szczególnie przykład regulacji niemieckiej pokazuje, że jest ona niczym
innym, jak przeniesieniem dorobku nauki i orzecznictwa lat 60, 70, 80 i 90 na grunt BGB. Należy
podkreślić, że większe znaczenie dla sytuacji pacjenta niż nowelizacja BGB z roku 2013 miała nowela
tej ustawy z roku 2002, kiedy to ustawodawca niemiecki umożliwił pacjentom dochodzenie
rekompensaty krzywdy ex contractu. Legislacyjna zachowawczość obydwu ustawodawców razi. Pod
tym względem nie można odmówić racji krytykom zastosowanych rozwiązań, powtarzając za nimi, iż
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wprowadzone przepisy nie wzbogaciły ustawodawstwa. Niemiecka i czeska inicjatywa legislacyjna,
mając na uwadze zwłaszcza ich treść jawi się, jako spóźniona dla realizacji wyznaczonych przed nimi
założeń.
Żadne z państw, których prawodawstwo zostało objęte szczegółową analizą, nie postanowiło
normatywizować relacji świadczeniodawcy i pacjenta w innej ustawie niż kodeks cywilny. Wydaje się
słusznym założenie, że właśnie kodeks cywilny, jako uniwersalny akt normatywny regulujący
podstawowe stosunki prywatnoprawne, a nie inna ustawa zapewnia najprzystępniejszy dostęp do
wiedzy o normach prawnych, dając największe szanse jej rozpowszechnienia. Sceptycy mogą
oczywiście twierdzić, iż założenie o kształtowaniu świadomości prawnej przeciętnego obywatela
poprzez lekturę kodeksu cywilnego jest złudne. Jednakże wychodząc z takiego założenia należałoby w
ogóle wątpić w sens normatywizowania czegokolwiek. Niski poziom społecznej znajomości regulacji
prawnych, obciąża system edukacyjny, a nie prawny. Oczywiście ilość i obszerność powstających
regulacji prawnych może powodować trudności w rozpoznaniu aktów prawnych i przepisów mających
zastosowanie do oznaczonego stanu faktycznego, jednakże nie zmienia podstawowego założenia o
tym, że prawo powstaje przede wszystkim z myślą o wszystkich uczestnikach obrotu, a nie tylko
prawnikach. Żaden inny akt prawny nie jest tak społecznie rozpoznawalny i nie daje takiej szansy
(niezależnie od sporu co do jej wielkości) na rozpowszechnienie wiedzy o podstawowych stosunkach
prawa prywatnego, jak kodeks cywilny. Z perspektywy systemowej, zwłaszcza potencjału
oddziaływania na świadomość społeczną miejsce redakcji przepisów jest więc zupełnie właściwe.
Wszystkim analizowanym rozwiązaniom legislacyjnym można zarzucić ogólność. Oczywiście
różnią się między sobą ilością jednostek redakcyjnych, jak też rozpiętością podejmowanej problematyki
zagadnień, jednak lektura każdego z nich pozostawia wrażenie o niepełności regulacji. Wynika to z
dwóch okoliczności, które są ze sobą bezpośrednio związane. Po pierwsze, jak wskazano już we
wprowadzaniu do niniejszej pracy, prawo medyczne nie jest samodzielną gałęzią prawa. Stanowi
konglomerat norm prawnych z różnych dziedzin regulujących relacje, w jakie wchodzą uczestnicy
systemu ochrony z zdrowia. Jako, że przedmiot zagadnień objętych granicami prawa medycznej jest
szeroki, to też ich regulacja następuje za pomocą różnych metod, zwłaszcza administracyjnej i cywilnej.
Skala regulacji administracyjnej powoduje, że prawo medyczne ma charakter prawa resortowego.
Tworzeniem przepisów nie zajmują się specjaliści komisji kodyfikacyjnych, lecz pracownicy właściwych
komórek organizacyjnych ministerstw. Z tego względu tworzona regulacja jest bardzo obszerna, wręcz
kazuistyczna. Po drugie, co jest konsekwencją pierwszego, daleko idąca złożoność zagadnień, które
przychodzi uregulować nie przystaje do możliwości jakie daje kodeks cywilny. Przepisy kodeksów
powinny być zredagowane w jak najprostszy i najklarowniejszy sposób. Zwykle kodeksowe typy umów
nazwanych zostają opisane w zaledwie kilkunastu jednostkach redakcyjnych (artykułach), z których
każda dzieli się na kilka podjednostek (paragrafy) o długości dwóch, trzech zdań. Wydaje się więc, że
formuła kodeksowa nie przystaje do wielowątkowości problemów podejmowanych w ramach prawa
medycznego i kazuistycznego modelu ich rozwiązywania. Ogólność analizowanych regulacji jest
właśnie tego najlepszym odzwierciedleniem. Zarzut ten nie powinien być jednak rozstrzygający. Kodeks
cywilny, zwłaszcza w zakresie regulacji umów nazwanych prezentuje informacje podstawowe. Wynika
to z założenia, iż w treść norm zostają ujęte tylko te zagadnienia, które uchodzą za fundamentalne,
charakterystyczne, a przez to wyróżniające dany stosunek pośród innych. Sformułowanie umowy
nazwanej czerpie uzasadnienie właśnie z ujawnienia tego co typowe dla danego stosunku prawnego
lub grupy takich stosunków. Szczegółowej regulacji kwestii kazuistycznych może dokonywać akt
odrębny, do którego przepisy kodeksowe odsyłają. Zresztą z takiej konstrukcji z powodzeniem
korzystają ustawodawca holenderski, litewski, niemiecki i czeski (7.446 ust. 4, 7.455 ust. 2, 7.457 ust.
1, 7.461, 7.462 ust. 2, 7.464 ust. 2 lit. a) BW; 6.729 ust. 1 i 2, 6.732 CK; § 630f pkt 3 BGB; § 2636 pkt 2,
§ 2640 pkt 2, § 2642 pkt 1 OZ). Poza tym nadmierna kazuistyka stoi w sprzeczności z założeniami
kodeksu, jako aktu uniwersalnego, regulującego w sposób możliwie najprostszy podstawowe stosunki
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prywatnoprawne. Rozbudowanie treści każdej z umów nazwanych doprowadziłoby do utraty
przejrzystości tekstu prawnego i spadku jego walorów informacyjnych.
Prawodawstwo Holandii, Litwy, Niemiec i Czech oraz projekt DCFR, stanowią bardzo cenne źródło
informacji na temat obowiązujących i proponowanych sposobów normowania treści umownego
stosunku prawa medycznego. Studia komparatystyczne pozwalają stwierdzić, że nie ma jednej,
wspólnej wszystkim państwom UE wersji regulacji przedmiotowej umowy. Można jednak wyróżnić
zagadnienia postrzegane w każdym z ustawodawstw jednakowo.
Po pierwsze, za takie uważam miejsce redakcji przepisów, która nastąpiła w kodeksach cywilnych.
Po drugie, jednolita jest kwalifikacja umowy. Postrzega się ją jako umowę szczególnego zaufania,
starannego działania, wzajemną, stanowiącą odmianę umowy o świadczenie usług. Po trzecie, we
wszystkich ustawodawstwach przyjmuje się, że przedmiotem wyróżniającym usługę
świadczeniodawcy spośród innych usług, jest istota jego aktywności, stanowiąca oddziaływanie na
życie i zdrowie człowieka. Aktywność ta, co znajduje wyraz w warstwie językowej przepisów, opiera się
na regule evidence-based medicine. W ten sposób wszyscy ustawodawcy wyłączyli spod bezpośredniej
regulacji praktyki z zakresu medycyny niekonwencjonalnej. Po czwarte, wszyscy legislatorzy
koncentrują się w pierwszej kolejności na normowaniu aktywności świadczeniodawcy mającej
charakter leczniczy. Dają w ten sposób wyraz pierwotnemu powołaniu osób wykonujących zawody
medyczne. Po piąte, punktem wspólnym regulacji jest to, że żadna z nich nie przewiduje
bezpośredniego stosowania przepisów do relacji nawiązywanych przez podmioty świadczące usługi
kosmetyczne z pogranicza medycyny. Z pewnym zastrzeżeniem dotyczącym regulacji czeskiej,
punktem stycznym będzie również wyłączenie spod jej zakresu aktywności farmaceutów. Po szóste, w
każdym ustawodawstwie podobnie została ukształtowana warstwa podmiotowa. Kontrakt jest
jednostronnie profesjonalny. Stronę fachową tworzą osoby wykonujące zawód medyczny lub
podmioty posługujące się takimi osobami w swojej działalności gospodarczej. Stroną odbierającą
usługę jest laik, powszechnie określany mianem pacjenta. Po siódme, za jednolitą należy uznać
regulację podstawowych umownych praw i obowiązków stron.
Mimo wyszczególnionych podobieństw, szereg zagadnień został jednak opracowany odmiennie.
Po pierwsze, dotyczy to kwestii używanej nomenklatury. Przedmiotowa umowa występuje pod różną
nazwą. Inaczej opisuje się też pojęcie obowiązku głównego świadczeniodawcy, jak też samego
świadczeniodawcę. Po drugie, w różny sposób warstwa językowa przepisów ukazuje oparcie
aktywności świadczeniodawcy na regule evidence-based medicine. W tym celu wykorzystywany jest
przymiotnik „medyczny” odnoszony stylistycznie do pojęcia leczenia, pojęcia praktyki lub działalności
gospodarczej, pojęcia przedmiotu obowiązku głównego, czy pojęcia standardu, którego
świadczeniodawca ma przestrzegać. Po trzecie, różne jest podejście do normowania aktywności
świadczeniodawcy, które nie posiadają celu leczniczego. Raz następuje to wprost z wyraźnej woli
legislatora, a w pozostałych przypadkach, stosowanie przepisów do takiej aktywności jest wynikiem
raczej praktyki obrotu niż czerpie z wyraźnej podstawy normatywnej. Po czwarte, za powszechnie
występującą nie można uznać wyraźnie sformułowanej dyrektywy odpowiedniego stosowania
przedmiotowych przepisów do stosunków prawa medycznego nawiązywanych bez podstawy
umownej. Po piąte, nie każdy z ustawodawców określił wyraźnie charakter norm regulujących
stosunek prawa medycznego. Po szóste, odmiennie ukształtowano próg wiekowy, którego
przekroczenie uprawnia do zawarcia przedmiotowej umowy. Po siódme, przekonanie o umownym
źródle stosunku prawa medycznego nawiązanego w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia nie
jest powszechne. Po ósme, odmiennie kształtuje się objętość regulacji. Wynika to głównie zróżnic w
zakresie i szczegółowości normowania zagadnień pośrednio związanych z istotą podstawowych praw i
obowiązków stron, tj. statusu małoletniego i przedstawicieli ustawowych, pełnomocnictw
medycznych, oświadczeń na wypadek utraty zdolności do wyrażenia woli, transplantacji, zbierania
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danych medycznych do badań naukowych. Inaczej prezentują się również okresy przedawnienia
roszczeń oraz regulacja instytucji procesowo-dowodowych mających wzmocnić stronę słabszą.
Przedstawione dotychczas wnioski, zwłaszcza ta ich cześć, która zawiera uwagi krytyczne w
stosunku do treści przepisów regulujących typy umów nazwanych, nie oznacza, że przeprowadzenie
podobnej inicjatywy w Polsce jest trwale spóźnione, a przez to bezcelowe. Należałoby raczej skorzystać
z doświadczeń krajów ościennych, rozsądnie określając cel, do którego osiągnięcia powinny zmierzać
wprowadzane przepisy, jak też, to, jaką nadać im treść, aby nie narazić się na zarzut jurydyzacji
komunałów, lecz odzwierciedlić doniosłość umowy o świadczenie zdrowotne, rozwiązując przy okazji
najważniejsze problemy na co dzień ujawniane w obrocie. Jak pokazuje przykład niemiecki i czeski
przedmiotowej zmiany nie powinno się wprowadzać nie zważając na bieżące problemy obrotu i już
istniejący dorobek doktryny oraz judykatury. W przeciwnym razie kodeksowa normatywizacja umowy
o świadczenie zdrowotne jako typu umowy nazwanej stanie się wyłącznie dekretacją tego, co już
wiemy, ograniczając się do spełnienia postulatu upatrującego w k.c. aktu prawnego, którego treść
odzwierciedla najczęściej zawierane w obrocie prawnym stosunki umowne, co wydaje się być
niewielkim pocieszeniem.
W kolejnym dziale zamierzam naświetlić dwie zasadnicze kwestie systemowe. Po pierwsze, że
istnieje przestrzeń dla stosowania prywatnoprawnej metody regulacji stosunków prawa medycznego
w Polsce. Po drugie, że istnieje potrzeba kodeksowej regulacji umowy o świadczenie zdrowotne, gdyż
obowiązujący model rekonstrukcji treści stosunku prawa medycznego w oparciu o przepisy innych
typów umów nazwanych nie przystaje do specyfiki obrotu, pozostawia tą treść niejasną i nie zapewnia
jego stronom należytej ochrony interesów.
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DZIAŁ II
POLSKA REGULACJA UMOWNEGO STOSUNKU
PRAWA MEDYCZNEGO. UJĘCIE SYSTEMOWE
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ROZDZIAŁ I
KONSTYTUCYJNY MODEL OCHRONY ZDROWIA
Rozważania na temat pozycji umowy (jako źródła prywatnoprawnego stosunku prawa
medycznego) w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, muszą rozpocząć się od analizy
przepisów najwyższego rzędu. Obok wzmiankowanych we wstępie uwarunkowań historycznych oraz
zaprezentowanej w dziale I analizy prawnoporównawczej, to w nich należy poszukiwać argumentów
przemawiających za posługiwaniem się prawem zobowiązań jako narzędziem wymiany dóbr.
Konstytucja RP deklaruje prawo do ochrony zdrowia w art. 68. Jednostka redakcyjna została
zlokalizowana w rozdziale II, oddziale poświęconym prawom ekonomicznym, socjalnym i kulturalnym.
Prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne należą do praw drugiej generacji, których dynamiczny rozwój
nastąpił po II Wojnie Światowej. Prawa socjalne zapewniają dostęp do określonego rodzaju świadczeń
pozytywnych ze strony państwa427. Rzeczony artykuł składa się z 5 ustępów, które nie posiadają
jednorodnego charakteru prawnego.
Art. 68 ust. 1 Konstytucji RP wyraża prawo podmiotowe do ochrony zdrowia428. Adresatem i
podmiotem tego prawa jest każdy człowiek. Prawo do ochrony zdrowia jest prawem socjalnym429.
Decyduje o tym nie tylko umiejscowienie przepisu, ale przede wszystkim jego treść. Ta jest
determinowana, w przeważającej mierze, interesami ekonomicznymi państwa. Wprawdzie zdrowie
jako wartość konstytucyjna nie podlega kwantyfikacji pieniężnej, jednak nie może uchodzić uwadze, że
wykonanie przez władzę publiczną obowiązków, pozwalających chronić to dobro i korzystać z prawa
do jego ochrony, ma już wymiar ekonomiczny. Zakres przedmiotowy prawa do ochrony zdrowia jest
kształtowany przez ustawodawcę zwykłego, który zobowiązany jest pogodzić jego granice z
możliwościami finansowymi państwa430.
Prawo do ochrony zdrowia należy pojmować dwuaspektowo. W aspekcie negatywnym wyraża
się w zakazie podejmowania przez państwo działań godzących w to dobro (procesy życiowe jednostki).
W ujęciu pozytywnym to nakaz podjęcia działań, które zdrowie ludzkie mają zachować. Treścią prawa
do ochrony zdrowia w aspekcie pozytywnym jest uprawnienie do korzystania z funkcjonalnego
systemu ochrony zdrowia, ukierunkowanego na zwalczanie i zapobieganie chorobom, urazom i
niepełnosprawności431. Należy zastrzec, że system ochrony zdrowia stanowi sumę instytucjonalnych i
normatywnych urządzeń umożliwiających realizowanie celów medycyny prewencyjnej i naprawczej432.
Regulacja zawarta jest w wielu ustawach traktujących o różnych wycinkach rzeczywistości społecznej,
których wspólnym mianownikiem jest ochrona życia i zdrowia. Należy tu wymienić u.p.r.m., regulującą
ochronę życia i zdrowia w przypadkach wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla tych wartości,
u.d.l., regulującą podstawowe zasady i warunki wykonywania działalności leczniczej, ustawy
normujące wykonywanie zawodów medycznych (u.z.l., u.z.p.p., u.d.lab., u.z.fiz., u.z.f.) jako akty
reglamentujące dostęp do zawodu, którego istota zakłada podejmowanie aktywności oddziałujących
na dobra w postaci życia i zdrowia, ustawy szczególne, przewidujące reguły udzielania świadczeń
zdrowotnych wymagających osobnej regulacji (u.p.p.p.t.k.n., u.p.s.k., u.l.n., u.o.z.p.). Wreszcie,
przychodzi wymienić u.ś.o.z., która stanowi wykonanie delegacji konstytucyjnej zawartej w art. 68 ust.
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2, określając nie tylko warunki i zakres udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, ale także szereg
dalszych zagadnień szczegółowych.
Art. 68 ust. 2 Konstytucji RP nie jest kategoryzowany jednorodnie. Upatruje się w nim nośnika
normy gwarancyjnej, zapewniającej obywatelowi prawo równego dostępu do świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych433, normy programowej434, a także zwraca się
uwagę, że brzmienie przepisu mogłoby wskazywać, iż wyraża zasadę prawa przedmiotowego435.
Nakaz równego traktowania obywateli w dostępie do świadczeń wyklucza ich weryfikowanie
ze względu na wiek, wykonywaną pracę, miejsce zamieszkania, czy choroby dziedziczne436. Dostęp ten
ma być niezależny od zamożności, w szczególności stopnia partycypacji beneficjenta systemu w
zbieraniu zasobów pieniężnych, z których pokrywane są koszty wytworzenia świadczeń opieki
zdrowotnej. Podmiotem deklarowanego uprawnienia nie jest już każdy, lecz wyłącznie obywatel. Z
kolei jego korelat stanowi obowiązek skierowany do władzy publicznej w postaci skonstruowania
systemu ochrony zdrowia, w którym obywatele na równych zasadach będą mogli korzystać ze
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustrojodawca przesądził, że
warunki i zakres udzielania świadczeń w ramach tego systemu zostaną określone w ustawie. Powyższe
prowadzi do wniosku, że choć art. 68 ust. 1 Konstytucji RP wyraża publiczne prawo podmiotowe do
ochrony zdrowia, to sam przepis konstytucyjny nie stanowi podstawy roszczenia o sfinansowanie
konkretnej procedury medycznej. Takie roszczenie można wywodzić dopiero z konkretnej normy
ustawowej437.
Art. 68 ust. 3-5 Konstytucji RP statuują normy programowe, wyznaczające cele, do realizacji
których powinna zmierzać władza publiczna. Ustrojodawca zaakcentował konieczność zapewnienia
szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w
podeszłym wieku. Osoby te zostały wyróżnione ze względów humanitarnych, wobec zasadniczo
cechujących je zwiększonych potrzeb i mniejszej samodzielności438. Ponadto, władze publiczne
obowiązane są zwalczać choroby epidemiczne, zapobiegać degradacji środowiska oraz popierać rowój
kultury fizycznej.
Rozważania na temat deklarowanego w art. 68 Konstytucji RP prawa do ochrony zdrowia nie
mogą odbyć się bez chociaż syntetycznego zaakcentowania jego relacji względem innych wartości
konstytucyjnych. W orzecznictwie TK podkreśla się, że konstytucyjne gwarancje ochrony zdrowia
trzeba wywodzić z konstytucyjnych gwarancji życia ludzkiego, a konstytucyjne gwarancje życia
ludzkiego z zasady demokratycznego państwa prawnego439. Szczególnie akcentowany jest związek
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występujący między prawem do ochrony zdrowia, prawem do ochrony życia (art. 38) a godnością
ludzką (art. 30). TK wskazał, że prawo do ochrony zdrowia jest pośrednio zakorzenione w godności
ludzkiej. Pośród praw, których źródłem jest art. 30 Konstytucji RP, podstawowe znaczenie mają te,
które nawiązując wprost do istoty godności ludzkiej, wyrażają jej kwintesencję, mają charakter praw
fundamentalnych. Za takie uchodzi prawo do ochrony życia. Z ochroną życia bardzo ściśle związana jest
ochrona zdrowia, rozumiana przez TK w szczególności jako prawo do zachowania życia i jego obrony,
gdy staje się zagrożone. Jeżeli więc nie zostały zapewnione prawne instrumenty ochrony życia, trudno
przyjmować istnienie mechanizmów chroniących godność człowieka. Literatura podkreśla, że w ten
sposób TK jasno wyłożył istotę prawa do ochrony zdrowia, która jest zakotwiczona w godności.
Ustawodawca nie może zakazywać lub istotnie utrudniać uzyskania świadczeń zdrowotnych,
ratujących życie oraz chroniących przed ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu440. Choć prawo do życia jest
prawem osobistym, formalnie odrębnym od prawa do ochrony zdrowia, to możliwy jest ich zbieg.
Dochodzi do niego wówczas, gdy wadliwe regulacje albo zaniechania w ochronie zdrowia powodują
naruszenia prawa do życia albo narażenie go na niebezpieczeństwo441. W związku z powyższym,
ustawodawca, tworząc system ochrony zdrowia, zwłaszcza określając warunki i zakres świadczeń
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, musi mieć na uwadze aksjologię
demokratycznego państwa prawnego, w szczególności nienaruszalność godności ludzkiej.
Z dotychczasowych rozważań należy wywieść następujące wnioski. Art. 68 Konstytucji RP
określa podstawowe obowiązki władzy publicznej w ochronie zdrowia i korelujące z nimi uprawnienia
jednostki. Prawo do ochrony zdrowia, deklarowane w art. 68 ust. 1 Konstytucji RP, obejmuje treść
przepisów zawartych w ust. 2-5, które na różnym poziomie szczegółowości regulują obowiązki władzy
publicznej442. Łączna analiza wszystkich ustępów art. 68 Konstytucji RP pozwala stwierdzić, że
wartością konstytucyjną, która podlega ochronie jest zdrowie ludzkie w wymiarze indywidualnym i
zbiorowym (zdrowie publiczne). Rzeczony przepis jest wyrazem socjalnej wizji państwa w dziedzinie
ochrony zdrowia. Jego aktywna rola ma polegać na wykonaniu zadania własnego, w postaci
zaspokajania potrzeb zdrowotnych obywateli, poprzez stworzenie efektywnego systemu ochrony
zdrowia, w ramach którego, ze środków publicznych, będą udzielane świadczenia opieki zdrowotnej.
Ustawa zasadnicza nie przesądza w jaki sposób państwo ma wykonać swoje zadanie, w szczególności,
jaki model systemu ochrony zdrowia powinien zostać wdrożony. Norma konstytucyjna nie czyni też z
władzy publicznej podmiotu wyłącznie legitymowanego do wykonywania czynności realizujących to
zadanie. Jej obowiązek sprowadza się do zapewnienia obywatelom świadczeń opieki zdrowotnej, co
nie jest równoznaczne z wymaganiem, aby państwo je bezpośrednio wytwarzało. Może to mieć
miejsce, lecz nie musi. Wskazując, że warunki i zakres udzielania świadczeń zdrowotnych określa
ustawa, ustrojodawca pozostawia ustawodawcy zwykłemu daleko idącą swobodę zbudowania
systemu ochrony zdrowia. Co prawda, nie jest ona bezwzględna, gdyż ogranicza ją treść innych
wolności, praw i zasad konstytucyjnych, jednak w jej ramach ustawodawca może posłużyć się jednym
z istniejących na świecie modeli ochrony zdrowia, spróbować je połączyć, zbudować odrębny od
dotychczas znanych, określić charakter więzi prawnych występujących między aktorami tego systemu,
ustalić źródła i sposób finasowania świadczeń, zakres, warunki i przebieg zaspokajania potrzeb
zdrowotnych. Ponadto, norma konstytucyjna nie sprzeciwia się funkcjonowaniu wolnego rynku
zaspokajania potrzeb zdrowotnych, opartego na zasadzie odpłatności indywidualnej, istnieniu
dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych, ani też nie stoi na przeszkodzie tworzeniu
440

L. Bosek, Prawo wobec medycyny i biotechnologii. Zbiór orzeczeń z komentarzami (red. M. Safjan), Warszawa
2011, s. 57.
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L. Bosek, Konstytucja RP…, s. 1545.
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J. Trzciński, Konstytucyjne prawo do zdrowia na tle art. 35 Karty Podstawowych Praw Unii Europejskiej (w:)
Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje (red. L. Garlicki, A. Szmyt), Warszawa
2003, s. 302.
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prywatnych podmiotów zaspokajających potrzeby zdrowotne, aktywnych zarówno w ramach
publicznego systemu ochrony zdrowia, jak i poza nim443.
W celach pomocniczych, w orzecznictwie TK444 sformułowano wytyczne konstrukcyjne, które
publiczny system ochrony zdrowia powinien spełniać, tak aby w świetle art. 68 ust. 1 Konstytucji RP
mógł zostać uznany za efektywny. Po pierwsze, system opieki zdrowotnej musi zostać wyposażony w
mechanizmy pozwalające na gromadzenie środków publicznych, a następnie wydatkowanie ich na
świadczenia zdrowotne. Nie ma przy tym znaczenia szczegółowa ocena charakteru prawnego środków
odprowadzanych przez obywateli, ważne jest tylko, czy można je zakwalifikować jako środki publiczne.
Po drugie, świadczenia zdrowotne, finansowane z tak zebranych środków, powinny być dostępne dla
obywateli. Nie chodzi o dostępność jedynie formalną, deklarowaną przez przepisy prawne o
charakterze programowym, ale o dostępność rzeczywistą, stanowiącą realizację określonego w art. 68
ust. 1 Konstytucji RP prawa do ochrony zdrowia. Po trzecie, dostęp do świadczeń finansowanych ze
środków publicznych musi być równy dla wszystkich obywateli, niezależnie od ich sytuacji materialnej.
Konstytucja RP nie zakłada powszechnej dostępności do wszystkich znanych i stosowanych, zgodnie z
aktualnym stanem wiedzy medycznej świadczeń zdrowotnych, lecz gwarantuje równość w dostępie
jedynie do tych świadczeń, które ustawodawca w drodze swojego uznania obejmie finansowaniem
publicznym. Po czwarte, zapewnienie wzmiankowanego standardu dostępności do świadczeń
finansowanych ze środków publicznych obciąża władze publiczne. Niedopuszczalne jest wykreowanie
całkowicie rynkowego systemu ochrony zdrowia. W pozostałym zakresie, ustawodawca zwykły,
realizując własne cele polityczne i społeczne, może swobodnie kształtować określony model ochrony
zdrowia. Po piąte, władza publiczna obowiązana jest zadbać, aby stworzony system ochrony zdrowia
był zrozumiały dla obywatela, zwłaszcza w zakresie ustalenia tego, do jakich świadczeń zdrowotnych
ma prawo, aby system ten był transparentny w nadzorze i cechował się jednoznacznymi zasadami
ponoszenia odpowiedzialności.
Kierując się dokonaną przez TK interpretacją art. 68 Konstytucji RP oraz sformułowanymi przez
niego wytycznymi pomocniczymi, ustawodawca uchwalił u.ś.o.z. Jest to ustawa sektorowa, w której
określono warunki i zakres udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych. Jednym z podstawowych warunków prawodawca uczynił udzielanie tych świadczeń w
oparciu o umowę, której syntetycznej charakterystyki dokonam w kolejnym rozdziale. Celowo pomijam
szczegółowe opisywanie trybu zawarcia umowy, jej stron, przedmiotu, treści i formy, jako zbędnych
dla udowodnienia postawionej w pracy tezy badawczej. Kontynuując wywód opisujący przestrzeń dla
stosowania prywatnoprawnej metody regulacji stosunków prawa medycznego, skupiam się na
funkcjach tej umowy, jej konstrukcji i charakterze.
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P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji…, s. 164.
wyrok TK z dnia 7 stycznia 2004 r., sygn. akt K 14/03, LEX nr 82910.
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ROZDZIAŁ II
UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ JAKO
POŚREDNI SPOSÓB NAWIĄZANIA STOSUNKU PRAWA MEDYCZNEGO
I.

Wprowadzenie

Zaspokojenie wszystkich potrzeb zdrowotnych pozostaje utopią. Do tego celu należy dążyć,
lecz w rzeczywistości nawet najbogatsze państwo na świecie nie jest w stanie go osiągnąć. Przyczyna
tkwi m.in. w postępie nauk medycznych, ilości, doniosłości i kosztach leczenia chorób, ich przybywaniu,
czy wydłużeniu średniej długości życia. Asymetria środków finansowych i kosztów zaspokajania tych
potrzeb wymusza ich wartościowanie, a w konsekwencji podjęcie decyzji, które choroby leczyć i w jaki
sposób. Zgodnie z delegacją konstytucyjną, rozstrzygnięcie tego konfliktu nastąpiło w u.ś.o.z. Ustawa
opisując warunki i zakres świadczeń, precyzuje, jakie potrzeby zdrowotne, w jaki sposób i na jakich
zasadach zostaną zaspokojone ze środków publicznych. Zgodnie z przyjętą konstrukcją, państwo
odpowiada jedynie za sfinansowanie świadczenia gwarantowanego, tj. świadczenia opieki zdrowotnej,
wykonanego na zasadach i w zakresie określonym w u.ś.o.z. Taki status spełniają tylko te świadczenia,
które zostały udzielone osobie legitymowanej do ich odbioru (tj. posiadającej status
świadczeniobiorcy), w zakresie wskazanym przez ustawodawcę (jako ujęte w katalogu zakresowym art. 15 ust. 2 u.ś.o.z. i wykazach świadczeń określonych w formie rozporządzenia Ministra Zdrowia,
wydanych na podstawie art. 31d u.ś.o.z.) oraz na sformułowanych przez niego zasadach (u.ś.o.z.: art.
132, art. 20 ust.1, art. 56, art. 57, art. 58; art. 48 u.r.).
Wobec wynikającej z Konstytucji RP swobody kreacji systemu ochrony zdrowia, w celu
wykonania zadania własnego, ustawodawca odwołał się do społecznej gospodarki rynkowej, opartej
na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej, solidarności i współpracy partnerów
społecznych. Wolność gospodarcza posłużyła za fundament ułożenia stosunków między aktorami
publicznego systemu ochrony zdrowia. W jego centralnym punkcie, legislator umieścił państwową
jednostkę organizacyjną, odpowiedzialną za zaangażowanie podmiotów publicznych i prywatnych w
proces zaspokajania potrzeb zdrowotnych obywateli. Organizator systemu (NFZ) dobiera sobie
partnerów gospodarczych, przy pomocy których wykonuje zadanie przypisane władzy publicznej. Ich
współpracę dekretuje narzędzie wykreowane przez ustawodawcę. Jest nim umowa o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej (dalej: umowa o udzielanie świadczeń), której cywilnoprawny charakter
formalnie przesądzono w art. 155 u.ś.o.z. W ten sposób prawodawca nakazał stosowanie do niej
przepisów k.c wprost, jeżeli przepisy u.ś.o.z. nie stanowią inaczej. Poprzez związanie umową, NFZ zobowiązuje
się do finansowania wskazanych w niej świadczeń opieki zdrowotnej. Z kolei świadczeniodawca zobowiązuje się do
ciągłego udzielania tych świadczeń w okresie trwania umowy, na zasadach wniejokreślonych. Doktryna445
445

D. E. Lach, Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych, PiM 3/2006, s. 6; M. Nesterowicz, Odpowiedzialność NFZ
za pozaumowne (ponadlimitowe) świadczenia zdrowotne, PiP 2/2006, s. 5; L. Bosek, Opinia prawna na temat
zawierania umów o świadczenie usług podstawowej opieki zdrowotnej i kontroli ich wykonania przez Narodowy
Fundusz Zdrowia, ZP BAS 1/2012, s. 187; T. Zimna, Zawieranie…, s. 37-40; A. Pietraszewska-Macheta, Ustawa o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz (red. A. PietraszewskaMacheta), Warszawa 2015, s. 936. Z. Banaszczyk, Właściwość…, s. 42; E. Bagińska, System Prawa Prywatnego.
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odpowiedzialność cywilna Narodowego Funduszu Zdrowia w stosunku do ubezpieczenia zdrowotnego, PS 9/2005,
s. 62 i n.; A. Zemke-Górecka, Umowa o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, AP 2/2006, s. 192-193; T. Mróz,
U. Drozdowska, Kilka uwag o statusie prawnym podmiotów ubezpieczenia zdrowotnego w świetle konstrukcji
umowy na rzecz osoby trzeciej (w:) Z aktualnych zagadnień prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Księga
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i judykatura446 powszechnie upatruje w umowie o udzielanie świadczeń stosunku prawa prywatnego,
kwalifikując go jako umowę cywilnoprawną, nazwaną, pozakodeksową, na gruncie której świadczenie
jest spełniane na rzecz trzeciego (tj. świadczeniobiorcy, tutaj uprawnionego pacjenta).
Powołanie przez władzę publiczną państwowej jednostki organizacyjnej, która dla
zaspokojenia potrzeb zdrowotnych obywateli działa w sferze dominium, posługując się instrumentem
typowym dla prawa prywatnego, jest decyzją własną ustawdawcy. Konsekwencją jego decyzji jest
zatem i to, że relacje, które występują między Dyrektorem NFZ a świadczeniodawcą oraz
świadczeniodawcą a świadczeniobiorcą, mają charakter cywilnoprawnych stosunków
zobowiązaniowych. Powyższe nie byłoby możliwe, gdyby nie wynikająca z art. 68 Konstytucji RP daleko
idąca swoboda w wykonaniu przez władzę publiczną zadania własnego.
Uchwalając u.ś.o.z., ustawodawca założył, że właściwości prawa cywilnego, zwłaszcza prawa
zobowiązań, pozwolą w najpełniejszy sposób odzwierciedlić istotę relacji nawiązywanych w ramach
publicznego systemu ochrony zdrowia.
Należy przy tym zastrzec, że umowa o udzielanie świadczeń jest instrumentem jedynie
pośrednio kształtującym stosunki prawa medycznego. Pozwala je nawiązywać, jednakże sama ich nie
tworzy447. Nie odgrywa też decydującej roli w normowaniu ich treści. Świadczą o tym opisane w art.
136 ust. 1 u.ś.o.z. essentialia negotii tej umowy448. Jej regulacja koncentruje się głównie na relacji
zastrzegającego (Dyrektora NFZ) i zobowiązanego (świadczeniodawcy), natomiast dla rekonstrukcji
praw i obowiązków zobowiązanego i uprawnionego (świadczeniobiorcy) odsyła do u.ś.o.z., u.d.l.,
ustaw regulujących zasady wykonywania zawodów medycznych i u.p.p.449 Normowanie relacji
świadczeniodawcy i świadczeniobiorcy jest bardzo ograniczone, następuje w sposób wtórny, tj. o tyle,
o ile dane prawo lub obowiązek jest pochodną warunku stawianego przez zastrzegającego
zobowiązanemu, którego dopełnienia ten pierwszy wymaga dla udzielania świadczeń opieki
zdrowotnej w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia. Zasadniczo są to warunki tworzące
standardy wykonania świadczenia zdrowotnego. Istotę umowy o udzielanie świadczeń należy raczej
postrzegać przez pryzmat niżej opisanej funkcji organizacyjno-wykonawczej, dystrybucyjnej i
kreacyjnej.

Jubileuszowa Profesora Waleriana Sanetry (red. B. Cudowski, J. Iwulski), Białystok 2013, s. 533-534. Na gruncie
stanu prawnego sprzed wejścia w życie u.ś.o.z. za kwalifikacją umowy o udzielanie świadczeń jako stosunku
prawa publicznego opowiadała się E. Łętowska, Prawo umów konsumenckich, Warszawa 1999, s. 444-445.
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r., sygn. akt IV CKN 393/01, LEX nr 279804; wyrok SN z dnia 16 lutego 2005 r., sygn. akt IV CK 541/04, LEX nr
149585; wyrok SN z dnia 29 marca 2006 r., sygn. akt IV CSK 158/05, LEX nr 399773; wyrok SN z dnia 14 lutego
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Taki wniosek płynie w szczególności z lektury art. 136 u.ś.o.z. i rozdziału 2 o.w.u.
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II.

Funkcje umowy o udzielanie świadczeń

1. Funkcja organizacyjno-wykonawcza
Zawarcie umowy o udzielanie świadczeń służy przede wszystkim zorganizowaniu krajowej
siatki świadczeniodawców, przy pomocy których zostaną zaspokojone potrzeby zdrowotne obywateli.
Jak już wskazano powyżej, normy konstytucyjne nie czynią z władzy publicznej podmiotu wyłącznie
legitymowanego do wykonywania zadania własnego. Obowiązek sprowadza się do zapewnienia
obywatelom świadczeń opieki zdrowotnej, co nie jest równoznaczne z wymaganiem, aby państwo je
bezpośrednio wytwarzało. Wystarczy, że władza publiczna zadba o należyte spełnienie zadania przez
podmioty niepubliczne, tak aby interes obywateli nie doznał uszczerbku450. Zmiana podmiotu
wykonującego zadanie z państwowego na inny niż państwowy, nie powoduje, że zadanie traci przymiot
zadania publicznego. Zmianie ulega jedynie charakter udziału państwa w jego wykonaniu z
bezpośredniego na pośredni.
Metoda organizowania partnerów gospodarczych nie zakłada ich wartościowania z uwagi na
pochodzenie majątku. Kontrahentem organu mogą być zarówno podmioty publiczne, jaki i prywatne.
Kontrakt staje się podstawą prywatyzacji zadania publicznego. Prywatyzacja ma charakter prywatyzacji
sensu largo451, o charakterze organizacyjnym. Organ zachowuje rolę organizatora, natomiast
bezpośrednie wykonywanie zadania przejmują jego kontrahenci, głównie podmioty prywatne.
Prywatyzacja organizacyjna mieści się w ścisłych granicach, wyznaczanych przez przepisy ustaw,
wprowadzające wyłączność państwa na prowadzenie działalności pewnego rodzaju, zakazy
przekazywania kompetencji władczych poza struktury organizacyjne administracji publicznej, przepisy
określające formy prywatyzacji, krąg podmiotów legitymowanych do przejęcia zadań, czy też interes
publiczny, z którym prywatyzacja nie może być sprzeczna452. Należy podkreślić, że stosowanie
umownego mechanizmu organizacji krajowej siatki świadczeniodawców, nie prowadzi do prywatyzacji
sensu stricto, tj. sytuacji, w której państwo rezygnuje z zajmowania się niektórymi sprawami i z
odpowiedzialności za wykonanie zadań453. Jak już zostało powiedziane, taką możliwość w dziedzinie
ochrony zdrowia wprost wyklucza orzecznictwo TK454.
W literaturze455 wskazuje się na wzrost społecznych oczekiwań co do aktywności państwa w
zakresie zaspokajania potrzeb społecznych. To powoduje rozrost zadań publicznych, których koszty
realizacji są niewspółmierne do środków, jakimi dysponuje władza. Brak funduszy, kadry, czy sprzętu
wymuszają poszukiwanie nowych rozwiązań. Jednym z nich jest tzw. proces contracting out456,
polegający na zleceniu podmiotom niepaństwowym wytworzenia dóbr pożądanych społecznie.
Uzasadnieniem dla prywatyzacji zadań państwa w drodze umownej jest odciążenie budżetu,
450
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usprawnienie metod współpracy z obywatelem, choćby dlatego, że podmioty prywatne działają
bardziej elastycznie, wykorzystują nowatorskie metody zarządcze pozwalające uzyskać korzystniejsze
efekty, przedstawiają lepszą ofertę dla społeczności pod względem jakościowym i ilościowym.
Ochrona zdrowia jest dziedziną wymagającą szczególnie dużych nakładów finansowych.
Trudno sobie wyobrazić funkcjonalny system, w którym państwo ponosi pełną odpowiedzialność
finansową za jego utrzymanie począwszy od bycia właścicielem wszystkich placówek, całego sprzętu
medycznego, pracodawcą wszystkich przedstawicieli zawodów medycznych i niemedycznych
uczestniczących w procesie świadczenia, jak też organizatorem zaplecza technicznego. Bez wątpienia
system tego rodzaju pozostawałby najdroższym w utrzymaniu, co rzutowałoby na ograniczenie
możliwości zaspokajania potrzeb społecznych w innych dziedzinach.
Umowne przekazanie realizacji zadania podmiotom prywatnym nie tylko umożliwia jego
wykonanie w ogóle, ale także pozwala osiągnąć lepsze efekty w zaspokojeniu potrzeb zdrowotnych.
Umowa o udzielanie świadczeń jest mechanizmem alokacji środków publicznych. Dzięki porozumieniu
państwa z sektorem prywatnym następuje optymalizacja efektu zdrowotnego. Towarzyszy jej spadek
państwowych kosztów realizacji zadania przy jednoczesnej poprawie miejscowej i czasowej
dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, które niejednokrotnie są lepszej jakości. Umowna
metoda regulacji jest korzystna dla państwa, jego kontrahenta, jak też dla obywatela.
Mając na uwadze to, że art. 68 Konstytucji RP nie stanowi podstawy prawnej roszczenia
obywatela o wykonanie określonej procedury medycznej, umowa o udzielanie świadczeń posiada
także właściwości wykonawcze. Jej zawarcie konkretyzuje gospodarczego partnera państwa, zakres i
rodzaj udzielanych przez niego świadczeń opieki zdrowotnej, kreując stan gotowości do
urzeczywistnienia konstytucyjnego prawa obywatela w oznaczonym czasie i miejscu457.

2. Funkcja dystrybucyjna
Funkcja organizacyjno-wykonawcza uwidacznia właściwości konstrukcyjne jakie posiada
instytucja umowy o udzielanie świadczeń. Natomiast funkcja dystrybucyjna określa tę umowę nie od
strony formalnej, lecz materialnej, podkreślając, że jej zawarcie służy rozdziałowi dóbr społecznie
pożądanych.
Zaspokojenie potrzeb zdrowotnych obywateli jest treścią zadania publicznego państwa i
motywem jego aktywności w sektorze ochrony zdrowia. Zaspokojenie potrzeby zdrowotnej następuje
poprzez wykonanie świadczenia opieki zdrowotnej. Jak już wskazano powyżej, zasadniczo458 państwo
nie wytwarza tych świadczeń, lecz organizuje do nich dostęp, uwalniając świadczeniobiorców od
obowiązku pokrycia kosztów ich odebrania. Większa ilość potrzeb zdrowotnych niż środków
pieniężnych wymusza organizację dostępu w określonym zakresie i na określonych zasadach, co
oznacza jego limitowanie. W konsekwencji nie posiada go każdy. Nieodpłatność uzyskania świadczenia
opieki zdrowotnej czyni go przedmiotem starań wielu obywateli. Konkurencja społeczna do
nieodpłatnego zaspokojenia potrzeby zdrowotnej, czyni dostęp do takich świadczeń wartościowym
dobrem.
W zależności od postaci zewnętrznej, dobra można podzielić na materialne i niematerialne.
Dobra materialne są wyodrębnionymi obiektami, wytwarzanymi lub przetwarzanymi w drodze
świadomej działalności ludzkiej i używanymi do zaspokojenia różnorodnych potrzeb. Dobra
457
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niematerialne nie przybierają takiej postaci i stanowią zróżnicowaną kategorię459. W jej graniach mieści
się dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dobro to
występuje w dwóch kategoriach, które określam mianem czynnej i biernej.
Czynny dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej to dobro pożądane przez świadczeniodawców.
Wyraża się w uzyskaniu formalnoprawnej legitymacji do udzielania i rozliczania świadczeń opieki
zdrowotnej, jako tych finansowanych ze środków publicznych. Zasadniczo tylko podmioty wybrane
przez organ uprawnione są do partycypacji w wykonaniu zadania publicznego. Taką współpracą są
zainteresowane w szczególności podmioty prywatne, a to z uwagi na pewność zamówienia i możliwość
osiągnięcia zysku. Umowa z organizatorem systemu nie tylko zapewnia środki pieniężne, ale także
popularyzuje świadczeniodawcę wśród pacjentów. To z kolei zwiększa jego szanse na poprawienie
wyniku finansowego poprzez udzielanie świadczeń prywatnych. Współpraca z organizatorem
publicznego systemu ochrony zdrowia pozwala na rozwój gospodarczy, zapewnia świadczeniodawcy
stabilizację finansową i napływ kontrahentów, minimalizując ryzyko związane z funkcjonowaniem na
rynku zdrowia460.
Bierny dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej to dobro pożądane przez świadczeniobiorców
przejawiające się w możliwości nieodpłatnego zaspokojenia potrzeby zdrowotnej.
Nadwyżka popytu na świadczenia opieki zdrowotnej nad podażą publicznych środków
pieniężnych służących ich finansowaniu jest przyczyną rywalizacji o dostęp do tych świadczeń.
Prowadzą ją zarówno świadczeniodawcy, jak i świadczeniobiorcy. Swobodna rywalizacja może
prowadzić do otwartego konfliktu i wywoływać niepożądany chaos. Przepisy regulujące sposób
zawierania umowy o udzielanie świadczeń, jak i treść jej samej zmierzają do ujęcia tej rywalizacji w
ramy prawne. Przedmiotowa umowa jest środkiem dystrybucji dóbr i sposobem łagodzenia konfliktu
interesów rywalizujących o nie podmiotów. Państwo swoją powagą legitymuje wprowadzony sposób
rozdziału dóbr, których niedostatek zagraża jedności społeczeństwa461.
Rozdział dóbr dokonuje się poprzez trzy sposoby: wymianę, przyznanie i przydział462. Wybór
odpowiedniego z nich warunkuje dziedzina gospodarki, w której ma miejsce aktywność państwa, jej
zakres, treść zadania i rodzaj dystrybuowanego dobra.
Wymiana jest charakterystyczna dla prawa prywatnego. Nie znajduje zastosowania do
dystrybucji dobra dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w nakreślonym wyżej rozumieniu, lecz nie
jest przez to zupełnie obca publicznemu systemowi ochrony zdrowia. Wręcz przeciwnie, ustawodawca
uczynił z niej podstawowy sposób rozliczenia aktywności świadczeniodawców, którzy zostali
dopuszczeni do udzielania tych świadczeń w ramach utworzonego systemu.
Dobro w postaci czynnego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej jest rozdzielane na
podstawie przydziału. Typową cechą tego sposobu dystrybucji jest szerokie zastosowanie regulacji
prawa publicznego. Władza publiczna podejmuje jednostronne działanie dla określenia treści
finansowanych świadczeń, a następnie kreuje warunki i zasady, których spełnienie umożliwia
otrzymanie dostępu do ich udzielania463. Najpierw organ przydzielający dobro stwierdza, czy dany
podmiot odpowiada warunkom wynikającym z ustalonych kryteriów przydziału dobra, a następnie
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bada, czy ten podmiot nadaje się do otrzymania dobra bardziej niż inni zainteresowani464. Finalnym
wyrazem indywidualnego przyznania dobra jest zawarta przez świadczeniodawcę umowa o udzielanie
świadczeń.
Natomiast dobro biernego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej jest rozdzielane na
zasadzie przyznania. Ustrojodawca, jako grupę legitymowaną do jego odbioru wskazał obywateli.
Jednocześnie z uwagi na ograniczone zasoby finansowe, w u.ś.o.z. określił zakres, warunki i zasady
korzystania z przyznanych im dóbr. Weryfikacją spełnienia tych wymogów obciążył zakontraktowanego
świadczeniodawcę. W ten sposób każdemu obywatelowi przyznano prawo dostępu do określonych
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przy założeniu, że ten spełni
warunki jego odbioru.

3. Funkcja kreacyjna
Kreacyjna funkcja umowy o udzielanie świadczeń nie polega na stworzeniu ogólnokrajowej
siatki świadczeniodawców. W przeciwnym razie nie różniłaby się od funkcji organizacyjnowykonawczej. Funkcja kreacyjna ma względem niej charakter wtórny i wyraża się poprzez zmiany, jakie
następują w świadomości społecznej, zarówno w wymiarze generalnym, jak i jednostkowym.
W wymiarze generalnym umowa o udzielanie świadczeń tworzy pole wymiany informacji
między uczestnikami publicznego systemu ochrony zdrowia, przyczyniając się do budowy
społeczeństwa obywatelskiego465. Umowa jawi się jako przejaw upodmiotowienia społeczeństwa,
społeczności lokalnych, rozmaitych grup i organizacji oraz poszczególnych obywateli. Aktualna
tendencja zmian ustrojowych i politycznych oznacza, między innymi, rezygnację z omnipotencji i
paternalizmu państwa, otwierając przestrzeń dla aktywności podmiotów niepaństwowych. Jest to
celowe nie tylko z uwagi na wyżej opisaną optymalizację efektów, ale także z uwagi na rozbudzanie
poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro i utożsamiania się z celami, do osiągniecia których dąży
państwo. Obywatelska samoświadomość zbiorowa decyduje o współuczestnictwie w społeczeństwie
oraz o zainteresowaniu poszczególnych jego członków dobrem wspólnym466. To z kolej pozwala na
rozwijanie i ulepszanie mechanizmów służących realizacji tego dobra. Przekazywanie zadań
publicznych podmiotom prywatnym obok demokratyzacji społeczeństwa, powoduje zacieranie granic
między państwem a społeczeństwem467. Oczywiście umowa o udzielanie świadczeń nie może
doprowadzić do zjednoczenia interesu publicznego z interesem indywidualnym, niemniej jednak
pozwala przynajmniej objąć ochroną każdy z nich.
Zmiany świadomości w wymiarze jednostkowym odnoszą się zarówno do świadczeniodawców,
jak i świadczeniobiorców.
Informacje uzyskane dzięki wykonywaniu umowy o udzielanie świadczeń nie są
wykorzystywane jedynie wewnątrz publicznego systemu ochrony zdrowia i dla jego potrzeb, ale także
kreują świadomość świadczeniodawców dla rozwoju prowadzonej przez nich działalności. Nabyte
doświadczenie i wiedza co do stanu rynku zdrowia pobudzają do podejmowania decyzji o zwiększaniu
kompleksowości oferty, wprowadzaniu nowych innowacyjnych rozwiązań, czy rozpoczęciu aktywności
w nowych dziedzinach medycyny.
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Zawarcie umowy o udzielanie świadczeń wyróżnia podmiot, który stał się jej stroną. Skoro
państwo powierzyło wybranym podmiotom środki publiczne, to znaczy że pozytywnie zweryfikowało
ich kompetencje do wykonania zadania publicznego. Pacjenci otrzymują w ten sposób wiadomość, że
dana osoba jest gwarantem prawidłowego wykonania świadczeń zdrowotnych. To może być również
impulsem zachęcającym do skorzystania z innych usług, nawet jeżeli są świadczone poza publicznym
systemem ochrony zdrowia.

III.

Modyfikacje instytucji prawa prywatnego dla potrzeb wykonania zadania publicznego

Umowa prawa prywatnego jest źródłem cywilnoprawnych stosunków typu
zobowiązaniowego. Tymczasem, jako metoda regulacji, została zastosowana w systemie ochrony
zdrowia, zbudowanym z norm publicznoprawnych, wykorzystywanych do ochrony interesu
publicznego. Z tego powodu oraz dla zadośćuczynienia funkcjom, jakie ustawodawca postawił przed
umową o udzielanie świadczeń, jej charakterystyczne cechy, jako źródła stosunku zobowiązaniowego
musiały ulec daleko idącym modyfikacjom.
Cechą typową i zarazem wyróżniającą zobowiązaniowe stosunki prawne jest równorzędna
pozycja stron. Relacja tego typu opiera się na autonomii woli stron, przejawiającej się w swobodzie
kontraktowania. Jej istota zakłada zapewnienie stronom jak największego wpływu na ukształtowanie
celu i treści umowy. Swoboda kontraktowania obejmuje ułożenie treści zobowiązaniowych stosunków
prawnych (wybór określonego rodzaju umowy oraz stricte kształtowanie jej treści), jak też możliwość
zawarcia umowy (decyzji o jej zawarciu lub niezawarciu, wyborze kontrahenta, rozwiązaniu
istniejącego stosunku prawnego)468.
Poniżej wskazuję, że na gruncie umowy o udzielanie świadczeń swoboda kontraktowania nie
występuje, co w założeniach ustawodawcy ma sprzyjać spełnieniu zadania państwa przy ograniczeniu
ryzyka naruszenia interesu publicznego.

1. Swoboda decyzji o zawarciu umowy
Narodowy Fundusz Zdrowia (dalej: NFZ, Fundusz lub Płatnik) jest państwową jednostką
organizacyjną posiadającą osobowość prawną utworzoną w drodze ustawy. Fundusz nie jest jednostką
organizacyjną (statio fisci) właściwą do reprezentowania Skarbu Państwa, lecz samodzielną i odrębną
osobą prawną, nabywającą prawa i zaciągającą zobowiązania we własnym imieniu469. Stosują się do
niego przepisy k.c. dotyczące osób prawnych. Jednocześnie, jako państwowa jednostka organizacyjna,
podlega rygorom prawa finansów publicznych470. Nie jest więc organem administracji publicznej w
rozumieniu ustrojowym (sensu stricto) i nie ma generalnej kompetencji do stosowania środków
prawnych właściwych organom administracji publicznej471. Prezes NFZ, jak i dyrektorzy oddziałów
wojewódzkich NFZ, stanowią „inne organy państwowe”472, które z mocy prawa powołane są do
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załatwiania spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych. Organy NFZ
należy klasyfikować jako organy administracji publicznej w znaczeniu funkcjonalnym473 (sensu largo).
Fundusz, jako wyspecjalizowana jednostka organizacyjna, działa we własnym imieniu, lecz na
rzecz świadczeniobiorców. Został utworzony w celu realizacji zadania publicznego przypisanego
państwu w art. 68 ust. 2 Konstytucji RP. NFZ działa w przepisanej u.ś.o.z. formie, w określonym czasie
i miejscu. Zawarcie umów o udzielanie świadczeń nie należy do sfery jego możliwości, lecz powinności.
Po drugie, dla wykonania zadania publicznego, NFZ nie może zrezygnować z posłużenia się umową na
rzecz formy alternatywnej. Po trzecie, Fundusz nie może zawrzeć innej umowy (typowej lub
nietypowej) niż ta przewidziana w u.ś.o.z. To oznacza, że zawarcie umowy o udzielanie świadczeń nie
jest jego uprawnieniem, lecz obowiązkiem. Dążąc do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych obywateli,
NFZ nie korzysta ze swobody kontraktowania rozumianej jako ogólna możliwość zawarcia lub
niezawarcia umowy w danych okolicznościach faktycznych i możliwość zawarcia lub niezawarcia
umowy danego rodzaju. W tym znaczeniu nie przysługuje mu cywilistycznie rozumiana swoboda
podjęcia działania, z której może zrezygnować, albo z której może skorzystać w innym czasie lub
miejscu, lecz jest determinowany obowiązkiem wynikającym z celu, dla którego osiągnięcia został
utworzony.
Przepisy u.ś.o.z. ściśle określają sposób, w jaki rzeczona umowa może być zawarta. Poza
przypadkami włączenia świadczeniodawcy do systemu podstawowego zabezpieczenia szpitalnego
(dalej: sieć szpitali) obowiązują trzy tryby postępowania, z których dwa stanowią formy zwyczajne
(konkurs, tryb wnioskowy) a jeden tryb nadzwyczajny (rokowania). Z reguły NFZ nie tylko nie może
uchylić się od stosowania jednego z trybów na rzecz alternatywnego rozwiązania474, ale nie posiada
również swobody w wyborze pomiędzy nimi.

2. Swoboda wyboru kontrahenta
Swoboda wyboru partnera gospodarczego jest jednym z przejawów swobody kontraktowania.
Zasadniczo każdy ma prawo do zawarcia umowy z dowolnie wybranym kontrahentem, jak też prawo
do niezawarcia takiej umowy. Wyjątki mogą wynikać z przepisów szczególnych. W przypadku umowy
o udzielanie świadczeń rzeczony wybór jest dalece ograniczony.
Fundusz nie może zawrzeć umowy z każdym, ale tylko ze świadczeniodawcą, który został do
tego wybrany na zasadach określonych w u.ś.o.z. Kontrahentem Funduszu może być jedynie podmiot,
który posiada status świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 u.ś.o.z., niedotknięty ustawowymi
ograniczeniami z art. 132 ust. 3 u.ś.o.z. (przesłanka ogólna). Ponadto, z zastrzeżeniem
świadczeniodawców zakwalifikowanych do sieci szpitali, opisywana umowa może być zawarta tylko z
tymi świadczeniodawcami, którzy przystąpili do postępowania eliminacyjnego (przesłanka szczególna
w postaci wystąpienia zdarzenia pozytywnego) i których oferty nie zostały w jego toku odrzucone
(przesłanka szczególny w postaci niewystąpienia zdarzenia negatywnego).
Przeprowadzając postępowanie eliminacyjne, NFZ dokonuje standaryzacji sposobu
świadczenia. Dochodzi do niej poprzez sformułowanie warunków ogólnych – kwalifikacyjnych oraz
szczególnych – rankingujących. Warunki ogólne tworzą standard minimalny. To m.in. wymagania
kadrowe, sprzętowe, powierzchniowo-lokalowe i czasowe. Wszystkie mają charakter ilościowojakościowy. Świadczeniodawcy, którzy nie są w stanie dopełnić minimalnych oczekiwań państwa, nie
mogą być uznani za jego partnera w procesie wykonywania zadania publicznego. Warunki szczególne
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Stanowisko przedstawicieli Sejmu wyrażone przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie o sygn. akt K 22/13,
zakończonej postanowieniem z dnia 25 czerwca 2014 r., LEX nr 1479978.
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definiują poziom opieki zdrowotnej, do jakiego należy dążyć, aby zwiększać bezpieczeństwo i jakość
udzielanych świadczeń. Spełnienie ich w większym lub mniejszym stopniu pozwala różnicować oferty
świadczeniodawców pod kątem przyjętych kryteriów oceny. Zawarcie umowy następuje ze
świadczeniodawcami, którzy dają gwarancję jej najlepszego wykonania. W świetle obowiązujących
założeń taka pochodzi od świadczeniodawców, których oferty uzyskały największą ilość punktów.
NFZ jest zobligowany do zawarcia umowy ze wszystkimi świadczeniodawcami, których oferty
znalazły się nad tzw. linią odcięcia, aż do wyczerpania środków pieniężnych przeznaczonych na
finansowanie świadczeń w kontraktowanym zakresie. Wynik postępowania konkursowego wiąże
Płatnika, który nie może odmówić zawarcia umowy z podmiotami wybranymi w jego przebiegu
(znajdującymi się nad linią odcięcia).
Ograniczenie swobody wyboru kontrahenta dotyka również świadczeniodawy, który nie może
zawrzeć umowy o udzielanie świadczeń z każdym organem publicznym. Ustawodawca legitymuje w
tym celu wyłącznie NFZ.
Ograniczenie swobody kontraktowania przejawia się także w ograniczeniu inicjatywy
kontraktowania. Zasadniczo uprawnienie do skutecznego zainicjowania procedury zmierzającej do
zawarcia umowy należy do Płatnika. Propozycje zawarcia umowy składane przez świadczeniodawców
bez wezwania NFZ (ogłoszenia o możliwości zawarcia umowy) nie wywierają żadnych skutków
prawnych. Regułą jest ulokowanie inicjatywy kontraktowej po stronie Funduszu475. Świadczeniodawcy
pozostaje tylko śledzić poczynienia kontrahenta i na nie reagować.
Swoboda wyboru partnera gospodarczego obydwu stron jest silnie ograniczona przepisami
prawa publicznego, co czyni umowę o udzielanie świadczeń kontraktem o zaostrzonej kwalifikacji
podmiotowej.

3. Swoboda ułożenia treści i celu
Ułożenie stosunku zobowiązaniowego podlega uznaniu stron, z tym zastrzeżeniem, że jego
treść lub cel nie mogą sprzeciwiać się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia
społecznego. Poza wymienionymi granicami, treść i cel kontraktu są kreowane w całości przez strony,
a przynajmniej przez jedną z nich.
Na gruncie umowy o udzielanie świadczeń szczególnego znaczenia nabiera granica swobody
kontraktowania w postaci ustawy. Po pierwsze NFZ jest państwową jednostką ogranizacyjną powołaną
przez ustawodawcę zwykłego do realizacji zadania własnego. Jego działalność jest bezwzgldnie
podporządkowana realizacji celu konstytucyjnego. Po drugie, NFZ jest jednostką sektora finansów
publicznych. Dlatego też, w swojej aktywności obowiązany jest przestrzegać zasady ich dyscypliny. Po
trzecie, z przepisów u.ś.o.z. wynika, iż NFZ posiada tylko częściowy wpływ na treść przyszłego stosunku
prawnego, gdyż jej zdecydowaną większość projektuje Minister Zdrowia, znajdujący się poza
przedmiotową relacją. Po czwarte, wpływ świadczeniodawcy na kreowanie tej treści jest znikomy (jeśli
nie żaden), co czyni z niej umowę quasi adhezyjną. W konsekwencji umowa o udzielanie świadczeń jest
nie tylko kwalifikowana podmiotowo, ale i przedmiotowo.
Strony umowy o udzielanie świadczeń nie posiadają swobody w zakresie kreowania jej celu.
Ten jest narzucony odgórnie i wynika z Konstytucji RP. Cel umowy o udzielanie świadczeń musi
korespondować z treścią art. 68 Konstytucji RP, odpowiadać wynikającym z niego założeniom
systemowym, a dalej wpisywać się w ustawową konstrukcję publicznego systemu ochrony zdrowia,
która założenia konstytucyjne urzeczywistnia i konkretyzuje. Ustawa zasadnicza stanowiąc o
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obowiązku zaspokajania przez władzę publiczną potrzeb zdrowotnych, oddaje ustawodawcy zwykłemu
legitymację do określenia katalogu świadczeń, które mają odpowiadać na te potrzeby. Przy tym,
zastrzega, że obowiązkiem finansowania ze środków publicznych objęte są wyłącznie świadczenia o
charakterze terapeutycznym. Finansowanie procedur nieleczniczych pozostaje w sferze możliwości
państwa, z której w świetle obecnej treści u.ś.o.z. ustawodawca nie skorzystał. Umowa o udzielanie
świadczeń jest narzędziem wykonania zadania państwa w celu nakreślonym w Konstytucji RP i
skonkretyzowanym na gruncie u.ś.o.z. W związku z powyższym, poprzez własne uzgodnienia, strony
tej umowy nie mogą zarzucić osiągnięcia celu zaspokajania potrzeb zdrowotnych w sposób założony
przez ustawodawcę lub zmienić przyjętego sposobu rozumienia tego celu.
Rozpoczynając wywody odnośnie swobody układania treści umowy, należy powtórzyć, że NFZ,
jako państwowa jednostka organizacyjna, podlega reżimowi dyscypliny finansów publicznych. Działa
na podstawie i w granicach swojego planu finansowego. Wartości zawieranych umów o udzielanie
świadczeń muszą znaleźć pokrycie w planie finansowym. Środki, którymi dysponuje płatnik, są
przeznaczone na realizację zadania publicznego w kształcie nadanym przez Konstytucje RP i u.ś.o.z. Ich
wydatkowanie jest ściśle powiązane z jego treścią i nie podlega umownej modyfikacji.
W dalszej mierze swobodę ułożenia treści ogranicza złożona konstrukcja umowy o udzielanie
świadczeń. Tworzą ją akty prawne różnego rodzaju i charakteru. Należą do nich umowa sensu stricto,
o.w.u., rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych, wydane na podstawie
art. 31d u.ś.o.z. oraz szczegółowe warunki umów przybierających postać zarządzeń Prezesa NFZ
wydane w oparciu o art. 146 ust. 1 pkt 2 u.ś.o.z. Krótkiej analizy wymaga status każdego z
wymienionych aktów.
W formie rozporządzenia zostały określone o.w.u. oraz wykazy świadczeń gwarantowanych.
Rozporządzenia są aktami wykonawczymi, wydanymi przez legitymowany do tego organ (w tym
wypadku Ministra Zdrowia), na podstawie oraz w granicach upoważnienia ustawowego. Jako akty
powszechnie obowiązującego prawa, w określonym czasie i miejscu, uzupełniają treść zawartej przez
strony umowy.
Projekty rozporządzeń są co prawda poddawane konsultacjom publicznym, jednak to Minister
Zdrowia dokonuje ostatecznej redakcji ich postanowień. Strony umowy o udzielanie świadczeń nie
mają decydującego wpływu na treść inkorporowanych do niej fragmentów, gdyż treść ta jest im
narzucana przez podmiot władzy wykonawczej476, niebędący w ogóle stroną umowy477.
Rozporządzenia regulują znakomitą większość postanowień umownych478. W tym zakresie
ustawodawca wyłącza swobodę stron do redagowania kontraktu, konstruując go z własnej inicjatywy,
za pomocą powszechnie obowiązujących norm prawa publicznego. Strony umowy nie mogą zmienić,
ograniczyć, ani też znieść postanowień rozporządzeń. Dodatkowo, sposób uregulowania o.w.u. jako
aktu powszechnie obowiązującego prawa wyklucza sądową kontrolę jego treści. Rozporządzenie z
476

Szerzej: D. E. Lach, Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – część
2, MPP 2/2005, s. 43.
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jednej strony określa ogólne warunki umowy, jest więc umownym wzorcem, z drugiej strony jest
jednocześnie aktem normatywnym, a więc należy do systemu źródeł prawa, przez co kształtuje treść
umowy w takim samym stopniu, jak ustawa479. Jego postanowienia nie podlegają ocenie pod kątem
potencjalnej abuzywności480, chociaż Płatnik będzie miał względem swojego kontrahenta pozycję
silniejszą niż przedsiębiorca wobec konsumenta.
Postanowienia rozporządzeń ograniczają swobodę kształtowania treści umowy poprzez
wyłączenie większości zagadnień spod uzgodnień stron. Jednocześnie kwestie wyłączone spod
regulacji indywidualnej zostały ukształtowane w sposób korzystny dla strony państwowej.
Szczegółowe warunki umów przybierają postać zarządzeń Prezesa NFZ. Kształtują treść
kontraktu, jako kwalifikowane wzorce umowne, będące elementem umowy, a wprowadzone do niej
pośrednio przez odesłanie481. Ich treść nie może dotyczyć warunków realizacji danego świadczenia
gwarantowanego, określonego w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 31d u.ś.o.z.
Szczegółowe warunki umów są formułowane przez Prezesa NFZ. To oznacza ich jednostronne
narzucanie świadczeniodawcom, którzy mogą je przyjąć w całości lub w ogóle. Mimo, że de lege lata
zarządzenia (wzorce umowne) nie ograniczają swobody kontraktowania, to faktycznie marginalizują
wpływ świadczeniodawcy na treść zawieranej umowy. W ten sposób materia, nieobjęta zakresem
rozporządzeń, zostaje jednostronnie ukształtowana przez NFZ, a jego kontrahent nie ma na jej treść
żadnego wpływu. Płatnik samodzielnie formułuje wzorzec, tak aby jego treść należycie chroniła jego
interesy.
Stosownie do przepisów u.ś.o.z., zwłaszcza art. 142 ust. 6, pole do negocjacji stanowi ilość
świadczeń opieki zdrowotnej podlegających wykonaniu w okresie rozliczeniowym oraz ich cena
jednostkowa. W moim przekonaniu swoboda kontraktowania w tym zakresie jest jednak ograniczona.
Istota przepisu została wypaczona przez praktykę jego stosowania, ukształtowaną pod wpływem
monopolistycznej pozycji Płatnika. W toku postępowania eliminacyjnego płatnik ogłasza tzw. cenę
oczekiwaną, tj. kwotę płaconą za jednostkę rozliczeniową, po której spodziewa się zawrzeć umowę.
Zadeklarowanie w ofercie ceny oczekiwanej oznacza otrzymanie maksymalnej ilości punktów
przyznawanych w kryterium ceny. Im cena proponowana wyższa od tej oczekiwanej, tym niższa jest
ilość przyznanych za nią punktów. Każdy racjonalny świadczeniodawca, motywowany rywalizacją o
kontrakt, koryguje podaną wstępnie stawkę ceny, dla uzyskania jak największej ilość punktów.
Podejmowane zachowania nie odpowiadają pojęciu negocjacji, a raczej licytacji, gdyż
świadczeniodawcy postępują z ceny tak, aby ich oferta przedstawiała się jak najkorzystniej dla Płatnika.
Efekt końcowy polega zwykle na tym, że wszystkie umowy są zawierane po cenie oczekiwanej przez
Fundusz. Różnice punktowe wynikają z odmiennej oceny potencjału wykonawczego w innych
kryteriach. Rezultatem przyjętego mechanizmu jest wykupywanie świadczeń po jak najniższych
cenach, często odstających od cen rynkowych482. Trudno zasadnie twierdzić, że świadczeniodawca
negocjuje cenę jednostki rozliczeniowej, gdyż ta jest mu pośrednio narzucana.
Podobne ograniczenie swobody kontraktowania występuje w odniesieniu do negocjowania
ilości świadczeń opieki zdrowotnej. Wielokrotnie zdarza się, że świadczeniodawcy o dużym potencjale
wykonawczym przedstawiają ofertę na poziomie, który wyczerpuje środki pieniężne przeznaczone na
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kontraktowany zakres. Wybór takiego świadczeniodawcy skutkowałby ograniczeniem lokalizacji, w
których świadczeniobiorcy mogliby uzyskać odpowiednie zaopatrzenie. Celem zróżnicowania dostępu
do świadczeń opieki zdrowotnej na kontraktowanym obszarze, NFZ kategorycznie zaleca obniżenie
ilości oferowanych świadczeń tak, aby przeznaczonych środków wystarczyło na kilku lub nawet
kilkunastu świadczeniodawców. Brak zmiany propozycji skutkuje niepodpisaniem protokołu zbieżności
z negocjacji, co zamyka świadczeniodawcy drogę do wybrania jego oferty. W rzeczywistości
kontrahentowi Funduszu pozostaje przystać na taką propozycje lub zaniechać zawarcia umowy w
ogóle.
Wyżej opisywane ograniczenie swobody ułożenia treści nie występuje w razie zawierania
umowy o udzielanie świadczeń w trybie wnioskowym. Świadczeniodawca może zostać kontrahentem
Płatnika tylko na jego warunkach.
Z perspektywy świadczeniodawcy swoboda kontraktowania, polegająca na ułożeniu treści
stosunku prawnego z NFZ wręcz nie istnieje. Po stronie Płatnika doznaje zaś istotnych ograniczeń.
Obowiązujące przepisy są nakierowane na uniemożliwienie wpływania na treść tej umowy przez
partnera Funduszu. Po pierwsze, zastosowanie powszechnie obowiązujących aktów prawnych ma na
celu wyłączenie spod uzgodnień stron jak największego obszaru materii umownej. Po drugie, w
zakresie niewyłączonym przez rozporządzenia, uprawnienie do proponowania treści stosunku posiada
wyłącznie Fundusz. Po trzecie, w zakresie dotąd nieuregulowanym, tj. w odniesieniu do ceny i ilości
świadczeń opieki zdrowotnej utrzymywana jest fikcja swobody kontraktowania. Monopolistyczna
pozycja Płatnika kładzie się cieniem na obiektywną możliwość wynegocjowania treści tych elementów,
sprawiając, że NFZ i tak zawiera umowę na pożądanych przez siebie warunkach cenowych i ilościowych.
Rzeczywista swoboda świadczeniodawcy sprowadza się do zawarcia umowy na przygotowanych
warunkach lub niezawarcia jej wcale. To pokazuje, że obok ograniczeń podmiotowych ten stosunek
prawny dotykają daleko idące ograniczenia przedmiotowe.

4. Dalsze modyfikacje de facto instytucji prawa cywilnego
Oprócz dotąd wskazanych ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych należy odnotować, iż
dla wykonania zadania publicznego ustawodawca, za pomocą norm prawa publicznego, zmienia
dotychczas znany sposób funkcjonowania instytucji prawa cywilnego. Dotyczy to zwłaszcza instytucji i
zasad wykorzystywanych podczas postępowania prowadzonego w sprawie zawarcia umowy o
udzielanie świadczeń, takich jak negocjacje, reguły reprezentacji, czy znanej konstrukcji umowy na
rzecz trzeciego.
Postępowanie konkursowe składa się z dwóch części. W części jawnej konkursu komisja
stwierdza prawidłowość jego ogłoszenia, liczbę złożonych ofert, otwiera koperty lub paczki z ofertami,
ustala, które z nich spełniają warunki postępowania, jak też przyjmuje do protokołu zgłoszone przez
oferentów wyjaśnienia lub oświadczenia. W części niejawnej komisja dokonuje wyboru
świadczeniodawców, poprzedzając go negocjacjami z tymi, którzy zostali zakwalifikowani do tego
etapu. Pierwsza modyfikacja dotyka właśnie organizowanych negocjacji. Ich podstawowym założeniem
jest wspólne uzgodnienie istotnych postanowień umowy. Tymczasem NFZ i świadczeniodawca nie
postępują ze swoich stanowisk. Nie dochodzi do wzajemnych ustępstw, lecz de facto do narzucenia
woli stronie słabszej przez stronę silniejszą. Ciężar postępowania, z dialogu przyszłych kontrahentów
został przerzucony na wzajemną rywalizację oferentów, przybierającą postać niejawnej licytacji ceny,
w której NFZ pełni rolę obserwatora. Druga modyfikacja odnosi się do momentu zawarcia umowy.
Zgodnie z art. 72 k.c., zawarcie umowy w przebiegu negocjacji następuje z chwilą osiągnięcia przez
strony porozumienia co do wszystkich postanowień, które były nimi objęte. Tymczasem z faktu
podpisania protokołu zbieżności, tj. uzgodnienia wszystkich postanowień objętych zakresem
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negocjacji, nie wynika skutek zawarcia kontraktu. W tym przypadku negocjacje nie zmierzają do
zawarcia umowy, lecz do ostatecznego ustalenia ceny oraz liczby planowanych świadczeń. Celem
negocjacji nie jest ustalenie elementów przedmiotowo istotnych umowy o udzielanie świadczeń, lecz
ostateczne ustalenie dwóch niezbędnych składników oferty zmierzające do wyłonienia
najkorzystniejszej ze złożonych ofert483. Podstawą do zawarcia przedmiotowej umowy jest dopiero
dokonanie wyboru danego świadczeniodawcy przez komisję. Choć nie wynika to wprost z przepisów,
zawarcie umowy następuje dopiero w pewien czas po dokonaniu wyboru, poprzez oświadczenia
Funduszu o przyjęciu oferty kontrahenta484.
Z zastrzeżeniem kontraktowania świadczeniodawców włączonych do sieci szpitali, umowa o
udzielanie świadczeń jest zawierana w jednym z trzech trybów, z których konkurs ofert posiada status
trybu zasadniczego. Znajduje on zastosowanie do kontraktowania zdecydowanej większości zakresów
świadczeń opieki zdrowotnej. Postępowanie prowadzi komisja będąca tymczasowym ciałem
utworzonym w obrębie struktury oddziału wojewódzkiego. Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia,
komisja ulega rozwiązaniu. U.ś.o.z. różnicuje podmiot który: prowadzi postępowanie, negocjacje,
dokonuje wyboru świadczeniodawców od podmiotu, który umowę faktycznie zawiera. Co więcej,
można odnieść wrażenie, że u.ś.o.z. zniekształca podstawowe zasady reprezentacji osób prawnych.
Umowa o udzielanie świadczeń nie jest zawierana z NFZ, jako osobą prawną, lecz z Dyrektorem NFZ,
będącym jedynie organem, przez który działa jednostka terenowa osoby prawnej. Wydaje się jednak,
że nie powinno być to poczytywane za modyfikację zasad prawa cywilnego, lecz niefortunny skrót
myślowy485.
Umowa o udzielanie świadczeń wykorzystuje konstrukcję umowy na rzecz trzeciego. Zgodnie
z art. 393 § 2 k.c. zastrzeżenie spełnienia świadczenia na rzecz osoby znajdującej się poza umową może
być do pewnego momentu odwołane. Z uwagi na pozycję systemową NFZ i cel jego działania, należy
uznać, że do istoty tej umowy, będzie należała nieodwołalność zastrzeżenia. Jednocześnie nie będzie
stanowiła dla świadczeniobiorcy podstawy dla formułowania przeciwko Funduszowi roszczenia o
wykonanie określonego świadczenia opieki zdrowotnej486. Odmienne nazywane są również stosunki
między podmiotami takiego zobowiązania. Stosunek pokrycia, zapłaty i waluty są określane
odpowiednio mianem stosunku organizacji świadczeń, opieki zdrowotnej oraz ubezpieczenia487.

IV.

Umowa o udzielanie świadczeń a umowa administracyjna

Umowa o udzielanie świadczeń, jako źródło stosunku cywilnoprawnego typu
zobowiązaniowego, nie odzwierciedla charakterystycznej dla niego równości stron i możliwości
wpływania na jego treść. Możliwość wyboru czasu i miejsca zainicjowania kontraktu, kontrahenta,
swoboda wykonania również zostały ograniczone. Jednocześnie, przepisy prawa publicznego
modyfikują istotę wykorzystywanych w toku zawierania umowy instytucji i zasad prawa cywilnego,
zmieniając ich podstawowe znaczenie. Przykład umowy o udzielanie świadczeń pokazuje jak znacznie
kontrakt ten został oparty na przepisach bezwzględnie obowiązujących488, typowych dla reżimu
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administracyjnego. Dotychczasowe obserwacje skłaniają wręcz do rozważenia, czy z
materialnoprawnego punktu widzenia umowa o udzielanie świadczeń nie jest umową administracyjną.
Co prawda ta instytucja nie posiada wyraźnego zakotwiczenia w polskim ustawodawstwie. Jednakże
jej wyróżnienia, jako dwustronnej i niewładczej formy działania administracji, dokonuje doktryna489 na
podstawie obserwacji i analiz ustawodawstw innych krajów UE. Jej przedstawiciele prezentują różne
koncepcje, jednakże szereg cech wydaje się być wspólny dla większości z nich.
Przedmiotem umowy administracyjnej jest wykonanie obowiązku państwa, zadania
publicznego, za którego spełnienie jest odpowiedzialna władza publiczna. Umowa jest więc zawierana
dla realizacji celu, zwykle bezpośrednio związanego z zaspokojeniem potrzeby społecznej. Umowa
administracyjna służy realizacji interesu społecznego, a odbiorcą świadczeń z niej wynikających jest
bliżej niezidentyfikowany beneficjent.
Przynajmniej jedną ze stron umowy jest organ administracji publicznej, a przedmiot umowy
mieści się w zakresie działalności statutowej organu lub w zakresie zadań, dla których realizacji został
utworzony.
Umowa jest zawierana w postępowaniu eliminacyjnym. Z jednej strony postępowanie
nakierowane jest na wyłonienie podmiotów dających gwarancję jak najlepszego wykonania zadania
publicznego, mocno ograniczając lub wykluczając możliwość ich zmiany podczas trwania umowy, z
drugiej strony postępowanie zmierza do wykluczenia praktyk korupcyjnych. Tryb postępowania organu
jest ściśle opisany przepisami ustawy, a ich naruszenie niesie za sobą sankcję nieważności.
Inicjatywa kontraktowa przysługuje jedynie organowi. Jednocześnie, postępowanie jest oparte
na dwóch naczelnych zasadach tj. równego traktowania jego uczestników i uczciwej konkurencji.
Autonomia stron umowy w zakresie kształtowania jej treści jest mocno ograniczona aktami
powszechnie obowiązującego prawa. Bezwzględnie obowiązujące normy prawa publicznego niemal w
całości determinują treść kontraktu.
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Wykonanie umowy jest nie tylko wyraźnie monitorowane przez organ, ale także nie jest wolne
od jego władczej ingerencji. Organ posiada prawo jednostronnego interpretowania zdarzeń
powstających w toku wykonywania umowy, ich oceny i wyciągania konsekwencji prawnych względem
swojego kontrahenta.
Umowę administracyjną wyróżnia także wewnętrzny tryb odwoławczy, przewidujący kontrolę
instancyjną rozstrzygnięć kierowanych pod adresem kontrahenta organu. Niezależnie od tego, istnieją
również zewnętrzne środki ochrony prawnej, takie jak możliwość odwołania się przez kontrahenta do
sądu.
Niektórzy przedstawiciele doktryny przedstawiają dodatkowe cechy wyróżniające umowę
administracyjną. Wskazuje się między innymi, że umowa może być zawarta tylko w sytuacjach, kiedy
organ posiada kompetencje do załatwienia sprawy w formie aktu administracyjnego, co stawia umowę
administracyjną w pozycji alternatywy dla władczego rozstrzygnięcia organu490. Umowa może dotyczyć
tylko sfery wykonywania prawa491. Dodatkowo wskazuje się, że jedynymi sądami legitymowanymi do
rozpatrywania sporów wynikłych na gruncie umowy są sądy administracyjne492. Podnosi się również,
że przedmiot umowy jest tak silnie związany z administracją, że nie mógłby bez niej funkcjonować493,
czy też argument, iż przyjęcie umowy administracyjnoprawnej sensu stricto może nastąpić tylko tam,
gdzie regulacja kontraktu jest zupełna w tym sensie, że nie wymaga odwołania się wprost do pojęć z
zakresu prawa cywilnego. Innymi słowy, jeśli wszystkie nieuregulowane w umowie kwestie, od
zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych począwszy, na wadach oświadczeń woli i
zasadach wykonania zobowiązań skończywszy będą regulowane poza kodeksem cywilnym494.
Zestawiając znamiona umowy administracyjnej z konstrukcją umowy o udzielanie świadczeń
można wskazać szereg podobieństw.
Celem zawarcia umowy o udzielanie świadczeń jest zaspokojenie potrzeb zdrowotnych
obywateli. Przez to wypełniane jest konstytucyjne zadanie państwa, a realizacji ulega interes publiczny.
O podporządkowaniu jednostkowych interesów świadczeniodawców interesowi publicznemu
świadczy także charakter norm prawnych, które tworzą relację stron. Stosunek prawny został ułożony
tak, aby NFZ posiadał pozycję dominującą. Typowa dla prawa cywilnego równość stron umowy jest
istotnie zaburzona. Co więcej, kontrahent Funduszu nie posiada możliwości skorzystania z form
ochrony, z jakich korzystają na gruncie prawa prywatnego podmioty słabsze. Zamknięta jest też droga
kontroli sądowej stosowanych wzorców umownych495, oraz praktyk rynkowych NFZ, gdyż Płatnik został
wyjęty przez ustawodawcę spod działań kontrolnych Prezesa UOKiK. W rezultacie kontrakt jest
zawierany, wykonywany i rozliczany tak, jak chce tego władza publiczna, a rola jej kontrahenta
ogranicza się tylko do dostarczania świadczeń na zasadach przewidzianych przez państwo.
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Kontrahentem świadczeniodawcy jest organ administracji publicznej sensu largo. Jego
uprzywilejowana pozycja została zbudowana dzięki ograniczeniu wpływu świadczeniodawcy na treść
stosunku prawnego oraz uczynienia przez ustawodawcę z NFZ monopolisty rynkowego, posiadającego
inicjatywę kontraktową. Fundusz, choć nie wykorzystuje władczych form działania administracji, to w
istocie posiada władztwo faktyczne496 wynikające z jego pozycji rynkowej.
Wyeliminowanie swobody kontraktowania nastąpiło poprzez ustalenie treści stosunku
prawnego w drodze powszechnie obowiązujących aktów prawnych oraz wyposażenie NFZ w
uprawnienie do jednostronnego narzucania preferowanej przez siebie treści umowy w zakresie
nieobjętym normami aktów wykonawczych. Treść kontraktu niemal w całości poddano regulacji
publicznoprawnej, formułowanej przez Ministra Zdrowia oraz Prezesa NFZ. Do uzgodnienia między
stronami pozostawiono jedynie wycinek treści odpowiadającej cenie i ilości świadczeń. Swoboda
kontraktowania w odniesieniu do tych elementów jest jednak pozorna z uwagi na ekonomiczne
uwarunkowania systemu. Monopolistyczna pozycja NFZ sprawia, że jest on zdolny do narzucenia
pożądanej przez siebie treści umowy także i na tym polu. W rzeczywistości swoboda świadczeniodawcy
sprowadza się jedynie do zawarcia i wykonywania umowy na warunkach narzuconych przez Fundusz
lub do jej niezawarcia w ogóle. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej może być
potraktowana nawet jako umowa quasi adhezyjna.
Dominująca pozycja Funduszu uwidacznia się także w toku wykonywania umowy o udzielanie
świadczeń. Nie chodzi więc już tylko o zdolność jednostronnego narzucania postanowień umownych,
kształtujących sposób postępowania świadczeniodawcy, ale także posiadanie szczególnych uprawnień
kontrolnych oraz uprawnień do samodzielnego rozstrzygania sporów powstałych na gruncie jej
wykonania. Formuła ta pozwala NFZ na jednostronną interpretację zdarzeń oraz przypisywanie im
doniosłości prawnej według swojej oceny. Co prawda u.ś.o.z. formułuje instrumenty pozwalające
zakwestionować zasadność podjętych czynności, jednakże odbywa się to przed Prezesem NFZ, co
oznacza, że strona umowy pozostaje sędzią we własnej sprawie.
Powyższe porównanie pokazuje, że przy dokonaniu pewnych zmian legislacyjnych497 charakter
umowy o udzielanie świadczeń mógłby zostać z łatwością skorygowany. Z drugiej strony, celowość tego
zabiegu wydaje się być wątpliwa. W mojej ocenie dotychczasowe rozważania pokazują, że
zastosowanie instrumentu prawa prywatnego w systemie opartym na normach publicznoprawnych
jest świadomym zabiegiem ustawodawcy i opiera sią na przekonaniu, że to właśnie umowa pozwala
na optymalne wykonanie zadania publicznego. Kontrakt jest jednym z trzech instrumentów
prywatyzacji zadań publicznych. Występuje w tej roli obok przepisu prawa i decyzji administracyjnej.
Władza publiczna chętnie sięga po instrument umowy, gdyż w odróżnieniu od pozostałych podstaw
zapewnia większą elastyczność organizacyjną, przy jednoczesnej możliwości należytego
zabezpieczenia interesu publicznego. Z reguły administracja publiczna ucieka się do prawa cywilnego
tam, gdzie uczestniczy w obrocie jako nabywca towarów i usług potrzebnych do jej funkcjonowania, a
przez nią nie wytwarzanych498.
Podporządkowanie prawa prywatnego prawu publicznemu przejawiające się w marginalizacji
swobody kontraktowania i modyfikacji instytucji tego prawa jest czynione dla pełnej realizacji funkcji
496

Należy podkreślić, za J. Łętowskim, Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1990, s. 204205, że w obecnych realiach obrotu władczość to nie tylko prosty, konwencjonalny przymus administracyjny.
Najbardziej widoczna, dokuczliwa i często bolesna władczość to przymus o ekonomiczno-socjologicznym
charakterze, a więc ten którego klasyczna teoria w ogóle nie chce uznać za przymus i chętnie widzi go w ramach
nie władczej administracji. Podobnie: A. Kubiak, Perspektywy rozwoju form konsensualnych w polskim prawie
administracyjnym (w:) Umowy w administracji (red. J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun), Wrocław 2008, s. 80-81; W.
Chrościelewski, Imperium…, s. 59.
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Np. poprzez ustalenie właściwości sądów administracyjnych i usunięcie odesłania do k.c. z art. 155 u.ś.o.z.
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P. Stec, Umowy w administracji publicznej a zasada autonomii woli…, s. 111.
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umowy o udzielanie świadczeń, które legły u podstaw koncepcji obecnego modelu publicznego
systemu ochrony zdrowia. To z ich perspektywy należy oceniać pozycję systemową tej umowy.
Wykorzystując ją, ustawodawca dąży do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych obywateli, lecz rezygnuje
z regulacji stosunków, jakie nawiązują ze świadczeniodawcami w zakresie zbędnym dla zabezpieczenia
środków publicznych przed marnotrawstwem.
Władza publiczna znosi stojącą przed obywatelem przeszkodę, która często wstrzymuje go od
nawiązania stosunku prawa medycznego, a polegającą na konieczności pokrycia kosztów wytworzenia
świadczenia opieki zdrowotnej. Przejęcie obowiązku zapłaty następuje co prawda na zasadach i w
zakresie wskazanym w u.ś.o.z., lecz generalnie ułatwia, a niekiedy w ogóle umożliwia nawiązanie tego
stosunku. Natomiast wypełnienie go treścią następuje głównie w oparciu o przepisy k.c., u.d.l., ustaw
regulujących wykonywanie zawodów medycznych i u.p.p.
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ROZDZIAŁ III
UMOWNY STOSUNEK PRAWA MEDYCZNEGO NA TLE REGULACJI K.C.
I.

Wprowadzenie

Dotychczas wskazałem, że w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia, relacja
świadczeniodawcy i pacjenta powstaje dzięki zawartej przez NFZ i świadczeniodawcę umowie o
udzielanie świadczeń. Na jej gruncie pacjenta utożsamia się z osobą trzecią, uprawnioną do odebrania
świadczenia z umowy zawartej na jej rzecz. Umowa o udzielanie świadczeń stanowi więc pośredni
sposób nawiązania stosunku prawa medycznego, który w obrębie publicznego systemu ochrony
zdrowia traktuje się jako zobowiązaniowy stosunek pozaumowny499.
Osobiście reprezentuję pogląd, zgodnie z którym relacja świadczeniodawcy i pacjenta
nawiązywana na podstawie autonomii woli, posiada charakter umowny, niezależnie od tego, czy
zachodzi w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia, czy poza nim500. Wskazują na to poniższe
argumenty.
Po pierwsze, niezależnie od okoliczności faktycznych, stosunkowi prawa medycznego przyświeca
zasadniczo tożsamy cel nawiązania. Jest nim zaspokojenie potrzeby zdrowotnej. Jak już wcześniej
pokazano, to, iż publiczny system ochrony zdrowia jest zbudowany z norm administracyjnych nie
powoduje, że nie ma w nim miejsca na rozwiązania prawa prywatnego. Możliwość sięgania do takich
rozwiązań daje Konstytucja RP, a ich potrzebę akcentuje sama u.ś.o.z. W przeciwnym razie
ustawodawca nie sięgałby po instrument umowy dla organizacji krajowej siatki świadczeniodawców.
Prawo cywilne nie traci pola do zastosowania przez sam tylko fakt skonstruowania systemu normami
innego charakteru501. System publiczny został utworzony dla ułatwienia zaspokajania potrzeb
zdrowotnych, co należy odczytywać tak, że państwo przyjmuje na siebie obowiązek zapewnienia
warunków, w których obywatelowi łatwiej przyjdzie nawiązać relację ze świadczeniodawcą. Poza tym,
zauważalny jest stały trend rozpowszechniania prawa cywilnego jako regulatora coraz większej liczby
występujących w obrocie stosunków gospodarczych.
Po drugie, w obydwu przypadkach, relacja powstaje, przebiega i wygasa w taki sam sposób.
Posiada swój wyraźny początek i koniec. Cechuje ją dobrowolność i konsensualność. Pacjent bazuje na
swojej autonomii502, dokonując wyboru podmiotu, którego opiece zamierza się poddać. Strony
składają zgodne oświadczenia woli, decydując o kształcie i przebiegu procesu udzielenia świadczenia
zdrowotnego, a ocena dopuszczalności ułożenia treści stosunku jest prowadzona z perspektywy
przepisów prawa cywilnego i ustaw branżowych. Reżim kontraktowy najpełniej odzwierciedla
autonomię stron tej relacji.
Po trzecie, aktywność świadczeniodawcy podejmowana w każdych warunkach posiada taki sam
status formalny. Zarówno prawo krajowe, jaki i europejskie503, rozpoznaje ją jako usługę.
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J. Jończyk, Strony i stosunki…, s. 35.
Podobnie: M. Ciemiński, Odszkodowanie za szkodę niemajątkową w ramach odpowiedzialności ex contractu,
Warszawa 2015, s. 369 i n.
501
M. Sośniak, Cywilna…, s. 28.
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Element autonomii woli stron lakonicznie akcentuje również M. Safjan, Kilka refleksji wokół problematyki
zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu szkody wyrządzonej pacjentom, PiM 1/2005, s. 12.
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W świetle postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w
sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (Dz.U. L 88 z 4.4.2011, str. 45—65)
świadczenie zdrowotne jest usługą korzystającą ze swobody przepływu. Tak też wcześniej ETS w sprawach: G.
Luisi & G. Carbone v Ministero del Tesoro, wyrok z dnia 31 stycznia 1984 r. w połączonych sprawach 286/82 i
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Po czwarte, treść podstawowych obowiązków stron, jak też kolejność ich wykonywania w ramach
i poza publicznym systemem ochrony zdrowia, jest podobna i niezmienna504. Świadczeniodawca
obowiązany jest udzielić świadczenia zdrowotnego, wykonać obowiązek informacyjny, poszanować
autonomię pacjenta, prowadzić dokumentację medyczną oraz dochować tajemnicy. Pacjent powinien
uiścić wynagrodzenie oraz współdziałać przy odbiorze świadczenia zdrowotnego. Co prawda, w ramach
publicznego systemu ochrony zdrowia odpada obowiązek zapłaty wynagrodzenia, gdyż płatności
dokonuje podmiot trzeci, lecz nie jest przecież zjawisko obce prawu cywilnemu. Nadto, modyfikacja
zasad płatności nie wpływa na treść praw i obowiązków stron, nie zmienia istoty relacji505 ani celu jej
nawiązania, zwłaszcza, że treść praw pacjenta jest zawsze taka sama.
Piątym argumentem, będącym jednocześnie pochodną czwartego, jest charakterystyczna dla
prawa cywilnego równość stron506. Podejmowana na przestrzeni ostatnich lat inicjatywa
ustawodawcza, zwłaszcza w zakresie skatalogowania praw pacjenta i skorelowania ich z obowiązkami
świadczeniodawcy, doprowadziła do wyrównania pozycji stron. Obecny stan prawny zakłada
porzucenie koncepcji paternalizmu na rzecz partnerstwa, czyniąc z pacjenta aktywnego uczestnika
procesu terapeutycznego.
Szóstym argumentem, przemawiającym za postawioną tezą jest to, że niezależnie od okoliczności
nawiązania opisywanej relacji, ocena niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków
świadczeniodawcy będzie prowadzona na podstawie tych samych reguł prawa cywilnego507, prawa
zobowiązań.
Siódmy argument odnosi się do konstrukcji świadczeń gwarantowanych współfinansowanych ze
środków publicznych, tj. tych, do których pacjent dopłaca ze środków własnych (leki, wyroby
medyczne, środki pomocnicze, transport sanitarny, itd.). Na jakiej podstawie dochodzi do przesunięcia
majątkowego względem świadczeniodawcy, jeśli nie umownej? To samo świadczenie jest spełniane na
jednej podstawie prawnej, która nie ulega różnicowaniu w zależności od skali partycypacji pacjenta w
kosztach jego wykonania. Podział rozliczenia świadczenia między NFZ a pacjenta pozostaje kwestią
wtórną (niejako organizacyjną) względem kwalifikacji prawnej samej relacji. Cały stosunek posiada
charakter umowny, a nie jedynie w zakresie części ceny płaconej ze środków własnych. W przeciwnym
razie istniałby trudny do zrozumienia dualizm.
Ósmy argument odnosi się do wzmocnienia pozycji rynkowej odbiorcy świadczenia zdrowotnego.
Przyjęcie, że stosunek prawa medycznego ma charakter umowny także w ramach publicznego systemu
ochrony zdrowia implikuje możliwość korzystania z reżimu odpowiedzialności kontraktowej. Stronie
należy dać szansę wyboru ścieżki dochodzenia roszczeń, która w jej przypadku jawi się jako
względniejsza. Wybór może być uzależniony od takich kwestii, jak ułatwienia dowodowe,
współodpowiedzialność z szkodę, okres przedawnienia, czy właściwość sądu508. Z uwagi na wcześniej
zarysowaną rolę autonomii stron w nawiązaniu i ukształtowaniu relacji, w ich interesie pozostaje, aby
możliwość rozliczenia nie była oderwana od dokonywanych uzgodnień (np. przyrzeczenia rezultatu).
W przeciwnym razie wyegzekwowanie ustaleń, których naruszenie nie stanowiło czynu
niedozwolonego, nie będzie dla świadczeniobiorcy możliwe.
W związku z powyższym, niezależnie od tego, czy stosunek prawa medycznego został
autonomicznie zawiązany w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia, czy poza nim, opiera się
na umowie. Należy zaznaczyć, iż w pierwszym przypadku podstawa przedmiotowego stosunku jest
26/83, EURLEX nr 61982J0286; The Society for the Protection of Unborn Children Ireland Ltd v S. Grogan i inni,
wyrok z dnia 4 wrzesnia 1991 r., C-159/90, EURLEX nr 61990J0159.
504
M. Nesterowicz, Odpowiedzialność cywilna lekarza, NP 7-8/1966, s. 908; Tenże, Prawo medyczne…, s. 102.
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M. Sośniak, Cywilna…, s. 27.
506
U. Drozdowska, Cywilnoprawna ochrona praw pacjenta, Warszawa 2007, s. 235.
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M. Sośniak, Cywilna…, s. 27.
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M. Sośniak, Cywilna…, s. 28, 34-35.
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zorientowana na prawo publiczne, lecz sam stosunek projektuje i ocenia prawo prywatne.
Zastosowanie znajdują przepisy o umowach, zawarte w k.c. w części ogólnej (Księga I), w części ogólnej
prawa zobowiązań (Księga III) oraz przepisy szczególne zawarte w części szczegółowej prawa
zobowiązań.

II.

Umowa o świadczenie zdrowotne jako odmiana umowy o świadczenie usług

Podstawowym aktem prawnym regulującym umowne stosunki zobowiązaniowe jest k.c. Z tego
względu, dalsza część analizy systemowej musi przedstawiać możliwą kwalifikację prawną umownego
stosunku prawa medycznego oraz możliwy zakres zastosowania do niego przepisów k.c.
Umowna relacja świadczeniodawcy i pacjenta jest zasadniczo uznawana przez doktrynę509 i
orzecznictwo510 za umowę nienazwaną o świadczenie usług, do której z mocy art. 750 k.c. stosuje się
odpowiednio przepisy o zleceniu. Art. 750 k.c. znajduje zastosowanie wyłącznie do umów o
świadczenie usług, które nie są zleceniem i jednocześnie nie zostały uregulowane innymi przepisami511.
Nie chodzi tutaj o jakiekolwiek przepisy, lecz tylko te regulujące umowy o świadczenie usług. Innymi
przepisami są przede wszystkim przepisy k.c. o poszczególnych typach umów oraz pozakodeksowe
regulacje prawne o randze ustawy512. Warunkiem subsumpcji jest więc niemożliwość zakwalifikowania
spełnianego świadczenia jako przedmiotu zobowiązania wynikającego z umów uregulowanych innymi
przepisami oraz uznanie, że umowie przysługuje cecha umowy o świadczenie usług513.
Odnosząc się do pierwszego z nakreślonych warunków, trzeba stwierdzić, że umowa o
świadczenie zdrowotne ma samodzielny charakter, jest umową empiryczną, kreowaną poprzez
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powtarzalność jej dokonywania w praktyce obrotu514. Nie należy jej utożsamiać z umową o udzielanie
świadczeń, umową o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne515, a w szczególności z umową
o świadczenie usług medycznych, stanowiącą tzw. kontrakt zawierany zamiast umowy o pracę
pomiędzy świadczeniodawcą a personelem medycznym. Ponadto, przedmiotowego stosunku nie
można przyporządkować pod żaden z normatywnych typów umowy. Jego postanowienia istotne nie
odpowiadają essentialia negotii żadnego z nich, o czym szerzej w punktach III-V.
Co się tyczy drugiego postulatu, to k.c. nie definiuje pojęcia usługi, ani umowy o świadczenie
usług. Istotę tych pojęć przybliża dopiero literatura.
Wskazuje się, że usługa powinna być pojmowana w kategoriach ekonomicznych, jako aktywność
przybierająca postać czynności lub zespołu czynności (facere), których efektem nie jest nowa postać
uprzedmiotowiona (nowa rzecz/produkt). Usługa posiada zdolność zaspokajania potrzeb ludzkich,
analogicznie do towaru przedstawia wartość użytkową dla jej odbiorcy, będąc ekonomiczną formą
pracy, konsumowanej jako działalność usługodawcy. Cechuje ją jednoczesność aktu wytworzenia i
spożycia (nie można jej wytwarzać na zapas), jak też odzwierciedla określony typ stosunków
społecznych516.
Odnośnie umowy o świadczenie usług podkreśla się, że nie jest to zobowiązanie polegające na
przeniesieniu prawa, przeniesieniu posiadania albo oddaniu przedmiotu do korzystania517.
Znamiennym jest, że przedmiot świadczenia nie istnieje w chwili zawiązania więzi obligacyjnej. Wynik
usługi ma mieć miejsce w przyszłości, dlatego zawsze dotknięty jest niepewnością. Świadczenie usług
wcale nie oznacza ani podjęcia identycznych czynności, ani zachowania ich oznaczonej kolejności. Przez
to treść usług jednego rodzaju nie jest zawsze tożsama i w pełni stabilna518. Umowy o świadczenie
usług wyróżnia także to, że nie jest możliwe odgraniczenie przedmiotu świadczenia od samego
świadczenia; wartość i jakość świadczenia nie wyrażają się w odrębnej od samego świadczenia rzeczy
lub przedmiocie niematerialnym; spełnienie świadczenia wymaga współpracy stron; przedmiot
świadczenia nie pochodzi z majątku dłużnika, ale jest przez niego generowany podczas wykonywania
zobowiązania, w czym dłużnik jest samodzielny519. Poza tym proces świadczenia jest niezależny od
łączącego strony stosunku służbowego lub stosunku pracy520.
Nie trzeba szerzej przekonywać, że aktywność świadczeniodawcy, jak też sama relacja, wpisuje
się w powyższą charakterystykę. Warto jedynie zaznaczyć cechy wyróżniające świadczenie zdrowotne
spośród innych usług. Mianowicie, jest ono aktywnością wyższego rzędu, co oznacza, że jego udzielenie
wymaga legitymacji formalnej i materialnej, posiadanej jedynie przez określone osoby. Jego wykonanie
bazuje na wiedzy specjalnej, opartej na regule evidence based medicine, umiejętnościach,
doświadczeniu, predyspozycji psychofizycznej, znajdujących wyraz w odpowiednim dokumencie.
Natomiast wspólnym mianownikiem czynności faktycznych, które składają się na świadczenie
zdrowotne jest to, iż dotykają szczególnie cennych dóbr osobistych człowieka, a większość z nich jest
podejmowana w ciele, na ciele lub względem ciała pacjenta, zmierzając do zaspokojenia jego potrzeby
zdrowotnej.
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Subsumpcja zawartej umowy pod przepis art. 750 k.c. nie czyni z niej nazwanej umowy zlecenia
w rozumieniu art. 734 k.c.521, lecz powoduje bezwzględną konieczność odpowiedniego zastosowania
przepisów regulujących ten typ umowy522. Dyrektywa odpowiedniego stosowanie nie ma jednolitego
charakteru. Może polegać na zastosowaniu pewnych przepisów bez żadnych zmian, innych z
modyfikacjami, a jeszcze innych w ogóle z uwagi na kolizję z charakterem stosunku prawnego523.

III.

Odpowiednie stosowanie przepisów o zleceniu

Na początku, zachowując systematykę tytułu XXI księgi trzeciej k.c., przedstawiam przepisy
znajdujące zastosowanie bez zmian. Ogólne wskazanie jednostki redakcyjnej oznacza, że znajduje ona
zastosowanie w całości, tj. w zakresie wszystkich paragrafów i zdań, które się na nie składają.
W tej grupie mieszczą się przepisy regulujące kwestie rozliczeń, tj. art. 735 k.c., art. 742, art.
743 i art. 744 k.c.524 Umowa o świadczenie zdrowotne, tak jak i zlecenie, jest zasadniczo umową
odpłatną, w której wynagrodzenie pacjent uiszcza po odebraniu świadczenia. W braku obowiązującej
taryfy oraz uzgodnień stron, świadczeniodawcy należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej
pracy szacowane według stawek obowiązujących w chwili wykonania. Wykonanie świadczenia
zdrowotnego może być zaliczkowane, stąd zastosowanie wprost znajdzie również art. 743 k.c.
Ponadto, stosownie do art. 742 k.c. pacjent powinien zwrócić świadczeniodawcy wydatki, które ten
poczynił w celu należytego wykonania świadczenia zdrowotnego, wraz z odsetkami ustawowymi, jak
też powinien go zwolnić od zobowiązań, które ten w powyższym celu zaciągnął w imieniu własnym.
Wskazane przepisy znajdą zastosowanie tylko w przypadku umów zawieranych poza publicznym
systemem ochrony zdrowia, kiedy obowiązek zapłaty wynagrodzenia ciąży na kontrahencie
świadczeniodawcy525.
Stosowanie bez zmian będzie dotyczyć także przepisów regulujących kwestie
odpowiedzialności tj. art. 738 § 1 zd. 2 oraz § 2 k.c., art. 739 k.c., art. 741 k.c. oraz art. 745 k.c. Pierwszy
z nich statuuje obowiązek zawiadomienia dającego zlecenie o niemożliwości osobistego świadczenia
wraz z przedstawieniem osoby trzeciej, której powierzono jego wykonanie. Zakresem informacji objęte
jest także miejsce zamieszkania (miejsce prowadzenia działalności gospodarczej) zastępcy. Dzięki
należytemu pouczeniu (i przy założeniu dopuszczalności powierzenia), odpowiedzialność usługodawcy
staje się ograniczona jedynie do winy w wyborze. Należy podkreślić, że zastępca nie jest pomocnikiem,
dlatego musi odznaczać się wysokim stopniem swobody działania, powinien być wolny od
kierownictwa, nadzoru, jak też reżimów organizacji pracy w miejscu, w którym przychodzi mu
świadczyć. Ponadto, musi być formalnie podmiotem zewnętrznym względem przyjmującego zlecenie.
Z tych powodów, możliwość powierzenia zastępcy wykonania świadczenia zdrowotnego w całości lub
części nie będzie częsta, lecz nie można jej całkowicie wykluczyć526. Naruszenie obowiązku
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informacyjnego prowadzi do ukształtowania odpowiedzialności świadczeniodawcy na zasadach
ogólnych, stosowanie do art. 474 k.c.527 Art. 738 § 2 k.c. wprowadza wobec pacjenta solidarną
odpowiedzialność zastępcy ze świadczeniodawcą, jeżeli świadczeniodawca odpowiada za czynności
zastępcy jak za własne528. Art. 739 k.c. rozszerza odpowiedzialność przyjmującego zlecenie za rzeczy
zleceniodawcy o przypadek, gdy powierzył wykonanie umowy zastępcy, mimo iż nie był do tego
uprawniony. Na gruncie analizowanej umowy przepis znajdzie zastosowanie do marginalnych
przypadków utraty lub uszkodzenia rzeczy należących do pacjenta, a nie oddanych do depozytu529.
Natomiast art. 741 zd. 1 k.c. zakazuje zleceniobiorcy używania we własnym interesie rzeczy i pieniędzy
dającego zlecenie. Przepis będzie stosowany530 niezmiernie rzadko, gdyż zasadniczo świadczeniodawca
nie otrzymuje od pacjenta rzeczy ani pieniędzy na poczet należytego wykonania zobowiązania. Dotyczy
on wyjątków, w których wykonanie świadczenia zdrowotnego wymaga zastosowania materialnego
składnika, a pacjentem będzie osoba wytwarzająca ten materiał w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej lub zawodowej. W tym wypadku samodzielne wytworzenie przez pacjenta rzeczy i jej
przekazanie następuje w celu ograniczenia kosztów jej zakupu od innego dostawcy, wliczonych zwykle
w cenę całej usługi (np. technik dentystyczny będący pacjentem samodzielnie wykonuje koronę
zębową z materiałów, które posiada i przekazuje ją świadczeniodawcy w celu montażu.
Świadczeniodawca nie może jej wykorzystać dla udzielenia świadczenia zdrowotnego na rzecz innego
pacjenta z tożsamą potrzebą zdrowotną). Jeżeli chodzi o zd. 2 art. 741 k.c., to stanowi ono podstawę
do naliczenia odsetek od sum pieniężnych zatrzymanych przez przyjmującego zlecenie ponad potrzebę
i może znaleźć zastosowanie w razie konieczności zwrotu pacjentowi zbędnie pobranej zaliczki lub
zwrotu zbędnej części zaliczki. Art. 745 k.c., jako ostatni z wymienionych przepisów wprowadza
solidarną odpowiedzialność w razie wspólnego dania lub przyjęcia zlecenia. Regulacja znajdzie
odniesienie zarówno do świadczeniodawców, jaki i pacjentów531, co w drugim przypadku uwidacznia
się zwłaszcza podczas udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz małoletnich pozostających pod
władzą rodzicielską, o czym szerzej w dziale III.II.II. (s. 186).
Na gruncie art. 746 k.c. zastosowanie wprost znajdzie § 1 i § 3. Pacjent, tak jak dający zlecenie,
może wypowiedzieć umowę w każdym czasie. Jeżeli czyni to jednak bez ważnego powodu, staje się
odpowiedzialnym za wyrządzoną w ten sposób szkodę532. Powinien zwrócić świadczeniodawcy
medyczne, a to stymuluje świadczeniodawców (zwłaszcza prowadzących działalność leczniczą w rodzaju
stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne) do obchodzenia przepisów o czasie pracy i obniżania kosztów
zatrudnienia poprzez masowe wykorzystywanie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne dla
obsady dyżurów medycznych. Chociaż formalnie kontraktowany jest podmiot zewnętrzny (przyjmujący
zamówienie), to w istocie umowa jest wykonywana przy pomocy tych samych osób, które w czasie niepełnienia
dyżurów należą do personelu medycznego świadczeniodawcy. Co więcej, znamiennym jest, że podmiot
przyjmujący zamówienie został utworzony z inicjatywy świadczeniodawcy i członków jego personelu. W
rezultacie strony uzyskują fikcyjny obraz outsourcingu świadczeń zdrowotnych, podczas gdy one same są
wykonywane w ramach organizacyjnych narzuconych przez udzielającego zamówienia, przez te same osoby, na
rzecz tych samych pacjentów, w oparciu o to samo zaplecze lokalowe, sprzętowe i farmakologiczne. Generalne
przyjęcie, że w zaistniałym przypadku dochodzi do powierzenia w rozumieniu art. 738 § 1 k.c. prowadziłoby do
trudno akceptowalnego wniosku o ograniczeniu odpowiedzialności udzielającego zamówienie jedynie do winy w
wyborze. Dlatego też, biorąc pod uwagę realia obrotu, sam fakt zawarcia z umowy o udzielanie zamówienia na
świadczenia zdrowotne nie powoduje, że świadczeniodawca powierzył wykonanie usługi zastępcy. Analiza
okoliczności sprawy może przesądzić o celowości utożsamienia go z pomocnikiem, za którego ponosi
odpowiedzialność stosownie do art. 474 k.c.
527
P. Machnikowski, Kodeks cywilny…, s. 1271.
528
W. Borysiak, System Prawa Medycznego…, s. 465.
529
W. Borysiak, System Prawa Medycznego…, s. 465. Autor twierdzi, iż odpowiedzialność za rzeczy oddane przez
pacjenta na przechowawnie regulują przepisy szczególne odnoszące się do depozytu (w tym art. 841 k.c.).
530
Odmiennie: W. Borysiak, System Prawa Medycznego…, s. 465.
531
W. Borysiak, System Prawa Medycznego…, s. 463.
532
M. Nesterowicz, System Prawa Prywatnego…, s. 417; W. Borysiak, System Prawa Medycznego…, s. 467-468.

152

wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania umowy (np. na zakup dostosowanych do
potrzeb pacjenta wyrobów medycznych), a w razie odpłatności umowy uiścić także część
wynagrodzenia odpowiadającego wykonanej dotąd usłudze533. Z kolei § 3 wprowadza bezwzględny
zakaz zrzeczenia się z góry uprawnienia do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów534.
Zgodnie z art. 748 k.c. w związku z art. 750 k.c. umowa o świadczenie zdrowotne, tak jak
zlecenie, wygasa wskutek śmierci świadczeniodawcy lub utraty przez niego pełnej zdolności do
czynności prawnych, co tyczy się świadczeniodawców będących osobami fizycznymi. W przypadku
świadczeniodawców będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi
osobowości prawnej, umowa wygasa z chwilą ustania ich bytu prawnego535. Strony mogą w tym
zakresie powziąć odmienne uzgodnienia.
Kolejnym przepisem stosowanym bez modyfikacji jest art. 749 k.c. Fikcja istnienia umowy
istnieje do chwili powzięcia przez świadczeniodawcę wiadomości o śmierci pacjenta.
Świadczeniodawca, z korzyścią dla siebie, będzie mógł rozliczyć poniesione wydatki, pomimo
dokonania ich po dniu zaistnienia zdarzenia wygaszającego stosunek prawny536.
Ostatnim przepisem stosowanym wprost będzie art. 751 k.c., statuujący dwuletni okres
przedawnienia roszczeń usługodawcy o zapłatę wynagrodzenia i o zwrot poniesionych wydatków 537.
Bez znaczenia pozostaje, czy świadczeniodawca prowadzi przedsiębiorstwo. Działalność lecznicza jest
formą wykonywania działalności gospodarczej, której immanentną cechą jest stałość. Jeżeli więc
podmiot wykonujący działalność leczniczą nie prowadzi przedsiębiorstwa, to i tak ww. roszczenia
podlegają dwuletniemu przedawnieniu, gdyż stale trudni się czynnościami tego rodzaju538. Termin
określony w art. 751 k.c. stosuje się także do roszczeń pacjenta o zwrot przekazanej zaliczki. Jego
pozostałe roszczenia podlegają ogólnej regulacji art. 118 k.c.539 Ponadto, stosownie do art. 751 pkt 2
k.c., z upływem dwóch lat przedawniają się roszczenia z tytułu utrzymania, pielęgnowania,
wychowania lub nauki, przysługujące osobom zawodowo trudniącymi się takimi czynnościami albo
utrzymującym zakłady na ten cel przeznaczone.
Druga grupa obejmuje przepisy stosowane z modyfikacjami. Zachowując systematykę typu, w
pierwszej kolejności należy wymienić art. 736 zd. 1 k.c. Świadczeniodawca, w przeciwieństwie do
przyjmującego zlecenie, nie trudni się zawodowo załatwianiem czynności dla innych, nie prowadzi ich
spraw. Przepis stosuje się więc w zakresie, w jakim ustawodawca w ogóle nakłada na
świadczeniodawcę obowiązek poinformowania pacjenta o braku chęci zawarcia umowy540. Należy
pamiętać, że regulacje szczególne541 ograniczają świadczeniodawcę w swobodzie odmowy zawarcia
umowy, jak też rozbudowują zakres podawanej informacji, o czym szerzej w dziale III.V.III.4. Naruszenie
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tego obowiązku nie skutkuje zawarciem umowy, lecz sankcją odszkodowawczą w granicach ujemnego
interesu umownego542.
W bardzo wąskim zakresie będzie wchodzić w rachubę stosowanie art. 737 k.c.543, regulującego
zakres związania wskazówkami dającego zlecenie. W odniesieniu do świadczeniodawcy, na gruncie
przepisu można wyróżnić dwa problemy. Pierwszy dotyczy traktowania wskazówek pacjenta, co do
sposobu wykonania świadczenia zdrowotnego, na które wyraził zgodę. Drugi odnosi się przekroczenia
granic tak udzielonej zgody. Ustosunkowując się kolejno do każdego z nich, trzeba stwierdzić, że w
istniejącym układzie podmiotowym, to świadczeniodawca jest profesjonalistą, posiadającym wiedzę
specjalną, umiejętności i doświadczenie. Ich deficyt po stronie pacjenta przesądza o tym, że z reguły
nie jest w stanie udzielać merytorycznych wskazówek, co do sposobu wykonania świadczenia
zdrowotnego. Priorytetem świadczeniodawcy jest więc dochowanie dyrektyw wykonywania zawodu,
w granicach udzielonej przez pacjenta zgody. Wskazówki pacjenta, których zastosowanie godziłoby w
te dyrektywy nie mają dla świadczeniodawcy znaczenia544. Nie można jednak wykluczyć sytuacji
wyjątkowych, kiedy pacjentem stanie się wybitny fachowiec w dziedzinie, w której na co dzień
świadczył. Wówczas, w moim przekonaniu, nic nie stoi na przeszkodzie, aby świadczeniodawca
zastosował się do sformułowanych wskazówek (np. pochodzących od wybitnego kardiochirurga, który,
jako pacjent, wymaga pomostowania aortalno-wieńcowego, tzw. wszczepienia by-passów). Jeżeli
jednak wskazówki pacjenta nie odnoszą się do kwestii wynikających z dyrektyw wykonywania zawodu
(zwłaszcza nakazu postępowania zgodnie z regułami aktualnej wiedzy medycznej), świadczeniodawca
powinien w miarę możliwości uczynić im zadość. Tytułem przykładu można wskazać pobranie krwi z
preferowanej przez pacjenta kończyny lub podanie leków w określonej formie (np. stałej lub ciekłej).
O problematyce stosowania się do wskazówek pacjenta szerzej w dziale III.VI.II.6. Natomiast w drugim
z przedstawionych problemów, art. 737 k.c. ustąpi całkowicie miejsca art. 35 u.z.l., regulującemu
szczególne przypadki przekraczania zakresu zgody pacjenta545.
Istotna modyfikacja dotyka również art. 738 § 1 k.c. Paragraf 1 jest bowiem stosowany w
zakresie zdania pierwszego w niepełnej jego treści oraz zdania drugiego in principio. Przepis
wprowadza zasadę osobistego wykonania zlecenia. Odstępstwo jest możliwe tylko wtedy, jeżeli
uzgodniły to strony, wynika tak ze zwyczaju, albo konieczność taką spowodowały okoliczności.
Odpowiednie zastosowanie tego przepisu będzie polegało wyłącznie na dopuszczeniu odstępstwa w
przypadku porozumienia stron546. W razie spełnienia warunków w nim określonych, zaoferowanie
wykonania świadczenia zdrowotnego przy pomocy osoby trzeciej zaktualizuje po stronie pacjenta
obowiązek jej odebrania, pod rygorem popadnięcia w zwłokę wierzyciela. Wyjątku od opisywanej
zasady osobistego świadczenia nie usprawiedliwiają przepisy zwyczajowe, gdyż takich nie ma. Z
pewnością nie należy w tej kategorii postrzegać praktyki obsługi pacjenta przez wielu członków
personelu medycznego w ramach lecznictwa stacjonarnego i całodobowego. Podobnie, sam fakt
wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej osobiste wykonanie świadczenia zdrowotnego nie rodzi po
stronie pacjenta obowiązku jej odebrania, czy spełnienia groźby popadnięcia w zwłokę. Szerzej na
temat stosowania klauzul zastępstwa w dziale III.V.IV.2.1).b). (s. 223). Nie ma przeszkód, aby pacjent
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wyraził zgodę na realizację świadczenia zdrowotnego przez osobę trzecią na podstawie otrzymanej
informacji, stosownie do zdania drugiego in principio tegoż artykułu. Powierzenie wykonania
świadczenia zdrowotnego osobie trzeciej, pomimo braku ku temu podstaw, uniemożliwia ograniczenie
odpowiedzialności świadczeniodawcy do winy w wyborze.
Daleko idącej modyfikacji doznaje art. 740 zd. 1 k.c. in principio, a to z uwagi na regulację
obowiązku informacyjnego spoczywającego na świadczeniodawcy, którego źródłem są przepisy
szczególne547. W tym wypadku omawiany przepis należy interpretować jako ogólną podstawę do
dokonywania pouczeń, konkretyzowanych normami odrębnymi. Odpowiednich zmian wymaga też art.
740 zd. 1 in fine k.c. statuujący obowiązek złożenia przez przyjmującego zlecenie sprawozdania.
Niezależnie od obowiązku informacyjnego, świadczeniodawcę może obciążać obowiązek
sprawozdawczy pojmowany jako przedstawienie ustnej lub pisemnej informacji o efektach działań
medycznych oraz wskazówek co do dalszego postępowania548. Poprzez złożenie sprawozdania można
też rozumieć rozliczenie udzielonej przez pacjenta zaliczki.
W dalszej kolejności, dostosowania do specyfiki relacji wymaga art. 746 § 2 k.c. Przepis pozwala
przyjmującemu zlecenie wypowiedzieć je w każdym czasie, wiążąc jego odpowiedzialność za szkodę
jedynie z wypowiedzeniem odpłatnej umowy bez ważnego powodu. Swoboda świadczeniodawcy jest
znacznie bardziej ograniczona549, czemu dają wyraz przepisy szczególe (np. art. 15 u.d.l., art. 38 u.z.l.).
Wynika to przede wszystkim z charakteru stosunku, jako relacji szczególnego zaufania oraz z
doniosłości dóbr, których dotyczy jego wykonanie. Świadczeniodawca może wypowiedzieć umowę,
jeżeli pacjent nie znajduje się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w rozumieniu art. 3 pkt 8
u.p.r.m. (dalej: stan nagły) oraz istnieje ku temu ważny powód. Przepisy szczególne nakładają na
świadczeniodawcę dodatkowe obowiązki o czym szerzej w dziale III.V.III.3. (s. 209).
Ostatnim przepisem wymagającym zmiany jest art. 747 k.c., który reguluje kwestię następstw
śmierci dającego zlecenie. W odróżnieniu od zlecenia, opisywana umowa zawsze wygasa wobec
śmierci pacjenta550. Skutek ten następuje również wtedy, gdy pacjent nie był stroną umowy, lecz tylko
uprawnionym do odbioru świadczenia551. Utrata zdolności pacjenta do czynności prawnych nie
powoduje wygaszenia umowy, jednakże strony mogą powziąć odmienne ustalenia552.
Świadczeniodawca nie prowadzi spraw pacjenta, dlatego nie ciążą na nim obowiązki względem jego
spadkobierców. Zdanie drugie znajdzie zastosowanie o tyle, o ile osoby zaliczone do ich kręgu przejmą
uprawnienia pacjenta przysługujące mu wobec świadczeniodawcy (np. roszczenie o zwrot wpłaconej
zaliczki lub przedmiotów oddanych do przechowania)553.
Trzecia grupa obejmuje przepisy, które do omawianej umowy nie znajdą w ogóle
zastosowania. Zachowując w dalszej mierze systematykę typu zlecenia, pierwszym z nich jest art. 734
k.c. Świadczenie zdrowotne nie jest zleceniem, gdyż zakłada wykonanie na rzecz pacjenta działań
medycznych będących czynnościami faktycznymi, a nie prawnymi554. Ponadto, umowa nie obejmuje
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umocowania świadczeniodawcy do działania imieniem pacjenta, obca jest jej przyjęta w konstrukcji
zlecenia idea reprezentacji dającego zlecenie555.
Stosowanie art. 736 zd. 2 k.c. jest wyłączone, gdyż podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych
czynią to z uwagi na posiadane przygotowanie zawodowe lub posługiwanie się osobami, które takie
przygotowanie odznacza. Osoby deklarujące pacjentowi gotowość wykonania świadczenia
zdrowotnego będą więc osobami zawodowo trudniącymi się ich udzielaniem. Katalog podmiotów
zdania drugiego konsumuje zbiór świadczeniodawców ze zdania pierwszego.
Art. 740 zd. 2 k.c. reguluje obowiązek wydania wszystkiego, co w toku zlecenia zostało uzyskane
dla osoby, która je dała. Przepis ten nie znajdzie zastosowania do omawianej umowy, gdyż jak zostało
wcześniej podkreślone, świadczeniodawca nie prowadzi spraw pacjenta, niczego nie uzyskuje dla niego
ani imieniem własnym, ani jego556.

IV.

Umowa o świadczenie zdrowotne jako umowa o dzieło

Do tej pory wskazywałem, że umowa o świadczenie zdrowotne jest umową nienazwaną, do której
znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy o zleceniu. Konsekwencją tej kwalifikacji jest uznanie, że
świadczeniodawca zobowiązuje się starannie dążyć do wyleczenia pacjenta, jednakże wyleczenie jako
skutek jego działań, nie jest objęty zakresem zobowiązania. W pewnych przypadkach treść stosunku,
jak też okoliczności jego nawiązania, mogą jednak wskazywać, iż właściwszą kwalifikację stanowiłoby
uznanie go za umowę o dzieło, w której świadczeniodawca zobowiązuje się osiągnąć określony rezultat
utożsamiany z dziełem557.
W starszej literaturze prezentowano poglądy, że zobowiązaniami rezultatu są umowy, których
przedmiotem jest wykonanie operacji558, postawienie diagnozy i terapii559, przeprowadzenie zabiegu
estetycznego560, badania pomocniczego, transfuzji krwi, czy badania w postaci radioterapii561,
wstawienie protez dentystycznych562, wykonania protez innego rodzaju563. W nowszej literaturze i
orzecznictwie tezę taką stawiano względem prostych, rutynowych zabiegów leczniczych,
niestwarzających podwyższonego ryzyka dla pacjenta564, prostych badań pomocniczych, transfuzji
krwi, radioterapii, dokonywania zastrzyków, posługiwania się sprzętem medycznym565, zakładania
plomb566, wyrwania zęba567, wszczepienia implantów zębowych568, zakładania mostów
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porcelanowych569, przygotowania aparatu ortopedycznego570, przeprowadzenia testów genetycznych
DNA na ustalenie pokrewieństwa571, czy przeprowadzenia zabiegów estetycznych572. Wyrażano także
pogląd, iż jedynie pewne elementy umowy mogłyby posiadać walor rezultatu w zakresie, w jakim
związane byłyby nie tyle z efektem leczenia, co z rodzajem materiału użytego do leczenia, np. służącego
do wykonania implantu czy protezy573, bądź uzyskaniem trwałego efektu, np. w postaci zintegrowania
z kością wprowadzonego implantu574. Zaprezentowano również ostrożne stanowisko, jakoby
kwalifikacji należało dokonywać na podstawie analizy treści konkretnego stosunku575.
Utożsamienie omawianego stosunku z umową o dzieło jest możliwe wówczas, jeżeli rezultatem
aktywności świadczeniodawcy jest dzieło576. Mając świadomość wielości poglądów wyrażanych w
literaturze co do tego, jaki rezultat uchodzi za dzieło, ograniczę się do przedstawienia akceptowanych
przez mnie kryteriów, służących za punkt wyjścia do dalszych rozważań577. Dotyczą one kontekstu
kontraktowania, sfery czynnościowej, jak też cech samego efektu. Otóż u podstaw zawarcia umowy
musi leżeć obopólny cel uzyskania dokładnie określonego i pożądanego przez strony rezultatu, który w
świetle panujących warunków, towarzyszących zawarciu umowy, jest obiektywnie osiągalny i
subiektywnie wysoce pewny. Działania dłużnika muszą być koniecznym warunkiem nastąpienia
zamierzonego skutku, muszą być wystarczające dla jego osiągnięcia, a skutek powinien się jawić jako
normalne ich następstwo, przy założeniu niezakłóconej współpracy z wierzycielem. Samo dzieło musi
być niezależne od osoby i działań wykonawcy, tj. samodzielnie trwać w nadanej mu formie po
ukończeniu nad nim prac. Przybiera postać materialną lub niematerialną. Dzieło powinno zaistnieć w
formie w jakiej do tej pory nie występowało, co oznacza, że jest zjawiskiem przyszłym. Ponadto,
utożsamienie określonego rezultatu z dziełem wymaga, aby możliwym było zastosowanie względem
niego przepisów o rękojmi za wady.
Z uwagi na powyższe, z umowami o dzieło utożsamiam wyłącznie umowy o wykonanie zabiegów
(czynności lub operacji) kosmetycznych, niemających celu leczniczego (terapeutycznego)578. Do takich
stosunków znajdują zastosowanie przepisy tytułu XV księgi trzeciej k.c. Podstawową motywacją
pacjenta do zawarcia takich umów jest osiągnięcie pożądanego efektu wizerunkowego, którego
realność uzyskania świadczeniodawca potwierdza lub wyklucza na podstawie oceny całokształtu
okoliczności, zwłaszcza analizy materiału, znajdującego się u podstaw wykonania umowy. Chodzi tu
więc o ustalenie, na ile fizyczny i psychiczny potencjał pacjenta pozwoli spełnić jego oczekiwania.
Innymi słowy, efekt nie może wynikać jedynie z marzeń pacjenta o swoim wyglądzie, lecz musi być
obiektywnie realny do osiągnięcia w świetle reguł aktualnej wiedzy medycznej, jak też nie może
kolidować z pozostałymi dyrektywami wykonywania zawodu usługodawcy579. W tym celu
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świadczeniodawca dokonuje pomiarów, kalkulacji, wizualizacji, badań, które zmierzają do weryfikacji
tego, jaki efekt w indywidualnym przypadku jest możliwy do uzyskania. Jeżeli na podstawie powyższych
aktywności, świadczeniodawca miał możliwość ustalenia, że nie uzyska pożądanego przez pacjenta
rezultatu lub nie uzyska go z uwagi na własne ograniczenia, powinien zaniechać realizacji umowy lub
dostosować oczekiwania pacjenta i samo świadczenie do istniejących warunków.
Świadczenia zdrowotne, które nie mają charakteru terapeutycznego, nie stanowią głównego
powołania zawodowego świadczeniodawców. Zasadniczo ich wykonywanie nie jest obowiązkiem lecz
możliwością, która, z uwagi na obecnie istniejąca hierarchię wartości, staje się lukratywną sferą
aktywności zawodowej. Pacjenci dobrowolnie poddają się panującym trendom, a świadczeniodawcy
wykorzystują je w celach zarobkowych. Dlatego też muszą być świadomi motywacji leżącej u podstaw
poddawania się zabiegom estetycznym, a w konsekwencji liczyć się z bardziej rygorystycznym
modelem oceny wykonania zobowiązania. Godząc się na spełnienie oczekiwań pacjenta, akceptują
fakt, iż treść zobowiązania obejmuje osiągnięcie uzgodnionego rezultatu, a odchylenia od
nakreślonego wzoru będą podstawą do wykonywania uprawnień z rękojmi za wady dzieła.
Zdecydowana większość z przytoczonych wyżej przykładów tego, co doktryna poczytuje za dzieło,
dziełem nie jest. Rozważania są mylnie kierowane w jego stronę przede wszystkim z uwagi na wrażenie
pozostawienia przez usługę pewnych śladów materialnych. Należy jednak zaakcentować, że chociaż w
instytucji dzieła świadczenie polega również na działaniu, to jest to działanie zespalające czynienie
(facere) i danie (dare), przy ścisłym zachowaniu kolejności tych działań. Ślady materialne usługi nie
polegają na daniu (dare), ponieważ to nie one są przedmiotem obrotu580. Dlatego też dzieła nie
stanowią umowy o wykonanie prostych, rutynowych zabiegów lub badań leczniczych niestwarzających
dla pacjenta podwyższonego ryzyka. Nie spełniają one kryteriów uznania za dzieło. Poza tym, formuły
słowne użyte do ich opisu przysparzają trudności interpretacyjnych581, osłabiając pewność prawa.
Dziełem nie będą też zabiegi dentystyczne nakierowane na założenie plomby, czy wyrwanie zęba. Na
marginesie trzeba odnotować, że trwałość uzupełnień zębowych w ogromnej mierze zależy od
rozmiarów produkcji przez organizm metaloproteinaz, wchodzących w reakcję z wypełnieniem. Z kolei
ekstrakcja zęba jest poważną ingerencją w integralność organizmu, a jej następstwa zależą od
indywidualnych predyspozycji pacjenta. Natomiast stanowisko zakładające konieczność każdorazowej
analizy treści stosunku, jest atrakcyjne dla prawnika, badającego dany przypadek ex post, aczkolwiek
nie rozwiązuje problemów praktycznych, z którymi w pierwszej kolejności spotykają się strony umowy.
Świadczeniodawca i pacjent, jako podmioty o ograniczonej znajomości prawa i technik jego
interpretacji, nie powinny trwać w niepewności, co do przysługujących im praw i obciążających ich
obowiązków. Z tego względu rozwiązanie to jest tylko umiarkowianie użyteczne dla uczestników
obrotu, którzy zasługują na wiedzę tego, co jest dziełem.

V.

Mieszane umowy o świadczenie zdrowotne

Umowami o dzieło nie są stosunki, których realizacja opiera się na wykorzystaniu składników
materialnych (wyrobów medycznych) wszczepianych w ciało pacjenta (endoprotezy, szyny, stenty,
kardiowertery, soczewki, implanty, korony zębowe, cewniki, pompy itp.). Ich wykorzystanie jest
niezbędnym składnikiem procedury postępowania, nakierowanego na zaspokojenie określonej
potrzeby zdrowotnej. Ich wytworzenie i zastosowanie nie jest celem samym w sobie, lecz zostaje
podporządkowane celowi leczniczemu, leżącemu u podstaw wykonania świadczenia zdrowotnego. Z
tego powodu świadczeniodawca obowiązany jest poczynić przygotowania (zidentyfikować potrzebę,
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wybrać sposób jej zaspokojenia, dokonać niezbędnych pomiarów, obliczeń, wizualizacji, badań,
planów, symulacji itp.) na rzecz należytego doboru materiału do indywidualnego przypadku, a pacjent
powinien znosić działania przygotowawcze, jak też próby jego dopasowania.
Umowa, której realizacja wymaga wykorzystania składników materialnych wszczepianych w ciało
pacjenta, nosi w sobie znamiona umowy o świadczenie usług i umowy sprzedaży. Charakteryzuje ją
złożoność przedmiotowa. Jest umową mieszaną582 w tym znaczeniu, że znajdują do niej odpowiednie
zastosowanie przepisy o zleceniu oraz niektóre przepisy o sprzedaży. Wzgląd na ochronę interesów
pacjenta w przypadkach, kiedy do udzielenia świadczenia zdrowotnego nieodzowne są materiały
implantowane do jego ciała, bezpośrednio rzutujące na zaspokojenie potrzeby zdrowotnej, wymaga
również odpowiedniego stosowania przepisów o rękojmi za wady takich rzeczy. Pominięcie rękojmi
prowadziłoby do pozbawienia pacjenta relewantnych uprawnień ochronnych.
Znaczenie reguły odpowiedniego stosowania przepisów już wskazano. Poniżej przedstawiam
przepisy o rękojmi za wady znajdujące zastosowanie wprost, ze zmianami i niestosowane w ogóle,
zachowując systematykę k.c.
Odpowiedniej modyfikacji wymagają art. 556 k.c. i 5561 k.c. Rękojmia ma miejsce, jeżeli rzecz
wykorzystana przez świadczeniodawcę do wykonania świadczenia zdrowotnego ma wadę fizyczną lub
prawną. Z uwagi na specyfikę obrotu, uprawnienia pacjenta będą się koncentrować wokół wad
fizycznych. Wady prawne będą stanowiły absolutne wyjątki, o czym szerzej poniżej. Wadę fizyczną
należy utożsamić z użyciem materiału niedostosowanego do właściwości pacjenta, przez co posłużenie
się nim nie może prowadzić do zaspokojenia leżącej u podstaw zawarcia umowy potrzeby zdrowotnej.
W tym wypadku niezgodność z treścią umowy należy interpretować jako niezachowanie należytej
staranności, której przestrzeganie doprowadziłoby w normalnym toku zdarzeń do wyselekcjonowania
materiału odpowiedniego do przypadku pacjenta. Uznanie materiału za posiadający wadę fizyczną
wcale nie wymaga stwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 5561 § 1 pkt 1) - 4), § 2 lub § 3 k.c.,
wystarczy, że wskutek błędnej oceny usługodawcy, właściwości materiału nie będą odpowiadały
potrzebie zdrowotnej pacjenta. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie konkretyzowaniu wad
fizycznych rzeczy w oparciu o przywołane przepisy. Przykładowo, zastosowanie soczewki
niewykorzystywanej podczas operowania daną metodą lub niewykorzystywanej w zaawansowanym
stadium choroby można utożsamić z brakiem właściwości, które rzecz powinna mieć ze względu na cel
w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia. Zastosowanie plomby z
materiału nieświatłoutwardzalnego pomimo ustaleń stron, co do użycia lampy polimeryzacyjnej
oznacza brak właściwości rzeczy, o których istnieniu świadczeniodawca zapewniał pacjenta.
Implantacja endoprotezy, której parametry nie pozwalają podejmować intensywnych aktywności
fizycznych, stanowiących dla pacjenta absolutny priorytet będzie oznaczać, że rzecz nie nadaje się do
celu, o którym pacjent poinformował przy zawarciu umowy. Z kolei wydanie protezy szczęki, a nie
szczęki i żuchwy oznacza wydanie rzeczy w stanie niezupełnym. Wreszcie zbyt głębokie wkręcenie
implantów, powodujące ucisk nerwu jest nieprawidłowym zamontowaniem rzeczy.
Zastosowanie wprost znajdzie art. 5562 k.c., statuujący domniemanie istnienia wady lub jej
przyczyny w chwili wydania, jeżeli została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania.
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Z. Banaszczyk, Właściwość…, s. 43; Tenże, System Prawa Medycznego…, s. 345; W. Borysiak, System Prawa
Medycznego…, s. 474. Autorzy są zdania, że takie umowy łączą w sobie cechy umów o świadczenie usług i umów
o dzieło. Moja wątpliwość odnośnie tej kwalifikacji dotyczy zasadności odwoływania się do dzieła w sytuacji,
kiedy działań świadczeniodawcy nie można poczytać za dzieło z powodu niespełnienia kryteriów jego
wyróżnienia. Po drugie ten pogląd uszczupla ochronę interesów pacjenta. Odpowiednie stosowanie przepisów o
rękojmi do dzieła skutkuje tym, że jego odbiorca nie może żądać wymiany dzieła na wolne od wad. Natomiast w
sytuacji pacjenta także żądanie w stosunku do rzeczy niedostosowanej do jego właściwości wydaje się być
naturalne (np. rozmiar głowy endoprotezy nieprzystający do wielkości panewki stawu biodrowego nie może
prowadzić do usunięcia wady zastosowanej endoprotezy, lecz wykorzystania nowej, o właściwych parametrach).
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Takiemu zastosowaniu podlegał będzie również art. 5563 k.c., definiujący pojęcie wady prawnej.
Jednakże, z uwagi na specyfikę obrotu, będzie się odnosił do sytuacji występujących bardzo rzadko.
Mianowicie dotyczy to wyżej już nakreślonych przypadków, kiedy pacjent będący jednocześnie
wytwórcą materiału i jego właścicielem, dostarcza go świadczeniodawcy na poczet wykonania w
oparciu o ten materiał świadczenia zdrowotnego.
Zmian wymaga zastosowanie art. 557 k.c. w zakresie § 1. Świadczeniodawca będzie zwolniony od
odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli pacjent wiedział o wadzie w chwili faktycznego
wykorzystywania materiału do wykonania świadczenia zdrowotnego, a nie, jak stanowi przepis, w
chwili zawarcia umowy. Art. 557 § 2 k.c. nie znajdzie zastosowania, gdyż ex lege został wyłączony w
umowach konsumenckich. Z kolej art. 557 § 3 k.c. będzie stosowany wprost, gdyż za publiczne
zapewnienia producenta należy uznawać dokumentację rejstracyjną wyrobów medycznych, czy też
informacje zawarte na ich opakowaniach, które świadczeniodawca działający z zachowaniem należytej
staranności powinien znać.
Zastosowanie wprost znajduje art. 558 k.c. Ograniczenie lub wyłączenie przepisów o rękojmi jest
niedopuszczalne w umowach konsumenckich, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Aktualnie
żadne pozakodeksowe przepisy szczególne dotyczące tej materii, a odnoszące się do relacji
usługodawcy i pacjenta, nie obowiązują.
Odpowiedniej zmiany wymaga zastosowanie art. 559 k.c. Usługodawca jest odpowiedzialny z
tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na pacjenta lub
wynikały z przyczyny tkwiącej w rzeczy w tej chwili. Zasadniczo chwilą przejścia niebezpieczeństwa jest
moment wydania rzeczy, z którym uwzględniając specyfikę obrotu należałoby utożsamić zakończenie
operacji lub zabiegu.
W odniesieniu do art. 560 k.c., modyfikacji dotknie § 2 zd. 1 in fine, pozostałe paragrafy zostaną
zastosowane wprost. Kupujący może, zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady,
żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że
doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe
albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez
sprzedawcę. Na gruncie umowy o świadczenie zdrowotne należy uwzględnić także takie czynniki, jak
ryzyko reoperacji pacjenta, które przy próbie całkowitej wymiany zastosowanego materiału może być
w danym przypadku tak wysokie, że nie sposób go akceptować dla zaspokojenia żądania pacjenta.
Art. 561 k.c. w zakresie § 1 i § 2 znajdzie zastosowanie wprost, § 3 wymaga zaś modyfikacji. Jeżeli
rzecz ma wadę, pacjent może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. W moim
przekonaniu, ochrona zdrowia i życia, jako wartości naczelnych, wymaga zachowania obydwu
uprawnień także wówczas, kiedy materiał przeznaczony do implantacji zostanie uznany za rzecz
oznaczoną co do tożsamości. W przeciwnym wypadku wady takiego materiału usprawiedliwiałby tylko
ich usunięcie, co nie zawsze będzie możliwe, a w rezultacie nie zaspokoi oczekiwań pacjenta (np. dla
pacjenta została przygotowana korona zęba 21 o rozmiarach i barwie pasujących do reszty uzębienia.
O ile rozmiar można skorygować, zmienić poprzez nadbudowanie lub zmniejszenie korony, o tyle
zmiana jej barwy wymaga zastosowania innej mieszanki składników, a więc ponownego wykonania
korony). Zmiana § 3 powinna uwzględnić już wyżej wzmiankowane ryzyko ponownego poddania
pacjenta operacji lub zabiegowi, którego stopień może usprawiedliwiać zaspokojenie jego żądania.
Wątpliwości budzi także dopuszczalność uchylenia się przez świadczeniodawcę od zaspokojenia
żądania pacjenta poprzez odwołanie do nadmierności kosztów. Wydaje się, że taką odmowę
należałoby dopuszczać jedynie w szczególnych sytuacjach, kiedy rozmiar kosztów przedstawia zupełnie
nieproporcjonalny stosunek do dyskomfortu pacjenta wynikającego z wykorzystania danego
materiału. Zastosowaniu nie podlega w ogóle § 3 zd. 2, gdyż odnosi się do stosunku między
przedsiębiorcami. Bez znaczenia pozostaje tu okoliczność, iż umowa o świadczenie zdrowotne może
formalnie być zawarta między przedsiębiorcami na rzecz pacjenta.
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Z uwagi na fakt, iż wykorzystanie materiału przez świadczeniodawcę zakłada jego zamontowanie
w ciele pacjenta, kluczowe znaczenie będzie odgrywał art. 5611 k.c. Przepis w zakresie § 1 znajduje
zastosowanie wprost, podobnie jak § 3. W razie odmowy przez świadczeniodawcę demontażu i
ponownego zamontowania rzeczy, pacjent może dokonać wykonania zastępczego. Regulacja stawia
go w uprzywilejowanej pozycji, gdyż w przeciwieństwie do wykonania zastępczego regulowanego
ogólnym przepisem art. 480 k.c., może dokonać tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo
świadczeniodawcy, niezależnie od tego, czy ten jest w zwłoce lub opóźnieniu i bez ubiegania się o
upoważnienie sądu. Podobnie do uwag poczynionych wyżej, gdy chodzi o ochronę życia i zdrowia,
kontrowersyjna wydaje się podstawa odmowy demontażu i ponownego zamontowania w postaci
kosztów przewyższających cenę rzeczy. Wyważenie interesów obydwu stron wymaga dużej
ostrożności w jej stosowaniu. Poza tym, usługodawca powinien mieć możliwość odmowy demontażu i
ponownego zamontowania wówczas, gdy ryzyko wystąpienia ujemnych dla zdrowia pacjenta skutków
reoperacji jest tak znaczne, że nie usprawiedliwia jego żądań.
Odpowiedniej modyfikacji wymaga art. 5612 k.c. Ze względu, iż rzecz jest zamontowana w ciele
pacjenta, ten, wykonując uprawnienia z rękojmi, powinien się stawić w miejscu i czasie uzgodnionym
ze świadczeniodawcą tak, aby uprawnieniu pacjenta z rękojmi zadośćuczynić. Udostępnienie rzeczy w
miejscu, w którym ta się znajduje nie wchodzi w rachubę, gdyż wykonanie uprawnień z rękojmi
wymaga po stronie świadczeniodawcy możliwości skorzystania z zaplecza lokalowego, sprzętowego,
osobowego i farmakologicznego, którym dysponuje. Art. 5612 k.c. nakłada na pacjenta obowiązek
współdziałania ze świadczeniodawcą tak, aby ten ostatni mógł wykonać obciążające go obowiązki w
warunkach niestwarzających dla pacjenta dodatkowego ryzyka.
Wprost będzie stosowany art. 5613 k.c. Koszty wymiany lub naprawy ponosi świadczeniodawca.
Obejmuje to w szczególności koszty demontażu, stawienia się pacjenta do wyznaczonego miejsca,
robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania rzeczy.
Odpowiednia modyfikacja dotknie natomiast kolejnego przepisu. Art. 5614 k.c. należy odczytywać
jako obowiązek świadczeniodawcy przystąpienia do wymiany materiału na materiał wolny od wad w
razie wymiany lub przystąpienia do jego demontażu i odebrania od pacjenta w razie odstąpienia od
umowy. Z reguły pacjent nie jest w stanie samodzielnie zdemontować rzeczy, stąd działania
świadczeniodawcy są niezbędne dla zadośćuczynienia jego obowiązkom z rękojmi.
Bezpośrednie zastosowanie będzie miał art. 5615 k.c. Jeżeli pacjent zażądał wymiany materiału
lub usunięcia jego wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma
być obniżona, a świadczeniodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni,
uważa się, że to żądanie uznał za uzasadnione.
Art. 562-565 k.c. nie stosują się. Materiał stosowany u pacjenta nie jest dostarczany częściowo.
Wyrób medyczny podlega zamontowaniu jako całość. Natomiast przepisy art. 563-564 k.c. dotyczą
stosunku między przedsiębiorcami. Nie znajdują zastosowania nawet jeżeli umowa zostaje zawarta
przez profesjonalistę na rzecz pacjenta.
Wprost stosuje się art. 566 k.c., umożliwiający pacjentowi, obok wykonania uprawnień z rękojmi,
dochodzenie odszkodowania w granicach ujemnego interesu umownego, bez uchybienia możliwości
naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
Art. 567 k.c. w zakresie § 1 wymaga odpowiedniej modyfikacji, natomiast § 2 nie będzie
stosowany w ogóle, gdyż odnosi się do stosunku między przedsiębiorcami. Z reguły samodzielny
demontaż materiału przez pacjenta nie jest możliwy, co implikuje także to, że materiał nie może być
odesłany na koszt i niebezpieczeństwo świadczeniodawcy. Jeżeli więc zasadą jest ścisła współpraca
stron w zakresie usunięcia wady materiału, jego wymiany na materiał wolny od wad, czy demontażu
w celu odebrania materiału jako konsekwencji odstąpienia, to zwłokę świadczeniodawcy w umówieniu
terminu, na którym zostaną podjęte niezbędne czynności, należy utożsamiać z niewykonaniem
obowiązku demontażu i odebrania rzeczy. W takim przypadku art. 567 § 1 k.c. wymaga odpowiedniej
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modyfikacji i interpretacji łącznie z art. 5611 § 1 k.c., uprawniając pacjenta do wykonania zastępczego
na zasadach wynikających z art. 5611 k.c.
Art. 568 k.c. znajduje zastosowanie wprost w zakresie § 1 zd. 1 in principio. Z reguły dwuletni
okres realizacji uprawnień z rękojmi wydaje się być wystarczający dla stwierdzenia wady. W tym czasie
działanie środków znieczulających ustanie, a organizm zdąży się zregenerować tak, aby pacjent mógł
się samodzielnie przekonać, czy zastosowany materiał nie jest dotknięty wadą. Wyjątkowo zdarzą się
sytuacje wymagające szczególnej rozwagi, w których przez długi czas po przeprowadzeniu zabiegu,
pacjenta nie uda się wyprowadzić ze stanu narkozy. Pomimo zakończenia operacji, pacjent nie będzie
miał możliwości stwierdzenia wady. Wówczas ze względów słusznościowych należałoby badać upływ
terminu dwóch lat od momentu, kiedy pacjent po wybudzeniu mógł stwierdzić wadę. Ewentualnie
podnoszony przez świadczeniodawcę zarzut przedawnienia powinien zostać uznany w świetle art. 5
k.c. za nadużycie prawa. Art. 568 § 1 zd. 1 in fine i zd. 2 k.c. nie stosują się, gdyż implantacji podlegają
wyłącznie rzeczy ruchome oraz nieużywane. Art. 568 § 2 k.c. nie stosuje się. Jego regulacje w
odniesieniu do pacjenta konsumuje art. 568 § 1 zd. 1 in principio k.c. Art. 568 § 3-6 k.c. stosują się
wprost.
Trudno sobie wyobrazić stosowanie art. 5681 k.c., gdyż implantowane materiały z reguły mają
służyć pacjentowi przez wiele lat, jeśli nie dziesięcioleci. Wykorzystanie wyrobów medycznych, których
termin użycia kończy się w perspektywie dwóch lat nie powinno mieć w ogóle miejsca. Podobnie będzie
z art. 573- 576 k.c., które nie przystają do specyfiki obrotu świadczeniami zdrowotnymi.
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WNIOSKI
Podstawową konkluzją, płynącą z dotychczasowej analizy jest to, że art. 68 Konstytucji RP daje
ustawodawcy zwykłemu daleko idącą swobodę kreowania systemu ochrony zdrowia, zwłaszcza w
odniesieniu do kształtowania stosunków prawnych pomiędzy aktorami tego systemu. Można wręcz
stwierdzić, że konstytucyjna regulacja modelu ochrony zdrowia otwiera szerokie pole do stosowania
w nim prawa zobowiązań. Dlatego też, prywatnoprawny charakter relacji typu zobowiązaniowego,
istniejącej między NFZ a świadczeniodawcą oraz świadczeniodawcą a pacjentem jest wynikiem
świadomej decyzji prawodawcy, a dokładnie, przyjętej przez niego koncepcji systemu ochrony zdrowia,
mieszczącej się w ramach posiadanej swobody jego kreacji583. Umowa o udzielanie świadczeń oparta
na modelu umowy na rzecz trzeciego, została skonstruowana przez legislatora na potrzeby
efektywnego wykonania zadania publicznego. Jej cywilnoprawny charakter przesądzono w sposób
formalny, wychodząc z założenia, że właśnie prawo cywilne pozwoli zoptymalizować mechanizm
organizacji krajowej siatki świadczeniodawców i dystrybucji dobra społecznie porządanego, co w
rezultacie otworzy drogę do nawiązywania stosunków prawa medycznego na masową skalę.
Przyjęte założenia okazały się prawdziwe. Przeważająca część stosunków prawa medycznego jest
obecnie nawiązywana w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia. Istotnym pozostaje przy tym
to, że ich treść wcale nie podlega szczegółowej i bezpośredniej regululacji w umowie o udzielanie
świadczeń. Normowanie tej treści następuje w sposób wtórny, tj. o tyle, o ile dane prawo lub
obowiązek są pochodną warunku stawianego przez zastrzegającego zobowiązanemu, którego
dopełnienia ten pierwszy wymaga dla udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach publicznego
systemu ochrony zdrowia. Suma warunków obrazuje to, za co płaci państwo, jak też ma gwarantować,
że środki publiczne nie zostaną zmarnotrawione i pokryją koszty leczenia osób uprawnionych formalnie
i materialnie. W konsekwencji ciężar regulacyjny treści stosunków prawa medycznego ustawodawca
przeniósł na k.c.
Tutaj należy sformułować drugą konkluzję, która wyraża się w stwierdzeniu, że pomimo
przyjętego rozwiązania, k.c. nie zawiera kompleksowej regulacji treści stosunku prawa medycznego.
Braki regulacyjne dotykają więc stosunków zawiązywanych na wolnym rynku zdrowia i tych powstałych
w ramach publicznego systemu jego ochrony. Ustawodawca przejawia dwojakie podejście do umów o
świadczenie usług. Część z nich została uregulowana w k.c., część nie. Te, które zostały stypizowane,
zgodnie z przyjętym modelem systematyki, pozostają względem siebie równorzędne. Przepisy ogólne
o zobowiązaniach oraz część ogólna prawa cywilnego stanowią wspólną, subsydiarną i ogólną regulację
dla wszystkich tych umów. Jednocześnie, stypizowane umowy o świadczenie usług nie posiadają
wspólnej, niejako „przednawiasowej” regulacji w części szczególnej zobowiązań.
Umowy o świadczenie usług, nieuregulowane odrębnymi przepisami, podporządkowano pod typ
zlecenia. Ustawodawca uczynił z art. 750 k.c. przepis centralny dla wszystkich nienazwanych umów o
świadczenie usług, czyniąc dla nich ze stosunku zlecenia regulację subsydiarną584.
Umowa o świadczenie usługi jest pojęciem zbiorczym, które obejmuje różne umowy nazwane i
nienazwane585. Umowy te nie tworzą zwartej i jednolitej grupy. Wręcz przeciwnie, reżimy prawne
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Odzwierciedleniem tej swobody jest także dopełnienie zaspokajania potrzeb zdrowotnych obywateli poprzez
zawieranie osobnych od umowy o udzielanie świadczeń, umów na realizację programów zdrowotnych,
programów profilaktyki zdrowotnej, programów lekowych i programów pilotażowych, które mogą być zawierane
odpowiednio przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów (programy profilaktyki zdrowotnej) i NFZ
(programy zdrowtne, programy lekowe, programy pilotażowe).
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L. Ogiegło, Zlecenie na tle kodeksowych umów o świadczenie usług, SIS 10/1985, s. 66; M. Pecyna, F. Zoll,
Regulacja świadczenia usług…, s. 574.
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T. Wiśniewski, Praktyka sądowa w sprawach o wykonanie zobowiązań wynikających z umów o świadczenie
usług, NP 3/1987, s. 80.
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poszczególnych ich rodzajów są wielce zróżnicowane586. Stąd narzuca się pytanie o adekwatność
obowiązującego rozwiązania do potrzeb rzeczywistości. Trzeba na nie spojrzeć przez pryzmat
zmieniającego się świata, potrzeb obrotu, ciągłego rozwoju systemu umów i dokonujących się w jego
ramach przekształceń. Istnienie bardzo wielu szczególnych i jednocześnie szczegółowych
pozakodeksowych unormowań problematyki usług stale powiększa dystans pomiędzy typami umów a
konkretnie zawieranymi kontraktami, do których uregulowania z reguły wystarczają owe przepisy
szczególne587.
W moim przekonaniu koncepcja regulacji usług poprzez odpowiednie stosowanie przepisów o
zleceniu nie daje satysfakcjonujących rezultatów. Obowiązująca metoda regulacji nie pozwala na łatwe
dekodowanie praw i obowiązków stron takich kontraktów. Lektura k.c. nie rozwiewa wątpliwości
interpretacyjnych prawników, nie mówiąc już o laikach. Obecnie trudno zaakceptować stan, w którym
typ zlecenia, jako ograniczający się jedynie do dokonywania czynności prawnych, nieczęsty w obrocie,
nieodgrywający dużego znaczenia społeczno-gospodarczego, jest punktem odniesienia dla umów,
których doniosłość jest znacznie większa i stale rośnie588.
Umowa o świadczenie zdrowotne jest tego doskonałym przykładem. Ukazuje słabość obecnego
rozwiązania. Po pierwsze, relację świadczeniodawcy i pacjenta trudno jest „zmieścić” w przepisach o
zleceniu589. Subsumpcja pod typ zlecenia jest fragmentaryczna590. Różnice są zasadnicze, dotyczą
swobody kontraktowania, treści praw i obowiązków stron, trwałości stosunku, zakresu ich
odpowiedzialności. Po drugie, istnieje obszerna, szczegółowa pozakodeksowa regulacja praw i
obowiązków stron, w żaden sposób niepowiązana z przepisami tytułu XXI księgi trzeciej k.c. Po trzecie,
w przypadkach niektórych umów występują elementy sprzedaży, wymagające dla ochrony interesów
pacjenta sięgnięcia do przepisów o rękojmi za wady rzeczy. Tymczasem dla takiego odesłania nie ma
wyraźnych podstaw prawnych. Nawet jeśli pominąć te przeszkodę, subsumpcja może być jedynie
częściowa591.
Najważniejszym jest jednak to, że uprawnienia z rękojmi nie są dostosowane do specyfiki umów
wykonywanych na dobrach osobistych. Wyrządzenie wykonaniem zobowiązania krzywdy skłania
przeciętnego pacjenta raczej do poszukiwania nowego świadczeniodawcy, niż ponownego powierzania
swoich dóbr osobie, która zawiodła jego zaufanie592. Aktualne przepisy nie umożliwiają wykonania
zastępczego, jako jednego z uprawnień rękojmianych, lecz jako środek reakcji na bierność dłużnika i to
tylko w odniesieniu do praw wykonywanych w związku z rzeczami zamontowanymi. Z jednej strony,
szczęśliwie przepis ten odnosi się do specyfiki umowy o świadczenie zdrowotne. Z drugiej, a to
kluczowe, możliwość wykonania zastępczego pojawia się dopiero następczo, w momencie
nieprzystąpienia przez świadczeniodawcę do zadośćuczynienia swoim obowiązkom. To oznacza, że
jeśli pacjent nie chce utracić uprawnień z rękojmi, musi przełamać swoje lęki i uprzedzenia do
świadczeniodawcy, który nadal chce działać. W mojej ocenie odrębnej analizy wymaga to, czy w
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stosunkach opartych na szczególnym zaufaniu, prawo powinno zmuszać do kontynuowania relacji, jeśli
strony już sobie nie ufają.
Powyższe pokazuje, że metoda regulacji umowy o świadczenie zdrowotne polegająca na
odpowiednim stosowaniu przepisów o zleceniu wcale nie pozwala na zdekodowanie treści tej umowy.
Problemu nie rozwiąże proponowane w doktrynie593 formalne otwarcie typu zlecenia na kontrakty,
których przedmiotem jest wykonanie czynności faktycznych. Dekodowanie treści analizowanego
stosunku wymaga rozległej znajomości przepisów pozakodeksowych odnoszących się do relacji
świadczeniodawcy i pacjenta, a także zabiegów interpretacji tekstu prawnego, aby połączyć normy k.c.
i ustaw szczególnych. To powoduje, że k.c. ani nie reguluje jednego z najczęściej zawieranych
kontraktów, ani nie spełnia roli podstawowego źródła wiedzy uczestnika obrotu o umowie o
świadczenie zdrowotne. Lektura jego przepisów nie pozwoli laikowi zrozumieć istoty relacji, jak
również nie pozwoli rozwiązać problemów, które występują na gruncie jej wykonywania. Uczynienie
punktem wyjścia relacji występującej w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia nie jest
pomocne, gdyż jej treść dekodowana jest w ten sam sposób, mianowicie poprzez odwołanie do u.d.l.,
ustaw regulujących wykonywanie zawodów medycznych i u.p.p. To oznacza, że w obydwu przypadkach
przedmiotowy stosunek ma niemal tą samą treść. Wcale nie jest tak, że tylko sektor prywatny ujawnia
braki regulacyjne, a publiczny już nie. Problem jest wspólny dla wszystkich stosunków prawa
medycznego, niezależnie od podstawy i okoliczności nawiązania. Dlatego też jego rozwiązanie będzie
cechował uniwersalizm zastosowania.
W następnym dziale zamierzam przeanalizować dalsze przepisy prawa stosowane do umowy o
świadczenie zdrowotne. Celem tego zabiegu jest dokonanie kompleksowej charakterystyki umowy,
aby pokazać, że możliwe jest jej wyróżnienie jako osobnego typu umowy nazwanej.
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ROZDZIAŁ I
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA UMOWY O ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE
I.

Umowa szczególnego zaufania

Umowa o świadczenie zdrowotne stanowi relację szczególnego charakteru, opartą na zaufaniu i
lojalności594. Strony umowy nie podlegają wyłącznie prostej systematyce w kategoriach wykonawcy i
odbiorcy usługi. Takie jednowymiarowe spojrzenie nie oddaje aksjologicznej doniosłości stosunku
prawa medycznego. Każdą ze stron cechuje szczególny zestaw właściwości, które rzutują na ocenę ich
relacji. Podobnie, na tę ocenę oddziałuje przedmiot umowy.
Świadczeniodawca jest nie tylko wykwalifikowaną osobą, która stosuje ujednoliconą wiedzę
medyczną, ale także produktem kultury, tradycji, historii, częścią życia osobistego innych, który tą
wiedzą posługuje się w pewnym społecznym otoczeniu595. Jest podmiotem kierującym się szczególnym
etosem zawodowym, stawiając dobro chorego ponad własne interesy. Kult i ranga profesji, rozwijane
przez wieki, przyjęły w dobie nowoczesnego prawa kształt zawodu zaufania publicznego, z którym
związane są określone społeczne oczekiwania.
Z kolei pacjent jest osobą wymagającą pomocy, działającą w obliczu problemów narzuconych
przez życie, którym nie może samodzielnie sprostać. Konieczność nawiązania relacji z
świadczeniodawcą zostaje często narzucona i wymaga powierzenia mu najcenniejszych dóbr.
Zezwolenie na wtargnięcie w ich sferę nie jest udzielane każdemu, lecz osobie obdarzonej zaufaniem.
Jego źródeł należy poszukiwać w posiadanej wiedzy specjalnej, doświadczeniu, umiejętnościach, jak i
przekonaniu o zachowaniu przez świadczeniodawcę dobrej woli, właściwych motywacji, należytej
staranności oraz przestrzeganiu wartości istotnych dla zawodu596. Wszystkie te elementy pozwalają
pacjentowi wierzyć, że działania, którym się podda, będą rzetelne i przyniosą pożądany skutek.
Szczególne zaufanie posiada więc dwojaki wymiar. Odnosi się do grupy zawodowej, która reprezentuje
pewne wartości i cechy, jak też posiada wymiar jednostkowy, związany z oznaczoną osobą
świadczeniodawcy.
Szczególne zaufanie nie jest cechą jednokierunkową. Nie tylko pacjent zawierza
świadczeniodawcy, ale czyni to również ten drugi. Świadczeniodawca oczekuje od pacjenta
współdziałania oraz partnerstwa dla optymalizacji efektu, jaki można osiągnąć wspólnym nakładem
pracy.
Na tę relację nie można spoglądać jedynie przez pryzmat norm prawnych, ale także, a może w
pierwszej kolejności, z poziomu norm etycznych. Przede wszystkim, relacja posiada wymiar ludzki.
Dopiero później jest opatrywana właściwymi przepisami prawa, które tę cechę odzwierciedlają na
płaszczyźnie normatywnej, nadając zawartej umowie ściśle osobisty charakter. Trwa on na etapie
nawiązywania, realizacji i zakończenia kontraktu. Pacjent ufa, że świadczeniodawca nie pozostawi go
bez opieki w sytuacjach, kiedy ten jej bezwzględnie wymaga, jak też, że bezzasadnie nie odmówi mu
pomocy597. Powierzając informacje o sobie, zawierza, że świadczeniodawca wykorzysta je w celu
niesienia pomocy, że ich nie zdradzi oraz zabezpieczy przed dostępem osób niepowołanych. Podobnie
ufa, że świadczeniodawca nie będzie go obciążał zbędną wiedzą, ale jednocześnie nie zatai przed nim
faktów istotnych, jak też, że nie zaskoczy go przerwaniem niesienia pomocy.
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Szczególne zaufanie nie jest jedynie faktyczną cechą charakteryzującą przedmiotowy stosunek,
ale posiada istotną doniosłość prawną. Pełni rolę wskazówki interpretacyjnej przepisów prawa,
służących zdekodowaniu treści umowy, zwłaszcza wzajemnych praw i obowiązków. Doniosłość tej
cechy ulega osłabieniu w umowach nierealizujących celu leczniczego. Odmienne są motywacje stron
do zawarcia takich umów, jak też sytuacja osobista pacjenta. Dlatego też powinien kierować się
odpowiednio mniejszym zaufaniem do świadczeniodawcy.

II.

Umowa starannego działania598

Umowa o świadczenie zdrowotne zasadniczo stanowi zobowiązanie starannego działania599.
Świadczeniodawca nie jest zobowiązany do osiągnięcia określonego rezultatu, ale postępując zgodnie
z aktualną wiedzą medyczną powinien starannie do niego dążyć. Z reguły osiągniecie pewnego
rzeczywistego faktu, którym zainteresowany jest pacjent, a wyrażającego się w określonej zmianie lub
braku określonej zmiany, nie stanowi treści zobowiązania. Takie stanowisko reprezentuje doktryna 600
i orzecznictwo601. Przypisanie świadczeniodawcy odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy wymaga wykazania zawinionego niezachowania należytej staranności, do której był
zobowiązany w dążeniu do osiągnięcia wyznaczonego celu. Zasada ta dotyczy zarówno umów
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wykonywanych w celu leczniczym, jak i nieleczniczym. Zobowiązaniem starannego działania są więc
także umowy mające za swój przedmiot zabieg in vitro, chirurgiczną zmianę płci, sterylizację, czynności
ze sfery inżynierii genetycznej, transplantacje (implantacje i eksplantacje), zabieg przerwania ciąży.
Za uznaniem relacji świadczeniodawcy i pacjenta za zobowiązanie starannego działania
przemawiają argumenty odwołujące się do sfery faktu, woli i prawa. Poniżej przedstawiam kolejno
każdą z grup.
W organizmie człowieka zachodzi wiele złożonych procesów biologiczno-chemicznych.
Świadczeniodawca o części z nich nie wie (procesy nierozpoznane przez medycynę), część jest mu
znana, aczkolwiek, na niektóre z nich nie potrafi oddziaływać, inne pozostają tylko pod jego
ograniczoną kontrolą602. Kompleksowość przemian zachodzących w organizmie pacjenta, jak też
okoliczność, że te wielokrotnie nie poddają się prostej, zewnętrznej obserwacji sprawia, iż nie można
nad nimi w pełni panować. Po drugie, różnice cech fizycznych, psychicznych oraz właściwości
fizjologicznych pacjentów takie jak wiek, płeć, wzrost, masa, predyspozycje genetyczne, przebyte
choroby, stadium dolegliwości, kondycja, nastawienie psychiczne itp. prowadzą do indywidualnego
zróżnicowania reakcji organizmu. Wpływają na różny przebieg tej samej choroby, jak też różną reakcję
na udzielane świadczenie zdrowotne. To wyklucza ich pełną przewidywalność603. Po trzecie,
wielokrotnie szanse wyzdrowienia determinowane są stadium zaawansowania choroby604, która może,
lecz nie musi, poddać się działaniom świadczeniodawcy. Jej przebieg nigdy nie jest identyczny, a
wielokrotnie świadczeniodawca nie ma wpływu na to, w jakim stanie trafi do niego pacjent. Wiedza,
którą dysponuje, musi być zawsze dostosowywana do konkretnego przypadku, co nie daje gwarancji
otrzymania takiego samego skutku niezależnie od kontekstu faktycznego działań. Z tych względów nie
można twierdzić, że działania świadczeniodawcy zawsze będą wystarczającym warunkiem nastąpienia
zaplanowanego rezultatu, rozumianego jako ich normalne następstwo.
Argumenty drugiej sfery odwołują się do samego nastawienia świadczeniodawcy, który świadom
uwarunkowań, w jakich przychodzi mu świadczyć, zasadniczo nie chce gwarantować rezultatu i
przyjmować na siebie ryzyka nieprzewidywalnej reakcji organizmu. Obciążenie go tym ryzykiem ani nie
odpowiada funkcji umowy, ani zgodnej woli stron605.
Odwołując się do sfery prawa trzeba stwierdzić, że usługa nie jest rzeczą. Nie można jej naprawić
ani wymienić, lecz co najwyżej ponownie wykonać, zachowując należytą staranność. Nie da się do niej
stosować przepisów o rękojmi606.
Uwarunkowania, w jakich świadczeniodawcy przychodzi świadczyć, wskazują że z reguły jego
zobowiązanie posiada naturę starannego działania. Z drugiej strony rozwój wiedzy medycznej oraz
towarzyszący mu postęp technologiczny sprawiają, że w wielu dziedzinach medycyny reakcje
zachodzące w organizmie pacjenta stają się coraz bardziej przewidywalne, a procesy, które się na nie
składają, bardziej kontrolowane. Powoduje to spadek prawdopodobieństwa nastąpienia zjawisk
niepożądanych, a nawet wyeliminowanie niektórych z nich. Rozmiar niepewności maleje do tego
stopnia, że niekiedy świadczeniodawcy mogą zasadnie przewidywać uzyskanie konkretnego skutku. To
zachęca ich do prowadzenia bardziej ryzykownej polityki informacyjnej i zwiększania swoich szans na
rynku poprzez gwarantowanie efektu swoich działań. Okoliczności te istotnie wpływają na możliwość
umownego objęcia treścią świadczenia oznaczonego rezultatu, o czym szerzej w dziale III.V.IV.4 (s.
243).

602

P. Laskorzyński, P. Kowalczyk, Zobowiązania starannego działania i rezultatu - dyskusja, RP 6/2003, s. 94.
Ch. Lafontaine, PraxisKommentar…, s. 2234.
604
M. Nesterowicz, System Prawa Prywatnego…, s. 401.
605
V. Lipp, Arztrecht…, III. D. I. rn 26.
606
L. Ogiegło, Usługi…, s. 224.
603

169

III.

Umowa wzajemna

Umowa o świadczenie zdrowotne zawierana poza publicznym systemem ochrony zdrowia jest
umową konsensualną, dwustronnie zobowiązującą i wzajemną607. Wykonaniu świadczenia
zdrowotnego towarzyszy zapłata odpowiedniego wynagrodzenia. Usługodawca zaspokaja interes
niemajątkowy pacjenta, który odpłaca się kwotą pieniężną. Świadczenie jednej i drugiej strony łączy
więź polegająca na ich zależności od siebie, przy czym z reguły świadczenia te są względem siebie także
ekwiwalentne. W rezultacie, zastosowanie znajdują przepisy k.c., odnoszące się do umów wzajemnych
(art. 487-497)608. W niektórych przypadkach, natura zobowiązań polegających na świadczeniu usług,
uniemożliwi urzeczywistnienie wyrażonej w art. 488 § 1 k.c. zasady jednoczesności spełniania
świadczeń, gdyż ustalenie wynagrodzenia nie będzie możliwe przed spełnieniem usługi609. Trudności
dotykają również zastosowanie art. 491 k.c. i 494 k.c., o czym szerzej w dziale IV.II. (s. 372 i n.) Nic nie
stoi jednak na przeszkodzie korzystania z pozostałych przepisów, zwłaszcza art. 490 k.c., pozwalającego
powstrzymać się ze spełnieniem własnego świadczenia do czasu zaproponowania przez kontrahenta
świadczenia wzajemnego610.
Obowiązek bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia odpada w przypadku umów zawartych w
ramach publicznego systemu ochrony zdrowia. Prawo publicznego ubezpieczenia, nakładając się na
prywatnoprawną relację świadczeniodawcy i świadczeniobiorcy, przekształca ją w stosunek
jednostronnie zobowiązujący. Płatności dokonuje NFZ, przez co umowa traci przymiot wzajemności.
Umowa o świadczenie zdrowotne posiada charakter odpłatny611. Wyjątkowo może być umową
nieodpłatną, co nie powoduje zmiany jej kwalifikacji jako umowy o świadczenie usługi (np. gdy
świadczenie zdrowotne jest udzielane w ramach wolontariatu lub osobie zaprzyjaźnionej bez
honorarium). Leczenie darme nie oznacza stosunku grzecznościowego612, ograniczając zakres
odpowiedzialność świadczeniodawcy. W dalszym ciągu jest to stosunek obligacyjny, jednakże
świadczeniodawca nie pobiera wynagrodzenia. Tę sytuację można wyjaśnić poprzez uznanie, że strony
zawarły dorozumianą umowę o zwolnienie z długu613 albo pactum de non petendo, mocą którego
wierzyciel zobowiązuje się nie dochodzić przysługującego mu świadczenia wzajemnego614.

IV.

Umowa o świadczenie jednorazowe

Umowa o świadczenie zdrowotne zasadniczo nie jest umową trwającą określony czas, w którym
świadczeniodawca pozostaje ciągle zobowiązany do powtarzających się czynności. Ciągłe zobowiązanie
można przyjmować w przypadku pobytów sanatoryjnych615, gdzie pacjent korzysta z zakwaterowania
i wyżywienia oraz dedykowanych mu świadczeń zdrowotnych w z góry określonych ramach czasowych,
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jak również przy umowach o opiekę długoterminową, zawieranych z świadczeniodawcami
prowadzącymi działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne
niż szpitalne. Dotyczy to zarówno umów zawartych na czas określony, jak i nieokreślony. Umowy,
zawierane do końca życia pacjenta, należy kwalifikować jako zawarte na czas nieokreślony. Wówczas,
w okresie trwania kontraktu, świadczeniodawca zobowiązuje się do stałego zapewniania pacjentowi
całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej, które obejmują swoim zakresem konsultacje lekarskie,
pielęgnację, rehabilitację i ogólną opiekę, zapewnianie produktów leczniczych, wyrobów medycznych,
pomieszczeń i wyżywienia, odpowiednich do stanu zdrowia, prowadzenia edukacji zdrowotnej oraz
przygotowania pacjenta do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych. Umowami ciągłego
zobowiązania nie są umowy, w których świadczeniodawca zobowiązuje się do odwiedzania chorego w
jego domu. Podobnie takimi umowami nie są te, w ramach których realizowane jest poradnictwo
ambulatoryjne, czy hospitalizacje616. Przyjęcie odmiennego zapatrywania prowadziłoby do istotnych
problemów wyznaczania ram czasowych i miejscowych wykonywania umowy, jak też interpretacji
szeregu stanów faktycznych617. Pacjent, który udaje się na konsultację ambulatoryjną, a następnie
pozostaje w tzw. stałym leczeniu, przychodząc na kolejne wizyty nie działa w ramach jednej umowy,
trwającej do chwili wyleczenia, lecz zawiera szereg samodzielnych, aczkolwiek powiązanych ze sobą
umów, z których każda ma swój początek, koniec oraz treść.
Istota procesu zaspokajania potrzeby zdrowotnej polega na jej systematycznym zgłębianiu. To
powoduje, że analizowany kontrakt jest umową ciągłego stawania się, dopasowywania treści
świadczenia zdrowotnego do indywidualnej sytuacji pacjenta, ulegającej zmianom pod wpływem
dotychczasowych działań świadczeniodawcy.

V.

Umowa jednostronnie profesjonalna

Dokonując systematyki cech przedmiotowego stosunku nie da się uciec od analizy tego, czy ma
on charakter konsumencki, czy nie. Od pewnego czasu zgłaszane są poglądy, w świetle których pacjent
może aspirować do roli konsumenta niezależnie od tego, czy świadczenie zdrowotne jest spełnianie w
ramach, czy poza publicznym systemem ochrony zdrowia618.
Mianem umowy konsumenckiej należy określić cywilnoprawną umowę obligacyjną, której
stronami są konsument i przedsiębiorca619. Umowa konsumencka jest umową, która odpowiada
postanowieniom kodeksowym dotyczącym umów w ogólności, natomiast jej specyfika polega na
uczestnictwie kwalifikowanych podmiotów620. Specyfika obrotu gospodarczego prowadzi do
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zróżnicowania ich pozycji rynkowej oraz związanej z nią możliwości oddziaływania na innych. W świetle
ogólnej tendencji, tę faktyczną nierówność stara się złagodzić ustawodawca za pomocą instrumentów
wzmacniających stronę słabszą - konsumenta. Jest on chroniony wówczas, gdy zawiera umowę z
przedsiębiorcą, bądź dokonuje czynności prawnej, ale w ramach stosunku prawnego, którego źródłem
jest czynność dokonana z profesjonalistą.
Za przyjęciem poglądu o konsumenckim charakterze stosunku prawnego przemawiają
następujące argumenty.
Z formalnoprawnego punktu widzenia, pozycja świadczeniodawcy i pacjenta wykazuje cechy
odpowiednio przedsiębiorcy i konsumenta opisane w art. 431 i art. 221 k.c. Zasadniczo621
świadczeniodawca prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową polegającą
na zarobkowym świadczeniu usług w sposób zorganizowany i ciągły. Pacjentem jest z kolei osoba
fizyczna, dokonująca z świadczeniodawcą czynności prawnej w celu zaspokojenia swojej potrzeby
zdrowotnej, co nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Między
stronami występuje faktyczna nierówność wynikająca z wielu okoliczności. Pierwszą z nich jest
zróżnicowany poziom wiedzy co do ustalenia przyczyn potrzeby zdrowotnej, jej zakresu, możliwości
oraz przebiegu zaspokojenia. Obok dysproporcji informacyjnej, słabość pozycji pacjenta wynika z
podległości organizacyjnej, co uwidacznia się zwłaszcza podczas leczenia stacjonarnego. Pacjent
odbiera szereg świadczeń z rąk wielu osób o różnych kwalifikacjach i uprawnieniach. Personel
medyczny przekazuje sobie chorego z rąk do rąk, co wielokrotnie czyni faktycznego świadczeniodawcę
anonimowym. Dodatkowo, postęp technologiczny, brak czasu, presja ekonomiczna pogłębiają
depersonalizację leczenia. Pacjent staje się procedurą, którą należy wykonać w celu otrzymania
zapłaty. Ponadto, obrót świadczeniami zdrowotnymi nie jest transparentny. Obok samodzielnego
rynku zdrowia istnieje inicjowany przez państwo publiczny system opieki zdrowotnej622. Mechanizmy
prywatno i publicznoprawne mieszają się ze sobą, co razem z pozostałymi czynnikami prowadzi do
dezorientacji pacjenta i uzasadnia objęcie go szczególną ochroną.
Pogłębiona analiza relacji świadczeniodawcy i pacjenta prowadzi jednak do wniosku, iż istnieją
pewne odmienności od typowej relacji konsumenckiej.
Po pierwsze, nie każdy świadczeniodawca jest przedsiębiorcą. Ustawodawca odmiawia tego
statusu niektórym podmiotom leczniczym.
Po drugie przemawia za tym kwalifikowany rodzaj asymetrii informacyjnej. Jest ona
nadzwyczajna, zupełnie odmienna i bardziej złożona niż w przypadku typowej relacji przedsiębiorcy i
konsumenta. Wiedza świadczeniodawcy posiada przymiot specjalnej bowiem nie jest powszechna i
łatwo dostępna, ani też nabywana poprzez częste dokonywanie pewnych czynności w obrocie
prawnym. Jej uzyskanie wymaga wieloletniej nauki oraz praktyki. Ponadto, trudno ją zweryfikować
osobie, która nie posiada podobnych wiadomości, umiejętności i doświadczenia. Działalność lecznicza
nie daje możliwości jej wypróbowania. Trudno jest odwołać się do swoich doświadczeń albo
doświadczeń innych, gdyż sytuacje zdrowotne, jak też reakcje organizmu, różnią się. Różnią się również
objawy tej samej choroby.
Po trzecie, pacjent jest mniej suwerenny niż zwykły konsument623. Chociaż może wybrać
świadczeniodawcę i świadczenie zdrowotne, to zasadniczo jest ograniczony do tych występujących w
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koszyku świadczeń gwarantowanych. Ewentualnie jest uzależniony od kosztów leczenia, które jest w
stanie ponieść lub które godzi się za niego pokryć ubezpieczyciel.
Po czwarte, pacjent nie działa jak typowy konsument, który składa żądanie dotyczące leczenia
w wyobrażonym przez siebie kształcie. Świadczeniodawca nie pełni roli wykonawcy poleceń
kontrahenta, lecz filtruje je przez posiadaną wiedzę tak, aby dobrać postępowanie adekwatnie do
przypadku chorobowego624. Odmiennie niż typowy konsument, pacjent znajduje się w trudnej sytuacji
decyzyjnej. Modyfikuje ją stres, rozchwianie emocjonalne, choroba. Pacjent często działa pod
wpływem bólu, który zaburza jego autonomię decyzyjną, działa tylko po to, żeby uwolnić się od niego,
przez co łatwiej narzucić mu określony sposób postępowania. Zależność pacjenta od wiedzy i
umiejętności świadczeniodawcy, z psychologicznego i emocjonalnego punktu widzenia, pogłębia
wyjątkowa sytuacja motywacyjna625. Chory, cierpiący człowiek nie jest w pełni przygotowany na to, by
zmierzyć się z odpowiedzialnością za decyzję o charakterze medycznym. Wzrost technologicznych
możliwości leczniczych niejednokrotnie oznacza trwałą destrukcję życia pacjenta, narażając go na
cierpienia fizyczne i psychiczne, których on sam, decydując o podjęciu ryzyka, nie może niejednokrotnie
przewidzieć, wyobrazić sobie ani zrozumieć626.
Innym argumentem uzasadniającym odmienne spojrzenie na problem jest, w pewnych
przypadkach, brak możliwości objęcia pacjenta statusem konsumenta. Pacjent nieprzytomny,
znajdujący się w stanie bezpośrednio zagrażającym życiu i zdrowiu nie dokonuje czynności prawnej ze
świadczeniodawcą627. Nie składa żadnych oświadczeń woli, a mimo to otrzymuje świadczenie
zdrowotne. Co więcej, w wielu przypadkach pacjent przytomny nie może wybrać świadczenia
zdrowotnego, bowiem nie pojmuje istoty sytuacji, w której się znajduje.
Ponadto, zapewniający szczególną ochronę status pacjenta nie jest związany z okolicznością
bycia stroną umowy, lecz faktycznym odbiorcą świadczenia zdrowotnego. To oznacza, że ochrona
pacjenta istnieje także wówczas, kiedy umowa została zawarta na jego rzecz przez zastrzegającego (np.
przez pracodawcę).
Wreszcie, czynności świadczeniodawcy dotykają integralności pacjenta, dóbr szczególnych,
jakimi są życie, zdrowie, autonomia, prywatność. Żaden inny stosunek nie wymaga takiego zaufania,
jak relacja pacjenta i świadczeniodawcy. Żaden konsument nie oczekuje od przedsiębiorcy takiej
empatii, uwzględniania jego interesów oraz szacunku, jak pacjent628. Świadczeniodawca nie działa tylko
komercyjnie, jak przeciętny przedsiębiorca, ale realizuje interes pacjenta, będąc związanym normami
etycznymi, które stawiają jego dobro na pierwszym miejscu629.
Osobiście wyrażam przekonanie, że zaprezentowane odmienności nie wykluczają traktowania
pacjenta jako konsumenta. Podkreślają jednak, że jest on konsumentem szczególnego rodzaju. Oceny
jego pozycji i charakteru stosunku prawnego z świadczeniodawcą nie można dokonywać jedynie z
poziomu formalnoprawnego. Należy uwzględniać przede wszystkim argumenty materialne, a te
pokazują, że umowa o świadczenie zdrowotne nie jest typową umową konsumencką. Uwydatnienie
odmienności służy wyciągnięciu tej relacji poza utartą klasyfikację, co ma charakter symboliczny i
sprzeciwia się pojmowaniu jej w kategoriach czysto merkantylistycznych. Jednocześnie nie jest
przeszkodą w budowaniu kwalifikowanego systemu protekcji pacjenta, w którym obok właściwej mu
regulacji (zwłaszcza u.d.l., u.p.p.), mogą znaleźć zastosowanie przepisy o ochronie konsumentów ex
lege (obostrzenia przy świadczeniu usług drogą elektroniczną, niedozwolone klauzule umowne) lub
poprzez uzgodnienia umowne (zastosowanie przepisów u.p.k.). Dodatkowo, wykładnia praw i
624
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obowiązków stron powinna być prowadzona przez pryzmat cechującego ich relację szczególnego
zaufania, co w wielu przypadkach będzie korzystne zwłaszcza dla pacjenta.
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ROZDZIAŁ II
STRONY UMOWY
I.

Podmiot wykonujący działalność leczniczą

1. Uwagi ogólne
Działalność gospodarcza w obrębie systemu ochrony zdrowia nosi miano działalności leczniczej.
Stosownie do art. 3 ust. 1 i 2 u.d.l., działalność ta polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
Działalność lecznicza może również polegać na promocji zdrowia lub realizacji zadań dydaktycznych i
badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniu
nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.
Podmioty, których aktywność gospodarcza opiera się na udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
ustawa określa zbiorczą nazwą podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Tworzą go dwa,
zdefiniowane ustawowo, podzbiory tj. podmioty lecznicze (art. 4 u.d.l.) oraz lekarze, lekarze dentyści,
pielęgniarki i położne, wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową
(art. 5 u.d.l).
Podzbiór podmiotów leczniczych jest niejednorodny. Ustawodawca zaliczył do niego
przedsiębiorców w rozumieniu u.pr.p. we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania
działalności gospodarczej, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki budżetowe, w
tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez MON, ministra właściwego do
spraw wewnętrznych, MS lub SABW, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium,
ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej
opieki zdrowotnej lub położną podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217), instytuty badawcze, o
których mowa w art. 3 u.i.b., fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie
zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej,
posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne wyżej wskazanych stowarzyszeń, osoby
prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, a także jednostki wojskowe.
Zaliczenie wskazanych podmiotów do grona podmiotów leczniczych jest kategoryzacją
zakresową. Następuje w zakresie, w jakim podmioty te wykonują działalność leczniczą. W pozostałych
granicach swojej aktywności gospodarczej nie są traktowane jako podmioty lecznicze.
Praktyki zawodowe to forma wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki i
położnej w ramach działalności leczniczej. Działalność lecznicza wskazanych przedstawicieli zawodów
medycznych może być wykonywana w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej jako praktyka
indywidualna630 lub w ramach spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako praktyka
grupowa. Wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodowej nie jest prowadzeniem podmiotu
leczniczego. W konsekwencji, przedstawiciel zawodu medycznego, nie ma możliwości zatrudniania
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Ich odmianami w odniesieniu do lekarzy i pielęgniarek są: indywidualna praktyka wyłącznie w miejscu
wezwania, indywidualna praktyka specjalistyczna, indywidualna specjalistyczna praktyka wyłącznie w miejscu
wezwania, indywidualna praktyka wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem
leczniczym prowadzącym ten zakład lub indywidualna specjalistyczna praktyka wyłącznie w zakładzie leczniczym
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład.
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innych fachowców, przy pomocy których będzie udzielał świadczeń zdrowotnych. Praktyki zawodowe
posługują się uproszczoną treścią regulaminów organizacyjnych, podlegają niższym składkom
ubezpieczeniowym, jak też są ewidencjonowane w osobnym od podmiotów leczniczych rejestrze.
Podmioty niezakwalifikowane przez ustawodawcę do katalogu podmiotów wykonujących
działalność leczniczą nie będą stroną umowy o świadczenie zdrowotne. Można tu wymienić lekarzy
weterynarii. Adresatem ich działań nie są ludzie, lecz zwierzęta. Nie mieszczą się w nim także aptekarze,
bowiem nie udzielają świadczeń zdrowotnych, lecz dokonują zaopatrzenia rzeczowego.
Świadczeniodawcami nie są także osoby prowadzące specjalistyczne sklepy medyczne, nawet jeżeli
posiadają przygotowanie do wykonywania działalności leczniczej. W zakresie funkcjonowania sklepu
nie świadczą usługi, lecz prowadzą sprzedaż lub wykonują dzieło. Z reguły poza zakresem
podmiotowym umowy będą znajdować się przedstawiciele zawodów medyczno-technicznych, tacy jak
technik dentystyczny, technik sterylizacji, technik farmaceutyczny, optyk, technik ortopeda, protetyk
słuchu (co do zasady), asystent medyczno-techniczny. Uczestniczą jedynie pośrednio w procesie
udzielania świadczenia zdrowotnego, a niekiedy ich rola sprowadza się tylko do wykonania czynności
technicznych. Wyłączenie obejmuje także kosmetyczki, kosmetologów, wizażystki i charakteryzatorki,
jako osoby świadczące usługi kosmetyczne.
Umowa o świadczenie zdrowotne jest umową kwalifikowaną podmiotowo. Kwalifikacja
występuje w odmianie ogólnej (zwykłej) oraz szczególnej. Pierwsza wyróżnia podmioty zdolne do
zawarcia umowy o świadczenie zdrowotne w ogóle. Druga dotyczy podmiotów mogących jako jedyne
zawrzeć umowę, której przedmiotem jest świadczenie zdrowotne treści regulowanej ustawą.
Kwalifikacja podmiotowa ogólna zakłada, że umowę mogą zawrzeć jedynie podmioty,
posiadające status podmiotu wykonującego działalność leczniczą, a więc te, które spełniły formalne
kryteria dla wykonywania działalności tego rodzaju opisane w u.d.l. Możliwość zawarcia
przedmiotowej umowy nie jest więc powiązana ze statusem przedsiębiorcy. Zasadniczo,
świadczeniodawca będzie się nim legitymował, jednakże stronami umowy mogą być również
podmioty, które przedsiębiorcami nie są.
Szczególna kwalifikacja podmiotowa wymagana jest przez ustawodawcę do zawarcia umów,
których przedmiotem jest świadczenie zdrowotne poddane szczególnej regulacji ustawowej. Takie
umowy mogą zawrzeć jedynie podmioty, które dodatkowo legitymują się określoną cechą (np. status
ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji dla umowy o zapłodnienie pozaustrojowe, status
jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi, które jako jedyne mogą pobierać krew i jej składniki
oraz poddawać je preparatyce). W tym wypadku, umowy zawarte przez osoby kwalifikowane jedynie
ogólnie są nieważne.
Uznanie umowy o świadczenie zdrowotne za kontrakt kwalifikowany podmiotowo czerpie swoje
uzasadnienie z troski o bezpieczeństwo pacjenta i bezpieczeństwo obrotu. Do jej zawarcia mogą być
dopuszczeni tylko ci, którzy dają gwarancję dotrzymania standardów nakreślonych przez prawo i
zasady współżycia społecznego. Ich urzeczywistnienie następuje wskutek realizacji przez stronę
profesjonalną obowiązków, które nie istnieją na gruncie innych stosunków umownych lub nie istnieją
w tak doniosłym rozmiarze. Obowiązek udzielenia świadczenia zdrowotnego zgodnie z regułami
aktualnej wiedzy medycznej, obowiązek informacyjny, obowiązek poszanowania autonomii,
obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej, obowiązek zachowania tajemnicy tworzą
uniwersalne reguły postępowania względem każdego pacjenta, chroniąc jego życie, zdrowie,
autonomię oraz prywatność. Z drugiej strony uznanie umowy za kwalifikowaną podmiotowo ma
wyznaczyć wyraźne granice podmiotowe wynikającego z niej stosunku. Odniesienie regulacji do
podmiotów profesjonalnie (gospodarczo lub zawodowo) przygotowanych do stałego udzielania
świadczeń zdrowotnych pozwala uwolnić od nadmiaru obowiązków osoby, których zachowanie
niekiedy jest bardzo zbliżone do zachowania świadczeniodawcy, lecz pozostaje aktywnością doraźną,
niejako wymuszoną przez okoliczności faktyczne (np. leczenie przeziębionego dziecka przez matkę,
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udzielenie pierwszej pomocy w miejscu publicznym przez osobę, która odbyła stosowny kurs,
sprawowanie tymczasowej opieki przez emerytowanego lekarza nad zaawansowaną wiekiem
sąsiadką).
Nie każdy podmiot, który spełnia powyższe przesłanki, należy zawsze traktować jako
świadczeniodawcę, będącego stroną opisywanej umowy. Konieczne jest także badanie kontekstu
sytuacyjnego, w jakim działa. Przykładowo, świadczeniodawcą nie jest lekarz, który na korcie
tenisowym rekomenduje swojemu koledze maść określonego producenta, czy fizjoterapeuta, który
dorabia na siłowni jako trener personalny.
Z powyższej systematyki wynika, że świadczeniodawcą jest każdy podmiot udzielający świadczeń
zdrowotnych, jako podmiot wykonujący działalność leczniczą, a więc może nim być osoba fizyczna,
osoba prawna, jak też jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

2. Osoby fizyczne
Stroną umowy o świadczenie zdrowotne będzie osoba fizyczna, gdy prowadzi indywidualną
działalność gospodarczą jako podmiot leczniczy lub praktykę zawodową. Najczęściej będą to osoby
wykonujące zawód medyczny631. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 u.d.l. osoba wykonująca zawód medyczny
to osoba uprawniona na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz
osoba legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w
określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny632. Definicja ustawowa obejmuje dwie
grupy podmiotów633. Do pierwszej należą osoby wykonujące zawód regulowany ustawą. Mieszczą się
w niej lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, diagności
laboratoryjni oraz felczerzy. Druga grupa obejmuje osoby posiadające wiedzę i umiejętności do
świadczenia usług medycznych, wykonujące zawód nieuregulowany ustawowo, zwłaszcza te, które
uzyskały tytuł specjalisty w dziedzinach medycyny, mających zastosowanie w ochronie zdrowia,
określonych w akcie wykonawczym wydanym na podstawie art. 46 u.u.t.s. Do tej grupy należą
promotorzy zdrowia, specjaliści żywienia, audiofonolodzy, logopedzi, optometryści, opiekunowie
medyczni, psychoterapeuci, specjaliści psychoterapii uzależnień, specjaliści terapii uzależnień,
terapeuci zajęciowi, psychologowie kliniczni, higienistki dentystyczne, ortoptyści, protetycy słuchu,
technicy elektroradiolodzy.
Lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki i położne prowadzą indywidualne praktyki zawodowe w
odmianach przewidzianych w art. 5 u.d.l. Przedstawiciele wskazanych zawodów mogą także prowadzić
grupowe praktyki zawodowe w formie spółki cywilnej. Wówczas każdy z członków praktyki grupowej,
jako wspólnik spółki cywilnej, jest stroną umowy. Lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki i położne,
którzy zostali włączeni w proces udzielania świadczenia zdrowotnego w charakterze konsultanta
wydającego opinię lub lekarze i lekarze dentyści wchodzący w skład zwołanego konsylium, nie
zawierają z pacjentem osobnej umowy. Dotychczasowy świadczeniodawca ponosi odpowiedzialność
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Zdarza się również, że podmiotem leczniczym jest osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność
gospodarczą, nieposiadająca wykształcenia medycznego, lecz bazująca na pracy osób uprawnionych do
udzielania świadczeń zdrowotnych w jej imieniu i na jej rzecz.
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Szerzej na temat pojęcia zawodu medycznego: D. Karkowska, Zawody medyczne, Warszawa 2012, s. 71-104.
Odnośnie wątpliwości interpretacyjnych, jakie rodzi definicja tego pojęcia zawarta w art. 2 ust.1 pkt 2 u.d.l.: Z.
Banaszczyk, Formy prowadzenia działalności leczniczej, SPP 3-4/2016, s. 24 i n; Tenże, System Prawa
Medycznego…, s. 662-666.
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Tak też: A. Kolosa, Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy, PiZS 7-8/2000, s. 54; M. Dercz, T. Rek, Ustawa o
działalności leczniczej. Komentarz, Warszawa 2014, s. 117; A. Fiutak, Zawody w ochronie zdrowia, Warszawa
2014, s. 205.
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za działania podejmowane wskutek porad, sugestii i uwag podniesionych w ramach konsultacji lub
konsylium. Konsultanci lub osoby wchodzące w skład konsylium mogą stać się stroną umowy tylko
jeżeli będą podmiotami współświadczącymi, co jest z kolei determinowane ich wolą oraz wolą samego
pacjenta.
Stroną umowy jest zawsze właściciel praktyki lub działalności, nawet jeśli świadczenie zdrowotne
wykonuje634 jego pracownik635, czy praktykant. Pomocnik nie staje się stroną umowy, nie prowadzi
własnych spraw, lecz realizuje umowę zawartą przez właściciela praktyki lub działalności.
W przypadku przejściowej nieobecności świadczeniodawcy (np. spowodowanej urlopem lub
chorobą), powierzenie udzielenia świadczenia zdrowotnego innej osobie, lecz korzystającej z jego
zaplecza, z naruszeniem art. 738 § 1 k.c., powoduje pozostawienie przy świadczeniodawcy pełnej
odpowiedzialności za działania zastępcy, stosownie do zasady wynikającej z art. 474 k.c. Ograniczenie
odpowiedzialności za naruszenie zobowiązania do winy w wyborze następuje wyłącznie w razie
legalności powierzenia. Z uwagi na specyfikę obrotu świadczeniami zdrowotnymi i wynikające z niej
ograniczenia, doniosłość instytucji powierzenia nie jest duża, o czym była mowa w dziale II.III.III. (s.
151).
Zawarcie osobnej umowy następuje dopiero wówczas, kiedy nieobecny świadczeniodawca
kieruje kontrahenta do innej osoby wskazując, że można u niej otrzymać przedmiotowe świadczenie,
a ta podejmuje pacjenta w ramach swojej praktyki lub działalności636. Podmiot kolejno świadczący staje
się stroną osobnej umowy także wówczas, kiedy odesłanie pacjenta następuje z uwagi na brak
specjalistycznej wiedzy, uniemożliwiający dalsze leczenie lub konieczność wykluczenia dolegliwości na
innym podłożu medycznym637. Obrazuje to sytuacja skierowania pacjenta przez lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej do lekarza specjalisty, jak też skierowania pacjenta przez specjalistę do innego
specjalisty638. W każdym z powyższych przypadków, podmiotu kolejno świadczącego nie można
utożsamiać z osobą, z pomocą której dłużnik zobowiązanie wykonywa, jak również osobą, której
wykonanie zobowiązania powierza (art. 474 k.c.). Świadczeniodawca dotychczas działający nie
odpowiada za świadczenia zdrowotne udzielone przez kolejnego profesjonalistę, zwłaszcza jeśli
obejmują one dziedzinę medycyny, w której się nie kształcił i w której nie działa.
W niektórych przypadkach odebranie przez pacjenta świadczenia zdrowotnego wymaga od
świadczeniodawcy zaangażowania w proces jego wykonania podmiotu trzeciego, który nie posiada
bezpośredniego kontaktu z pacjentem, lecz jego działania są niezbędne dla wykonania umowy. Mowa
o lekarzach patomorfologach, diagnostach laboratoryjnych, wirologach i mikrobiologach (dalej:
laborant), technikach dentystycznych, protetykach słuchu, technikach ortopedach (dalej: technik),
którzy uczestniczą w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych odpowiednio analizując przesłany im
materiał biologicznych lub wykonując przedmiot, z którego pacjent będzie korzystał. W związku z tym,
przedstawienia wymaga charakter ich udziału w wykonaniu zobowiązania.
W umowach, których wyłącznym przedmiotem jest zbadanie na zlecenie pacjenta materiału
biologicznego, którego wynik nie jest wykorzystywany w dalszym procesie udzielania świadczeń
zdrowotnych, można przyjmować koncepcję pełnomocnictwa, czy wręcz quasi agencji. Aktywność
634

Założenia rządzące praktykami zawodowymi zasadniczo wykluczają możliwość zatrudniania innych lekarzy,
lekarzy dentystów, jednakże art. 53 u.z.l. przewiduje wyjątki od tego zakazu, dopuszczając zatrudnienie w celu
odbycia stażu podyplomowego, szkolenia specjalizacyjnego lub szkolenia w celu uzyskania umiejętności z zakresu
węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonego świadczenia zdrowotnego. Pielęgniarki i położne
wykonujące praktyki zawodowe mogą zatrudniać jedynie osoby niebędące pielęgniarkami lub położnymi do
wykonywania czynności pomocniczych (art. 20 u.z.p.p.).
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świadczeniodawcy ogranicza się do pobrania od pacjenta materiału biologicznego, jego zabezpieczenia
i wysłania do laboranta w celu opracowania. Pacjent, z uwagi na swoją wygodę, korzysta z
pośrednictwa świadczeniodawcy, który nie wykonuje badań laboratoryjnych, lecz wykupuje takie
badanie na jego rzecz. Świadczeniodawca odbiera od pacjenta wynagrodzenie, które zaspokaja
roszczenie laboranta, pozostawiając sobie jego część, niejako z tytułu pośrednictwa i pokrycia kosztów
związanych z pobraniem, zabezpieczeniem i wysyłką materiału, bez których to badanie nie doszłoby
do skutku. W takiej sytuacji można przyjąć, że między pacjentem a laborantem dochodzi do zawiązania
umowy, w której świadczeniodawca pełni rolę pełnomocnika przekazującego materiał oraz
wynagrodzenie. Pacjent konkludentnie udziela pełnomocnictwa do zawarcia umowy o
przeprowadzenie badań materiału biologicznego. Z kolei zakres umocowania jest determinowany
treścią zlecenia pacjenta. Zawarcie umowy następuje konkludentnie639 z chwilą przyjęcia przez
laboranta materiału do badań. Niezależnie od powyższego, pacjent może zawrzeć umowę z
laborantem bez udziału pełnomocnika, udając się bezpośrednio do miejsca, w którym ten świadczy, w
celu oddania materiału biologicznego.
W przypadkach, kiedy badania laboratoryjne nie są wykonywane na indywidualnie motywowane
i samodzielne życzenie pacjenta, lecz na polecenie świadczeniodawcy, któremu służą do postawienia
diagnozy, między pacjentem a laborantem nie dochodzi do zawarcia umowy. Pacjent, odbierając
świadczenie zdrowotne, oczekuje od świadczeniodawcy otrzymania kompleksowej usługi. Badania
laboratoryjne stanowią kanon podstawowych badań diagnostycznych, wykonywanych dla rozpoznania
potrzeby zdrowotnej. W oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności, świadczeniodawca dokonuje
samodzielnej oceny wyników takich badań, kreśląc przed pacjentem wizję dalszego postępowania.
Głównym powodem, dla którego przeprowadzenie badań powierza podmiotowi trzeciemu, jest brak
warunków lokalowych i sprzętowych do ich wykonania w swoim zakładzie leczniczym, co jest wyrazem
dążenia do uproszczenia prowadzonej działalności i obniżenia jej kosztów. W tym celu, na podstawie
osobnego stosunku prawnego, kontraktuje podwykonawcę, przy pomocy którego wykonywa swoje
zobowiązanie. Laborant uchodzi za pomocnika, o którym mowa w art. 474 k.c. Podobnej kwalifikacji
należy dokonać względem technika, który w oparciu o postawioną diagnozę wykonuje na polecenie
współpracującego z nim lekarza lub lekarza dentysty przedmiot niezbędny do zaspokojenia potrzeby
zdrowotnej pacjenta. Tak, jak w przypadku badań laboratoryjnych, jego wykonanie jest
podporządkowane działaniom świadczeniodawcy, stanowiąc środek do celu w postaci wyleczenia
pacjenta. Kumulacja podmiotowa po stronie profesjonalnej jest tylko pozorna. Pełna odpowiedzialność
za udzielenie świadczenia zdrowotnego obciąża lekarza lub lekarza-dentystę, a między pacjentem i
technikiem nie dochodzi do nawiązania żadnej umowy640.
Uważam, że koncepcja pełnomocnictwa mogłaby znaleźć zastosowanie także w wypadkach
pewnych badań laboratoryjnych, wykonywanych na polecenie świadczeniodawcy. Dotyczyłoby to
jednak wyłącznie badań laboratoryjnych zaawansowanych, wysokospecjalistycznych (np.
dokonywanej przez lekarzy patomorfologów oceny materiałów histopatologicznych lub biopsji, czy
badań bardziej złożonych, jak cytologia ginekologiczna, biocenoza), których świadczeniodawca sam
przeprowadzić nie może, ale także nie potrafi samodzielnie dokonać oceny ich wyników, zdając się na
opis laboranta. W tym zakresie sytuacja nie różni się od skierowania pacjenta do drugiego specjalisty
w celu wykluczenia dolegliwości na innym podłożu. Odmienność polega wyłącznie na tym, że w razie
odesłania dochodzi do fizycznego kontaktu stron. W przypadku badań laboratoryjnych można go
uniknąć. Dopuszczalność przyjęcia koncepcji pełnomocnictwa wymagałoby jednak starannej analizy
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D. Griebau, Handbuch…, s. 718.
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stanu faktycznego. Pacjent powinien być świadomy, że świadczeniodawca pośredniczy między nim a
laborantem, gdyż określone działanie wykracza poza zakres jego przygotowania zawodowego, a
pośrednictwa podejmuje się z uwagi na przyśpieszenie obrotu oraz znajomość rynku i podmiotów,
które świadczą na nim usługi interesujące pacjenta641.

3. Osoby prawne
Stroną umowy o świadczenie zdrowotne może być osoba prawa tj. spółka kapitałowa prawa
handlowego, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, instytut badawczy, fundacja,
stowarzyszenie rejestrowe, jednostka organizacyjne działająca na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów
i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, a także spółdzielnie.
Osoba prawna ponosi pełną odpowiedzialność za realizację umowy, w szczególności za
podmioty, z pomocą których zobowiązanie wykonywa, jak też którym jego wykonanie powierza. Proces
udzielania świadczeń zdrowotnych jest najbardziej kosztochłonny i skomplikowany w przypadkach
wymagających hospitalizacji pacjenta. Z tych względów świadczeniodawcy prowadzący działalność
stacjonarną i całodobową szpitalną, funkcjonują niemal wyłącznie, jako osoby prawne. Z formalnego
punktu widzenia, całościową opiekę nad pacjentem sprawuje osoba prawna, poczynając od
zakwaterowania i wyżywienia przez opiekę pielęgnacyjną, opiekę pielęgniarską do opieki lekarskiej. W
wykonanie zobowiązana zaangażowany jest personel medyczny nielekarski i lekarski oraz inni
pracownicy, za których osoba ta odpowiada (zupełna umowa o świadczenie zdrowotne).
Zupełna umowa o świadczenie zdrowotne jest domniemanym, typowym sposobem ułożenia
treści zobowiązania, który może ulec zmianie na mocy uzgodnienia stron. Po stronie świadczeniodawcy
może dochodzić do kumulacji podmiotowej, przez co dwa oddzielne od siebie podmioty profesjonalne
będą zobowiązane względem pacjenta z tego samego stosunku (złożona umowa o świadczenie
zdrowotne). Przykładem takiego zobowiązania będzie sytuacja, w której do zespołu operatorów
szpitala, na żądanie pacjenta, dołącza zewnętrzny chirurg, którego udział w operacji uzasadnia kapitał
rzadkiej wiedzy i umiejętności wymaganych do posłużenia się określoną metodą, niedostępną lub
nieopanowaną w wystarczającym stopniu przez personel szpitala. Zewnętrzny fachowiec nie jest w
stanie samodzielnie wykonać wszelkich czynności, dlatego współdziała z personelem szpitala,
korzystając z pomocy pielęgniarek instrumentariuszek, lekarza anestezjologa, innych chirurgów, którzy
wspomagają go w polu operacyjnym. W takim przypadku, zarówno podmiot prowadzący szpital, jak i
zewnętrzny względem niego fachowiec, zobowiązują się do wykonania tego samego świadczenia
zdrowotnego. Rozkład praw i obowiązków, w szczególności podział wynagrodzenia uiszczanego przez
pacjenta oraz wyznaczenie granic odpowiedzialności, staje się przedmiotem ich wewnętrznego
porozumienia. Wykonywane świadczenie ma charakter niepodzielny, w związku z czym oba podmioty
odpowiadają wobec pacjenta jak dłużnicy solidarni. Pacjent może skierować roszczenie z tytułu
naruszenia zobowiązania przeciwko każdemu z dłużników. Natomiast ostateczne ustalenie osoby
odpowiedzialnej pozostaje zagadnieniem ich wewnętrznego rozliczenia. Przyjęcie, że strony zawarły
złożoną umowę o świadczenie zdrowotne wymaga dokładnej analizy kontekstu faktycznego sprawy.
Jeżeli zewnętrzny chirurg bierze udział w operacji z wyłącznej inicjatywy podmiotu prowadzącego
szpital, to nie staje się on stroną umowy, lecz działa jak pomocnik, za którego odpowiada osoba
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prawna, stosownie do art. 474 k.c. Nie można też wykluczyć kwalifikacji odwrotnej, że to osoba prawna
prowadząca szpital będzie tylko pomocnikiem zewnętrznego fachowca.
Druga modyfikacja reguły ogólnej polega na sytuacji, w której podmiot prowadzący szpital
zobowiązuje się zapewnić jedynie zakwaterowanie i wyżywienie, opiekę pielęgnacyjną oraz
pielęgniarską wraz z dyżurem personelu lekarskiego, natomiast sam zabieg operacyjny wykonywany
jest przez lekarza odrębnie kontraktowanego przez pacjenta. Fachowiec nie wchodzi w skład personelu
lekarskiego szpitala, lecz wykorzystuje szpitalną infrastrukturę na podstawie osobnej więzi prawnej
(np. stosunek najmu sali operacyjnej)642. Działania lekarza nie są działaniami pomocnika w rozumieniu
art. 474 k.c. Pacjent jest stroną dwóch stosunków umownych – jednego z osobą prawną, drugiego z
zewnętrznym fachowcem (zasadniczo osobą fizyczną). Istota umowy sprowadza się do całkowitego
rozdzielenia odpowiedzialności za wykonanie poszczególnych czynności, gdyż te obciążają niezależne
od siebie podmioty (dzielona umowa o świadczenie zdrowotne). Ta cecha pozwala odróżnić umowę
dzieloną od umowy złożonej.
W związku z powyższym, umowa o świadczenie zdrowotne może występować w kilku
wariantach, przybierając postać umowy zupełnej, złożonej lub dzielonej. Omówione wariacje
występują zasadniczo na gruncie leczenia stacjonarnego i całodobowego szpitalnego. Zostały
omówione w punkcie dotyczącym osób prawnych, gdyż głównie te są podmiotami tworzącymi zakłady
lecznicze, w których prowadzony jest wskazany wyżej rodzaj działalności leczniczej.

4. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
W tej formie prawnej funkcjonują niektóre podmiot lecznicze będące przedsiębiorcami (osobowe
spółki prawa handlowego) oraz grupowe praktyki zawodowe lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek
i położnych, które przybierają formułę spółki jawnej i partnerskiej. W każdym przypadku stroną umowy
z pacjentem jest spółka643, jednakże zakres odpowiedzialności jej wspólników różni się w zależności od
rodzaju zawiązanej spółki. Wspólnicy spółek osobowych ponoszą obok niej samej odpowiedzialność
subsydiarną, która na gruncie spółki partnerskiej jest dodatkowo odnoszona tylko do osoby partnera,
z którego wykonywaniem zawodu związane jest zobowiązanie lub które jest następstwem działań albo
zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę, podlegających jego kierownictwu644.
Od grupowych praktyk zawodowych należy odróżnić tzw. wspólnoty biurowe, prowadzone w
celu obniżenia kosztów funkcjonowania na rynku zdrowia. Na wspólnej powierzchni lokalowej, w
osobnych gabinetach, funkcjonują niezależne od siebie indywidualne praktyki zawodowe dzielące
wspólną rejestrację pacjentów, a niekiedy także sprzęt medyczny i urządzenia sanitarne. Wspólnota
biurowa nie posiada zdolności prawnej. Umowa jest zawierana osobno z każdym świadczeniodawcą
prowadzącym indywidualną (lub grupową) praktykę zawodową.
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5. Uwagi de lege ferenda
Ilość usług świadczonych na dobrach osobistych człowieka systematycznie wzrasta. Zasadniczo
nie posiadają własnej regulacji prawnej, wobec czego trudno o budowanie standardu ochrony
konsumenta. Mając na uwadze, że założeniem umowy o świadczenie zdrowotne jest zapewnienie
wysokiego poziomu ochrony interesów niemajątkowych, kontrakt ten mógłby posłużyć za punkt
odniesienia podczas dekodowania treści praw i obowiązków stron umów wykonywanych na dobrach
osobistych człowieka. Obowiązki umowne obciążające świadczeniodawców powinny w sposób
odpowiedni, uwzględniający specyfikę wykonywanych czynności lub profesji, zostać rozciągnięte na
osoby, których aktywność pomimo tego, że nie stanowi udzielania świadczeń zdrowotnych, to rodzi
ryzyko dla życia, zdrowia, autonomii i prywatności.
Standard ochrony pacjenta, dekodowany na podstawie treści umowy o świadczenie zdrowotne,
powinien być odpowiednio odnoszony do aptekarzy, w zakresie prowadzonego przez nich
poradnictwa. Wielokrotnie zdarza się, iż konsultacja z aptekarzem zastępuje konsultację z lekarzem. W
jej toku zbierany jest wywiad, na podstawie którego aptekarz sugeruje zakup dostępnego bez recepty
środka leczniczego, mającego zaspokoić potrzebę zdrowotną nabywcy. Zawierana umowa nie stanowi
czystej sprzedaży, lecz inkorporuje w sobie konsultację wymagającą wiedzy specjalnej. W tym zakresie,
aptekarza powinien obciążać odpowiednio realizowany obowiązek informacyjny i obowiązek
zachowania tajemnicy, tak aby zapewnić nabywcy świadomy wybór i ochronę prywatności.
Przestrzeganie standardu ochrony pacjenta powinno być także egzekwowane od osób, które
(niezależnie od posiadanych kompetencji i potwierdzających je certyfikatów) podejmują działania
podobne do świadczeń zdrowotnych, jednakże nieoparte na regule evidence based medicine. Chodzi o
tzw. uzdrowicieli oraz przedstawicieli medycyny niekonwencjonalnej, praktykujących akupunkturę,
kręgarstwo, bioenergoterapię, akupresurę, apiterapię, aromaterapię, fitoterapię, hipnoterapię,
homeopatię, koloroterapię, irydologie, klawiterapię, litoterapię, osteopatię, ortopatię, sylwoterapię,
radiestezję, urynoterapię itp. Działania podejmowane przez wymienionych usługodawców pozostają
nakierowane na organizm ludzki, stanowiąc ingerencję w ciało człowieka. Podobnie jak świadczenia
zdrowotne, w pewnej mierze wiążą się z zagrożeniem dla życia, zdrowia, autonomii i prywatności
jednostki. Odbiorcy takich usług zasługują na szczególna ochronę, zwłaszcza, że praktykowane
działania nie zostały jednoznacznie zaakceptowane przez przedstawicieli nauk medycznych.
Trzecią grupą usługodawców, do której, moim zdaniem, należałoby odpowiednio stosować
przedmiotowy standard ochrony są linerystki, kosmetyczki oraz kosmetolodzy w zakresie, w jakim
wykonują usługi z pogranicza kosmetyki i medycyny. Do takich usług zaliczam m.in. zabiegi laserowe
(depilacje, zamykanie naczynek, usuwanie przebarwień, zabiegi odmładzające), peelingi chemiczne
(zabiegi złuszczające zewnętrzne warstwy skóry), mezoterapię igłową. Wskazane zabiegi wykonywane
są przy użyciu różnych sprzętów oraz metod o zróżnicowanym miejscu, długości i intensywności
naświetlań, stężeniu podawanych specyfików, pH, głębokości wkłucia. Zabezpieczenie interesów
odbiorcy wymaga dobrania właściwej usługi do jego indywidualnej sytuacji zdrowotnej. Osiągnięcie
tego będzie możliwe dopiero po przeprowadzeniu wywiadu co do stanu zdrowia, w tym posiadanych
uczuleń i zażywanych leków, które mogą być przeciwskazaniem do wykonywania określonych
czynności lub użycia danych środków. Uzyskanie prawnie doniosłej zgody warunkowane jest należytym
poinformowaniem odbiorcy o istocie zabiegu, jego skutkach, a przede wszystkim ryzykach (w
zależności od treści usługi może być to ubytek czerwieni wargowej, trwałe uszkodzenie skóry, martwica
tkanki, zakażenia wirusowe, opryszczki, reakcje alergiczne, poparzenia), które niesie ze sobą ich
wykonanie. Dbałość o interesy odbiorcy wymaga przedstawienia zaleceń co do dalszego postępowania
(np. zakaz ekspozycji słonecznej lub obowiązek oczyszczenia skóry w ciągu określonego czasu), jak też
udokumentowania procesu świadczenia usługi, tak aby w razie wystąpienia reakcji niepożądanych
podjąć odpowiednie leczenie. Ryzyko związane z wykonaniem usług przez przedstawicieli wyżej
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wskazanych profesji nie jest jedynym argumentem uzasadniającym odpowiednie stosowanie
standardów ochrony wynikających z umowy o świadczenie zdrowotne. Drugim argumentem jest
usunięcie istniejącej różnicy w traktowaniu przez prawo wykonawców usług kosmetycznych oraz
lekarzy działających w obszarze medycyny estetycznej. Obecne przepisy w żadnej mierze nie regulują
zasad i warunków wykonywania poszczególnych zabiegów. Prowadzi to do sytuacji, w której są one
realizowane zarówno przez lekarzy, jak i linerystki, kosmetyczki oraz kosmetologów. Obciążanie
jedynie lekarzy obowiązkiem informacyjnym, prowadzenia dokumentacji oraz zachowania tajemnicy
nie jest uzasadnione, bowiem takie same usługi względem tych samych odbiorców wykonują również
osoby niewykonujące zawodów medycznych. Istniejąca luka prawna nie sprzyja zapewnieniu jednolitej
ochrony konsumentów. Jej poziom zależy głównie od tego, czy zawarli umowę z lekarzem, czy
wykonawcą usług kosmetycznych.
Czwartą grupą, od której członków celowym byłoby odpowiednie egzekwowanie obowiązków
obciążających świadczeniodawców są podmioty wykonujące piercing oraz tatuaże. Ich usługa
oddziałuje na ciało człowieka, co podobnie jak w przypadku świadczeń zdrowotnych niesie za sobą
ryzyko pogorszenia stanu zdrowia, a w przypadkach ekstremalnych utraty życia (np. barwienie tuszem
ciała szklistego). Stąd też, jej wykonanie powinno nastąpić po wyrażeniu przez odbiorcę świadomej i
swobodnej zgody poprzedzonej stosowną informacją na temat istoty usługi, zwłaszcza informacji na
temat dostępnych metod jej realizacji (pistolet lub igła), rozmiarów biżuterii odpowiednich do
określonych miejsc ciała, czy surowcach (metal czysty lub stop), z których powinna być wykonana.
Informacja powinna obejmować również ryzyka związane z poddaniem się usłudze, do których mogą
należeć wielotygodniowe opuchlizny miejsc po nakłuciach, alergie skórne, blizny, bliznowce,
odparzenia, zakażenia wywołane pistoletem lub kolczykiem (np. wirusem zapalenia wątroby typu B i
C, wirusem HIV czy gronkowcem), wchłanianie biżuterii przez tkanki organizmu, uszkodzenie szkliwa,
tworzenia się kamienia nazębnego, pękania zębów, czy osuwania się dziąseł. Podobne informacje
powinny przedstawiać osoby wykonujące tatuaże645, pozwalając odbiorcy dobrać tatuaż do
odpowiedniego miejsca na ciele oraz wyrazić zgodę przy świadomości istniejących zagrożeń (zalicza się
do nich m.in. uszkodzenie nerwów prowadzące do zaniku mięśni, blizny, alergie na tusz, czy zakażenia).
Bezpieczeństwo odbiorcy wymaga zachowania dokumentacji zabiegu, aby w razie wystąpienia
komplikacji udokumentowane informacje pozwoliły wdrożyć właściwe leczenie.
Wszystkich wskazanych wyżej usługodawców nie łączy ani wykształcenie, ani posiadana wiedza
specjalistyczna, lecz fakt, iż swoje usługi wykonują na dobrach osobistych człowieka. Ich działania
stanowią ingerencję w integralność fizyczną i psychiczną, będąc źródłem ryzyka dla zdrowia, a niekiedy
życia. Z tego względu, ich odbiorca zasługuje na szczególną ochronę, która powinna nastąpić poprzez
egzekwowanie obowiązków dotychczas typowych dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Oczywiście zbyt radykalnym byłoby oczekiwanie dochowania wszystkich obowiązków i to na tak
wysokim poziomie, jak wymaga się tego od lekarzy. Wymóg ten powinien być spełniany w wymiarze
odpowiednio łagodniejszym, dostosowanym do specyfiki profesji, uwzględniającym istotę usługi oraz
potrzeby obrotu. Szczególnej roli w kształtowaniu tego, na czym polega odpowiednie egzekwowanie
standardu ochrony pacjenta, należałoby upatrywać w działaniach judykatury.
Standard ochrony pacjenta, wynikający z umowy o świadczenie zdrowotne, mógłby znaleźć
odpowiednie zastosowanie także do umów o eksperymenty badawcze. W odróżnieniu od powyższych
przykładów, odpowiednie stosowanie przepisów wymagałoby zbudowania dalej idących gwarancji
ochrony dóbr osobistych uczestnika eksperymentu, a to z uwagi na odmienny cel i założenia tej umowy,
o czym szerzej w dziale III.III. (s. 189).
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II.

Pacjent

Kontrahentem świadczeniodawcy jest pacjent, chyba że umowa została zawarta na jego rzecz
przez podmiot trzeci. Pojęcie pacjenta zostało zdefiniowane ustawowo. U.p.p. w art. 2 ust. 1 pkt 3
rozumie pod tym terminem osobę zwracającą się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystającą
ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub osobę
wykonującą zawód medyczny.
Pacjentem jest istota ludzka. Termin nie obejmuje wyłącznie osoby fizycznej646. Pacjentem nie
może być osoba prawna ani jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Uzasadnia
to fakt, iż liczne przepisy prawa medycznego odwołują się do cech, zachowań i potrzeb właściwych
tylko człowiekowi647.
Konstrukcja podmiotowa analizowanej umowy przybiera dwa warianty. Pacjent może być
odbiorcą świadczenia zdrowotnego, będąc jednocześnie stroną umowy648 albo też występować
wyłącznie jako uprawniony z umowy zawartej przez zastrzegającego.
Pierwsze rozwiązanie jest typowe dla pacjentów będących osobami pełnoletnimi, posiadającymi
pełną zdolność do czynności prawnych, które samodzielnie zawierają umowę w swoim imieniu.
Dotyczy także małoletniej, która zawarła związek małżeński i z tego powodu korzysta z pełnej zdolności
do czynności prawnych. Prawa i obowiązki umowne obciążają niepodzielnie pacjentów będących
jednocześnie formalnymi kontrahentami świadczeniodawcy.
W przeciwieństwie do niektórych rozwiązań legislacyjnych krajów UE, polskie ustawodawstwo
nie przewiduje obniżonego progu wiekowego uprawniającego do zawarcia umowy o świadczenie
zdrowotne. W rezultacie możliwość samodzielnego zawarcia umowy przez małoletniego o
ograniczonej zdolności do czynności prawnych jest bardzo wąska. Mimo to, zastosowanie przepisów
księgi I tytułu II działu I rozdziału I k.c. dopuszcza następujące konstrukcje normatywne.
Pierwsza dotyczy małoletniego, który zawiera umowę w swoim imieniu za zgodą przedstawiciela
ustawowego lub przy potwierdzeniu przez niego dokonanej czynności (art. 17, 18 § 1 k.c.). Druga
odnosi się do sytuacji, w której małoletni zawiera umowę, którą potwierdza po osiągnięciu
pełnoletniości (art. 18 § 2 K.c.). Do tego czasu skuteczność umowy pozostawałaby zawieszona649.
Innym przypadkiem, kiedy małoletni będzie występował w roli kontrahenta świadczeniodawcy jest
zawarcie umowy w zakresie, w jakim ten rozporządza swoim zarobkiem (art. 21 k.c.) lub powierzonymi
mu przedmiotami majątkowymi (art. 22 k.c.). Z teoretycznego punktu widzenia możliwa jest również
konstrukcja, wedle której małoletni występuje w roli posłańca, przekazującego świadczeniodawcy wolę
swojego przedstawiciela na zawarcie przez niego umowy.
Przedstawione konstrukcje można poddać dwuetapowej krytyce. Po pierwsze, przerzucają na
świadczeniodawcę ciężar ustalenia faktów decydujących o możliwości zawarcia umowy przez
małoletniego. Ten, choć jest stroną profesjonalną, ma jednak bardzo ograniczoną sposobność
weryfikacji twierdzeń kontrahenta. Problematycznym jest to, na ile w obliczu szczególnego zaufania
cechującego tę relację, wyjaśnienia małoletniego pacjenta będą wystarczającą podstawą do
646
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stwierdzenia dopuszczalności zawarcia kontraktu. Taka niepewność nie powinna mieć miejsca
zważywszy, że działania świadczeniodawcy dotyczą dóbr osobistych człowieka. Po drugie,
konstrukcjom tym można postawić zarzut niewielkiej doniosłości praktycznej, z uwagi na obowiązujący
próg wiekowy warunkujący samodzielne wyrażenie przez pacjenta zgody. Chociaż umowa może być
zawarta przez osobę małoletnią, to faktyczne udzielenie świadczenia zdrowotnego powinno nastąpić
dopiero po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego w sposób zastępczy, bądź kumulatywny.
Mimo swoich wad, zaprezentowane konstrukcje teoretyczne są możliwe do zastosowania w
praktyce, co pokazuje słabość istniejącej regulacji ustawowej. Z jednej strony k.c. dopuszcza przypadki
ważnego zawarcia umowy przez małoletniego, która z perspektywy art. 15-18 u.p.p. nie może być
jednak legalnie wykonana bez zgody przedstawiciela ustawowego. Małoletni może zawrzeć umowę,
ale nie może otrzymać wynikającego z niej świadczenia, dla którego przecież stał się jej stroną. Obecny
stan prawa tworzy sytuację, w której na gruncie umowy o świadczenie zdrowotne, art. 17, 18 § 1, art.
18 § 2, art. 21 oraz art. 22 k.c. są przepisami martwymi albo w której świadczeniodawca dopuszcza się
bezprawnej ingerencji w sferę dóbr osobistych pacjenta lekceważąc wymóg uzyskania zgody jego
przedstawiciela ustawowego. W praktyce, druga sytuacja występuje częściej650, narażając
świadczeniodawcę na potencjalną odpowiedzialność cywilną, karną i zawodową. De lege ferenda
celowym byłoby usunięcie istniejącego rozdźwięku poprzez zrównanie progu wiekowego do
samodzielnego wyrażenia zgody z progiem wiekowym uprawiającym małoletniego do zawarcia
umowy. Ewentualnie innym możliwym rozwiązaniem byłoby obniżenie progu wiekowego dla uzyskania
pełnej zdolności do czynności prawnych w zakresie zawarcia umowy o świadczenie zdrowotne wraz z
obniżeniem progu wiekowego dla samodzielnego wyrażenia zgody.
W drugim wariancie układu podmiotowego analizowanego kontraktu, pacjent nie jest jej stroną
umowy, lecz wyłącznie odbiorcą świadczenia. Taka umowa wypełnia założenia pactum in favorem
tertii. Jest stosowana zarówno przy pacjentach posiadających (np. osoby w podeszłym wieku,
pracownicy), jak i nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych (np. małoletni,
ubezwłasnowolnieni całkowicie).
Formalnym kontrahentem świadczeniodawcy może być osoba fizyczna, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej. Chociaż zastrzegający jest stroną
kontraktu, to nie przysługują mu prawa odpowiadające umownym obowiązkom świadczeniodawcy.
Może natomiast żądać udzielenia świadczenia zdrowotnego, uchylić się od złożonego oświadczenia
woli, umowę wypowiedzieć, jak też pozostaje odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia651.
Atrakcyjność tego rozwiązania polega na ułatwieniu i przyśpieszeniu obrotu. Uwidacznia się zwłaszcza
w przypadkach ograniczonego kontaktu z pacjentem lub zasadności pozostawienia go poza sferą
rozliczenia.
Umowy na rzecz trzeciego, który mógłby być ich samodzielną stroną, są zasadniczo zawierane
przez jego krewnych, powinowatych lub innych bliskich. Na ich podstawie następuje umieszczenie
pacjenta w domu spokojnej starości, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, hospicjum lub wezwanie
świadczeniodawcy do domu chorego. Jako przykłady można również wskazać pracodawców, którzy
wykupują na rzecz swoich pracowników dodatkowe pakiety opieki zdrowotnej. Uważam, że w
omawianej grupie mieści się także podmiot świadczący usługi hotelarskie, kiedy wzywa
świadczeniodawcę do gościa hotelowego bez zastrzeżenia, że czyni to w jego imieniu i na jego rzecz652.
Umowy na rzecz trzeciego, który nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, są
zawierane przez przedstawicieli ustawowych na rzecz małoletnich dzieci, osób ubezwłasnowolnionych
650
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całkowicie lub częściowo. Zobowiązanym z umowy jest przedstawiciel ustawowy, uprawnionym
małoletni lub osoba ubezwłasnowolniona653. Przedstawiciel ustawowy jest stroną kontraktu, lecz nie
przysługują mu wprost prawa odpowiadające umownym obowiązkom świadczeniodawcy. Niektóre z
nich (np. prawo do informacji, wglądu w dokumentację medyczną) wykonuje imieniem osoby
pozostającej pod jego pieczą. Nie są to jego własne uprawnienia jako strony umowy, lecz uprawnienia
pacjenta wykonywane przez niego z uwagi na posiadany status przedstawiciela ustawowego.
Rola przedstawiciela ustawowego może też polegać na reprezentacji małoletniego lub osoby
ubezwłasnowolnionej. Z formalnego punktu widzenia stroną umowy będzie osoba pozostająca pod
pieczą, reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego, który w jej imieniu wykonuje prawa
odpowiadające obowiązkom świadczeniodawcy, jak też składa oświadczenia wpływające na zmianę
lub zakończenie kontraktu. W przypadku pacjentów małoletnich podzielam pogląd uznający za regułę
kwalifikowanie zawieranych umów jako pactum in favorem tertii654. To przedstawicielom ustawowym
przysługuje władza rodzicielska, wynikający z niej obowiązek wychowania i pieczy, których realizacja
wymaga ponoszenia kosztów. Przyjęcie, że przedstawiciel ustawowy zawiera umowę imieniem
małoletniego powinno następować jedynie w sytuacjach zupełnie wyjątkowych, uzasadnionych
okolicznościami danego przypadku. Inaczej prezentuje się sytuacja osób ubezwłasnowolnionych, gdzie
kontekst faktyczny oraz sytuacja majątkowa osoby ubezwłasnowolnionej sprzed orzeczenia
ubezwłasnowolnienia mogą uzasadniać odwrotną regułę. Nie ulega wątpliwości, że każdy przypadek
powinien być badany osobno.
Podsumowując powyższe rozważania, umowa o świadczenie zdrowotne może przybrać wariant,
w którym pacjent jest jednocześnie formalną stroną kontraktu, lub też wyłącznie uprawnionym z
umowy, zawartej przez osobę trzecią, która spełnienie obowiązków umownych na rzecz pacjenta
traktuje, jak zaspokojenie samego siebie.
W rozważaniach nad układem podmiotowym umowy o świadczenie zdrowotne należy
uwzględnić przypadki, kiedy w wykonanie zobowiązania z mocy prawa zaangażowana jest osoba
niebędąca jej stroną ani odbiorcą świadczenia. Mowa tutaj o małżonkach pacjentów. Takie osoby
uczestniczą w rozliczeniu kontraktu, będąc zobowiązanymi do zapłaty wynagrodzenia
świadczeniodawcy, jeżeli świadczenie zdrowotne zmierza do zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny, o
których mowa w art. 30 k.r.o. Małżonek, który nie dokonał czynności prawnej, pozostaje dłużnikiem
solidarnym obok swojego współmałżonka, mimo że sam nie jest stroną stosunku prawnego. Jednakże,
nie przysługuje mu prawo do domagania się spełnienia świadczenia wzajemnego świadczeniodawcy655.
Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych uznaję za fundamentalną potrzebę rodziny. Za wydatki
związane z zaspokajaniem zwykłych potrzeb rodziny mogą być uznane standardowo ponoszone przez
daną rodzinę wydatki na leczenie jej członków656. To, co mieści się w kategorii standardowo
ponoszonych wydatków będzie zależne od okoliczności danego przypadku, uwzględnianych na tle
występujących w kraju standardów. Okolicznościami, które powinny zostać wzięte pod uwagę podczas
rozstrzygania, czy dane świadczenie zdrowotne mieści się w kategorii zaspokajania zwykłych potrzeb
rodziny stanowią: charakter dolegliwości; stopień powszechności i okresowość występowania;
dotychczasowy sposób korzystania z prywatnej opieki zdrowotnej, w tym drogich świadczeń, które nie
wymagały natychmiastowego wykonania lub mogły być wykonane przy użyciu materiałów mniej
kosztownych (np. szczególne zabiegi protetyczne i rodzaje stosowanych wypełnień lub częstotliwość
korzystania z opieki w prywatnych placówkach z dodatkowymi usługami), obiektywnie zauważalny
brak środków do życia, koszty świadczeń zdrowotnych i ich relacja do przeciętnych możliwości
finansowych rodziny itp. Podstawą określenia zwykłych potrzeb rodziny w zakresie leczenia powinno
653
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być kryterium obiektywno-subiektywne657. Badanie warunków materialnych oraz stopy życiowej
przeciętnej rodziny w kraju wymaga uwzględnienia układu istniejących w niej stosunków.
Bezpieczeństwo obrotu i interes osób trzecich nie są argumentami, które mogą przekreślać faktyczny
układ relacji rodzinnych, determinujący sposób życia, wynikające z niego przyzwyczajenia, a w
rezultacie definiujący to, co stanowi w konkretnym przypadku zwykłą potrzebę. Posługiwanie się
kryterium czysto obiektywnym może prowadzić do wniosków istotnie nieprzystających do stanu
faktycznego konkretnego przypadku. W rezultacie pogorszyć pozycję wierzyciela.
W kategorii zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny nie będą się znajdowały długie hospitalizacje
w prywatnych szpitalach w związku z wypadkiem lub ciężką chorobą, wymagające przeprowadzenia
zabiegów operacyjnych lub czynności niosących za sobą podwyższone ryzyko dla pacjenta. Jeżeli takie
okoliczności dotkną małoletniego, wówczas kontrahentem świadczeniodawcy będą obydwoje
małżonkowie, którzy zgodnie z art. 97 § 2 k.r.o. w istotnych sprawach dziecka decydują wspólnie658. Do
umów zawartych przez obydwoje małżonków art. 30 k.r.o. nie znajdzie zastosowania. Wówczas
solidarność ich zobowiązania wynika z art. 366 i n. k.c. W razie nieobecności jednego z nich, jeżeli nie
sprzeciwiają się temu okoliczności faktyczne, można poczytywać, iż dla zawarcia umowy obecny
małżonek działa imieniem własnym oraz jako pełnomocnik małżonka nieobecnego.
Obok dotychczas wymienionych istnieje jeszcze jedna kategoria podmiotów, które choć nie są
stroną stosunku obligacyjnego, to pozostają bezpośrednio zainteresowane jego wykonaniem. Chodzi
o podmioty, na które treść świadczeń zdrowotnych pośrednio oddziałuje. Zaliczają się do nich
partnerzy seksualni pacjentów oczekujących zabezpieczenia przed zajściem w ciążę659, partnerzy
seksualni pacjentów chorych na AIDS, którzy oczekują zabezpieczenia ich przed zarażeniem wirusem
HIV, czy też członkowie rodzin pacjentów będących nosicielami wirusów chorób zakaźnych. Nic nie stoi
na przeszkodzie, aby w drodze stosownego uzgodnienia stały się również stroną umowy. Niemniej
jednak, w ramach postulatów de lege ferenda, należałoby rozważyć, czy być może szczególna sytuacja,
w jakiej się znajdują nie uzasadnia włączenia ich z mocy prawa w więź kontraktową, jaka łączy ich
partnera ze świadczeniodawcą. To pozwalałoby oprzeć ich ewentualne roszczenia (np. wrongful
conception) na zasadach reżimu kontraktowego. Wydaje się, że takie rozwiązanie nie byłoby
pozbawione racji.
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ROZDZIAŁ III
PRZEDMIOT UMOWY
Z uwagi na to, że niniejsza praca traktuje o umowie jako źródle stosunku prawa medycznego, w
dalszych rozważaniach, dla zachowania spójności, będę posługiwał się terminem przedmiotu umowy,
a nie przedmiotu stosunku. Przedmiotem umowy jest świadczenie. Pojęcie świadczenia rozumiem jako
zachowania dłużnika, zgodne z treścią zobowiązania i czyniące zadość interesowi wierzyciela, jak też,
w niektórych przypadkach, jako dobra (materialne lub niematerialne), których te zachowania
dotyczą660. Świadczenie może składać się z wielu zachowań, będących przedmiotami oddzielnych
obowiązków dłużnika i uprawnień wierzyciela. Przedmiotem omawianej umowy, stanowiącym
uzasadnienie dla jej zawarcia, jak też wyróżniającym ją spośród innych umów o świadczenie usług, jest
świadczenie zdrowotne.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 u.d.l. świadczenie zdrowotne to działania służące zachowaniu,
ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu
leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. Definicję świadczenia
zdrowotnego zawiera również art. 5 pkt 40 u.ś.o.z. Pomimo drobnej odmienności językowej, uważam,
że pojęcie świadczenia zdrowotnego na gruncie obydwu ustaw należy interpretować jednakowo661.
Na podstawie obowiązującej definicji można wskazać, że świadczenie zdrowotne jest
zachowaniem polegającym na działaniu. Działania mieszczące się pod pojęciem świadczenia
zdrowotnego dzielą się na trzy grupy czynności. Do pierwszej należą działania służące zachowaniu,
ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia. Druga obejmuje inne działania medyczne wynikające
z procesu leczenia, a trzecia inne działania medyczne wynikające z przepisów odrębnych regulujących
zasady ich wykonywania. W orzecznictwie TK został wyrażony pogląd, iż wykładnia językowa pojęcia
świadczenie zdrowotne skłania do wniosku, iż wszystkie czynności, które się w nim mieszczą, zmierzają
do osiągnięcia celu leczniczego662. Wskazywać ma na to użycie zaimka „ich” w końcowej części
przepisu, co nakazuje przyjąć, że przepisy odrębne mają się odnosić do zasad wykonywania czynności
wymienionych na początku przepisu. W moim przekonaniu wykładnia językowa prowadzi do innych
rezultatów. Mianowicie zaimek „ich” nawiązuje do środkowej części przepisu, tj. działań medycznych,
które, z uwagi na treść definicji, wynikają z procesu leczenia lub właśnie przepisów odrębnych,
regulujących zasady ich udzielania663. Innymi słowy „ich” odnosi się do działań medycznych odrębnie
regulowanych, a nie działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia.
Konsekwencją takiego rozumowania jest stwierdzenie, że zbiór desygnatów pojęcia świadczenie
zdrowotne nie jest jednorodny. Nie wszystkie świadczenia zdrowotne zmierzają do osiągnięcia celu
leczniczego664. Jedynie czynności z pierwszej grupy posiadają taki kierunek. W drugiej mieszczą się inne
działania medyczne, pozostające w funkcjonalnym związku z procesem leczenia (np. wydawanie
skierowań, zaświadczeń, zwolnień). Są więc subsydiarne względem działań z grupy pierwszej i
względem nich wtórne. Następują w konsekwencji podejmowania czynności z grupy pierwszej. Trzecia
grupa obejmuje czynności, które nie posiadają celu leczniczego, ani nie wynikają z procesu leczenia665.
Natomiast, tak jak czynności z pozostałych grup, stanowią działania medyczne. W tym miejscu należy
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więc stwierdzić, że udzielenie świadczenia zdrowotnego, polegającego na wykonaniu czynności z
każdej z wyszczególnionych trzech grup, jest nie tylko działaniem, ale, co podkreśla ustawodawca, jest
działaniem medycznym. Z tego określania wyprowadzam dalej idący wniosek, iż przymiotnik
„medyczne” odgrywa bardzo ważną rolę w zrozumieniu materialnej treści każdego świadczenia
zdrowotnego. Jestem zdania, że dzięki temu określeniu można zasadnie twierdzić, iż działanie
medyczne to czynności wykonywane na ciele, w ciele człowieka lub na to ciało oddziałujące,
zmierzające do zaspokojenia potrzeby zdrowotnej człowieka, a wykonywane w ramach przygotowania
zawodowego lub prowadzonej działalności gospodarczej, przez osoby posiadające medyczną wiedzę
specjalną. Uważam więc, że pojęcie działania medycznego, które jest podstawowym składnikiem
każdego świadczenia zdrowotnego, determinuje to, że z materialnego punktu widzenia każde
świadczenie zdrowotne ma swoją minimalną treść.
Powyższe musi prowadzić do konkluzji, że świadczenie zdrowotne to nie tylko fundamentalny
termin prawa medycznego, wokół którego zbudowany jest system ochrony zdrowia. To przede
wszystkim termin doniosły z materialnoprawnego punktu widzenia. Precyzuje przedmiot umowy, a
tym samym wyróżnia tę umowę spośród pozostałych umów prawa cywilnego. Pełni funkcję
delimitacyjną, wyznaczając jej granice przedmiotowe i podmiotowe. Umowa, w której dłużnik nie
podejmuje działania medycznego nie może być uznana za umowę o świadczenie zdrowotne. Dotyczy
to umów, których przedmiotem pozostaje tylko wykonanie rzeczy potrzebnej do codziennego
funkcjonowania, wytworzonej na podstawie wyników aktywności świadczeniodawcy i w oparciu o
wystawione przez niego zlecenie. Takie rzeczy wykonywane są w ramach osobnego zobowiązania,
które nie stanowi umowy o świadczenie zdrowotne, lecz, w zależności od okoliczności faktycznych,
umowę o dzieło lub umowę sprzedaży. Ich wykonawcami są głównie optycy, technicy ortopedzi,
protetycy słuchu, którzy na podstawie przedłożonego zlecenia wykonują odpowiednio okulary, aparaty
ortopedyczne, czy aparaty słuchowe. Umową o świadczenie zdrowotne nie będzie też świadczenie
usług z zakresu medycyny niekonwencjonalnej (nieopartych na regule evidence-based medicine),
kosmetyki, sprzedaż przez farmaceutę środków leczniczych, czy też przeprowadzenie eksperymentu
badawczego. Ostatni z wymienionych przykładów, nie zmierza do zaspokojenia potrzeby zdrowotnej
uczestnika, lecz poznania i postępu naukowego. Cel i założenia umowy o eksperyment badawczy różnią
się od celu i założeń umowy o świadczenie zdrowotne. W szczególności, cechuje ją odwrotna
kierunkowość interesów stron. Można zaryzykować stwierdzenie, że usługodawcą staje się uczestnik
eksperymentu, a usługobiorcą, przeprowadzający go badacz, który korzysta z ofiarności kontrahenta.
Badacz nie zmierza do zaspokojenia potrzeby zdrowotnej uczestnika, lecz pozyskania wiedzy, nie
wykonuje świadczenia zdrowotnego, a czynności dające w jego zamyśle szanse poznania naukowego.
Ponadto, nie kieruje się interesem uczestnika, tylko nauki i społeczeństwa, które będzie korzystać z jej
dorobku. Do zawarcia umowy o świadczenie zdrowotne nie dochodzi także wówczas, kiedy pacjent
poddaje się prywatnemu opiniowaniu lekarskiemu w celu określenia podstaw swoich roszczeń oraz
szans procesowych.
Udzielenie świadczenia zdrowotnego jest nierozłącznie związane z co najmniej naruszeniem
integralności cielesnej pacjenta. Jest to minimalna cena jaką pacjentowi przychodzi zapłacić za
zaspokojenie swojej potrzeby zdrowotnej. Jako że udzielanie tych świadczeń jest głównym
powołaniem osób wykonujących zawody medyczne, jak też dobrem pożądanym społecznie, trudno
byłoby twierdzić, że ich aktywność oceniana z perspektywy tylko zewnętrznych znamion będzie
nielegalna. Prawność świadczeń zdrowotnych jest przyjmowana dwojako. Te, których spełnienie
następuje w celu leczniczym, są uznawana za pierwotnie legalne. Materialnie nie atakują dobra
prawnego, lecz są podejmowane dla jego ochrony666. Świadczenia zdrowotne, którym nie przyświeca
666
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cel leczniczy, nie są pierwotnie legalne. Jednakże ich bezprawność może zostać wtórnie wyłączona.
Jeżeli nie wykraczają poza akceptowaną granice postępowania z dobrem prawnym, ich udzielenie
może zostać usprawiedliwione. W tym celu powinny zostać wykonane z zachowaniem należytej
staranności, w granicach dóbr, którymi pacjent może prawnie rozporządzać.
Linię demarkacyjną między świadczeniami zdrowotnymi pierwotnie i wtórnie legalnymi wyznacza
cel leczniczy. Przychylam się do stanowiska, w świetle którego cel leczniczy należy wykładać w sposób
obiektywny, odwołując się do obowiązującego w chwili działania stanu aktualnej wiedzy medycznej, a
nie subiektywnych odczuć pacjenta, czy nawet świadczeniodawcy667. Przeciwne stanowisko
nieuchronnie prowadziłoby do obniżenia autorytetu wiedzy medycznej oraz marginalizacji doniosłości
prawnej wskazań medycznych. Ponadto, o tym, co pierwotnie legalne, a poprzez to o, zakresie
odpowiedzialności, decydowałyby strony umowy, co z perspektywy systemowej jest bardzo
niebezpieczne.
Czynności o charakterze leczniczym (terapeutycznym) w sposób zobiektywizowany skierowane
są na chorobę w sensie biologiczno-medycznym i zmierzają do profilaktyki, diagnozy, terapii bądź
rehabilitacji osoby dotkniętej jej skutkami. Obejmują zarówno przyczyny choroby (tzw. leczenie
przyczynowe), jak też mają charakter tzw. leczenia objawowego, polegającego na usuwaniu i
zmniejszaniu objawów choroby, co może mieć postać łagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych z
nią związanych668. Ponadto, czynnościami leczniczymi są te podejmowane względem osób ich
wymagających z uwagi na stan fizjologiczny organizmu (np. w okresie ciąży, porodu, połogu) lub
niekiedy669 z uwagi na stan, który może powstać w przyszłości, ze względu na istnienie genu
odpowiedzialnego za uaktywnienie choroby (np. masektomia).
Cel leczniczy przyświeca wszystkim działaniom medycznym z pierwszej i drugiej grupy czynności
wyróżnionych w ramach analizy pojęcia świadczenia zdrowotnego. Oprócz typowych aktywności
świadczeniodawców, które nie wzbudzają sporów w doktrynie, mogą się tutaj mieścić także: zabiegi
kosmetyczne670, jeśli przykładowo polegają na leczeniu wad wrodzonych, pourazowych, zniekształceń
powłok ciała, ubytków fizycznych spowodowanych chorobą nowotworową lub innymi schorzeniami,

Warszawa 1961, s. 45; A. Zoll, Okoliczności wyłączające bezprawność czynu, Warszawa 1982, s. 84 i n.; Tenże,
Odpowiedzialność karna lekarza za niepowodzenie w leczeniu, Warszawa 1988, s. 6-16; Tenże, Zaniechanie
leczenia- aspekty prawne, PiM 2000 nr 5 vol. 2, s. 32; A. Liszewska, Zgoda pacjenta na zabieg leczniczy, PiP 1/1997,
s. 39; E. Plebanek, Materialne określenie przestępstwa, Warszawa 2009, s. 91 i n.; R. Kędziora, Odpowiedzialność
karna lekarza w związku z wykonywaniem czynności medycznych, Warszawa 2009, s. 49, 52; T. Sroka,
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także o podłożu psychicznym; sterylizacja, powodowana wskazaniami zdrowotnymi671; niektóre
eksperymenty672; niektóre zabiegi in vitro673; przerwanie ciąży na podstawie przesłanki zdrowotnej674;
chirurgiczna zmiana płci675.
Zasadniczo, celu leczniczego nie posiadają czynności zaliczane do trzeciej grupy pojęcia
świadczenia zdrowotnego. Działania medyczne są tutaj formalnie i materialnie zróżnicowane. Część z
nich stała się przedmiotem regulacji ustawowej (określającej warunki dopuszczalności lub wprost
zakazującej ich świadczenia), inne są praktykowane bez wyraźnej podstawy prawnej676. Niektóre
posiadają „podwójną naturę”, w tym znaczeniu, że w zależności od okoliczności faktycznych, mogą być
także uznane za czynności lecznicze677. Ich nieleczniczy charakter jest przyjmowany wówczas, gdy nie
są skierowane na chorobę w sensie biologiczno-medycznym bądź, co prawda, są na nią skierowane,
lecz nie zmierzają do jej profilaktyki, diagnozy, terapii lub rehabilitacji osoby dotkniętej jej skutkami,
zarówno w sensie leczenia przyczynowego, jak i objawowego678. Do czynności o charakterze
nieleczniczym, wyłączonych z obrotu zaliczają się: sterylizacja „dla wygody”, niektóre działania ze sfery
inżynierii genetycznej, uporczywa terapia, aborcja, transplantacja w zakresie nieprzewidzianym w
ustawach, eutanazja, działania podejmowane na ciele lub w ciele człowieka dla celów artystycznych.
Natomiast wtórnie legalnymi czynnościami o charakterze nieleczniczym są: zabiegi kosmetyczne
(upiększające pacjenta na jego subiektywne życzenie), niektóre działania ze sfery inżynierii
genetycznej, badania genetyczne (np. testy na ustalenie ojcostwa), eksplantacje organów, narządów i
tkanek, dawstwo krwi i szpiku, przerwanie ciąży dokonywane poza przesłanką zdrowotną na zasadach
określonych w ustawach, obrzezanie.
Jako że wykonywanie czynności nieleczniczych nie stanowi głównego powołania przedstawicieli
zawodów medycznych, w literaturze przedmiotu zarysował się spór co do dopuszczalności ich
swobodnego podejmowania. W świetle pierwszego poglądu dopuszczalne jest wykonywanie jedynie
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tych czynności, które zostały prawnie uregulowane, ponieważ ich katalog został oparty o zasadę
numerus clausus679. Pogląd ten jest przedstawiany za pomocą argumentów aksjologicznych i
dogmatycznych. Pierwsze opierają się na konieczności zapewnienia intensywnej ochrony ludzkiego
życia i zdrowia, czemu czynności nielecznicze nie służą. W ramach twierdzeń z drugiej grupy podaje się,
że brak ogólniejszej regulacji przedmiotu powoduje związanie oceny legalności czynności jedynie z
wyrażoną przez pacjenta zgodą. Ponadto, niektóre czynności nielecznicze zostały uregulowane, wobec
tego zezwalanie na inne, które są nieuregulowane w przepisach powodowałoby pozbawienie
istniejących regulacji istotnego znaczenia ochronnego.
Przedstawiciele drugiego stanowiska reprezentują tezę, iż katalog czynności nieleczniczych jest
otwarty. Również prezentują argumenty aksjologiczne i dogmatyczne. W ramach tych pierwszych
wskazuje się, że rozszerzenie katalogu czynności nieleczniczych na te nieuregulowane w ustawie nie
spowoduje większego zagrożenia, bo sama regulacja ustawowa nie jest w stanie zapobiec błędom
medycznym. Czynności nielecznicze często są łatwiejsze i związane z mniejszym ryzykiem. Poza tym
społecznie akceptowane ryzyko narażania życia i zdrowia na uszczerbek przeważnie wynika z przyczyn
subiektywnych, błahych dla osób innych niż sam pacjent. Innym argumentem natury aksjologicznej jest
zapewnienie należytego komfortu egzystencji ludzkiej. Dla realizacji tej wartości konieczne jest
niejednokrotnie skorzystanie z pewnych świadczeń, które nie zawsze są przedmiotem regulacji
ustawowej. Co więcej, prawo nie jest w stanie nadążyć za intensywnie rozwijającymi się procedurami
medycznymi i zawsze będzie pozostawało w tyle. Przyjęcie koncepcji o numerus clausus czynności
nieleczniczych byłoby nieracjonalne i prowadziło do zahamowania rozwoju medycyny680. W ramach
argumentów dogmatycznych podaje się natomiast, że zdrowie należy do takiej kategorii dóbr
osobistych, które za zgodą zainteresowanego mogą być naruszone, byleby uszczerbek nie przekroczył
pewnych granic681. Wobec tego, nie można twierdzić, iż ich dopuszczalność, oparta jedynie na zgodzie
pacjenta jest kontrowersyjna. Ponadto, brak ogólniejszych reguł ustawowych nie oznacza, iż prawo
zakazuje wykonywania czynności nieleczniczych. Szczegółowe unormowanie świadczy wyłącznie o
istnieniu potrzeby zaostrzenia i uszczegółowienia kryteriów legalności niektórych z nich. Niewątpliwie
granicą legalności pozostaje niewspółmierność ryzyka do korzyści, jakie może odnieść pacjent682.
Trudno wymagać od ustawodawcy uregulowania wszelkich czynności nieleczniczych. Dodatkowo,
mimo że polski system prawny oparty jest na prawie pozytywnym, to jednak nie wyklucza posługiwania
się instytucjami prawnymi niemieszczącymi się w kategoriach prawa stanowionego. Przeciwko
koncepcji zakładającej numerus clausus czynności nieleczniczych, przemawia także jedna z
konstytucyjnych zasad przewodnich, określających status jednostki, a mianowicie zasada wolności.
Zgodnie z nią, dla skrępowania lub ograniczenia swobody działań człowieka konieczne jest wskazanie
konkretnego przepisu, który ustawania zakaz. Nie jest możliwe tworzenie zakazów w drodze
wnioskowania a contrario, będącego tylko jednym ze schematów wykładni logicznej przepisów
prawa683. Nie ulega wątpliwości, że systematyczne normatywizowanie nieterapeutycznych świadczeń
zdrowotnych jest zjawiskiem pożądanym i powinno być kontynuowane. Korzystnie wpływa bowiem na
zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów, czyniąc obrót bardziej przejrzystym. Jednakże, brak
regulowania tych świadczeń nie sprawia, iż ich wykonanie nie może być przedmiotem umowy.
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Krytyka poglądu o zasadzie numerus clausus czynności nieleczniczych wydaje się polegać na
przyjęciu odmiennej, w moim przekonaniu zbyt wąskiej, interpretacji części definicji świadczenia
zdrowotnego: „wynikające z przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania”.
Przedstawiciele obydwu stanowisk uczynili z tej formuły punkt wyjścia, a jego różne rozumienie
prowadzi do odmiennych wniosków. Uważam, że na przytoczony wycinek przepisu należy spojrzeć
przede wszystkim od strony funkcjonalnej i systemowej, marginalizując doniosłość wykładni językowej.
Mianowicie, przepisy odrębne to nie tylko przepisy ustaw szczególnych regulujące wykonywanie
określonych czynności nieleczniczych (np. u.p.r., czy u.p.p.p.t.k.n.), ale to ogół wszystkich
obowiązujących przepisów, z interpretacji których można wywieść legalność podjęcia takich działań
(także poprzez instytucje kontratypowe prawa karnego). Wykładnia contra legem wymaga pogodzenie
postulatu ochrony życia i zdrowia, jako wartości niepozostających w swobodnej dyspozycji człowieka
oraz specyfiki obrotu świadczeniami zdrowotnymi. W jej świetle, inicjatywy legislacyjne, zakładające
szczegółową regulację niektórych działań medycznych, wyrażają podwyższony standard ochrony tam,
gdzie dobra człowieka są wystawione na wzmożoną ekspozycję na naruszenie. Jednocześnie, nie
wynika z nich, że nielecznicze działania medyczne, pozbawione szczegółowej regulacji są bezprawne,
jeżeli usprawiedliwienie ich wykonania można wtórnie wywieść z pozostałych przepisów prawa
(choćby poprzez instytucje zgody, czy inne kontatypy). W przeciwnym razie, de lege lata, należałoby
uznać, że zabiegi kosmetyczne wykonywane dla upiększenia pacjenta, na jego subiektywne życzenie
(jako nieposiadające celu leczniczego i zarazem osobnej regulacji), nie mieszczą się w zakresie pojęcia
świadczenia zdrowotnego. Taki wniosek implikowałby wątpliwość, czy w świetle obecnej redakcji art.
2 u.z.l. i art. 4 u.z.p.p., wykonywanie nieleczniczych działań medycznych niemieszczących się w definicji
świadczenia zdrowotnego, wpisuje się w wykonywanie zawodu lekarza, lekarza dentysty i pielegniarki.
Zważywszy na odpowiadające oczekiwaniom konsumenta, istniejące praktyki rynkowe, wysoki stopień
społecznego przyzwolenia na przeprowadzanie nietarapeutycznych działań medycznych, w
szczególności zabiegów kosmetycznych upiększających pacjenta na jego subiektywne życzenie,
utrzymywanie tej ścieżki interpretacyjnej byłoby groźne dla bezpieczeństwa obrotu, grożąc
powstaniem czarnego rynku nieterapeutycznych działań medycznych. Doraźna próba pomieszczenia
w pojęciu świadczenia zdrowotnego nieleczniczych działań medycznych nieposiadających osobnej
regulacji, ma więc swoje oczywiste racje. Czynienie tego za pomcą proponowanej wykładni, jest w
moim przekonaniu najtrafniejsze. Wykładnia ta posiada swoje wady, lecz pozwala uniknąć zupełnie
sztucznego włączania zabiegów kosmetycznych upiększających pacjenta na jego subiektywne życzenie
do pierwszej grupy czynności, mieszczących się w katalogu świadczeń zdrowotnych684. Nie można
dokonać takiej klasyfikacji bez popadania w sprzeczność z wcześniej przyjętym założeniem o
obiektywnej wykładni celu leczniczego, który przyświeca działaniom medycznym tej grupy. Takie
zabiegi kosmetyczne nie służą zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia.
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Jestem zdania, że obecny sposób dekodowania treści pojęcia świadczenia zdrowotnego jest nie
do utrzymania w perspektywie długofalowej. Poprzez kreatywną interpretację przepisów, stan prawny
jest dopasowywany do mających miejsce praktyk. Można zauważyć dążenie, aby kosztem spójności
argumentacji, zmieścić w pojęciu świadczenia zdrowotnego wszystkie działania medyczne, regulowane
lub objęte przyzowleniem społecznym, które są aktualnie wykonywane przez przedstawicieli zawodów
medycznych, zwłaszcza lekarzy. Dlatego też, w ramach postulatów de lege ferenda stwierdzam, że
należałoby dokonać legislacyjnej korekty definicji pojęcia świadczenia zdrowotnego. Taka zmiana nie
byłaby tylko czystym wyklarowaniem siatki pojęciowej, lecz pociągałaby za sobą niżej opisane, istotne
zmiany materialne. Termin ten powinien być zarezerwowany jedynie dla działań medycznych, które
posiadają cel leczniczy w rozumieniu obiektywnym. Po pierwsze, pojmowanie świadczenia
zdrowotnego jako terapeutycznego działania medycznego jest porządane z perspektywy
konstytucyjnej. W orzecznictwie TK obowiązuje pogląd, w świetle którego prawo do ochrony zdrowia,
wyrażone w art. 68 Konstytucji RP, nie obejmuje świadczeń nieleczniczych, niemających na celu
poprawy, czy zachowania zdrowia685. Występujące w art. 68 ust. 1 Konstytucji RP pojęcie ochrony
zdrowia jest terminem najszerszym, obejmuje swym zakresem znaczniowym termin opieki zdrowotnej
(ust. 3), której elementem składowym jest świadczenie opieki zdrowotnej (ust. 2)686. W konsekwencji,
interpretacja terminów podrzędnych powinna być prowadzona przy uwzględnieniu znaczenia pojęcia
ochrony zdrowia jako pojęcia nadrzędnego. Argumentując dalej, wskazuję, że skoro ustawodawca
zdefiniował pojęcie świadczenia opieki zdrowotnej na poziomie ustawy jako świadczenie zdrowotne,
świadczenie zdrowotne rzeczowe i świadczenie towarzyszące, to treść każdego z terminów
składowych, zwłaszcza pojęcia świadczenia zdrowotnego, powinno w swej treści i jej interpretacji
uwzględniać perspektywę konstytucyjną. Ta nie obejmuje nieterapeutycznych działań medycznych. Po
drugie, takie pojmowanie sensu świadczenia zdrowotnego jest wręcz intuicyjne (zwłaszcza dla laika),
bowiem pozostaje zgodne z językowym znaczeniem przymiotnika „zdrowotny”687. Po trzecie, zważając
na perspektywę historyczną, cel leczniczy zawsze przyświecał i nadal przyświeca osobom wykonującym
zawody medyczne. Leczenie było i jest ich podstawowym powołaniem. Wszelkie pozostałe aktywności
przedstawicieli tych zawodów, które celu leczniczego nie posiadają, są wynikiem dostosowywania
oferty rynku zdrowia do potrzeb, czy wręcz zmiennych w czasie trendów społecznych. Nie zamierzam
w tym miejscu rozstrzygać tego, czy jest to stan pożądany. Podkreślam jednak, że ich wykonywanie nie
jest obowiązkiem, lecz możliwością, która staje się lukratywną sferą aktywności zawodowej. Pacjenci
dobrowolnie poddają się istniejącym trendom, a świadczeniodawcy wykorzystują je w celach
zarobkowych. Wyłączenie tych aktywności poza nawias świadczeń zdrowotnych nie musi oznaczać, że
ich wykonywanie stanie się nielegalne. Dla rozwiania mogących powstać wątpliwości, świadczenia
nieposiadające celu leczniczego mogłby zostać przewidziane przez ustawodawcę jako jeden z wielu
przejawów wykonywania danego zawodu medycznego, zwłaszcza zawodu lekarza i lekarza dentysty.
Rewizja znaczenia używanej nomenklatury wpłynęłaby pozytywnie na systematykę umów,
wyróżniając umowę o świadczenie zdrowotne spośród innych umów o świadczenie usług, zwłaszcza
tych wykonywanych w ciele, na ciele lub oddziałujących na ciała odbiorcy usługi. W ten sposób
zakreślonoby wyraźne granice przedmiotowe umowy, precyzując to, o co jej strony mogą się umówić.
Bardziej jednorodna byłaby także sama charakterystyka tej umowy. W dalszej mierze, poprzez
związanie przedmiotu umowy z terapeutycznymi działaniami medycznymi, zostałaby odzwierciedlona
powszechna zgodność co do pierwotnego powołania profesjonalnej strony kontraktu. Uważam
również, że większą klarowność zyskałyby akty prawne regulujące dany zawód medyczny, zwłaszcza w
zakresie przepisów objaśniających na czym polega jego wykonywanie. Jednocześnie, nic nie stałoby na
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przeszkodzie, aby przepisy takiej umowy uczynić punktem odniesienia dla świadczeń
nieterapeutycznych, stosując je do nich odpowiednio.
Opisane dotychczas działanie medyczne stanowi znamię czynnościowe, wyrażając pozytywny
aspekt świadczenia zdrowotnego. Obok niego występuje aspekt negatywny, polegający na
niedopuszczeniu do wystąpienia zdarzeń niepożądanych. Przybiera postać zapewnienia pacjentowi
dozoru i bezpieczeństwa. Innymi słowy, chodzi o uchronienie pacjenta przed ujemnymi następstwami
zmaterializowania ryzyk, tkwiącymi w otoczeniu, w którym prowadzone jest działanie medyczne688.
Zapewnienie bezpieczeństwa należy do treści obowiązku głównego689 niezależnie od czasu i
miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego. Obowiązek ten trwa tak długo, jak wymaga tego stan
pacjenta690. Okoliczność, że wynik działań medycznych jest niepewny, a ich przebieg nie zawsze w pełni
kontrolowany, nie zwalnia świadczeniodawcy z konieczności należytego zorganizowania otoczenia, w
którym przychodzi mu świadczyć. Pacjent nie powinien być narażony na niebezpieczeństwo, któremu
można obiektywnie zapobiec lub wydatnie je zmniejszyć (np. ochrona przed zainfekowaniem chorobą
zakaźną, spowodowaniem urazu wskutek upadku z kozetki, wyskoczenia przez okno, oparzenia,
odleżyny itd.). Zakres obowiązku zabezpieczenia pacjenta należy badać a casu ad casum691.
Determinują go okoliczności związane z jego osobą (np. jego właściwości fizyczne i psychiczne), osobą
świadczeniodawcy (np. rodzaj prowadzonej działalności, charakter świadczonych usług) oraz związane
z przebiegiem procesu świadczenia (np. rodzaj podawanych środków leczniczych).
Świadczenie zdrowotne czyni zadość potrzebie zdrowotnej, pozostającej podstawową motywacją
pacjenta w nawiązaniu relacji ze świadczeniodawcą. Niekiedy zaspokojenie tej potrzeby wymaga
uwzględnienia potrzeb jej towarzyszących, takich jak potrzeba snu, zaspokojenia głodu, pragnienia,
przemieszczenia. Wówczas treść obowiązku głównego obejmie, obok udzielenia świadczenia
zdrowotnego, także świadczenie zdrowotne rzeczowe i świadczenie towarzyszące.
Zgodnie z art. 5 pkt 37 u.ś.o.z., świadczenie zdrowotne rzeczowe to związane z procesem leczenia
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne. Z kolei, w świetle
art. 5 pkt 38 u.ś.o.z., świadczenie towarzyszące to zakwaterowanie i, adekwatne do stanu zdrowia,
wyżywienie w szpitalu lub w innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego, wykonującego
działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej, usługi transportu oraz transportu sanitarnego, a także
zakwaterowanie poza zakładem leczniczym podmiotu leczniczego, jeżeli konieczność jego zapewnienia
wynika z warunków określonych dla danego świadczenia gwarantowanego.
Świadczenie zdrowotne rzeczowe i świadczenie towarzyszące to działania pomocnicze,
podporządkowane wykonaniu świadczenia zdrowotnego i bezpośrednio z nim związane. To powoduje,
iż ich treść w dużej mierze kształtują reguły aktualnej wiedzy medycznej (np. długość i sposób
hospitalizacji, składniki diety, rodzaj transportu, rodzaj udostępnionego wyrobu medycznego).
Działania pomocnicze wraz ze świadczeniem zdrowotnym tworzą kompleksową całość, określaną
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mianem świadczenia opieki zdrowotnej. Odzwierciedlenie na płaszczyźnie prawa tak złożonej relacji
wymaga odwołania do przepisów regulujących najem, czy przewóz.
Nie podzielam stanowiska uznającego, iż choć działania pomocnicze, są ściśle związane ze
stosunkiem prawa medycznego, to jednak stanowią przedmiot osobnego od niego stosunku
prawnego692. Pogląd ten komplikuje czytelność zawiązywanej relacji. Wymaga bowiem dopasowania
treści praw i obowiązków do kilku występujących obok siebie stosunków prawnych, podczas gdy te się
wzajemnie przeplatają i łączą. Jego niekorzystne konsekwencje objawiają się zwłaszcza na płaszczyźnie
procesowej. Po drugie, wątpliwym jest, aby pogląd ten odzwierciedlał faktyczną wolę stron. Trudno
przyjmować, aby ich intencją było zawarcie osobnych umów na zakwaterowanie, wyżywienie, czy
transport. Działania pomocnicze nie są podejmowane w oderwaniu od świadczenia zdrowotnego.
Jeżeli treść relacji można satysfakcjonująco zdekodować poprzez analizę wszystkich elementów
pozostających ze sobą w funkcjonalnym związku, składających się na wspólną całość i nakierowanych
na osiągnięcie jednego celu, to brak jest powodów do poszukiwania interpretacji bardziej złożonych.
Ponadto, pogląd ten nie uwzględnia faktu, iż w niektórych sytuacjach określony sposób
zakwaterowania, wyżywienia, czy transportu będzie jednocześnie świadczeniem zdrowotnym (np.
mieszanki pokarmowe stosowane w opiece długoterminowej, hospitalizacja na specjalnym łóżku z
terapeutycznym materacem). Działania pomocnicze będą przedmiotem odrębnej umowy wówczas,
kiedy staną się jej samodzielnym świadczeniem, niepodporządkowanym i niezwiązanym bezpośrednio
z odbieranym przez pacjenta świadczeniem zdrowotnym (np. zakwaterowanie i wyżywienie męża
ciężarnej w okresie okołoporodowym). Osobny stosunek prawny będą stanowiły również działania
niebędące świadczeniem zdrowotnym rzeczowym lub świadczeniem towarzyszącym, nakierowane na
ochronę interesów majątkowych pacjenta (np. przechowanie w depozycie wartościowych rzeczy
pacjenta)693.
Minimalną treścią obowiązku głównego świadczeniodawcy jest udzielenie świadczenia
zdrowotnego odpowiadającego potrzebie zdrowotnej. W części przypadków, jej zaspokojenie będzie
wymagało od świadczeniodawcy uwzględnienia także innych potrzeb pacjenta (snu, głodu, pragnienia,
czy przemieszczania). Wówczas zachowanie świadczeniodawcy będzie bardziej złożone. Jego
przedmiotem stanie się udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (świadczenia zdrowotnego,
świadczenia zdrowotnego rzeczowego i świadczenia towarzyszącego), wymagającego zaangażowania
rozbudowanej infrastruktury lokalowej, sprzętowej i kadrowej. Działania świadczeniodawcy będą
składać się z wielu czynności faktycznych o różnym charakterze (medycznym i pomocniczym),
powtarzalności i intensywności, rozłożonych w czasie, nakierowanych na zaspokojenie potrzeby
zdrowotnej i jego potrzeb towarzyszących.
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ROZDZIAŁ IV
SPOSÓB, FORMA I MIEJSCE ZAWARCIA UMOWY.
WYGAŚNIĘCIE UMOWY.
I.

Zawarcie umowy

Zawarcie umowy o świadczenie zdrowotne nie wprowadza odmienności w stosunku do ogólnej
reguły z art. 66 k.c. dotyczącej złożenia i przyjęcia oferty. Chociaż oba te oświadczenia mogą być
wyrażone przez każdą ze stron, to z reguły oferentem jest świadczeniodawca, który składa propozycję
zawarcia umowy poprzez publiczne oferowanie swoich usług694. Prowadzenia gabinetu, przychodni,
szpitala, jak też ogłaszania o tym fakcie na szyldach i tablicach informacyjnych nie należy poczytywać
tylko za zaproszenie do zawarcia umowy. W tych przypadkach nie ma wątpliwość, co do rzeczywistych
intencji świadczeniodawcy, o których mowa w art. 71 k.c. Pacjent przyjmuje ofertę osobiście, poprzez
swojego przedstawiciela ustawowego (np. rodzica, opiekuna, kuratora), pełnomocnika (np. małżonka,
lekarza), pełnomocnika przedstawiciela (np. babcię). Niekiedy przyjęcia dokonuje osoba działająca
własnym imieniem, lecz na rzecz pacjenta (np. pracodawca, ubezpieczyciel, członek rodziny).
Zasadniczo umowa jest zawierana w sposób konkludentny. Następuje to w momencie
zarejestrowania terminu wizyty, a w razie braku rejestracji, w chwili wystąpienia jednej z poniższych
okoliczności: złożenia przez pacjenta wizyty w gabinecie oraz przystąpienia przez świadczeniodawcę
do wywiadu; przyjęcia materiału biologicznego do badań; telefonicznego przyrzeczenia złożenia
pacjentowi wizyty domowej; udzielenia pacjentowi porady telefonicznej co do sposobu postępowania;
poprzez potwierdzenie przez świadczeniodawcę otrzymania elektronicznej oferty pacjenta wyrażającej
chęć skorzystania z usług świadczonych za pomocą TIK. Jednocześnie należy podkreślić, iż oświadczenie
woli składane przez pacjenta w celu zawarcia umowy jest oświadczeniem odrębnym od zgody, którą
pacjent wyraża na wykonanie świadczenia zdrowotnego695. Zgoda posiada odmienny charakter i cel,
co zostało szczegółowo opisane w dziale III.VI.II.3. Brak zgody (w tym również jej odwołanie) pacjenta
nie prowadzi do tego, że zawarta wcześniej umowa nie wywiera skutków prawnych, lecz powoduje
modyfikację sposobu rozliczenia, o czym szerzej w dziale IV.I.III.3 (s. 343).
Faktycznie umowa jest zawierana przez personel administracyjny, pracujący w rejestracji. Jego
członków należy uznać za osoby czynne w lokalu przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 97 k.c.,
umocowane do dokonywania czynności prawnych imieniem pracodawcy. W drodze wyjątku umowę
zawiera sam świadczeniodawca, jeżeli nie posiada wyodrębnionej rejestracji.
Zawarcie umowy poprzez przyjęcie materiału biologicznego do badań następuje w
przypadkach opisanych w dziale III.II.I.2 (s. 178) u podmiotów, które nie posiadają bezpośredniego
kontaktu z pacjentem. Akceptacja tej konstrukcji wymaga ostrożnej analizy kontekstu sytuacyjnego dla
ustalenia świadomości pacjenta. Może się zdarzyć, że pacjenta będzie reprezentował inny podmiot
profesjonalnie świadczący usługi medyczne, działający jako jego pełnomocnik.
Telefoniczne przyrzeczenie złożenia wizyty domowej rodzi po stronie świadczeniodawcy
obowiązek działania. W związku z tym, umowa nie zostaje zawarta w momencie odwiedzenia pacjenta,
lecz odpowiednio wcześniej. Świadczeniodawca powinien dotrzeć do pacjenta tak, aby udzielenie
świadczenia zdrowotnego nastąpiło w czasie właściwym z uwagi na stan zdrowia. Odpowiada z tytułu
zawinionego opóźnienia odwiedzenia pacjenta, chyba że wcześniej upewnił się, że ten wymaga
niezwłocznej pomocy, rekomendując natychmiastowe wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.
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Nie każde podjęcie przez świadczeniodawcę rozmowy telefonicznej powoduje zawarcie
umowy. Należy odróżnić ten fakt od aktualizacji obowiązku gwaranta, któremu rozmowa daję
początek. Odmowa udania się na wizytę domową musi być kategoryczna, a prowadzona rozmowa nie
może przejawiać cech wywiadu i konsultacji. Odmowa udania się na wizytę domową nie powoduje
niezawarcia umowy, jeśli świadczeniodawca przystąpił do udzielania porad przez telefon lub wskazał,
żeby się z nim skontaktować ponownie, gdy stan chorego nie ulegnie zmianie w określonym czasie.
Stosunek obligacyjny powstaje, kiedy świadczeniodawca wykaże wolę choćby ograniczonego
świadczenia, co następuje przykładowo poprzez wskazanie leku, który należy zażyć, przepisanie
recepty z jednoczesnym udzieleniem informacji o miejscu jej odbioru, zalecenie podjęcie lub
zaniechania określonych czynności (np. zastosowania okładu, ucisku, dokonania zmiany ułożenia ciała,
zakupu oznaczonego wyrobu medycznego lub środka pomocniczego, wdrożenia diety, pozostania w
domu). W takim wypadku świadczeniodawcę obciążają ewentualne negatywne skutki zaniechania
doprowadzenia do osobistego kontaktu z pacjentem i odpowiedzialność z tytułu nienależytego
wykonania zobowiązania. Brak woli zawarcia umowy musi zostać zakomunikowany rozmówcy lub musi
wyraźnie wynikać z zachowania świadczeniodawcy696.
Postęp technologiczny zmienia kształt relacji świadczeniodawcy i pacjenta, umożliwiając
wykonywanie świadczeń zdrowotnych również na odległość. W przypadku usług świadczonych drogą
elektroniczną przy wykorzystaniu TIK umowa zostaje zawarta zgodnie z zasadami określonymi w art.
661 § 1 k.c., tj. poprzez niezwłoczne potwierdzenie oferty. Z reguły przyjmuje ono postać potwierdzenia
złożenia elektronicznego zapytania.
Znamiennym dla obrotu świadczeniami zdrowotnymi jest fakt, iż ich wykonanie poprzedza
ustalenie daty, w jakiej to nastąpi. Status terminu odbioru świadczenia zdrowotnego (terminu wizyty,
hospitalizacji, turnusu) jest nieoczywisty.
Po pierwsze, termin ten można traktować jako wynik porozumienia mającego na celu
prawidłowe rozplanowanie przyjęć w czasie697. W takim ujęciu nie posiada charakteru wiążącego,
pozwalającego wywodzić skutki prawne z jego niedotrzymania, lecz wyłącznie organizacyjny. Z drugiej
strony, można upatrywać w nim uzgodnienia stron z uprzednio zawartej umowy co do spełnienia
świadczeń w terminie późniejszym – tj. przyszłej oznaczonej dacie. Zasadniczo opowiadam się za
drugim poglądem, jednakże w pewnych przypadkach dopuszczam odstępstwo na rzecz poglądu
pierwszego.
Wykonanie świadczenia zdrowotnego wymaga przygotowania świadczeniodawcy, personelu,
pomieszczenia, zabezpieczenia dostępności sprzętu, narzędzi oraz materiałów pomocniczych. Uwaga
ta dotyczy zwłaszcza leczenia operacyjnego, niezależnie od tego, czy jest prowadzone w trybie
stacjonarnym i całodobowym, czy ambulatoryjnym. Pierwsza koncepcja przerzuca na
świadczeniodawcę całość ryzyka związanego z nieodebraniem świadczenia zdrowotnego przez
pacjenta (niedojścia zabiegu do skutku). Świadczeniodawca nie tylko ponosiłby koszty przygotowania
do spełnienia świadczenia, które nie zostałyby pokryte z uwagi na niestawiennictwo jego odbiorcy, ale
dodatkowo nie mógłby ich zrekompensować świadcząc innemu podmiotowi. Dotyczy to w
szczególności świadczeniodawców, którzy wykonują wyłącznie usługi indywidualnie zamówione, a nie
prezentują ogólnej gotowości do działania na rzecz bliżej niezidentyfikowanego odbiorcy698. Kolejnym
argumentem przemawiającym na korzyść drugiej koncepcji jest interes pacjenta. Jeżeli uzgodnienie
terminu wizyty miałoby wyłącznie charakter niewiążącego porozumienia, to ani pacjent, ani
świadczeniodawca nie mogliby czynić swojemu kontrahentowi zarzutu zlekceważenia takiego
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porozumienia. Związanie terminem jest korzystne dla pacjenta, który zaspokojeniu potrzeby
zdrowotnej podporządkowuje plany zawodowe i prywatne, układając harmonogram dnia, tygodnia, a
niekiedy miesiąca. Zlekceważenie przez świadczeniodawcę umówionego terminu powodowałby
unicestwienie wysiłków organizacyjnych pacjenta oraz wymagałoby podjęcia działań dla zamówienia i
odebrania świadczenia w innym miejscu. To z kolei wiązałoby się z utratą czasu i poniesieniem
dodatkowych kosztów699. Po trzecie, jeżeli termin wizyty nie stanowiłby daty odbioru świadczenia
zdrowotnego, to na jakiej podstawie należałoby oceniać, czy dłużnik popadł w zwłokę? Innymi słowy,
w takim przypadku ustalenie momentu aktualizującego uprawnienia wierzyciela wobec zwłoki dłużnika
umowy wzajemnej byłoby problematyczne.
Druga z koncepcji jest korzystna zarówno dla świadczeniodawcy, jak i dla pacjenta, gdyż w
równym stopniu zabezpiecza interesy każdego z nich, przewidując wyraźną podstawę prawną dla
dochodzenia roszczeń (szerzej na ten temat w dziale IV.I.III.2 i 3 (s. 339 i 343). Koncepcja porozumienia
takich gwarancji nie daje. To jednak nie oznacza, że jest zupełnie nieprzydatna. Można ją stosować
względem świadczeniodawców prezentujących stałą gotowość do udzielania świadczeń. W takich
przypadkach nieobecność jednego pacjenta pozwala w tym samym czasie przyjąć kolejnego, bez
wywoływania przestoju w pracy700. Wówczas ujemne skutki niestawiennictwa pozostają wyłącznie po
stronie nieobecnego pacjenta.
Każda kolejna wizyta, hospitalizacja lub turnus stanowi realizację osobnej umowy, zawieranej
na zasadach ofertowych. Suma umów i spełnianych na ich podstawie świadczeń odzwierciedla
prowadzony względem pacjenta proces terapeutyczny. Reguła ta dotyczy przeważnie wszystkich
świadczeń zdrowotnych, niezależnie od rodzaju działalności leczniczej, w którym są wykonywane.
Także w przypadku powtarzających się wizyt w domu pacjenta, świadczeniodawca nie zawiera jednej
umowy ciągłego zobowiązania, lecz każdorazowo osobny kontrakt701. W drodze wyjątku umowa może
posiadać charakter zobowiązania ciągłego, polegającego na stałym zachowaniu się przez określony
czas. Tak będzie w przypadkach m.in. sprawowania bezterminowej opieki hospicyjnej lub
długoterminowej.
Doświadczenie życiowe pokazuje, że zaspokajanie potrzeby zdrowotnej pacjenta nie zawsze
może nastąpić na podstawie przyjęcia przez niego oferty świadczeniodawcy. W szczególności dotyczy
to sytuacji, kiedy pacjent znajduje się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i jest niezdolny do
złożenia oświadczenia woli702. Dotyczy to również sytuacji, kiedy przedstawiciel ustawowy pacjenta
jest nieobecny i nie ma możliwości nawiązania z nim kontaktu.
W literaturze zgłaszano dwie koncepcje wyjaśnienia podstaw działania świadczeniodawcy. W
świetle pierwszej z nich, między stronami dochodzi do nawiązania realnego stosunku umownego703, z
uwagi na faktyczne korzystanie ze świadczeń zdrowotnych. Chociaż pacjent lub jego przedstawiciel nie
złożył oświadczenia woli, to należy przyjąć, iż każdy człowiek będący w stanie zagrożenia życia i zdrowia
oczekiwałaby profesjonalnej pomocy oraz dążyłby do złożenia oświadczenia, pozwalającego taką
pomoc otrzymać.
Drugi pogląd upatruje w świadczeniodawcy osoby prowadzącej cudze sprawy bez zlecenia704.
Świadczeniodawca wypełnia swoje powołanie zawodowe, działając z zachowaniem należytej
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staranności, z korzyścią dla pacjenta i jego prawdopodobną wolą. Trudno przyjmować, że pacjent
potrzebujący niezwłocznej pomocy, lecz niezdolny do zawarcia umowy, nie godziłby się na wykonanie
świadczeń zdrowotnych ratujących jego życie lub zdrowie, traktując je jako niekorzystne dla swoich
interesów705. Dlatego też prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia odpowiadałoby oczekiwanej woli
pacjenta i ograniczało się jedynie do działań medycznych niecierpiących zwłoki706.
W moim przekonaniu, żadna z powyższych koncepcji nie jest wolna od wad. Pierwszy z
poglądów marginalizuje fundamentalne założenie, iż umowa jest zawierana poprzez złożenie zgodnych
oświadczeń woli. Wymaga przyjęcia fikcji ich wyrażenia, co jest istotnym nadużyciem obowiązujących
zasad.
Druga koncepcja nie nadaje się do zastosowania w większości przypadków, gdyż nie odpowiada
założeniom instytucji opisanej w art. 752 i n. k.c. Po pierwsze, nie przystaje do sytuacji, kiedy pacjent
ujawnił swoją wolę707. Po drugie, wymaga się, aby podjęcie działań nastąpiło bez żadnej podstawy
prawnej, co generalnie nie ma miejsca. Świadczeniodawca działa realizując obowiązek nałożony na
niego w drodze ustawy (art. 15 u.d.l., art. 7 u.p.p., art. 30 u.z.l., art. 12 ust. 1 u.z.p.p., ewentualnie, gdy
jest świadkiem zdarzenia - art. 162 k.k.). Zastosowanie regulacji tytułu XXII k.c. wymagałoby
odstąpienia od utrwalonego poglądu708 na interpretację wyrażenia „bez zlecenia”, jako braku
jakiejkolwiek podstawy prawnej. Po trzecie, w niektórych przypadkach, jak choćby rozszerzenie pola
operacyjnego, nie jest to koncepcja adekwatna do zastosowania, bowiem problem tej sytuacji dotyczy
zakresu zgody pacjenta, a nie podstawy prawnej wykonywanego świadczenia zdrowotnego709.
Skłaniam się ku przekonaniu, że w analizowanych sytuacjach przepisy ustaw nakładające na
świadczeniodawcę obowiązek udzielenia świadczenia zdrowotnego są źródłem pozaumownego
stosunku zobowiązaniowego710 o charakterze warunkowym, do którego odpowiednio stosuje się
przepisy umowy o świadczenie zdrowotne. Relacja posiada charakter pozaumowny, gdyż ani pacjent,
ani jego przedstawiciel nie są w stanie złożyć oświadczenia woli niezbędnego dla zawarcia umowy.
Warunkiem jej powstania jest brak oświadczenia pacjenta, zawierającego sprzeciw wobec działań
świadczeniodawcy na wypadek utraty zdolności do wyrażenia woli w przyszłości. Przepisy prawa
będące źródłem przymusu ustawowego nie stanowią jeszcze upoważnienia do wkroczenia w sferę dóbr
osobistych pacjenta. Takiej podstawy należy poszukiwać w innych przepisach będących źródłem
powstania stosunku upoważnienia. Do zawarcia umowy między świadczeniodawcą a pacjentem może
dojść na dalszym etapie wykonywania usługi medycznej, tj. gdy pacjent odzyska stan umożliwiający
wyrażenie woli lub nawiązany zostanie kontakt z przedstawicielem, który takie oświadczenie złoży.
Umowa może zostać zawarta także w sposób konkludentny, poprzez aprobowanie przez pacjenta
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eksperyment, udzielenie pomocy i przeszczep w świetle prawa, Warszawa 1966, s. 96; M. Nesterowicz,
Kontraktowa…,s. 65; M. Sośniak, Cywilna…, s. 57. Odmiennie: T. Cyprian, P. Asłanowicz, Karna i cywilna…, s. 45.
Autorzy argumentują, że oświadczenie niedoszłego samobójcy nie wiąże świadczeniodawcy, bowiem z uwagi na
okoliczności składane jest w stanie uniemożliwiającym uznanie je za wolne i swobodne.
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dalszych działań medycznych. W takim przypadku źródła stosunku prawa medycznego będą odmienne,
a on sam przybierze charakter pozaumowny lub umowny.
Dotychczasowe rozważania wymagają zobrazowania za pomocą przykładów, które wskazuję
poniżej. Pierwszy dotyczy pacjenta niezdolnego do wyrażenia woli lub pacjenta, którego imieniem nie
może działać przedstawiciel, do którego świadczeniodawca został wezwany przez krewnych,
powinowatych lub innych bliskich. W takim przypadku dochodzi do zawarcia umowy na rzecz trzeciego.
Pacjent nie jest stroną umowy, lecz uprawnionym do odebrania świadczenia z umowy zawartej przez
osoby działające na jego rzecz. Osoby te występują jako negotiorum gestor wyłącznie w stosunku do
pacjenta lub jego przedstawiciela, a nie względem świadczeniodawcy711. Między świadczeniodawcą a
pacjentem może dojść do zawarcia umowy w momencie, kiedy ten odzyska stan umożliwiający
wyrażenie woli. Podobnie zawarcie umowy może nastąpić między świadczeniodawcą a
przedstawicielem pacjenta, jeżeli ten się ujawni.
Drugi z przykładów odnosi się do powyższej sytuacji, która została wzbogacona poprzez fakt, iż
bezpośrednio przed utratą przytomności pacjent zdołał ujawnić wolę otrzymania pomocy. Jeżeli wola
ta została ujawniona względem oznaczonej osoby, w sposób nakierowany na nią, jako odbiorcę
oświadczenia, osoba ta będzie działać jako pełnomocnik pacjenta, zawierając w jego imieniu umowę z
wezwanym świadczeniodawcą. Jeżeli oświadczenie pacjenta zostało złożone ogólnie względem
zgromadzonej przy nim grupy osób i nie było adresowane wprost do żadnej z nich, każdy z członków
tej grupy może działać jako posłaniec przekazujący wolę zawarcia umowy z wezwanym
świadczeniodawcą. W obydwu sytuacjach dochodzi do zawarcia umowy, przy czym oświadczenie woli
jest składane albo przez pełnomocnika albo przez posłańca.
Trzeci przykład opisuje sytuację, w której świadczeniodawca zostaje wezwany do miejsca
zdarzenia przez funkcjonariusza służb mundurowych lub przechodnia będącego jego świadkiem.
Zasadniczo między świadkiem lub funkcjonariuszem a świadczeniodawcą nie dochodzi do zawiązania
żadnego stosunku umownego, gdyż ci nie działają w celu zawarcia umowy na rzecz potrzebującego,
lecz działają przeważnie anonimowo, w celu realizacji ogólnego obowiązku pomocy. Podobnie nie
działają w celu prowadzenia cudzych spraw. Jeżeli jednak któreś z nich przejawia wolę związania się z
umową, należy przyjąć jej istnienie (lub działanie jako negotiorum gestor)712. Natomiast między
świadczeniodawcą a pacjentem dochodzi do zawiązania pozaumownego stosunku zobowiązaniowego,
o którym mowa była powyżej. W sytuacji, gdy wezwanie następuje do pacjenta przytomnego, nie widzę
przeszkód dla przyjęcia, że taki pacjent zawiera z świadczeniodawcą umowę, jeżeli pozostaje w stanie
możliwym do wyrażenia woli. Uważam, że w drodze wyjątku pacjent jest uprawnionym z umowy
zawartej na jego rzecz, jeżeli wezwania dokonuje podmiot prowadzący hotel (lub jednostkę podobną),
który uprzednio jednoznacznie nie poinformuje, że dokonuje wezwania na rzecz i wyraźną prośbę
gościa hotelowego713. W przeciwnym razie świadczeniodawca może poczytywać profesjonalistę
prowadzącego hotel za stronę umowy i żądać spełnienia świadczenia wzajemnego.
Czwarty przykład dotyczy sytuacji, w której świadczeniodawca zostaje wezwany do miejsca
zdarzenia przez świadka będącego lekarzem. Między lekarzem-świadkiem a pacjentem zdolnym do
wyrażenia woli lub w którego imieniu działa przedstawiciel dochodzi do zawarcia umowy tylko, jeżeli
taka jest wola stron. Na ogół jednak, lekarz-świadek, podobnie jak przeciętny przechodzień, czy
funkcjonariusz, działa w celu realizacji ogólnego obowiązku pomocy, do czego motywują go
okoliczności, w jakich się akurat znalazł. Kwalifikacji tej nie zmieniłby fakt, że pacjent jest niezdolny do
wyrażenia woli lub nie działa w jego imieniu przedstawiciel. Między nim a lekarzem-świadkiem nie
dochodzi do nawiązania pozaumownego stosunku zobowiązaniowego. Odmienna kwalifikacja
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prowadziłaby do trudnego do zaakceptowania wniosku, występującego już na płaszczyźnie prawa
karnego (a tym samym istotnej sprzeczności między reżimem prawa cywilnego i karnego), że każde
przystąpienie do niesienia pomocy przez lekarza-świadka czyniłoby z niego gwaranta714. Rozszerzałoby
to zakres odpowiedzialności lekarza-świadka i zrównało go z zakresem odpowiedzialności ponoszonej
przez osoby, które działają na dodatkowej podstawie prawnej, tj. w ramach przymusu ustawowego,
nadającej im właśnie status gwaranta. W drodze wyjątku można przyjąć, że lekarz-świadek działa jako
negotiorum gestor. Dotyczy to wyłącznie przypadków, kiedy działanie jest podejmowane wobec braku
ku temu podstawy prawnej. Taka sytuacja występuje jedynie wtedy, gdy zaktualizują się okoliczności
uwalniające lekarza-świadka od spełnienia ogólnego obowiązku prawnego do działania, o których
mowa w art. 162 k.k., tj. gdy udzielenie pomocy jest związane z narażeniem siebie lub innej osoby na
niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, wymaga poddania się zabiegowi
lekarskiemu lub kiedy możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego
powołanej. Okoliczności te uchylają obowiązek działania każdego, a więc także i lekarza-świadka, który
realizuje ogólny obowiązek pomocy. Jego pozycja normatywna zasadniczo różni się od pozycji
wzywanego świadczeniodawcy. Lekarz-świadek realizuje obowiązek wynikający z ustawy, przy braku
prawnego, szczególnego obowiązku zapobiegnięcia skutkowi, wynikającego z dodatkowego źródła,
jakim jest umowa (cywilnoprawna lub o pracę) albo stosunek służby. W sytuacji, kiedy lekarz-świadek
nie jest gwarantem bezpieczeństwa pacjenta interpretacje art. 30 u.z.l. należy rozszerzyć o
postanowienia art. 162 k.k. zezwalające każdemu, w tym także lekarzowi-świadkowi na nieudzielenie
pomocy przy wystąpieniu wzmiankowanych okoliczności715. Natomiast podjęcie przez niego działań
poza istniejącymi ramami prawnymi, czyni je działaniami poza granicami obowiązku, tj. bez podstawy
prawnej w rozumieniu konstrukcji przepisów tytułu XXII k.c., pozwalając traktować go jako gestora. W
odniesieniu do relacji pacjenta i świadczeniodawcy, który przybył na miejsce zdarzenia na wezwanie
lekarza-świadka, należy przyjąć istnienie pozaumownego stosunku zobowiązaniowego, który może
przerodzić się w umowny, kiedy pacjent odzyska zdolność do wyrażenia woli lub ujawni się jego
przedstawiciel.
Przydatność konstrukcji opartej na regulacji prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia jest
znacznie ograniczona. Przepisy tytułu XXII k.c. mogą znaleźć zastosowanie jedynie wówczas, gdy na
świadczeniodawcy nie ciąży prawny obowiązek działania, co tyczy się wyłącznie tych będących
przypadkowymi świadkami zdarzeń. Wtedy część czynności wykonywanych przez świadczeniodawcę
może być oceniana na podstawie przepisów o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia, a pozostała
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część na gruncie umownym. Pacjent może w trakcie716 lub po zakończeniu sprawy jednostronnie
potwierdzić jej prowadzenie, przez co do skutków tej relacji, poprzez odesłanie (art. 756 k.c. w zw. z
art. 750 k.c.) znajdą odpowiednie zastosowanie przepisy umowy o świadczenie zdrowotne.
Potwierdzenie może mieć także charakter dorozumiany, przejawiając się w przyjęciu rachunku
opiewającego nie tylko na zwrot uzasadnionych wydatków, ale także uwzględniającego
wynagrodzenie.

II.

Forma umowy

Przepisy prawa nie wymagają dla zawarcia umowy o świadczenie zdrowotne medycznych
żadnej formy szczególnej717. Z reguły umowy tego typu dochodzą do skutku poprzez złożenie ustnych
oświadczeń. Utrzymanie bieżącego rozwiązania jest zasadniczo słuszne, gdyż ułatwia i przyśpiesza
obrót. Za celowe uznaję stosowanie formy pisemnej ad probationem przy umowach będących
umowami ciągłego zobowiązania, a to z uwagi na potrzebę jasnego określenia ich przedmiotu. Innym
postulatem de lege ferenda, formułowanym z uwagi na konieczność zabezpieczenia obrotu oraz
zapewnienia przejrzystości treści i granic obowiązków stron, jest wprowadzenie formy pisemnej ad
probationem w przypadku tzw. złożonych umów o świadczenie zdrowotne, omówionych w dziale
III.II.I.3 (s. 180). Na ich podstawie pacjent dokonuje wyboru oznaczonej osoby do wykonania
świadczenia zdrowotnego lub jego części, co bezpośrednio wpływa na zakres odpowiedzialności strony
profesjonalnej z tytułu nienależytego wykonania umowy.
Forma, jaką ustawy przewidują do wyrażenia przez pacjenta zgody (np. pisemna przy zabiegach
operacyjnych i czynnościach podwyższonego ryzyka718), w żadnej mierze nie wpływa na formę zawarcia
umowy.

III.

Miejsce zawarcia umowy

Miejsce zawarcia umowy o świadczenie zdrowotne reguluje przepis ogólny - art. 70 § 2 k.c. Ma
charakter dyspozytywny719, pozwalając stronom na dokonanie odmiennych uzgodnień niż te,
wynikające z jego treści. Jeżeli strony ich nie powezmą, za miejsce zawarcia umowy poczytuje się
miejsce otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu. Miejscem zawarcia umowy
będzie lokal świadczeniodawcy zarówno w razie osobistego ustalania terminów wizyt, jak i przy
pomocy telefonu lub sieci internetowej. W przypadku świadczeń zdrowotnych udzielanych przy
pomocy TIK, miejsce zawarcia umowy jest z reguły oznaczone w regulaminie.
Zagadnienie komplikuje się w przypadku świadczeniodawców, którzy nie posiadają swojego
lokalu, lecz świadczą w miejscu wezwania. Otrzymanie oświadczenia o przyjęciu oferty z reguły
następuje telefonicznie, a to może nastąpić w miejscu zamieszkania, miejscu pracy lub innych
miejscach trudnych do zdefiniowania, w których świadczeniodawca akurat przebywa (w trakcie
podróży lub pobytu zagranicznego). Wzgląd na uporządkowanie obrotu świadczeniami zdrowotnymi
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nakazuje rozwiązać problem w taki sposób, aby do zawierania umów nie dochodziło w lokalizacjach
przypadkowych. W moim przekonaniu, miejsce zawarcia umowy należałoby podporządkować miejscu
spełnienia świadczenia, którym w takich przypadkach zawsze jest miejsce wezwania.

IV.

Wygaśnięcie umowy

Umowa o świadczenie zdrowotne wygasa zgodnie z ogólnymi zasadami prawa zobowiązań.
Następuje to z uwagi śmierć pacjenta lub osoby, która zawarła na jego rzecz umowę, jak też
świadczeniodawcy, będącego osobą fizyczną. Wygaśniecie umowy następuje także w razie śmierci
pacjenta, który nie był jej stroną, lecz osobą uprawnioną z umowy zawartej na jego rzecz720. W
przypadku świadczeniodawców będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi takiej
osobowości nieposiadającymi, umowa wygasa z chwilą ustania ich bytu prawnego lub wykreślenia z
rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Inną okolicznością powodującą wygaśniecie zobowiązania jest jego wykonanie721. Sytuacja
będzie miała miejsce wobec udzielenia świadczenia zdrowotnego (np. próby wysiłkowej lub ostatniego
z serii masaży leczniczych) albo wyleczenia pacjenta (np. usunięcia żylaków kończyn dolnych).
Podobnie, umowa wygasa w przypadku upływu czasu, na jaki została zawarta (np. zakończenie
turnusu sanatoryjnego722).
Wygaśnięcie umowy może być następstwem jej rozwiązania. Strony mogą rozwiązać umowę
za porozumieniem. Obrazują to sytuacje, kiedy świadczeniodawca oświadcza, że: dalsze leczenie
powinien już prowadzić inny specjalista, na co pacjent się godzi723; wyczerpał możliwości
terapeutyczne, a brak jest innych środków, które mogą prowadzić do osiągnięcia celu zobowiązania724.
Rozwiązanie umowy może nastąpić wobec jej wypowiedzenia przez każdą ze stron. Zasadniczo
będzie to dotyczyło przypadków, kiedy umowa ma charakter zobowiązania ciągłego. Umowy ciągłego
zobowiązania pacjent może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym, a także z zachowaniem
okresu wypowiedzenia, jeżeli strony taki uzgodnią. Umowa, która nie posiada charakteru ciągłego,
może być wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym. Z uwagi na specyfikę stosunku prawnego
zachowanie okresu wypowiedzenia nie będzie miało sensu. Oświadczenia o wypowiedzeniu umowy,
składane przez pacjenta, nie wymagają ważnej przyczyny. Zasadniczo mogą być złożone zawsze i w
każdej formie, która w dostateczny sposób ujawnia wolę rozwiązania umowy. (np. ostentacyjne
opuszczenie gabinetu).
Z mocy przepisów prawa publicznego, swoboda rozwiązania umowy doznaje ograniczenia
względem przedstawicieli ustawowych, którzy zawierają umowę na rzecz osób, nad którymi sprawują
pieczę. Art. 29 u.d.l. pozwala odmówić wypisania za szpitala albo innego zakładu leczniczego
wykonującego działalność leczniczą w rodzaju całodobowe i stacjonarne świadczenia zdrowotne, a
więc w szczególności zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, zakładu
rehabilitacji leczniczej, hospicjum725, pacjenta, którego stan zdrowia wymaga dalszego udzielania
świadczeń. Tym samym, prowadzi to do utrzymania więzi obligacyjnej do czasu rozstrzygnięcia sporu
przez sąd opiekuńczy lub ustania przesłanek medycznych, przemawiających za utrzymaniem
hospitalizacji. Skuteczność złożonego przez przedstawiciela ustawowego oświadczenia o rozwiązaniu
umowy jest zawieszona do dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu zezwalającego na wypis. Przepis
720
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nie obejmuje sytuacji, w których to pacjent jest stroną umowy, jak też, gdy chodzi o udzielanie
świadczeń zdrowotnych innych niż stacjonarne i całodobowe.
Dopuszczalność rozwiązania umowy przez pacjenta w każdym czasie nie zawsze będzie dla
niego wolna od ujemnych konsekwencji. Rozwiązanie, za którym nie stoi ważna przyczyna, może
prowadzić do poniesienia odpowiedzialności odszkodowawczej. Szerzej na ten temat w dziale IV.I.III.3.
W niektórych przypadkach z rozwiązaniem umowy może być utożsamione wycofanie zgody na
odebranie świadczenia zdrowotnego726. Przyjęcie takiego ustalenia wymaga ostrożnego zbadania
stanu faktycznego. Wycofanie zgody wcale nie musi oznaczać, że pacjent chce zakończyć stosunek
prawny. Może po prostu nie chcieć odebrania świadczenia w określony sposób.
Możliwość rozwiązania umowy przez stronę profesjonalną jest nie tylko bardziej ograniczona
w ogóle, ale także istotnie zróżnicowana w obrębie poszczególnych grup świadczeniodawców.
Konstrukcje prawa prywatnego są modyfikowane treścią przepisów publicznoprawnych, zarówno
regulujących wykonywanie zawodów medycznych, jak i funkcjonowanie w ramach publicznego
systemu ochrony zdrowia. Pierwsze stanowią o warunkach dopuszczalności rozwiązania umowy,
drugie precyzują rygoryzm ich interpretacji.
Świadczeniodawca może rozwiązać umowę jedynie z ważnej przyczyny, chyba że pacjent
znajduje się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. O ile przesłankę wskazania ważnej przyczyny
ustawodawca stawia wyłącznie przed lekarzami i lekarzami dentystami, to de lege ferenda postuluję
odniesienie jej do wszystkich przedstawicieli zawodów medycznych wraz z koniecznością dopełnienia
towarzyszących jej obowiązków. Ważna przyczyna stanowi także warunek rozwiązania umowy ciągłego
zobowiązania.
W przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych w mniejszych społecznościach podstawą
wygaśnięcia umowy mogą być także datio in solutum, potrącenie i zwolnienie z długu. Odwzorowują
to odpowiednio sytuacje, kiedy pacjent w miejsce pierwotnie uzgodnionego wynagrodzenia świadczy
produkty spożywcze własnej produkcji; pozostaje wierzycielem świadczeniodawcy z tytułu drobnych
robót budowlanych; jak też kiedy świadczeniodawca zobowiązuje się działać kurtuazyjnie.
Zdecydowanie mniejsze znaczenie praktyczne będzie miała nowacja.
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ROZDZIAŁ V
SWOBODA KONTRAKTOWANIA
I.

Uwagi ogólne

Świadczeniodawca i pacjent, jako strony umowy prawa prywatnego, korzystają z ogólnej
swobody umów zobowiązaniowych, statuowanej przez art. 3531 k.c. Swobodą objęte jest zarówno
kształtowanie treści zobowiązaniowych stosunków prawnych (wybór określonego rodzaju umowy oraz
stricte kształtowanie jej treści), jak też możliwość zawarcia umowy (decyzji o zawarciu lub niezawarciu,
wyborze kontrahenta, rozwiązaniu istniejącego stosunku prawnego)727.
Oprócz tego, co strony uzgodnią, umowa wywołuje także skutki wynikające z ustawy, zasad
współżycia społecznego i ustalonych zwyczajów. Strony mogą ułożyć stosunek wedle swojego uznania,
byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się naturze stosunku, ustawie oraz zasadom współżycia
społecznego.

II.

Swoboda wyboru kontrahenta

Strony nie korzystają z symetrycznej swobody wyboru kontrahenta. Zasadniczo, dla zaspokojenia
posiadanej potrzeby zdrowotnej, pacjent może wybrać ofertę każdego świadczeniodawcy. Pewnym
ograniczeniem natury faktycznej będzie zakres posiadanych przez świadczeniodawcę kwalifikacji,
natomiast ograniczenia prawne, jako takie, nie dotykają pacjenta w odniesieniu do usług
wolnorynkowych. Odmiennie będzie przedstawiała się sytuacja pacjenta odbierającego świadczenia
zdrowotne w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia. Pacjent może skorzystać z usług
finansowanych ze środków publicznych jedynie u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o
udzielanie świadczeń.
Swoboda wyboru kontrahenta przez świadczeniodawcę jest znacznie bardziej ograniczona. Po
pierwsze, to do pacjenta należy wybór jednej z wielu ofert dostępnych na rynku. Rola
świadczeniodawcy ogranicza się do pozostawania w gotowości wykonania świadczenia zdrowotnego,
gdyby potencjalny pacjent zdecydował się je odebrać właśnie u niego. Po drugie, świadczeniodawcę
obciążają ograniczenia ustawowe w zakresie swobody zawarcia i rozwiązania umowy, które
równocześnie wprost przesądzają o tym, że nie może on dowolnie dobierać kontrahentów. Omawiam
je poniżej.

III.

Swoboda zawarcia i rozwiązania umowy

1. Uwagi ogólne
Zasadniczo świadczeniodawcy nie obciąża generalny przymus kontraktowania z każdym.
Świadczeniodawca może odmówić zawarcia umowy lub ją rozwiązać, jednakże jego swoboda w tym
zakresie nie jest pełna, przeciwnie, w pewnych sytuacjach doznaje wyłączenia i ograniczeń.
Uzasadniają je ranga i powołanie wykonywanego zawodu (często zawodu zaufania publicznego),
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związane z nim oczekiwania, sytuacja osobista i motywacyjna odbiorcy usług, jak też rodzaju dóbr,
których dotyka działalność świadczeniodawcy. Wszystkie te elementy prowadzą do obdarzenia
świadczeniodawców szczególnym zaufaniem, które wymaga stworzenia ustawowej gwarancji tego, że
w sytuacjach relewantnych prawnie, świadczeniodawca zachowa się w sposób oczekiwany społecznie.

2. Wyłączenie swobody zawarcia i rozwiązania umowy
Wyłączenie swobody umów w zakresie swobody nawiązania i rozwiązania kontraktu ma
miejsce w wypadkach zaktualizowania się u pacjenta stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego728. Stan
ten polega na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania
zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub
uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności
ratunkowych i leczenia.
Obowiązek niesienia pomocy medycznej został uregulowany na poziomie ustawy, a jego
adresatami są wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą. W stosunku do podmiotów
leczniczych, jego źródłem jest art. 15 u.d.l., w stosunku do praktyk zawodowych, odpowiednio art. 30
u.z.l. oraz 12 u.z.p.p.729
Świadczeniodawca nie może się uchylić od wykonania przedmiotowego obowiązku. Ponosi
odpowiedzialność karną, cywilną oraz zawodową w przypadku jego uchybienia. Cel i zakres art. 15 u.d.l.
odpowiada celowi i zakresowi art. 3 ust. 8 u.p.r.m730. Obecnie poza sporem jest, że pomimo
odmiennych formuł językowych przepisy te wyrażają wspólną ideę w postaci ratowania zdrowia i życia
w sytuacjach zupełnie wyjątkowych, cechujących się bezpośredniością zagrożenia731.
Chociaż art. 15 u.d.l. jest zawarty w ustawie zawierającej normy prawa publicznego i wyraża
obowiązek publiczonoprawny, to prowadzi do wywołania skutków w sferze prawa prywatnego.
W zależności od podstawy faktycznej, omawiany przepis może być samodzielną lub
niesamodzielną podstawą nawiązania stosunku prawa medycznego.
Stosunek prawa medycznego wynika z ustawy, jeżeli pacjent, znajdując się w stanie nagłego
zagrożenia zdrowotnego, jednocześnie jest niezdolny do złożenia prawnie doniosłego oświadczenia
woli. Wówczas zobowiązanie ma charakter pozaumowny, a świadczeniodawca wykonuje swoje
obowiązki o treści wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli jednak pacjent
może świadomie i swobodnie złożyć oświadczenie woli, dochodzi do zbiegu podstaw nawiązania
stosunku prawa medycznego – ustawowej i umownej. Taki zbieg, w moim przekonaniu, powinien być
rozstrzygany na korzyść podstawy umownej, jako pełniej odzwierciedlającej autonomię woli w trakcie
jego trwania. Art. 15 u.d.l. staje się nie tylko źródłem przymusu niesienia pomocy medycznej
(udzielenia świadczenia zdrowotnego), ale także przymusu kontraktowania. Pacjent może
jednostronnie doprowadzić do nawiązania stosunku umownego, niezależnie od woli
świadczeniodawcy, którego swoboda ulega w tym zakresie wyłączeniu732.
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Tak też: W. Borysiak, System Prawa Medycznego…, s. 477.
Odwołując się w dalszych wywodach do art. 15 u.d.l odnoszę się także do postanowień art. 30 u.z.l. oraz art.
12 u.z.p.p. Ich ciągłe przywoływanie utrudnia odbiór tekstu, dlatego dla zachowania jego przejrzystości
ograniczam się do literalnego powołania jedynie na art. 15 u.d.l.
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Tak również doktryna i orzecznictwo: T. Rek. Ustawa…, s. 104; wyrok SA w Gdańsku z dnia 12 marca 2014 r. V
ACa 48/14, LEX nr 1506129.
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Wartości obligacyjnej art. 15 u.d.l. nie należy postrzegać wyłącznie jako źródła zobowiązania
(pozaumownego lub umownego), ale także w sprecyzowaniu jego granic. Przepis wskazuje moment
czasowy, aktualizujący obowiązek udzielenia świadczenia zdrowotnego, określa stan, w którym
powinno zostać wykonane, determinuje jej adresata, jak też treść. Świadczenie zdrowotne powinno
być bezzwłoczną reakcją na stan zdrowia pacjenta. Określenie natychmiastowości nie funkcjonuje
samodzielnie, lecz jest zawsze związane z konkretnym faktem stanowiącym źródło reakcji733. Przymus
aktualizuje sytuacja bezpośredniości i nagłości zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka. Wobec tego
wymaga kumulatywnego spełnienia dwóch przesłanek konstrukcyjnych734, tj. przesłanki czasowej
(bezpośredniość, nagłość zdarzenia) oraz skutkowej (doniosłość konsekwencji)735. Adresatem działań
medycznych jest każdy potrzebujący ich człowiek. Katalog podmiotowy nie jest ograniczony wyłącznie
do osób posiadających jakąś cechę relewantną, lecz obejmuje każdego. Treścią aktywności jest
podjęcie działań nakierowanych na likwidację stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego. Oznacza to, że
przymus odnosi się wyłącznie do świadczeń zdrowotnych o charakterze leczniczym. Przy tym, w
zobowiązaniach pozaumownych, świadczeniodawca nie jest zobowiązany do pełnego i
kompleksowego zaopatrzenia pacjenta ponad działania medyczne, które stan ten usuną. W związku z
powyższym, świadczeniodawca znajduje się pod przymusem niesienia pomocy medycznej w dwóch
sytuacjach faktycznych. Po pierwsze, kiedy pacjent wymaga natychmiastowego wykonania
świadczenia zdrowotnego, bowiem jego zaniechanie spowoduje nagłe poważne uszkodzenie funkcji
organizmu, uszkodzenie ciała lub utratę życia. Po drugie, kiedy pacjent wymaga natychmiastowego
wykonania tego świadczenia, gdyż jego zaniechanie spowoduje powyższe skutki w przewidywanym
krótkim czasie.

3. Ograniczenie swobody zawarcia i rozwiązania umowy
Swoboda zawarcia i rozwiązania umowy może doznawać ograniczeń w zależności od postanowień
ustaw regulujących wykonywanie danego zawodu medycznego. Z uwagi na brak jednorodnej regulacji
prawnej, przedmiotowa swoboda jest istotnie zróżnicowania w ramach grupy świadczeniodawców, a
jej zakres zależy od wykonywanej profesji, o czym niżej.
Przypadki, kiedy lekarz lub lekarz dentysta może nie podjąć lub odstąpić od leczenia pacjenta
określa art. 38 u.z.l. Przepis ma charakter imperatywny i nie podlega umownym modyfikacjom736.
Bezpośrednio rzutuje na zastrzeżenie przez świadczeniodawcę prawa odstąpienia od umowy, którego
treść nie może wykraczać przeciwko postanowieniom art. 38 u.z.l.
Niepodjęcie oraz odstąpienie od leczenia oznacza jego nierozpoczęcie lub zakończenie w
konkretnym układzie podmiotowym. Na gruncie prywatnoprawnego stosunku obligacyjnego wskazane
formuły słowne zasadniczo737 należy utożsamiać odpowiednio z odmową zawarcia umowy i jej
733

Wyrok SN z dnia 9 maja 2007 r., sygn. akt II CSK 43/07, LEX nr 590209.
Na uwagę zasługuje wyrok SN z dnia 17 marca 2016 r., sygn. akt II CSK 275/16, LEX nr 2041114, w którym Sąd
Najwyższy stwierdził, że działaniem w ramach przymusu ustawowego jest także świadczenie chemioterapii.
Chociaż specyfika chorób nowotworowych nie wywołuje bezpośredniego zagrożenia życia, to nieudzielenie
świadczenia na odpowiednim etapie rozwoju choroby, pozbawia pacjenta szansy wyleczenia, a tym samym
zagraża bezpośrednio życiu.
735
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akt V CSK 139/08, LEX nr 602330.
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rozwiązaniem. Przepis posługuje się terminem leczenia, wobec czego dotyczy wyłącznie świadczeń
zdrowotnych o charakterze leczniczym. A contrario swoboda odmowy zawarcia lub rozwiązania umowy,
której przedmiotem miałoby być świadczenie zdrowotne o charakterze nieleczniczym, nie jest po
stronie lekarza w żadnej mierze ograniczona738.
Podzielam pogląd, iż uprawnienie do odmowy zawarcia lub rozwiązania umowy należy
interpretować na podstawie art. 38 u.z.l. w zw. z art. 7 k.e.l.739 Analiza normy deontologicznej jest
kluczowa dla prawidłowej wykładni przepisu ustawowego i prowadzi do wniosku, że lekarz nie może
odmówić zawarcia umowy, jak też jej rozwiązać, jeżeli pacjent znajduje się w stanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego. Jeżeli stan taki nie występuje, rozwiązanie umowy może mieć miejsce, jeżeli przemawia
za nim ważna przyczyna. Wykładnia przepisu z pominięciem normy deontologicznej wywołuje błędny
wniosek, iż lekarz, który wykonuje zawód inaczej niż na podstawie stosunku pracy lub w ramach służby,
może odmówić zawarcia umowy lub ją rozwiązać zawsze, jeżeli nie występuje stan nagłego zagrożenia
zdrowotnego740. Prowadziłoby to do niczym nieuzasadnionego zróżnicowania zakresu swobody
kontraktowania, jaką cieszą się lekarze etatowi i lekarze pełniący służbę oraz lekarze kontraktowi.
Przyczyną różnicowania byłaby wyłącznie podstawa zatrudnienia, pomimo tego, że jedni i drudzy
podejmują taką samą aktywność, na rzecz tego samego odbiorcy, w oparciu o te same narzędzia, sprzęt
i materiały, zaplecze organizacyjne oraz przy wykorzystaniu tej samej wiedzy. Po drugie, taka wykładnia
czyniłaby wymóg podania ważnej przyczyny zanikającym, gdyż zmiany rynkowe systematycznie
prowadzą do marginalizacji umowy o pracę, jako podstawy zatrudnienia lekarza. Po trzecie,
pozbawiałaby pacjentów ochrony prawnej wobec wprowadzenia pełnej uznaniowości decyzji lekarzy,
co do nawiązania i trwania umowy. Po czwarte, wywoływałaby istotną sprzeczność. Lekarz pracujący
na kontrakcie, rozwiązując umowę z pacjentem, postępowałby zupełnie legalnie z perspektywy
hipotezy normy prawnej, a jednocześnie naruszał normę etyczną. Unikniecie tych zarzutów, wymaga
skonstruowania złożonej normy ustawowej. W rezultacie każdy lekarz może odmówić zawarcia umowy
lub ją rozwiązać zawsze jeżeli przemawia za tym ważna przyczyna, chyba że pacjent znajduje się w stanie
nagłego zagrożenia zdrowotnego. Chodzi więc o sytuację uzasadnionego rozwiązywania umowy w
porę, tak aby pacjent mógł uzyskać pożądane świadczenie zdrowotne w innym podmiocie, bez
uszczerbku dla swoich interesów. De lege ferenda treść art. 38 u.z.l. powinna zostać dostosowana do
postanowień art. 7 k.e.l. Ważna przyczyna jest okolicznością ograniczającą swobodę umów
świadczeniodawcy, wobec czego jej istota została bliżej opisana w dziale III.V.III.4 poniżej (s. 212).
Art. 38 u.z.l jest nie tylko przepisem ograniczającym kompetencję strony do nawiązywania i
rozwiązywania stosunku prawnego, ale także nakładającym na nią dodatkowe obowiązki. Lekarz
powinien dostatecznie wcześnie uprzedzić pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna
faktycznego o zamiarze rozwiązania umowy i wskazać realne możliwości uzyskania świadczenia
zdrowotnego u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym. Jednocześnie powinien uzasadnić i
odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej pacjenta. W przypadku wykonywania zawodu na
podstawie stosunku pracy lub w ramach służby, zachodzi również konieczność uzyskania zgody
przełożonego, zarówno na odmowę podjęcia leczenia, jak i odstąpienie od niego.
Treść obowiązku informacyjnego w obecnym brzmieniu rodzi dwa zarzuty. Po pierwsze, nie

pozwoli na zmianę osoby wykonawcy świadczenia zdrowotnego w obrębie zawartej umowy, jeżeli pacjent na to
przystanie. Terminy „niepodjęcia” i „odstąpienia od leczenia” są więc pojęciami szerszymi zakresowo od
terminów „odmowy zawarcia” i „rozwiązania umowy”. Ponadto, zasady wynikające z art. 38 u.z.l. dotyczą także
zobowiązań pozaumownych.
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obejmuje wskazania pacjentowi przyczyny działania. Zgadzam się z poglądem wyrażonym w
literaturze741, że pacjent powinien być świadomy ważnej przyczyny na jaką powołuje się lekarz, a nie
dowiadywać się o niej następczo z dokumentacji medycznej. Jest to szczególnie istotne z perspektywy
ustalenia odpowiedzialności z tytułu wykonania umowy.
Po drugie, obowiązek dostatecznie wczesnego uprzedzenia o zamiarze rozwiązania umowy w
wielu przypadkach nie przystaje do konstrukcji umowy o świadczenie zdrowotne i istoty obrotu. Istnieje
szereg sytuacji, kiedy ważna przyczyna przemawiająca za rozwiązaniem umowy występuje
bezpośrednio przed, a nawet w trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego (np. podczas konsultacji).
Wówczas rozwiązanie umowy stanowi reakcję na postawę pacjenta, co wyklucza zadośćuczynienie
obowiązkowi dostatecznie wczesnego poinformowania drugiej strony. Dlatego też, skłaniam się ku
bardzo ostrożnej wykładni tej przesłanki, zwłaszcza, że jej rygorystyczna interpretacja w niektórych
przypadkach prowadziłaby do pozbawienia lekarza możliwości zakończenia zobowiązania742. W takich
sytuacjach szczególnych, za wystarczające uznaję wezwanie pacjenta do zaprzestania naruszeń lub
prezentowania złej postawy, co w razie bezskuteczności wezwania uzasadnia rozwiązanie umowy.
Sprzeciwiam się poglądowi, że pacjentowi zawsze należy zapewnić rozsądny czas dla zapewniania sobie
opieki743, gdyż takie podejście w wielu przypadkach całkowicie marginalizuje interes lekarza, zmuszając
go do świadczenia w sytuacjach ryzykownych lub nadmiernie uciążliwych.
Wskazane obowiązki nie stanowią przesłanek konstrukcyjnych (warunków) dla złożenia
oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Ich niedopełnienie nie powoduje jego nieważności. Złożone
oświadczenia o rozwiązaniu umowy jest ważne i wywołuje skutki prawne. Jednakże, świadczeniodawca
ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną pacjentowi w ten sposób szkodę744, jak też naraża się na
odpowiedzialność zawodową745.
W odniesieniu do pielęgniarek i położnych, u.z.p.p. w istocie nie ogranicza możliwości odmowy
zawarcia lub rozwiązania umowy746. Art. 12 u.z.p.p. dotyczy jedynie przypadków, w których pielęgniarki
i położne funkcjonują w strukturze świadczeniodawcy, który jest stroną umowy z pacjentem. Wynika
to wprost z lektury art. 12 ust. 2 u.z.p.p. Regulacja nie odnosi się do przypadków, kiedy pielęgniarka
lub położna są stronami umowy. Nawet wykładnia rozszerzająca przepisu nie prowadzi do takich
wniosków. Przyjęcie, że art. 12 u.z.p.p. obejmuje pielęgniarki i położne samodzielnie praktykujące nie
zmienia zakresu dopuszczalnej odmowy lub rozwiązania zobowiązania, które usprawiedliwiają
wyłącznie niezgodność treści świadczenia zdrowotnego z sumieniem lub z zakresem posiadanych
kwalifikacji. Przepis nie obejmuje sytuacji, w których pielęgniarka lub położna mogłaby rozwiązać
umowę z ważnej przyczyny, której przedmiotem jest świadczenie mieszczące się w zakresie jej
przygotowania zawodowego (np. z powodu agresywnej i wulgarnej postawy pacjenta, któremu ma
wykonać zastrzyk podczas wizyty domowej). Nie oznacza to jednak, iż brak regulacji powoduje, że
pielęgniarka i położna nie korzysta ze swobody umów. Przeciwnie, brak regulacji podobnej do art. 38
u.z.l. należy odczytywać jako brak ograniczenia swobody zawarcia i rozwiązania umowy747. W takich
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przypadkach pielęgniarki i położne nie muszą powoływać się na ważną przyczynę, ani dopełniać
żadnych dodatkowych obowiązków.
Zagadnienie odmowy zawarcia umowy oraz jej rozwiązania nie znalazło się również w zakresie
ustaw regulujących wykonywanie zawodów diagnosty laboratoryjnego i fizjoterapeuty. U.d.lab. oraz
u.z.fiz. zawierają wyłącznie przepisy (odpowiednio art. 28 i art. 6 ust. 2) dotyczące trybu odmowy
wykonania zlecenia wydanego przez lekarza, tj. podobnie jak w przypadku pielęgniarek i położnych
przypadki, kiedy diagności laboratoryjni i fizjoterapeuci funkcjonują w strukturze świadczeniodawcy, a
nie są samodzielnymi stronami umowy. W związku z tym, ani diagnosta laboratoryjny, ani
fizjoterapeuta nie muszą podawać ważnej przyczyny dla odmowy zawarcia umowy lub jej rozwiązania.
Korzystają w pełnym zakresie z kodeksowej swobody umów.
Omawiana problematyka nie została podjęta także w u.z.f. Felczer może odmówić zawarcia
umowy, jak też ją rozwiązać, zawsze bez podawania ważnej przyczyny, chyba że pacjent znajduje się w
stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (art. 6 u.z.f.).
Zagadnienie niepodejmowania lub odstępowania od medycznych czynności ratunkowych
reguluje w przypadku ratowników medycznych art. 11 ust. 10 u.p.r.m. Są to świadczeniodawcy, których
celem jest świadczenie wyłącznie względem pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Pozycja, jaką świadczeniodawca zajmuje w systemie, uzasadnia niepodejmowanie lub odstąpienie od
medycznych czynności ratunkowych, jeżeli ocena stanu zdrowia pacjenta nie naświetli podstaw do
przyjęcia stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego lub też nastąpił skutek śmiertelny, do którego ten
stan doprowadził.
Przyczyn zróżnicowania zakresu swobody kontraktowania w grupie świadczeniodawców (także
tych wykonujących zawód o nieuregulowanym statusie) należy poszukiwać na dwóch płaszczyznach.
Pierwsza odnosi się do stopnia złożoności potrzeby zdrowotnej, z jaką przychodzi się stykać każdemu
z nich. Natomiast druga dotyczy posiadanej przez przedstawicieli każdego z zawodów wiedzy i
umiejętności, determinujących zakres czynności, jakie mogą być podjęte wobec przyczyn tej potrzeby.
Zawód lekarza uchodzi za najbardziej prestiżowy i szanowany z zawodów medycznych. Na jego
przedstawicielach spoczywa główny ciężar zaspokajania potrzeb zdrowotnych, dlatego też z nim
związane są największe oczekiwania społeczne do niesienia pomocy. Można mieć jednak wątpliwości,
czy brak ograniczeń swobody kontraktowania innych świadczeniodawców jest zasadny. Po pierwsze,
oni także wykonują zawód medyczny, będąc uprawnionymi do udzielania świadczeń zdrowotnych,
mieszczących się w zakresie otrzymanego przygotowania zawodowego. W sferze podejmowanych
czynności są niejednokrotnie lepszymi fachowcami niż lekarze. Po drugie, również wykonują zawody
zaufania publicznego, a więc cieszą się uprawnieniami i ponoszą obowiązki wynikające z tego statusu.
Po trzecie, trudnym do zaakceptowania byłaby generalizacja, jaką sugeruje obecny stan regulacji, że
choroba, której leczenia podejmuje się lekarz, zawsze jest bardziej doniosła niż dolegliwości zwalczane
przez pozostałych świadczeniodawców. Z łatwością można sobie wyobrazić, że dowolna odmowa przez
fizjoterapeutę rehabilitacji małoletniego pacjenta w małej miejscowości, który doznał uszkodzenia
kończyny, może prowadzić do bardziej negatywnych skutków, niż odmowa leczenia wysypki przez
dermatologa. Wreszcie, istniejące rozróżnienie nie jest czytelne dla samego pacjenta i zmniejsza
standard jego ochrony. Dlatego też, w ramach postulatów de lege ferenda, skłaniałbym się ku
ujednoliceniu ograniczeń swobody umów, poprzez objęcie standardem lekarskim pozostałych
przedstawicieli zawodów medycznych.
Innym źródłem ograniczenia swobody świadczeniodawcy do rozwiązania umowy jest art. 29
ust. 1 u.d.l. Zgodnie z przytoczonym przepisem, świadczeniodawca wykonujący działalność leczniczą w
rodzaju całodobowe i stacjonarne świadczenia zdrowotne nie może wypisać pacjenta ze szpitala lub
innego zakładu leczniczego, gdy stan zdrowia pacjenta wymaga dalszego udzielania świadczeń
zdrowotnych.
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W omawianym zakresie, szczególna pozycja stron nie uzasadnia dalej idących ograniczeń
swobody umów świadczeniodawcy. Zwłaszcza nie powinno się stawiać wymogu formułowania ważnej
przyczyny dla usprawiedliwienia odmowy zawarcia umowy lub jej rozwiązanie, kiedy przedmiotem
kontraktu jest świadczenie zdrowotne o charakterze nieterapeutycznym. Nielecznicze świadczenia
zdrowotne nie wpisują się w istotę powołania zawodowego świadczeniodawców, lecz często stanowią
zaspokojenie subiektywnych interesów pacjentów. Z tego powodu świadczeniodawcom należy
pozostawić pełną swobodę odmowy zawarcia i rozwiązania umowy, gdyż w zakresie ich udzielania
działają na zasadach wolnego rynku, ponosząc odpowiedzialność za podejmowane decyzje
gospodarcze. Czerpią korzyści wynikające z tych decyzji oraz ponoszą ich negatywne konsekwencje.
Zakres swobody zawarcia i rozwiązania umowy jest różny nie tylko w odniesieniu do
świadczeniodawców leczniczych i nieleczniczych świadczeń zdrowotnych, ale także doznaje
zróżnicowania w przypadku podmiotów, które zawarły umowę z NFZ i udzielają świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Takich świadczeniodawców nie tylko obciąża
przymus niesienia pomocy medycznej w przypadkach i zakresie dotychczas opisanych, ale także
surowszej wykładni podlegają okoliczności stanowiące ważne przyczyny odmowy zawarcia i
rozwiązania umowy.
Poprzez zawarcie kontraktu z NFZ, świadczeniodawca staje się elementem publicznego
systemu ochrony zdrowia, realizującym w drodze prywatyzacji zadanie władzy publicznej. Udzielanie
świadczeń zdrowotnych stanowi nie tylko uprawnienie zakontraktowanego podmiotu, ale i jego
obowiązek, wykonywany na zasadach, na jakich został dopuszczony do systemu. Świadczeniodawca
zapewnia gotowość do udzielania świadczeń zdrowotnych zgłaszającym się pacjentom w całym okresie
obowiązywania umowy. Są one wykonywane w zakontraktowanym zakresie, w określonym miejscu i
czasie, w sposób ciągły, zgodnie z harmonogramem przyjęć oraz planem rzeczowo-finansowym.
Odmowa zawarcia umowy z pacjentem lub jej rozwiązanie może nastąpić wyłącznie z ważnych
przyczyn, poddanych surowszej ocenie niż w przypadku podmiotów działających na wolnym rynku.
Wyłącznie lekarze należący do publicznego systemu ochrony zdrowia uprawnieni są do wystawiania
skierowań na badania diagnostyczne, leczenia uzdrowiskowe, rehabilitację leczniczą oraz (z pewnymi
wyjątkami) ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne (art. 32, 33, 57-81 u.ś.o.z.), wobec czego
odmowa kontraktowania prowadzi do istotnego ograniczenia dostępu do świadczeń finansowanych ze
środków publicznych748. Świadczeniodawca nie realizuje tylko własnego interesu, stąd zasadnym jest
oczekiwanie, że będzie znosił więcej niż podmiot funkcjonujący w warunkach wolnorynkowych.

4. Ważna przyczyna jako przesłanka ograniczenia swobody zawarcia i rozwiązania umowy

1) Umowy zawarte poza publicznym systemem ochrony zdrowia
Pierwotnym powołaniem świadczeniodawcy jest wykonywanie leczniczych świadczeń
zdrowotnych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i z uwzględnieniem dobra pacjenta. Postęp
medyczny oraz zmiany społeczne, doprowadziły do wykreowania szeregu usług, które za lecznicze nie
uchodzą. Z reguły są one pożądane przez pacjentów, tolerowane przez prawo i środowisko branżowe,
aczkolwiek nie stanowią istoty powołania profesji. Z tego powodu świadczeniodawca może odmówić
zawarcia umowy lub ją rozwiązać zawsze, gdy jej przedmiotem są świadczenia zdrowotne o
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charakterze nieleczniczym749. Ich udzielenie nie następuje w okolicznościach usprawiedliwiających
ograniczenie swobody umów. Natomiast w przypadku świadczeń zdrowotnych o charakterze
leczniczym, odmowa zawarcia lub rozwiązanie umowy wymaga powołania ważnej przyczyny750. Mając
na uwadze, iż obowiązkiem tym obciążono tylko lekarzy i lekarzy dentystów, dalsze rozważania będą
prowadzone odnośnie tej właśnie grupy zawodowej.
Ważnych przyczyn nie należy utożsamiać z granicami swobody umów. Przekroczenie tych
granic powoduje nieważność umowy, chyba że ustawa przewiduje inny skutek. Za ich pomocą
ustawodawca określa, o co strony nie mogą się umawiać. W przeciwieństwie do granic swobody umów,
ważne przyczyny ograniczają swobodę odmowy zawarcia umowy lub rozwiązania kontraktu. Odnoszą
się do okoliczności przemawiających za nienawiązaniem lub zakończeniem stosunku obligacyjnego. Za
ich pomocą prawodawca wyznacza rygorystyczne powody dla pozostawienia kontrahenta bez
świadczenia, o które się zwraca.
Ważną przyczyną mogą być zjawiska o charakterze obiektywnym, jak i zjawiska odnoszące się
do stron, czy stosunków pomiędzy nimi751. Kategorię ważnych przyczyn trudno legalnie zdefiniować.
Dużo łatwiej przychodzi ją zobrazować za pomocą przykładów, za których pośrednictwem można
usystematyzować przemawiające za tymi przyczynami wartości.
Ważną przyczynę o charakterze obiektywnym stanowią okoliczności uniwersalne. Uchodzą za
nie znaczny dystans dzielący miejsce zamieszkania świadczeniodawcy i pacjenta (np. wezwanie do
zwizytowania pacjenta w innej miejscowości, zwłaszcza jeżeli w okolicach pacjenta świadczą inni
fachowcy), wypadek drogowy, jaki przytrafił się lekarzowi udającemu się na wizytę domową752, awaria
sprzętu753 lub brak miejsc w placówce.
Okoliczności o charakterze uniwersalnym wynikają także z aktualnej wiedzy medycznej, która
stanowi istotną wartość obligacyjną. Po pierwsze, determinuje sposób świadczenia (standardowy, czy
przy pomocy TIK). Wyznacza granice kształtowania przez strony treści świadczenia zdrowotnego (w
tym determinuje dopuszczalność umówienia się o rezultat). Pozwala sprecyzować istotę należytej
staranności, wymaganej w danych warunkach od świadczeniodawcy. Pośrednio wpływa na treść
obowiązku informacyjnego, stanowiąc uzasadnianie systematyki wskazań (względnych i
bezwzględnych) do zabiegu i różnicowania na tej podstawie zakresu udzielanej informacji.
Bezpośrednio wpływa na ocenę realizacji obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej,
determinując, co jest okolicznością istotną, wymagającą adnotacji. Pozwala określić to, co niezbędne
w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych, a w rezultacie to, co podlega zapłacie przez pacjenta.
Po szóste, stanowi uzasadnienie dla odmowy zawarcia umowy, wykonania świadczenia lub rozwiązania
kontraktu. Reguły postępowania wynikające z aktualnej wiedzy medycznej uwalniają
świadczeniodawcę od ponoszenia odpowiedzialności mogącej wyniknąć z niespełnienia świadczenia
pożądanego przez kontrahenta. Świadczeniodawca może odmówić wykonania świadczenia lub
rozwiązać umowę, jeżeli pacjent żąda i zgadza się jedynie na leczenie nieodpowiadające aktualnej
wiedzy medycznej. Podobnie w przypadku działań, dla których brak jest wskazań medycznych754
(wydania życzeniowej recepty na pożądany środek leczniczy, leczenie chorób urojonych, leczenia
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daremnego z uwagi na wyczerpanie możliwości terapeutycznych755, spełniania zachcianek wręcz
szkodliwych i powszechnie uważanych za dziwne, jak też tych, które wykraczają poza sferę
przeciętności wystąpienia szkodliwych następstw ubocznych756), których szansa powodzenia jest
niewspółmiernie niska do istniejącego ryzyka, kiedy ustalenie pożądanych z perspektywy aktualnej
wiedzy medycznej faktów jest niemożliwe podczas świadczenia usługi przy pomocy TIK oraz wymaga
jednoczasowego i jednomiejscowego fizycznego kontaktu z pacjentem. Okolicznością o charakterze
uniwersalnym jest również stan obowiązującej regulacji prawnej. Ważną przyczynę odmowy zawarcia
umowy, wykonania świadczenia lub rozwiązania kontraktu, może stanowić życzenie pacjenta działania
sprzecznie z prawem757.
Ważne przyczyny odnoszące się do stron mogą zostać podzielone na te dotyczące
świadczeniodawcy i pacjenta.
Do ważnych przyczyn pozostających po stronie świadczeniodawcy należy zakwalifikować
przypadki, kiedy ten nie posiada niezbędnego przygotowania zawodowego (np. żądane świadczenie
zdrowotne wykracza poza zakres posiadanych wiadomości, umiejętności, czy doświadczenia), jak też,
kiedy świadczeniodawca nie opanował określonej metody wykonania świadczenia zdrowotnego (np.
dokonuje artroskopii kolana przy pomocy innych metod niż pożądana przez pacjenta metoda Felmeta),
nie posiada predyspozycji psychofizycznych do jego wykonywania (np. znajduje się w stanie napięcia
nerwowego spowodowanego trudną sytuacją osobistą lub osoby bliskiej, uniemożliwiającym
wykonanie precyzyjnych czynności chirurgicznych lub jest nadmiernie przemęczony758) lub nie
dysponuje sprzętem pozwalającym na jego prawidłowe przeprowadzenie (np. zweryfikowanie
przypuszczeń wymaga badania specjalistycznego, do wykonania którego nie posiada sprzętu lub
posiada sprzęt przestarzały, którym nie powinien się już posługiwać)759. Innymi przyczynami
dotyczącymi świadczeniodawcy mogą być udanie się na urlop, przeniesienie siedziby działalności do
innej miejscowości lub jej definitywne zakończenie (np. przejście na emeryturę). Odmowę zawarcia
umowy lub rozwiązanie kontraktu uzasadnia też kolizja treści świadczenia zdrowotnego z sumieniem
świadczeniodawcy (np. przy zabiegu przerwania ciąży).
Najwięcej przykładów uchodzących za ważne przyczyny odmowy zawarcia lub rozwiązania
umowy, formułuje się po stronie pacjenta, a są one związane z utratą do niego zaufania760. Szczególne
zaufanie nie jest okolicznością sui generis, oderwaną od okoliczności faktycznych, lecz cechą
wyróżniającą analizowany stosunek i wyrażającą jego naturę (właściwość). Przymuszanie
świadczeniodawcy do kontraktowania z pacjentem, któremu nie ufa, jest sprzeczne z podstawowymi
założeniami tej relacji. W orzecznictwie podkreślono, że utrata zaufania do pacjenta musi być
dostatecznie ustalona i oceniona oraz musi nastąpić sprecyzowanie powodu, dla którego pacjent nie
rokuje prawidłowej współpracy761.
Brak zaufania do pacjenta jest pojęciem ogólnym, wewnętrznie zróżnicowanym, najlepiej
obrazowanym przez przykłady. Może mieć charakter pierwotny lub następczy.
Charakter pierwotny odnosi się do sytuacji, kiedy od samego początku świadczeniodawca nie
ufa swojemu potencjalnemu kontrahentowi, co odzwierciedla głównie na płaszczyźnie odmowy
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zawarcia umowy. Charakter następczy dotyczy przypadków wystąpienia w toku realizacji zobowiązania
okoliczności powodujących utratę zaufania, co skutkuje rozwiązaniem umowy.
Źródłem braku zaufania do pacjenta może być istniejący na innym polu otwarty konflikt (np.
spór sąsiedzki), agresywna lub wulgarna postawa pacjenta762, brak opłacenia poprzednich konsultacji,
deklarowanie niepokrycia kosztów tłumacza, jeśli jego udział jest niezbędny dla wykonania
zobowiązania763, rażące naruszanie porządku lub przebiegu procesu udzielania świadczeń
zdrowotnych.
Przyczyną utraty zaufania może być nieuiszczenie zaliczki, równolegle korzystanie z usług
innych podmiotów, brak współdziałania, zwłaszcza uporczywe nieprzestrzeganie zaleceń764
powodujące przedłużanie się leczenia lub udaremnianie osiągnięcia zamierzonego wyniku, publiczna
krytyka podejmowanych działań, kwestionowanie ich zasadności, znieważanie świadczeniodawcy,
groźby, przemoc fizyczna, wrogość i awanturnictwo także względem personelu pomocniczego
świadczeniodawcy, a nawet innych pacjentów, uporczywe naruszanie prywatności świadczeniodawcy
poprzez nękanie go niezwiązanymi z procesem terapeutycznym telefonami, wiadomościami
przekazywanymi przez systemy łączności, w tym serwisy społecznościowe albo niepoinformowanie go
o istniejących zagrożeniach (np. możliwości zarażenia choroba zakaźną)765.
Za ważną przyczynę uznaję uzasadnioną obawę świadczeniodawcy przed wyrządzeniem przez
pacjenta szkody. Dotyczy to nadmiernie otyłych chorych, względem których zachodzą uzasadnione
przypuszczenia, że podjęcie próby udzielenia świadczenia zdrowotnego spowoduje uszkodzenie
mienia (np. załamanie kozetki lub uszkodzenie bieżni do prób wysiłkowych, posiadających określoną
nośność) i może narazić go na odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pacjentowi (np. z powodu
upadku), przed którą trudno go obiektywnie zabezpieczyć.
Ważna przyczyna może wynikać także z zachowania osób trzecich związanych z pacjentem (np.
agresja okazywana przez rodzinę pacjenta)766. Powołanie się na ich zachowanie wymaga jednak
szczególnej ostrożności w interpretacji stanu faktycznego, gdyż pacjent nie powinien być karany za
niegodziwość osób ze swojego otoczenia.
Za ważną przyczynę może uchodzić także okoliczność wynikająca nie z braku zaufania a przez
to słabości więzi, lecz przeciwnie ze zbytniej zażyłości, jaka wystąpiła między stronami.
Świadczeniodawca może odmówić zawarcia umowy lub ją rozwiązać jeżeli łączy go z pacjentem
romans767.
Nieznaczne niewykonywanie przez pacjenta obowiązków i powinności nie wystarcza dla
przyjęcia ważnej przyczyny. Nie stanowią jej kolor skóry, narodowość, wyznawana religia, orientacja
seksualna, odmienne poglądy polityczne pacjenta768, o czym wyraźnie stanowią normy deontologiczne
(art. 3 k.e.l.). Za takie zasadniczo nie uważam chorób zakaźnych, których nosicielami wirusów jest
pacjent769. Zwiększone ryzyko osobiste świadczeniodawcy, związane z groźbą zachorowania, jest
wpisane w wykonywany przez niego zawód. Także względy ekonomiczne w postaci utraty części
pacjentów, którzy nie chcą się leczyć tam, gdzie nosiciele wirusów, nie stanowią wystarczającego
uzasadnienia770. Jednakże, dopuszczam ewentualność odmowy zawarcia umowy lub wykonania
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świadczenia do czasu, gdy strona profesjonalna będzie miała możliwość zabezpieczenia siebie,
personelu pomocniczego lub innych pacjentów przed zarażeniem wirusem choroby zakaźnej, chyba że
pacjent znajduje się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, powodującym po stronie
świadczeniodawcy przymus niesienia pomocy medycznej771. Dotyczy to także sytuacji, kiedy
pracodawca nie stwarza faktycznemu wykonawcy świadczenia zdrowotnego bezpiecznych warunków
pracy. Podobnie, uznaję za zasadne rozwiązanie umowy w przypadkach, kiedy pacjent będący
nosicielem wirusa, w ramach wywiadu nie poinformował świadczeniodawcy o tym fakcie, narażając
jego, personel pomocniczy, jak też pozostałych pacjentów na niebezpieczeństwo zarażenia wobec
niepodjęcia szczególnych środków ostrożności, które świadczeniodawca podjąłby, wiedząc o
niebezpieczeństwie (rękawice, maseczki, okulary ochronne, powtórna dezynfekcja)772. Uwaga ta
dotyczy również przypadku, kiedy pomimo istniejących podejrzeń pacjent nie godzi się poddać testowi
na obecność wirusa. Takie postawy pacjenta uważam za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego
oraz godzące w zaufanie stron.
Na podstawie przedstawionych przykładów ważnych przyczyn można dokonać systematyki
wartości chronionych poprzez odmowę zawarcia lub rozwiązanie umowy.
Po pierwsze, wzmiankowane przyczyny odzwierciedlają przypadki, w których potencjalna treść
umowy zmierzałaby poza wyznaczone przez ustawodawcę granice swobody umów. Po drugie, dotyczą
sytuacji problemowych generowanych okolicznościami zewnętrznymi albo wewnętrznymi
dotyczącymi świadczeniodawcy lub pacjenta, w których nie można bezwzględnie oczekiwać od
świadczeniodawcy tolerowania realizacji umowy w sposób dla niego ryzykowny lub uciążliwy
(zwłaszcza jeżeli jego kontrahent łamie reguły wykonywania zobowiązań).
W granicach określonych przez art. 3531 k.c., świadczeniodawca wykonuje zobowiązanie
zgodnie z treścią i w sposób odpowiadający celowi umowy, zasadom współżycia społecznego oraz
zwyczajom. W ten sam sposób, podczas wykonywania zobowiązania, powinien współdziałać pacjent.
Ważne przyczyny pozwalają nie dojść do skutku lub zakończyć stosunek prawny, którego kształt lub
przebieg odchodzą od reguły, odzwierciedlającej pożądaną przez ustawodawcę wizję wykonania
zobowiązania.

2) Umowy zawarte w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia
Katalog ważnych przyczyn, wyróżnionych wyżej w dziale III.V.III.4.1) znajduje zastosowanie do
świadczeniodawców. Odsyłając do zawartych tam wywodów (s. 211), w tym miejscu ograniczam się
do przypomnienia, że z powodu partycypacji świadczeniodawcy w wykonaniu zadania publicznego
okoliczności mogące uchodzić za ważne przyczyny, w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia
podlegają surowszej ocenie.
Konstrukcja publicznego systemu ochrony zdrowia pozwala na wyszczególnienie przyczyn
dodatkowych. Możliwość ich wyróżnienia wcale nie przemawia za tym, że świadczeniodawcy
przychodzi łatwiej odmówić nawiązania więzi obligacyjnej lub ją rozwiązać. W przeciwieństwie do
dotychczas podanych, posiadają one charakter formalny. Nie są związane z realizacją pożądanej przez
ustawodawcę wizji stosunków obligacyjnych, lecz wynikają z ograniczeń formułowanych w prawie
publicznym. Odzwierciedlają granice zadania państwa do zaspokajania potrzeb zdrowotnych obywateli
oraz treść przysługujących im uprawnień. Odnoszą się raczej do relacji państwa i obywatela, niż
świadczeniodawcy i pacjenta. Wynikają wprost z treści przepisów, a nie są formułowane na podstawie
reguł, czy wartości istotnych z perspektywy należytego wykonania zobowiązania.

771
772

A. Gubiński, Komentarz…, s. 143; L. Kubicki, Obowiązek…, s. 10; E. Zielińska, Ustawa…, s. 682.
K. Engst, Patientenpflichten…, s. 114; B.R. Kern, Handbuch…, s. 857.

216

Świadczeniodawca może odmówić zawarcia umowy lub ją rozwiązać, jeżeli pacjent nie ma
legitymacji podmiotowej do otrzymania świadczenia zdrowotnego (np. brak statusu
świadczeniobiorcy), pacjent skorzystał w danym okresie czasu z przysługującego mu świadczenia (np.
lakierowanie ¼ łuku zębowego dostępne raz na kwartał), świadczeniodawca wyczerpał umowny roczny
limit środków finansowania świadczeń lub wyczerpał limit pacjentów, nad którymi może rzetelnie
sprawować podstawową opiekę zdrowotna773, formalnie zgłosił przerwę w udzielaniu świadczeń774 lub
gdy zaprzestano finansowania określonej procedury medycznej ze środków publicznych.

IV.

Swoboda ułożenia treści umowy

1. Uwagi ogólne
Jak już wskazałem w dziale III.III (s. 188 i n.), przedmiotem umowy, wyróżniającym ją spośród
pozostałych umów o świadczenie usług, jest świadczenie zdrowotne. W ramach umownych stosunków
zobowiązaniowych, zaspokojenie potrzeby zdrowotnej pacjenta wskutek działań medycznych
świadczeniodawcy może nastąpić tylko w oparciu o umowę o świadczenie zdrowotne. Innymi słowy,
w tym zakresie swoboda umów nie przewiduje przestrzeni dla zawarcia innej umowy. Chociaż pojęcie
świadczenia zdrowotnego wyznacza granice tego, o co strony mogą się umówić, to świadczeniodawca
i pacjent korzystają z pewnej dyspozycyjności kreowania treści umowy o świadczenie zdrowotne.
Uzgodnienia mogą odnosić się do osoby, która wykona świadczenie zdrowotne lub jego część,
otoczenia organizacyjnego (przedmiotowego i podmiotowego), w jakim następuje jego realizacja,
czasu, treści działań medycznych, jak też zakresu odpowiedzialności świadczeniodawcy. Im bardziej
złożony jest proces udzielenia świadczenia zdrowotnego, tym więcej elementów może zostać
uzgodnionych, jak też tym więcej elementów strony będą chciały w ogóle uzgodnić775.
Strony mogą ustalić, że świadczenie zdrowotne lub jego część zostanie wykonane przez określoną
osobę wchodząca w skład personelu medycznego świadczeniodawcy (np. przeprowadzenie operacji
przez ordynatora oddziału). Przedmiotowe porozumienie może określać także inne działania,
niekoniecznie medyczne, które przy pacjencie będzie wykonywała wybrana przez niego osoba.
Przykładowo, strony mogą uzgodnić sprawowanie dodatkowej opieki pielęgnacyjnej przez wybranego
sanitariusza. Zazwyczaj motywacją objęcia treścią umowy aktywności oznaczonej osoby jest jej
szczególna wiedza, umiejętności lub doświadczenie. Niekiedy będą za tym przemawiały także inne jej
właściwości, jak empatia, wrażliwość, czy po prostu dopasowanie charakterologiczne (istotne
zwłaszcza w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej). Takie porozumienia będą z reguły
zawierane w ramach lecznictwa szpitalnego, jak też ambulatoryjnego, kiedy pacjent rejestrowany jest
do wybranego przez siebie lekarza. W przypadku praktyk zawodowych zasadnym jest oczekiwanie, że
pacjent chce otrzymać świadczenie z rąk lekarza lub pielęgniarki, do której się zgłasza776. Przedmiotem
773

Słusznie wskazuje się w literaturze, że okoliczność ta uzasadnia jedynie odmowę rozpoczęcia leczenia, a nie
odstąpienie od niego, tak: A. Pietraszewska-Macheta, Formalnoprawne podstawy odmowy udzielenia
świadczenia przez świadczeniodawcę, LEX nr 122287.
774
Co do charakterystyki i istoty instytucji przerwy: G. Glanowski, Zarządzanie nieobecnością lekarza w
ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, [w:] Polityka gospodarcza i społeczna – wybrane zagadnienia (red. A.
Przybyłka), Kraków 2014, s. 260-261.
775
Między konsultacją ambulatoryjną a złożonym zabiegiem operacyjnym zachodzi istotna różnica w miejscu i
czasie trwania, złożoności podejmowanych działań medycznych i ich otoczeniu, co może znaleźć odzwierciedlenie
w uzgodnieniach stron co do sposobu wykonania zobowiązania.
776
Możliwe jest także ustalenie, że świadczenie wykona zatrudniony w praktyce lekarz, o ile pozostaje to w
granicach wyznaczonych przez art. 53 ust. 2 u.z.l.

217

uzgodnienia może być również wykonanie świadczenia zdrowotnego przez zewnętrznego fachowca,
co w odróżnieniu od powyższych przykładów będzie wchodziło w zakres swobody wyboru
kontrahenta777.
W ramach postanowień odnoszących się do otoczenia organizacyjnego, strony mogą ustalić
warunki przedmiotowe i podmiotowe, w jakich realizowane jest świadczenie zdrowotne. Pierwsza z
grup, tj. przedmiotowe warunki organizacyjne, stanowi najszerszą płaszczyznę dla porozumień, gdyż
te dotyczą miejsca i treści działań pomocniczych, podporządkowanych i bezpośrednio związanych ze
świadczeniem zdrowotnym. Strony mogą uzgodnić warunki hospitalizacji wpływające na komfort
pacjenta, takie jak: rodzaj pokoju (np. pojedynczy), jego standard (np. dostępność telewizora, radia,
klimatyzacji, łazienki, standard łóżka, materaca oraz rodzaj pościeli), treść menu, godziny i
częstotliwość posiłków, jak też sposób ich podawania. Uzgodnienia mogą przewidywać objęcie
pacjenta dodatkową opieką pielęgnacyjną (np. częstsza zmiana pościeli, częstsze mycie pacjenta,
pomoc przy ubieraniu, stała asysta podczas przemieszczania się po pomieszczeniach
świadczeniodawcy, asysta w toalecie). Uzgodnienie może dotyczyć tego, kogo obciąża obowiązek
zapewnienia tłumacza oraz pokrycia kosztów jego usług, jeżeli pozostają niezbędne dla należytego
wykonania zobowiązania. W ramach porozumień drugiej grupy, strony mogą uzgodnić, że praktykanci
nie będą brali udziału w procesie wykonania świadczenia zdrowotnego na rzecz pacjenta, czy też, że
personel sprzątający nie będzie wykonywał swoich czynności podczas nieobecności pacjenta w sali, w
której przebywa.
Przedmiotem uzgodnień może być również czas wykonania świadczenia zdrowotnego, co nie
dotyczy wyłącznie daty, ale też godziny (np. przeprowadzenia zabiegu).
Główne kontrowersje co do zakresu swobody umów dotyczą granic kształtowania treści działań
medycznych. Strony nie mogą zawrzeć umowy, której treść lub cel są sprzeczne z właściwością (naturą)
stosunku, ustawą lub zasadami współżycia społecznego. Takie uzgodnienia są bezwzględnie nieważne
z mocy prawa, chyba że ustawa przewiduje inny skutek. Wyraźne rozdzielenie wymienionych granic
bywa problematyczne. Niekiedy następuje to wręcz intuicyjnie. W wielu przypadkach cel lub treść
umowy albo poszczególnych jej postanowień będzie przekraczało kilka granic jednocześnie778.
Niezależnie od powyższego, strony mogą poddać modyfikacjom umownym zakres
odpowiedzialności świadczeniodawcy. Stosownie do art. 472 k.c., dopuszczalne jest jego rozszerzenie
lub ograniczenie, byleby zakres odpowiedzialności nie wykraczał poza granicę wyznaczoną przez art.
473 § 2 k.c.779 Nieważne będzie zniesienie odpowiedzialności dłużnika za szkodę, którą mógł wyrządzić
z winy umyślnej. Na wynikającą z art. 472 k.c. możliwość umownego ograniczenia odpowiedzialności
za szkodę należy spoglądać z dużą dozą ostrożności, gdyż zasadniczo będzie się temu sprzeciwiać
właściwość (natura) stosunku oraz zasady współżycia społecznego780.
Na podstawie art. 472 k.c. strony mogą ustalić, iż świadczeniodawca zachowa szczególną
staranność w zakresie wszystkich wykonywanych przez siebie czynności lub tylko niektórych z nich.
Może też w oprciu o art. 473 k.c. przyjąć szerszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy niż wynika to z przepisów k.c., obejmując nią skutki niepozostające
w adekwatnym związku przyczynowym z naruszeniem zobowiązania781, przypadek i siłę wyższą782.
Świadczeniodawca może przyjąć na siebie odpowiedzialność za szkodę ewentualną, jak też określić
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stopień prawdopodobieństwa, usprawiedliwiający zaspokojenie roszczenia z tego tytułu.
Porozumieniem może być objęte naprawienie krzywdy ex contractu783, czy nawet szkody
niemajątkowej niebędącej krzywdą. Strony mogą zastrzec także karę umowną na wypadek naruszenia
zobowiązania, mimo iż, jak wcześniej podałem, cechuje je staranne działanie784.
Zagadnienia, które mogą stać się przedmiotem uzgodnień stron, zostały również opisane na
marginesie rozważań poświęconym niedozwolonym klauzulom umownym w dziale III.V.IV.2.1).b)
poniżej.

2. Ustawa jako granica swobody umowy o świadczenie zdrowotne
Pod pojęciem ustawy, jako granicy swobody umów, należy rozumieć źródła prawa
powszechnie obowiązującego, wskazane w art. 87 Konstytucji RP785. W ramach tej kategorii ograniczeń
swobody kształtowania treści stosunku prawnego, można wyróżnić przepisy ograniczające zakres
kompetencji stron oraz przepisy imperatywne i semiimperatywne786.
W pierwszej grupie znajdują się przepisy o niedozwolonych klauzulach umownych, przepisy
dotyczące umów o świadczenia niemożliwe, regulacje dotyczące wyzysku oraz inne przepisy
ograniczające zakres kompetencji podmiotowej (uniemożliwiające zawarcie umowy podmiotom
nieposiadającym określonego statusu prawnego), jak też przedmiotowej (uniemożliwiające
uzgodnienia określonej treści). Te regulacje ograniczają kompetencję stron w sposób negatywny,
wyłączają dopuszczalność ukształtowania stosunku zobowiązaniowego, nie określając jednocześnie
jego treści.
Druga grupa obejmuje przepisy wyznaczające treść zobowiązania w sposób pozytywny, tak że
strony nie mogą jej zmienić lub możliwość ta jest ograniczona. W przypadku umowy o świadczenie
zdrowotne pierwszoplanową rolę odgrywają przepisy zawarte w ustawach regulujących:
funkcjonowanie rynku zdrowia, prawa i obowiązki przedstawicieli poszczególnych zawodów
medycznych, prawa pacjenta, prawa i obowiązki świadczeniodawcy i świadczeniobiorcy w ramach
publicznego systemu ochrony zdrowia. Poprzez art. 56. k.c. są one inkorporowane do treści
zobowiązania, określając całkowicie i samodzielnie treść danej aktywności lub też tworzą pewien
minimalny standard, który strony mogą zmienić jedynie poprzez przyznanie pacjentowi
względniejszych uprawnień lub zmniejszenie obowiązków, co po stronie świadczeniodawcy
odzwierciedla obciążenie go surowszymi lub bardziej rozbudowanymi obowiązkami albo uszczuplenie
jego uprawnień.

783

K. Osajda, Glosa do wyroku SN z dnia 17 grudnia 2004 r., II CK 300/04, PS 9/2006, s. 174.
Wyrok SN z dnia z dnia 12 grudnia 2007 r., sygn. akt V CSK 333/07, LEX nr 383025.
785
Z. Radwański, System Prawa Prywatego, Tom 2, Prawo cywilne – część ogólna (red. Z. Radwański), Warszawa
2008, s. 225; R. Trzaskowski, Granice…, s. 190; P. Machnikowski, Swoboda…, s. 183. Odmiennie M. Safjan,
Zasada…, s. 15; M. Sajfan, Kodeks cywilny..., s. 1077. Autor utożsamia pojęcie ustawy z normą rangi ustawowej
lub wydanej na podstawie wyraźnego upoważnienia ustawowego.
786
W dalszych rozważaniach przyjmuję systematykę opracowaną przez P. Machnikowskiego, Swoboda…, s. 185249.
784

219

1) Przepisy ograniczające kompetencje - niedozwolone klauzule umowne

a) Uwagi ogólne
Treść analizowanej umowy może być wzbogacona o postanowienia wzorca umownego, który
uznaję za kwalifikowane oświadczenie woli787, kształtujące treść stosunku prawnego obok uzgodnień
stron, zwyczaju, zasad współżycia społecznego i ustawy. Stosowanie wzorców umownych jest
dopuszczalne zarówno podczas udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach publicznego systemu
ochrony zdrowia, jak i poza nim. Jednakże, przepisy prawa publicznego regulujące wykonywanie
działalności leczniczej, jak też prawa i obowiązki stron opisywanej relacji, wyznaczają ciasną przestrzeń
dla ich formułowania.
Wzorce umowne znajdują zastosowanie przeważnie w leczeniu stacjonarnym i całodobowym. W
lecznictwie ambulatoryjnym odgrywają rolę podrzędną788. Wynika to z trzech powodów. Po pierwsze,
z reguły umowy o świadczenie zdrowotne w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej są zawierane
konkludentnie, szybko, a czas ich wykonania jest niedługi. Po drugie, treść świadczenia zdrowotnego
nie jest tak złożona, a co za tym idzie, nie wymaga od strony profesjonalnej zaangażowania wielu
pracowników, natomiast sam pacjent nie dokonuje wzmożonych przemyśleń i przygotowań. Po trzecie,
przeważnie posiadają mniejszą doniosłość medyczną i finansową niż umowy zawierane w lecznictwie
stacjonarnym i całodobowym. Wszystkie te okoliczności utrudniają skuteczne zastosowanie wzorca
umownego. Związanie pacjenta jego treścią jest uzależnione od spełnienia przesłanki wynikającej z art.
384 § 1 k.c., tj. doręczenia treści wzorca przed zawarciem umowy.
Uważam, że do opisywanej umowy nie znajduje zastosowania art. 384 § 2 k.c. Przepis ten łagodzi
wymóg doręczenia wzorca umownego przed zawarciem umowy do wymogu zapewnienia drugiej
stronie możliwości dowiedzenia się o jego treści, jeśli posługiwanie się takim wzorcem jest w
stosunkach danego rodzaju zwyczajowo przyjęte, a w przypadku, gdy drugą stroną jest konsument,
ponadto gdy kontrakt jest umową powszechnie zawieraną w drobnych, bieżących sprawach życia
codziennego.
Na podmiotach wykonujących działalność leczniczą ciąży obowiązek posiadania regulaminu
organizacyjnego. Obowiązek ten wynikał już z u.z.o.z, obecnie wyraża go art. 23 u.d.l. Praktyka
posługiwania się regulaminami nie wynika więc wyłącznie ze zwyczaju, ale posiada silny fundament
normatywny. Rozważania wymaga, czy regulamin organizacyjny może uchodzić za wzorzec umowny,
którym posługiwanie się na rynku zdrowia jest zwyczajowo przyjęte. W świetle pierwszego stanowiska
byłoby to możliwe789. Za przyjęciem takiej kwalifikacji przemawia jego tytuł oraz fakt, że jest
jednostronnie opracowywany przez świadczeniodawcę, co odpowiada założeniom art. 384 k.c.
Dalszych argumentów na rzecz tej tezy należy poszukiwać przede wszystkim w przedmiocie objętym
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jego regulacją. Art. 23 u.d.l. wskazuje, że regulamin organizacyjny określa m. in. firmę albo nazwę
podmiotu, jego cele i zadania, strukturę organizacyjną zakładu leczniczego, rodzaj działalności
leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, miejsce udzielania świadczeń, przebieg
procesu ich udzielania, organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych
oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego
funkcjonowania
podmiotu
pod
względem
diagnostyczno-leczniczym,
pielęgnacyjnym,
rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym, warunki współdziałania z innymi podmiotami
wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia,
pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń
zdrowotnych, wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej, organizację procesu
udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat, wysokość opłaty za przechowywanie
zwłok pacjenta, wysokość opłat, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami
odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością, sposób kierowania jednostkami lub
komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego. Z powyższego wynika, że regulamin nie zawiera
wyłącznie postanowień odnoszących się do struktury organizacyjnej świadczeniodawcy oraz kwestii
porządkowych, ale posiada także postanowienia nakierowane na ukształtowanie procesu udzielania
świadczeń zdrowotnych, regulując sposób zawarcia umowy i jej wykonania. Adresatem postanowień
regulaminu są pacjenci, przez co świadczeniodawca może kształtować ich sytuację prawną. Ponadto,
katalog informacji wskazanych w art. 23 u.d.l. jest otwarty, co pozwala uregulować także inne kwestie
istotne z perspektywy wykonania zobowiązania. Lektura regulaminu organizacyjnego może w
konkretnym przypadku prowadzić do wniosku, że jego treść w większej mierze odnosi się do
skonkretyzowania zasad świadczenia oraz określenia praw i obowiązków kontrahenta, niż kwestii
stricte wewnątrzzakładowych.
W świetle poglądu przeciwnego, do którego się przychylam, regulamin organizacyjny jest aktem
wewnętrznym i nie należy utożsamiać go z regulaminem w rozumieniu art. 384 k.c.790 Argumentów
przemawiających za tym stanowiskiem należy poszukiwać na płaszczyźnie historycznej, językowej,
systemowej i funkcjonalnej.
Po pierwsze, regulamin organizacyjny nie służy kształtowaniu treści stosunku zobowiązaniowego,
lecz jest emanacją znanej prawu administracyjnemu z czasów funkcjonowania społecznej służby
zdrowia instytucji władztwa zakładowego791. Po drugie, jak sama nazwa wskazuje, jest to regulamin
organizacyjny (dawniej zwany porządkowym), którego celem jest uporządkowanie struktury
świadczeniodawcy, tak aby przebieg procesów zachodzących w jego obrębie był przejrzysty zarówno
dla personelu, jaki i pacjentów. Pośród kwestii podlegających regulacji zdecydowanie dominują te
związane z wewnętrzną organizacją działalności, co dla pacjenta ma walor jedynie informacyjny.
Znaczna część postanowień jest adresowana do personelu świadczeniodawcy. Po trzecie, konieczność
posiadania regulaminu organizacyjnego wynika z przepisów prawa publicznego, regulujących
funkcjonowanie na rynku zdrowia. Art. 23 i 24 znajdują się w dziale I u.d.l. pośród innych przepisów
ogólnych, formułujących wymagania, jakie ustawodawca stawia podmiotom, które chcą wykonywać
działalność leczniczą. Jej przepisy mają charakter administracyjny i nakładają obowiązek posiadania
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regulaminu na każdy niemal podmiot wykonujący działalność leczniczą (wyłączenie obejmuje praktyki
w podmiotach leczniczych), który jest egzekwowany w drodze imperium państwa. Dodatkowo u.d.l.
określa minimalną treść tego regulaminu, wskazując zagadnienia, które muszą zostać w nim opisane.
W przeciwieństwie do regulaminu, posługiwanie się wzorcem umownym jest dobrowolną decyzją
świadczeniodawcy. Treść regulaminu jest kontrolowana przez legitymowany organ pod względem
spójności z informacjami zamieszonymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Po
czwarte, z lektury art. 23 u.d.l. wynika, że regulamin stanowi superfluum, pełni funkcję subsydiarną,
gdyż doprecyzowuje sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych, które
nie zostały objęte regulacją ustawy lub statutu. Wreszcie, regulamin organizacyjny ustanawia
kierownik zakładu, który nie musi być i często nie jest podmiotem tożsamym z świadczeniodawcą, lecz
jego pracownikiem. Ponadto, nie uważam, aby wolą świadczeniodawcy redagującego treść regulaminu
organizacyjnego było ukształtowanie stosunku prawnego, lecz raczej zadośćuczynienie obowiązkowi
ustawowemu.
W istocie różnice poglądów dotyczą jedynie możliwości utożsamienia regulaminu
organizacyjnego ze wzorcem umownym, natomiast przedstawiciele obydwu poglądów dojdą do tego
samego wniosku, iż postanowienia nieuzgodnione z pacjentem a niekorzystnie kształtujące jego prawa
nie wiążą go. Różne pozostanie uzasadnienie.
Z perspektywy pierwszego poglądu, mimo iż w działalności leczniczej przyjętym jest posługiwanie
się regulaminem organizacyjnym, to kontrahentem świadczeniodawcy niemal zawsze jest
konsument792. Wobec tego, dla możliwości posługiwania się regulaminem konieczne byłoby spełnienie
dodatkowej przesłanki w postaci zawarcia umowy w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego,
a za taką umowa o świadczenie zdrowotne nie uchodzi793. Wywieszenie regulaminu organizacyjnego
na tablicy ogłoszeń przed budynkiem, lokalem, w poczekalni lub w gabinecie nie spełnia przesłanki
doręczenia. Również następcze zapoznanie się przez pacjenta z wzorcem umowy, prezentowanym na
tablicy ogłoszeń, nie powoduje wstecznego związania jego treścią794. Podobnie, przesłanki doręczenia
nie spełniają informacje podawane telefonicznie przez personel administracyjny podczas uzgadniania
terminu wizyty, jak też adnotacje czynione przez świadczeniodawcę w dokumentacji medycznej
pacjenta795. Brak jest podstaw do złagodzenia wymogu doręczenia wzorca umownego pacjentowi
przed zawarciem umowy na rzecz wymogu zapewnienia możliwości dowiedzenia się o jego treści.
Natomiast z perspektywy drugiego poglądu regulamin organizacyjny nie ma w ogóle doniosłości
kształtowania na niekorzyść pacjenta jego praw i obowiązków. Redagowane w nim postanowienia,
którymi świadczeniodawca zamierza oddziaływać na indywidualną sytuację prawną pacjenta nie wiążą
go, chyba że pozostają do uzasadnienia w świetle art. 5 u.p.p.
Pomimo istotnych trudności w stosowaniu wzorców umownych w lecznictwie ambulatoryjnym,
ich szerokie zastosowanie może nastąpić w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych przy pomocy
TIK. Wówczas zawarcie umowy jest poprzedzone koniecznością zapoznania się przez pacjenta z
regulaminem świadczenia usług, inkorporującym taki wzorzec.
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b) Przykłady klauzul niedozwolonych
Nawet doręczenie pacjentowi wzorca umowy przed jej zawarciem nie powoduje jego pełnego
nim związania. Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie
wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco
naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Kodeksowa regulacja dotycząca
niedozwolonych postanowień umownych (art. 3851-3853 k.c.) nie stanowi przepisów szczególnych,
rozszerzających treść zasady swobody umów (art. 3531 k.c.). Skłaniam się ku poglądowi, że przepisy
dotyczące klauzul abuzywnych należy traktować jako ograniczenie sfery kompetencji stron. Ze względu
na to, że ograniczenie to ustanowione jest przez przepis prawa, należy uznać je w kontekście art. 3531
k.c. za ograniczenie ustawowe. Umowa zawierająca postanowienie niedozwolone w rozumieniu art.
3851 k.c. stanowi umowę, której treść sprzeciwia się ustawie796. Klauzule niedozwolone nie wykraczają
poza granice swobody umów. Postanowienia te mieszczą się w zakresie swobody ułożenia treści
stosunku prawnego, o ile zostały uzgodnione ze stroną słabszą. Art. 3853 k.c. zawiera katalog
postanowień kandydujących do miana niedozwolonych w momencie, gdy któreś z nich nie zostanie
objęte porozumieniem stron. Kodeksowy zbiór znajduje zastosowanie do umowy o świadczenie
zdrowotne. Na jej gruncie można skonkretyzować niektóre z klauzul wymienionych w art. 3853 k.c.
(zwłaszcza pkt 1, 2, 5, 6, 7, 9-14, 17, 20, 23), a także sformułować kolejne.
Postanowieniem sprzecznym z dobrymi obyczajami i rażąco naruszającym interes pacjenta jest
uzależnienie prowadzenia leczenia od udziału w badaniach klinicznych, czy też uzależnienie udzielenia
świadczenia zdrowotnego od poddania się testowi na obecność wirusa HIV niezależnie od istnienia lub
nieistnienia uzasadnionych podstaw do jego wykonania797.
Abuzywność będą wykazywały klauzule marginalizujące doniosłość szczególnego zaufania, jako
cechy stosunku prawnego, zobowiązujące pacjenta do kontynuowania leczenie u tego samego
świadczeniodawcy, jak również dopuszczające zmianę przyrzeczonej pacjentowi osoby wykonawcy
świadczenia zdrowotnego, niezależnie od jego woli i okoliczności przypadku, zwłaszcza kiedy sama
możliwość wyboru generowała wzrost płaconego wynagrodzenia. W razie przeszkód w wykonaniu
świadczenia zdrowotnego przez przyrzeczonego fachowca, pacjentowi należy pozostawić wybór, czy
godzi się innego wykonawcę, czy też woli odroczyć termin jego odebrania, tak aby realizacja
zobowiązania nastąpiła zgodnie z pierwotnym przyrzeczeniem798. W moim przekonaniu,
niedozwolonego postanowienia nie stanowi regulacja przewidująca dopuszczalność zmiany osoby
wykonawcy (klauzula zastępstwa), w razie wystąpienia szczególnych okoliczności. Wówczas
nieodebranie przez pacjenta świadczenia mogłoby powodować jego zwłokę.
Mając na uwadze, iż analizowana umowa jest umową szczególnego zaufania, zastosowanie
klauzuli zastępstwa nie może być dowolne. Aby nie została uznana za niedozwoloną postanowienie
umowne powinno spełniać następujące warunki. Po pierwsze, osoba, która wykona świadczenie
zdrowotne lub jego część w zastępstwie pierwotnie wybranego fachowca powinna być uprzednio
oznaczona i pacjentowi znana. Pacjent nie powinien być narażany na dodatkowy stres wynikający z
zaskoczenia, że do wykonania świadczenia zdrowotnego, którego często i tak się obawia, przystąpi
osoba obca, do której nie miał okazji nabrać zaufania. Uważam, że warunek ten będzie spełniony, jeżeli
pacjent miał czas zapoznać się z sylwetką zastępcy, poznać informacje o jego wykształceniu, opinie
innych pacjentów. Bezwzględnie nie jest konieczny bezpośredni fizyczny kontakt. Świadczeniodawca
może również przedstawić grupę zastępców, którzy świadczyliby w określonej kolejności. Po drugie,
pacjent powinien zostać poinformowany o skorzystaniu przez świadczeniodawcę z klauzuli zastępstwa
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niezwłocznie po wystąpieniu ku temu przyczyn799, tak aby miał niezbędny czas dla oswojenia nowej
sytuacji, w której się znalazł. Poinformowanie pacjenta o zmianie, gdy ten oczekuje rozpoczęcia zabiegu
na sali operacyjnej, podczas gdy świadczeniodawca dysponował przedmiotową wiedzą wiele godzin
wcześniej, będzie działaniem spóźnionym. Po trzecie, świadczeniodawca nie powinien korzystać z
klauzuli zastępstwa w sposób dowolny. Jej zastosowanie uzasadniają jedynie sytuacje nagłe i
nieprzewidywalne800, uniemożliwiające wykonanie świadczenia zdrowotnego przez wybranych
członków personelu medycznego lub znacznie osłabiające ich zdolność psychofizyczną (np. wypadek,
choroba ich samych lub osób bliskich, poważne problemy osobiste lub osób bliskich, wygaśnięcie
współpracy). To oznacza, że z pacjentem, który wybiera określonego członka personelu medycznego,
świadczeniodawca powinien uzgodnić zaplanowane urlopy, szkolenia i konferencje801.
Klauzula zastępstwa, która nie odpowiada sformułowanym przesłankom, pozostaje
niedozwolona i nie wiąże pacjenta. Może on odmówić odebrania świadczenia zdrowotnego bez
popadania w zwłokę wierzyciela. Jeżeli jednak pacjent podda się leczeniu, skutków uchybienia
przesłankom stosowania klauzuli zastępstwa należy poszukiwać na płaszczyźnie rozliczenia umowy.
Świadczeniodawca nie ma podstaw do pobrania wynagrodzenia w wyższej stawce, gdyż nie zapewnił
przyrzeczonego fachowca.
Złagodzenie warunków zastępstwa powinno mieć miejsce w stosunku do świadczeń
zdrowotnych, których dokładna data udzielenia nie jest zupełnie pewna, co w szczególności dotyczy
zaopatrzenia podczas porodów. Nawet jeżeli strony określają termin rozwiązania ciąży przez cesarskie
cięcie, zawsze mogą wystąpić komplikacje okołoporodowe, wymagające od świadczeniodawcy
podjęcia natychmiastowych działań. Tę uwagę można odnieść także do ciąż, których rozwiązanie miało
nastąpić siłami natury, lecz wystąpił stan wymagający wcześniejszego wykonania cesarskiego cięcia.
Uważam, że w takich przypadkach świadczeniodawca ma obowiązek posłużyć się wybraną przez
pacjenta osobą, jeżeli ta przebywa w pomieszczeniach jego przedsiębiorstwa. Jeżeli jednak
oczekiwanie na przyjazd ustalonego członka personelu medycznego groziłoby szkodą dla pacjentki lub
jej dziecka, wówczas świadczeniodawca może działać za pomocą innego fachowca.
Za niewiążące należy uznać postanowienia, w których pacjent zawsze i bezwarunkowo godzi się
na obecność podczas wykonywania świadczenia zdrowotnego praktykantów, stażystów i innej
publiczności, której udział nie wynika z konieczności zagwarantowania prawidłowego procesu
świadczenia.
Abuzywność wykazują postanowienia, w których pacjent rezygnuje z otrzymania wypisu
szpitalnego (karty informacyjnej, skierowań na usługi zalecone w karcie informacyjnej, recept na leki i
zleceń na środki pomocnicze lub wyroby medyczne albo transport) lub godzi się na jego otrzymanie w
terminie późniejszym niż dzień opuszczenia placówki świadczeniodawcy lub doręczenie go pocztą.
Problematycznym jest postanowienie, w którym pacjent zobowiązuje się do zapłaty
wynagrodzenia nawet, jeśli nie stawi się na umówiony termin. Wbrew pozorom, taka klauzula nie
odnośni się do etapu realizacji umowy, lecz jej zakończenia. W swej istocie ogranicza prawo do
rozwiązania umowy, którego pacjent może dokonać zawsze i które może przybrać formę dorozumianą,
jak nieprzyjście na umówiony termin. Osobiście opowiadam się za warunkową dopuszczalnością takiej
klauzuli, tj. wyłącznie, gdy jej stosowanie nie prowadziłoby do całkowitego wyłączenia prawa do
rozwiązania umowy, lecz jedynie ograniczenia go w czasie802. W zależności o rodzaju działalności
leczniczej, w którego ramach strony zawarły umowę, dopuszczalne byłyby postanowienie
zobowiązujące pacjenta do uiszczenia ceny świadczenia zdrowotnego wobec nieanulowania
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umówionego terminu na 24 godziny lub więcej przed jego nadejściem. Na długość dopuszczalnego
okresu ograniczenia rzutuje treść usługi, zwłaszcza jeżeli świadczeniodawca musi podjąć szczególne
przygotowania (w tym zakupy), aby ją wykonać. Akceptacja tej klauzuli jako dozwolonej jest
bezpośrednio związana z założeniem, że poprzez umówienie terminu przyszłej wizyty dochodzi do
zawarcia umowy z odroczonym terminem spełnienia wzajemnych świadczeń, o czym była mowa w
dziale III.IV.I. (s. 198). Wątpliwości odnośnie dopuszczalności pozostawiania przy pacjencie części
kosztów usługi, ostatecznie nieodebranej wskutek rezygnacji, zgłosił UOKiK803.
Postanowieniem niedozwolonym będzie klauzula wyłączająca po stronie świadczeniodawcy
obowiązek zwrotu całości lub części wynagrodzenia za świadczenie zdrowotne, którego nie udzielił w
całości lub części804, chyba że jego niespełnienie wynika z okoliczności zawinionej przez pacjenta.
Klauzulą niedozwoloną będzie również postanowienie wyłączające lub ograniczające zwrot
wynagrodzenia jeżeli świadczenie zdrowotne nie może być wykonane z uwagi na okoliczność, za którą
nie odpowiada żadna za stron.
W pojęcie klauzuli abuzywnej wpisują się też regulacje zezwalające bez zgody pacjenta na przelew
wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia z tytułu umowy805. Stosunek prawny, z którego przedmiotowa
wierzytelność wynika, jest stosunkiem szczególnego zaufania, w ramach którego świadczeniodawca
uzyskał dostęp do danych wrażliwych i których ochronę przed osobami trzecimi zapewnia pacjentowi
instytucja tajemnicy. Wynikającą z niej ochronę, poza przypadkami przewidzianymi prawem, może
uchylić tylko pacjent.
Szereg postanowień niedozwolonych związanych jest z zagadnieniem ustalania ceny. Abuzywne
będą te klauzule, które w sposób ogólny, bez wskazywania konkretnych okoliczności, uprawniają
świadczeniodawcę do zmiany ceny, przyznając tym samym prawo do jednostronnej interpretacji
umowy lub pozbawiając pacjenta możliwości odstąpienia. Kontrahentowi świadczeniodawcy należy
umożliwić uzyskanie ostatecznej i jasnej informacji o cenie lub podstawach jej wyliczenia przed
odebraniem świadczenia zdrowotnego806. Jednocześnie, z uwagi na specyfikę dziedziny jaką jest
medycyna, świadczeniodawca nie powinien ponosić ciężaru kosztów czynności, których wykonania nie
był w stanie przewidzieć. Zastrzeżenie możliwości konieczność ich podjęcia, usprawiedliwia
podwyższenie ceny.
Niedozwolonymi będą także postanowienia zobowiązujące pacjenta do zapłaty za wszystkie
podjęte czynności, niezależnie od tego, czy były konieczne w jego indywidualnym przypadku. Pacjent
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zawiera umowę w celu zaspokojenia swojej potrzeby zdrowotnej, dlatego powinien płacić jedynie za
świadczenia zdrowotne niezbędne z perspektywy osiągnięcia celu zobowiązania, jemu przydatne, z
których korzysta, a nie realizowanych niejako przy okazji, dla poszerzenia wiedzy lub wzbogacenia
doświadczeń naukowych świadczeniodawcy. Dotyczy to zwłaszcza działań, których wykonanie nie
zostało uzgodnione z pacjentem (np. wykonanie testu na obecność wirusa HIV, niezależnie od
standardowych badań laboratoryjnych). Jednakże, nie oznacza to, że absolutnie wszystkie czynności,
jakie przyjdzie podejmować świadczeniodawcy, muszą być objęte porozumieniem z pacjentem.
Niezbędność ich wykonania, a co za tym idzie, konieczność poniesienia przez pacjenta kosztów, może
wynikać z ich obiektywnej niezbędności dla ustalenia pożądanego faktu807 i która to niezbędność
znajduje uzasadnienie w aktualnej wiedzy medycznej.
Za niedopuszczalne należy uznać postanowienia nakładające na pacjenta konieczność zapłaty
rażąco wygórowanego odstępnego lub kary umownej za niewykonanie zobowiązania808.
Problematyczną jest dopuszczalność natychmiastowego rozwiązywania niektórych umów
zawartych na czas nieoznaczony. Takie kontrakty są zawierane zwłaszcza w działalności leczniczej
stacjonarnej i całodobowej innej niż szpitalna, w szczególności przez świadczeniodawców
zapewniających opiekę długoterminową. UOKiK opowiedział się za niedopuszczalnością klauzul
przyznających świadczeniodawcy prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, nawet
jeżeli następuje to z ważnej przyczyny809. Brak okresu wypowiedzenia pozbawia pacjenta ochrony i
czasu niezbędnego dla znalezienia świadczeniodawcy, który mógłby kontynuować leczenie. Co do
zasady jest to pogląd słuszny, jednakże nie powinien być stosowany bez wyjątków. Wielokrotnie zdarza
się, że w zakładach opiekuńczo-leczniczych zostają umieszczane osoby dotknięte chorobą psychiczną,
której fakt celowo zataja rodzina (lub one same). W przeciwnym razie, osoba chora psychicznie nie
zostałaby pensjonariuszem takiego zakładu. Wynika to, po pierwsze, z pozycji systemowej zakładu
opiekuńczo-leczniczego, który udziela stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych
niż szpitalne. Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne polegają w
szczególności na udzielaniu całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem
pielęgnację, opiekę i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji oraz zapewnianiu im
produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu
zdrowia, a także na prowadzeniu edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin oraz
przygotowaniu tych osób do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych. Ich działalność
nie jest dedykowana osobom chorym psychicznie. Dla takich osób zostały stworzone inne placówki, do
których podstawę i tryb kierowania określa w szczególności rozdział 3 i 4 u.o.z.p. Konsekwencją braku
podstaw prawnych do wykonywania opieki nad osobami chorymi psychicznie jest fakt, że
pomieszczenia i urządzenia zakładów opiekuńczo-leczniczych nie odpowiadają wymogom, jakim
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu zapewniającego leczenie
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psychiatryczne810. Świadczeniodawca prowadzący zakład opiekuńczo-leczniczy nigdy nie zawarłaby
przedmiotowej umowy na rzecz pacjenta chorego psychicznie. Kontrahent świadczeniodawcy,
doprowadzając do zawarcia umowy, wykorzystywałby jego błąd istotny (mylne wyobrażenie o stanie
zdrowia pacjenta). Dodatkowo, zatajenie choroby psychicznej spełnia przesłanki odpowiadające
podstępnemu wywołaniu błędu, a w takim przypadku świadczeniodawca mógłby uchylić się od
skutków oświadczenia woli nawet gdyby błąd nie był istotny, jak również wtedy, gdy nie dotyczył treści
czynności prawnej. Oczekiwanie od świadczeniodawcy wykonywania świadczeń zdrowotnych na rzecz
pacjenta z zaburzeniami psychicznymi jeszcze przez dodatkowy okres wypowiedzenia jest w istocie
ograniczaniem jego wolności, której daje wyraz poprzez legalne powołanie się na wadę oświadczenia
woli w celu uchylenia skutków jego złożenia. Uchylenie się od skutków oświadczenia woli, złożonego
pod wpływem błędu, powoduje, że umowa jest traktowana jako nieważna ze skutkiem ex tunc. W
konsekwencji, żadna więź prawna nie istnieje między stronami, co oznacza brak potrzeby odwoływania
się do zasad rozwiązywania umów. Osoby z otoczenia pacjenta lub pacjent, zatajając informację o
chorobie psychicznej, liczą na zawarcie umowy, do której nie doszłoby, gdyby świadczeniodawca
dysponował pełnymi informacjami co do jego stanu zdrowia. Trudno uznać, że taka osoba zasługuje na
dodatkowe uprawnienia w postaci okresu wypowiedzenia umowy, skoro sama postąpiła nieuczciwie
podczas kontraktowania. Status konsumenta nie powinien stanowić usprawiedliwienia dla przyznania
pacjentowi dodatkowej ochrony na gruncie umowy, której nigdy by nie zawarto, gdyby nie uprzednie
naruszenie przez niego zasad współżycia społecznego. Po drugie, rozwiązanie umowy ze skutkiem
natychmiastowym służy zachowaniu interesów innych pensjonariuszy. Świadczeniodawca sprawując
opiekę, zobowiązuje się także do zapewnienia im ogólnego bezpieczeństwa w trakcie pobytu. Pozostali
pacjenci nie powinni być narażeni na potencjalne niebezpieczeństwo ze strony osoby, której
zachowanie jest nieprzewidywalne. Dlatego też, rozwiązania umowy zawartej na czas nieokreślony z
ważnej przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym, nie uważam w każdych warunkach faktycznych za
niedozwolone postanowienie umowne.
Klauzule modyfikujące zasady odpowiedzialności z umowy są sprzeczne z dobrymi obyczajami i
rażąco naruszają interes pacjenta, jeżeli w każdych warunkach czynią z osoby zawierającej umowę w
jego imieniu dłużnika solidarnego zapłaty wynagrodzenia811.
Wyłączanie lub ograniczanie odpowiedzialności świadczeniodawcy za szkody wyrządzane
umyślnie jest sprzeczne z ustawą812. Z tego powodu przekracza granicę swobody umów, o czym mowa
szerzej w dziale III.V.IV.2.4) (s. 233). W tym miejscu rozważeniu podlega więc tylko dopuszczalność
wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu pacjenta wyrządzone
nieumyślnie813.
W odniesieniu do szkód wyrządzonych na osobie, takie postanowienia uznaję za niewiążące814 nie
tylko, gdy zakładają bezpośrednie wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności, ale również
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wówczas, jeśli poprzez nie pacjent zobowiązuje się nie korzystać z przysługujących mu zarzutów
wpływających na określenie rozmiaru winy świadczeniodawcy, własnej szkody lub do niedochodzenia
roszczeń powyżej określonej kwoty lub roszczeń określonej kategorii, jak też gdy zmierzają one do
określenia roszczenia pacjenta w sposób mniej dla niego korzystny815, choćby poprzez odwołanie się
do tabelarycznych, przeciętnych stawek za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, wyłączając
w ten sposób indywidualny charakter zadośćuczynienia816. Abuzywność będą wykazywały również
postanowienia wyłączające odpowiedzialność świadczeniodawcy za uszczerbki przyszłe, wynikające z
wywołanej już szkody. Nie widzę przeszkód do zastrzeżenia, na wypadek niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania, zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej817, pod warunkiem, że jej
konstrukcja nie ogranicza pacjenta w dochodzeniu roszczeń, lecz stanowi prostszy sposób ich
egzekwowania. Z tego względu obecna formuła kary umownej nie przystaje do potrzeb umów, poprzez
które zaspokajany jest interes niemajątkowy wierzyciela. Gdyby jej zastrzeżenie nie zawierało
postanowienia o możliwości żądania odszkodowania przenoszącego wysokość kary, świadczeniodawca
mógłby uniknąć ciężaru naprawienia szkody według zasady pełnego odszkodowania. Taki rezultat
wydaje się zbyt kontrowersyjny i zbytnio faworyzujący stronę profesjonalną, zwłaszcza że w chwili
zawarcia umowy nie sposób określić granic ewentualnych uszczerbków. Dlatego też, z uwagi na
właściwość zobowiązania oraz zasady współżycia społecznego, zastrzeżone kary umowne, prowadzące
do ograniczenia odpowiedzialności świadczeniodawcy, uważam za nieważne. Nieważne byłyby też
postanowienia stron przewidujące inne niż wynikające z art. 484 k.c. przesłanki miarkowania kary818.
W dalszej kolejności, wskazuję, że niedopuszczalne będą postanowienia, które w przypadku zbiegu
roszczeń prowadzą do wyłączenia roszczenia z tytułu czynu niedozwolonego na rzecz
odpowiedzialności kontraktowej. W ten sposób mogą pogarszać indywidualną sytuację pacjenta
poprzez zdanie go na mniej korzystne przesłanki odpowiedzialności, zasady rozkładu ciężaru dowodu,
czy terminy przedawnienia819. Jednakże strony mogą umownie uzgodnić inny niż wynikający z art. 363
k.c. sposób naprawienia szkody, czego podstawy należy upatrywać w art. 473 k.c.820
W odniesieniu do szkód wyrządzonych na mieniu, abuzywnego charakteru nie będą miały
postanowienia wyłączające odpowiedzialność świadczeniodawcy za szkodę wyrządzoną nieumyślnie,
z wyjątkiem rażącego niedbalstwa (np. za wniesione i utracone rzeczy na terenie zakładu
leczniczego)821. Można wyłączyć odpowiedzialność świadczeniodawcy za szkody wyrządzone na mieniu
pacjenta podczas czyszczenia, dezynsekcji i dezynfekcji, z wyjątkiem szkód wyrządzonych z zamiarem
lub z powodu rażącego niedbalstwa822. Jako dozwolone traktuję też klauzule przewidujące przejęcie
przez świadczeniodawcę rzeczy pozostawionych na terenie jego przedsiębiorstwa, a nieodebranych w
odpowiednim terminie od dnia wezwania pacjenta823.
Wreszcie za niedozwolone uchodzą postanowienia zastrzegające dla rozpatrywania sporów
wyłączną właściwość miejscową sądu siedziby świadczeniodawcy, marginalizujące uprawnienie
815
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pacjenta do poszukiwania względniejszego dla siebie miejsca procedowania sporu według przepisów
o właściwości przemiennej824.

2) Przepisy ograniczające kompetencję - przepisy dotyczące umów o świadczenia niemożliwe
Ustawodawca określa zakres kompetencji stron do tworzenia stosunków zobowiązaniowych
w taki sposób, że kompetencja ta ogranicza się wyłącznie do realizacji świadczeń możliwych do
spełnienia. Na gruncie umowy o świadczenie zdrowotne, art. 387 k.c. powinien być stosowany
szczególnie ostrożnie. Wielokrotnie zdarza się bowiem, że świadczeniodawcy (głównie lekarze), jeśli
nie na żądanie pacjenta, to za wyraźnym jego przyzwoleniem (a niekiedy także pod naciskami rodziny)
podejmują działania, które nie mogą odnieść pożądanego efektu w postaci wyleczenia, poprawy stanu
zdrowia, czy ulżenia w bólu. Dotyczy to chorób nieuleczalnych w ogóle, nieuleczalnych przy określonej
(często zachowawczej) metodzie postępowania825 albo takich, których nie można już opanować z
uwagi na zbyt zaawansowany rozwój. Niekiedy działania świadczeniodawcy nie mają nawet wpływu na
spowolnienie postępowania choroby nieuchronnie prowadzącej do wywołania uszczerbku na zdrowiu
lub skutku śmiertelnego. Mimo to świadczeniodawcy decydują się działać, a pacjenci poddawać tym
działaniom, licząc na przełom, często traktowany wręcz w kategoriach cudu.
Ujęcie czysto cywilistyczne prowadziłoby do zakwalifikowania takich stosunków do umów,
których cel jest niemożliwy, a przez to nieważnych. Z drugiej strony, w tak specyficznej dziedzinie nauki,
jaką jest medycyna, nawet od naukowo udowodnionych tez o niecelowości podejmowania
jakichkolwiek działań w danych przypadkach, bywają odstępstwa, których nauka wytłumaczyć nie
potrafi. Wydaje się, że wówczas doniosłość art. 387 k.c. powinna być zmarginalizowana do sytuacji,
kiedy świadczeniodawca pomimo pełnego rozeznania co do bezskuteczności dostępnych środków
poddaje nieświadomego tego faktu pacjenta kolejnym świadczeniom zdrowotnym wyłącznie w celu
otrzymania wynagrodzenia z tytułu ich wykonania.
Niezależnie od powyższego problemu, art. 387 k.c., jako ustawowa granica swobody umów,
powoduje nieważność uzgodnień stron co do osiągnięcia umówionego rezultatu826, jeżeli nie jest on
prawdopodobny w świetle aktualnej wiedzy medycznej, podobnie jak też powoduje nieważność
uzgodnień, co do leczenia innowacyjnego (eksperymentalnego), jeśli w świetle tej wiedzy oczywistym
jest, że nie może doprowadzić do zakładanego efektu leczniczego.

3) Przepisy ograniczające kompetencję - regulacje mające cechy wyzysku
Sytuacja motywacyjna pacjenta różni się od położenia przeciętnego konsumenta. Nie można
jednak zakładać, że już sam fakt istnienia potrzeby zdrowotnej przesądza, że pacjent zawiera umowę
w warunkach przymusowego położenia. Konieczne jest ustalenie, że pacjent znajdował się w sytuacji,
która zmuszała go do zawarcia umowy bez względu na stosunek wartości świadczeń827. Wielokrotnie
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aspekty transseksualizmu, PiP 7/1987, s. 68; K. Rozental, O zmianie…, s. 65; P. Daniluk, Zabieg…, s. 102.
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stan jego zdrowia może ułatwiać świadczeniodawcy zawarcie kontraktu na proponowanych przez
siebie warunkach, jednakże te nie będą jeszcze stanowiły wyzysku w rozumieniu art. 388 k.c.
Zróżnicowanie cen świadczeń zdrowotnych jest zjawiskiem typowym, powszechnie
występującym w obrocie. Cena usługi pokrywa koszty jej wytworzenia oraz zawiera w sobie marżę
zysku. Jest kształtowana przez rynek, cp pozwala określić wynagrodzenie świadczeniodawcy w
stosunkach tego rodzaju. Na jej wysokość oddziałują takie czynniki jak lokalizacja, infrastruktura, z
jakiej korzysta świadczeniodawca, posiadane zaplecze techniczne, specyfika metody leczenia,
ugruntowana marka, kadra z tytułami naukowymi, jej rozpoznawalność, związana z wieloletnim
praktykowaniem w czołowych ośrodkach zagranicznych lub wynikająca z uznania przez środowisko
zawodowe. Źródłem zróżnicowania stawek może być również popularność wśród pacjentów,
pozwalająca oferować świadczenia zdrowotne za wyższą cenę niż konkurenci, jak też właściwości
choroby pacjenta, w tym stopień jej zaawansowania, czasochłonność przygotowania do zabiegu,
trudność jego wykonania i związane z nim ryzyko niepowodzenia. Stawka wyższa, czy nawet istotnie
wyższa niż przeciętna, nie oznacza jeszcze, że rażąco przerasta rynkową wartość świadczenia
zdrowotnego.
Ocena wystąpienia wyzysku powinna być prowadzona poprzez analizę czynników
występujących po obydwu stronach umowy. Po stronie świadczeniodawcy poprzez ustalenie, jakie
koszty i elementy kreują cenę i czy jej wysokość może znajdować w nich pełne usprawiedliwienie. Z
drugiej strony, stopień przymusowego położenia pacjenta może być bardzo różny, a niekiedy wręcz
jeszcze nie wystąpi. Inaczej należy ocenić sytuację chorego, którego ostatnią szansą życiową jest
poddanie się operacji, wykonywanej przez pojedynczych świadczeniodawców w kraju, a sytuację
pacjenta z bolącym zębem. Dlatego też wystąpienie wyzysku powinno być zawsze analizowane przy
uwzględnieniu okoliczności danego przypadku.
Istota działalności leczniczej polega na ratowaniu dóbr najcenniejszych dla człowieka, jednakże
stanowi jednocześnie działalność regulowaną w rozumieniu u.pr.p., w związku z czym uznaje się ją za
zwykłą formę zarobkowania. Wyważenie tych dwóch okoliczności wymaga bardzo ostrożnego
odwoływania się do przepisów o wyzysku.

4) Inne przepisy ograniczające kompetencję
Brak kompetencji stron do umownego uregulowania interesującego je zagadnienia może
wynikać z ograniczeń podmiotowych lub przedmiotowych, formułowanych w powszechnie
obowiązujących aktach prawnych.
Pierwsze umożliwiają zawarcie umowy jedynie osobom legitymowanym podmiotowo, poprzez
zaliczenie ich do określonej grupy (kwalifikacja podmiotowa ogólna) lub wskazanie cechy, którą
posiadają (kwalifikacja podmiotowa szczególna), na co wskazałem wcześniej w dziale III.II.I.1 (s. 176).
A contrario umowy nie mogą zawrzeć osoby nieposiadające statusu podmiotów wykonujących
działalność leczniczą, a w zakresie umów, których przedmiot jest objęty dodatkową regulacją
ustawową, osoby, które nie posiadają wyróżnionej cechy relewantnej.
Za tym stanowiskiem przemawia interes publiczny, interes świadczeniodawcy oraz interes
pacjenta. W interesie publicznym leży stworzenie minimalnego standardu ochrony obrotu
świadczeniami zdrowotnymi, jako wykonywanymi na dobrach znajdujących się pod szczególną
ochroną państwa. Istota działań medycznych wprost zakłada ingerencję w te dobra, stanowiąc dla nich
niebezpieczeństwo, które może dodatkowo potęgować brak właściwego przygotowania zawodowego
wykonawcy. W rezultacie, spośród wszystkich osób, które mogłyby swoimi działaniami oddziaływać na
te dobra, należy wyeliminować te niekompetentne.
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W interesie świadczeniodawcy leży dbałość o godność zawodów medycznych, co następuje
poprzez utrwalanie społecznego przekonania, że ich przedstawiciele oferują rzeczywistą pomoc w
zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych, a treść udzielanych świadczeń posiada swoje uzasadnienie w
aktualnej wiedzy medycznej.
Natomiast w jednostkowym interesie pacjenta znajduje się oczekiwanie, że niezależnie od
podmiotu, od którego przyjdzie mu odebrać świadczenie zdrowotne, to będzie bezpieczne i nie narazi
go na pogorszenie stanu, w którym już się znajduje.
W ramach przedstawiania uwag na temat ograniczeń podmiotowych, wpływających na
swobodę umów, należy rozważyć zagadnienie, które jest w doktrynie regularnie marginalizowane, a
jednak odgrywa istotną rolę na gruncie praktyki, zwłaszcza kiedy dochodzi do sporu sądowego.
Rozważenia wymaga, czy umowy, których przedmiotem jest wykonanie świadczenia zdrowotnego,
którego umiejętność udzielenia z reguły nabywa się w toku doskonalenia zawodowego (np.
specjalizacji), czyni taką umowę kwalifikowaną podmiotowo. Innymi słowy, czy może ją zawrzeć tylko
świadczeniodawca posiadający specjalizację z danej dziedziny medycyny, czy także świadczeniodawca,
który legitymuje się ogólnym prawem wykonywania zawodu (np. czy lekarz bez specjalizacji z
kardiologii mógłby zawrzeć umowę, której przedmiotem jest wykonanie badania
echokardiograficznego). Zagadnienie dotyczy zwłaszcza lekarzy, stąd dalsze rozważanie będą
prowadzone z ich perspektywy.
Reprezentuję przekonanie, że lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu może
wykonywać wszelkie świadczenia zdrowotne o charakterze leczniczym, mieszczące się w zakresie
czynności zawodowych, których wykonanie nie zostało zastrzeżone przez ustawodawcę dla osób
posiadających cechę relewantną, o ile pozwalają mu na to posiadane wiadomości, umiejętności i
doświadczenie. Takie działanie nie jest czynem niedozwolonym, ani nie wykracza poza granice
swobody umów.
Czyn niedozwolony jest z założenia czynem bezprawnym. W przypadku zawartej umowy godzi
w więź obligacyjną i jednocześnie w ogólne, powszechnie obowiązujące nakazy i zakazy, wynikające z
norm prawnych oraz zasad współżycia społecznego828, ciążące w danej sytuacji na każdym. W świetle
postanowień art. 58 k.c., tak zawarta umowa musiałaby zostać poczytana za nieważną, co wydaje się
być kontrowersyjne. W polskim ustawodawstwie nie ma przepisu zakazującego kontraktowania w taki
sposób, ani tym bardziej nie istnieje norma moralna zakazująca podejmowania określonych działań
przez osoby niemające specjalizacji. Co najwyżej kodeksy etyczne zawodów medycznych formułują
powinność niewykraczania przez swoich przedstawicieli poza umiejętności zawodowe, które przecież
mogą być nabyte w różny sposób, niekoniecznie w toku specjalizacji. W rezultacie nie ma możliwości
przyjęcia konstrukcji czynu niedozwolonego.
Natomiast pogląd o przekroczeniu granic swobody umów marginalizowałby to, czy czynność
została wykonana z poszanowaniem należytej staranności, czy nie. Ustalenie czynu niedozwolonego
następowałoby nie na podstawie zachowania dłużnika, lecz jego statusu, prowadząc do zerwania z
podstawowymi założeniami odpowiedzialności kontraktowej. Działanie lekarza jest pierwotnie
legalne, jeżeli zostało wykonana w celu leczniczym w sposób odpowiadający aktualnej wiedzy
medycznej, przy prawnie doniosłej zgodzie pacjenta. Fakt nieposiadania specjalizacji z określonej
dziedziny medycyny nie powoduje, że świadczenie zdrowotne traci charakter leczniczy, podobnie jak
nie powoduje, że będzie wykonane niezgodnie z aktualną wiedzą medyczną, oczekiwaną od
modelowego specjalisty.
Po drugie brak specjalizacji nie stanowi ograniczenia swobody umów wobec brzmienia
przepisów prawa karnego z u.z.l. Art. 58 u.z.l. penalizuje udzielanie świadczeń zdrowotnych bez
uprawnień. Pod pojęciem „bez uprawnień” rozumie się wykonanie czynności leczniczych, zarówno
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przez osobę nieposiadająca dyplomu lekarza, uprawiającą medycynę niekonwencjonalną, jak też przez
osobę, która wprawdzie legitymuje się posiadaniem takiego dyplomu, ale z jakiegokolwiek powodu nie
uzyskała prawa wykonywania zawodu lub je utraciła albo której prawo to zostało zawieszone829.
Wynika z tego, że podmiotem czynu zabronionego nie jest lekarz legitymujący się prawem
wykonywania zawodu, a nieposiadający określonej specjalizacji. Dobrem prawnym chronionym przez
art. 58 u.z.l. jest monopol korporacji lekarskiej na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Zaliczają się do
niej ci, którzy posiadają prawo wykonywania zawodu, niezależnie, czy są jednocześnie specjalistami.
Świadczeniodawca wykonujący działania medyczne bez specjalizacji nie ponosi odpowiedzialności
karnej, lecz co najwyżej zawodową i to przy założeniu udowodnienia mu przekroczenia poziomu
posiadanej wiedzy, umiejętności i doświadczenia.
Poza powyższymi argumentami, należy wskazać, że procedura specjalizacyjna nie jest formą
kierunkowego kształcenia zawodowego, lecz formą podyplomowego doskonalenia zawodowego.
Mogą w niej uczestniczyć wyłącznie osoby, które posiadają już ustawową legitymację do wykonywania
zawodu medycznego. Jest wtórna względem prawa wykonywania zawodu, nie warunkuje jego nabycia.
To prawo wykonywania zawodu daje legitymację do udzielania świadczeń zdrowotnych, a jego granicą
jest posiadane przez danego świadczeniodawcę przygotowanie.
Ponadto, procedura specjalizacyjna nie jest jedyną, lecz jedną z kilku form podyplomowego
doskonalenia zawodowego. Obejmuje kompleksowe pogłębianie wiedzy z danej dziedziny medycyny.
Obok niej funkcjonują choćby organizowane przez towarzystwa naukowe kursy przygotowawcze do
wykonywania pojedynczych czynności leczniczych (zwłaszcza badań, rzadziej zabiegów), których
uczestnik nabywa wycinek wiedzy poświęcony określonej aktywności. Takie kursy są adresowane
zwłaszcza do osób nieposiadających specjalizacji. Uznając procedurę specjalizacyjną za wyłączne źródło
kwalifikacji, należałoby stwierdzić, że wiele działań towarzystw naukowych jest przejawem
bezprawnego wtargnięcia w proces edukacyjny, a tak nie jest. Są to dwie, niezależne od siebie, ścieżki
pogłębiania wiedzy i umiejętności nabytych w czasie studiów.
Co więcej, odmowa uznania reprezentowanego poglądu, wymagałoby stwierdzenia, że także
przedstawiciele zawodów medycznych, będący w toku specjalizacji, nie posiadają prawa do udzielania
świadczeń zdrowotnych objętych ich programem (przynajmniej samodzielnie), gdyż do czasu zdania
państwowego egzaminu specjalizacyjnego, ich kwalifikacje nie zostały formalnie potwierdzone. To z
kolei nie znosi konfrontacji z regułami panującymi w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia,
gdzie dopuszcza się udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby formalnie niebędące specjalistami,
jeżeli uzyskały od kierownika specjalizacji potwierdzenie wiedzy i umiejętności umożliwiających
samodzielną pracę w poradni specjalistycznej830.
Uważam, że brak specjalizacji w określonej dziedzinie medycyny nie powinien być
odzwierciedlany na płaszczyźnie swobody umów, jako podmiotowe ograniczenie kompetencji, lecz w
sferze domniemań procesowych, tworzonych dla łatwiejszego egzekwowania roszczeń przez osoby
poszkodowane. Brak specjalizacji uzasadnia domniemanie, że szkoda powstała w wyniku podjęcia
działań przez osobę nieposiadającą (przynajmniej formalnie) kwalifikacji. Domniemanie ma charakter
obalalny, co oznacza, że świadczeniodawca może wykazać kwalifikację za pomocą środków
dowodowych, jak choćby dowodu z dokumentu w postaci certyfikatów potwierdzających odbycie
przeszkolenia (kursu) do wykonania danego świadczenia zdrowotnego, czy też ostatecznie wykazać, że
udzielone przez niego świadczenie zdrowotne odpowiadało aktualnej wiedzy medycznej.
Tytuł specjalisty jest wyłącznie formalnym potwierdzeniem wiedzy z określonej dziedziny
medycyny. Stanowi zwieńczenie etapu doskonalenia podyplomowego. Jego brak nie ogranicza
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swobody zawarcia umowy na wykonanie świadczenia zdrowotnego o charakterze leczniczym, którego
umiejętność udzielenia nabywana jest zwykle w toku kształcenia podyplomowego. Taka umowa nie
jest dotknięta żadną sankcją cywilnoprawną.
Nie zmienia to faktu, że świadczeniodawca powinien dokonywać indywidualnej oceny, czy
posiadana wiedza, umiejętności i doświadczenie są wystarczające dla wykonania danego świadczenia
zdrowotnego, czy też jego treść przerasta aktualne zdolności zawodowe. Jeżeli powziąłby takie
przekonanie, powinien zaniechać działań, a jeżeli już się ich podjął, musi się liczyć z koniecznością
oceny jego zachowania z perspektywy wzorca modelowego specjalisty.
Drugi rodzaj przepisów omawianych w niniejszym punkcie dotyczy ograniczeń
przedmiotowych. Ich istota polega na zakazaniu zawierania umów, których przedmiotem świadczenia
są dobra wyłączone z obrotu lub wyłączone z obrotu w określonych warunkach.
Do pierwszej grupy należy zaliczyć umowy zmierzające do realizacji celów o charakterze
przestępnym831, jak zmiana wyglądu (rysów, owalu twarzy) w celu uniknięcia odpowiedzialności
karnej832, usunięcie linii papilarnych833, wykonanie zabiegu eutanazji, uszkodzenie ciała w celu
uniemożliwienia odbycia służby wojskowej834, komercjalizację części ciała ludzkiego835 (np.
poszczególnych organów, narządów, tkanek, gamet lub zarodków) bądź w inny sposób wyraźnie
zabronionych przez prawo.
W drugiej grupie można skategoryzować czynności, które mogą być wykonywane tylko przy
dopełnieniu ustawowego standardu ochrony, takie jak preimplantacyjną diagnostykę genetyczną w
procedurze medycznie wspomaganej prokreacji, procedurę medycznie wspomaganej prokreacji,
zabieg przerwania ciąży, transplantację i eksperyment leczniczy.
Ograniczenia przedmiotowe mogą polegać również na zapobieżeniu uzgodnieniom
określonego rodzaju, które krzywdzą interesy jednej ze stron. Za przykład służą postanowienia
wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność za umyślne wyrządzenie szkody836, także po jej
nastaniu oraz poprzez przeniesienie obowiązku jej naprawienia na osobę trzecią837, postanowienia
modyfikujące lub wyłączające teorię przyczynowości adekwatnej838, czy też postanowienia kształtujące
rozkład ciężaru dowodu odmiennie niż wynika to z art. 6 k.c. w związku z normami prawa
procesowego839. W oczywistą sprzeczność za zasadami prawa dowodowego popadają klauzule, w myśl
których następuje ograniczenie strony sporu do korzystania wyłącznie z określonych środków
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dowodowych, reguł lub twierdzeń840. Nieważne pozostają uzgodnienia, na podstawie których wyłączną
odpowiedzialność za szkodę ponosić będzie osoba, której powierzono wykonanie świadczenia
zdrowotnego841. Ponadto, nieważne będą postanowienia przyznające świadczeniodawcy wybór
sposobu naprawienia szkody.

5) Przepisy imperatywne i semiimperatywne
Dotychczasowe rozważania dotyczące ustawy, jako granicy swobody umowy o świadczenie
zdrowotne, koncentrowały się wokół regulacji ograniczających kompetencję stron w sposób
negatywny. Przepisy te wyłączały dopuszczalność ukształtowania stosunku zobowiązaniowego, nie
określając jednocześnie jego treści. Niniejszy punkt zawiera analizę drugiej grupy sygnalizowanych na
wstępie przepisów, za pomocą których ustawodawca wyznacza granice kompetencji stron w sposób
pozytywny, tj. poprzez sformułowanie norm imperatywnych i semiimperatywnych. Strony nie mogą
umownie wyłączyć, ograniczyć lub zmienić norm imperatywnych. Natomiast kompetencja do
modyfikacji norm semiimperatywnych jest dalece ograniczona.
Źródłem norm obydwu kategorii są przepisy powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
Jednakże, w odniesieniu do umowy o świadczenie zdrowotne, pierwszoplanowej roli nie odgrywają
postanowienia k.c., lecz innych ustaw, w tym administracyjnych. Mowa o ustawach regulujących rynek
zdrowia (u.d.l.), wykonywanie zawodów medycznych (u.z.l., u.z.p.p., u.d.lab. u.z.fiz., u.z.f., u.p.r.m.),
deklarujących prawa pacjenta (u.p.p.) oraz regulujących publiczny system ochrony zdrowia (u.ś.o.z.).
O ile k.c. stanowi normatywną płaszczyznę dla oceny powstania, ukształtowania i rozliczenia
relacji świadczeniodawcy i pacjenta, to treść spełnianych przez strony świadczeń precyzują
pozakodeksowe przepisy prawa, inkorporowane do stosunku zobowiązaniowego poprzez art. 56 k.c.
Wielokrotnie ich treść jest doprecyzowywana przez normy deontologiczne, tworzone przez samorządy
zawodów medycznych. Z jednej strony, definiują one na poziomie ustawy modelowy kształt relacji
świadczeniodawcy i pacjenta, z drugiej wyrażają standard ochrony pacjenta jako strony słabszej.
Postanowienia odbiegające od niego na niekorzyść pacjenta są nieważne. Nie sprzeciwiają się jednak
temu, aby standard ochrony umownie podnieść.
Przepisy imperatywne i semiimperatywne można podzielić na dwie grupy. Pierwsza obejmuje te
odnoszące się do ogólnych ram każdego stosunku zobowiązaniowego i stosunku zobowiązaniowego
określonego typu. Znajdują się tutaj przepisy k.c., w szczególności księgi I i III, dotyczące zobowiązań w
ogólności. Odpowiednie zastosowanie znajdą także przepisy regulujące umowę zlecenia, a w
niektórych przypadkach będą to również przepisy o rękojmi za wady. Przepisy tej grupy zostały opisane
w dziale II.III.III i V. Druga grupa obejmuje regulację konkretyzującą treść praw i obowiązków stron
umowy. Zaliczają się do niej przepisy wzmiankowanych ustaw oraz aktów wykonawczych, wydanych
na podstawie zawartych w ustawach upoważnień. Przepisy imperatywne i semiimperatywne tej grupy
odnoszą się do otoczenia, w jakim następuje wykonanie obowiązków świadczeniodawcy,
determinując: warunki lokalowe, techniczne, sanitarne i higieniczne (u.d.l.). W dalszej kolejności,
tworzą uniwersalny standard wykonania świadczenia zdrowotnego, obowiązków: informacyjnego,
poszanowania autonomii, prowadzenia dokumentacji medycznej oraz zachowania tajemnicy (u.z.l.,
u.z.p.p., u.d.lab. u.z.fiz., u.z.f., u.p.r.m., u.p.p.). Ponadto, w stosunku do świadczeń zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych przepisy te określają warunki i zakres ich udzielania (u.ś.o.z.).
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Strony nie mogą znieść, ani zmodyfikować na niekorzyść pacjenta ustawowych wymogów
związanych z okolicznościami wykonania świadczenia zdrowotnego842. Nieważne będą uzgodnienia w
przedmiocie odstąpienia od stawianych świadczeniodawcom wymagań, co do warunków lokalowych,
technicznych, sanitarnych, czy higienicznych.
Podobnie, strony umowy nie mogą na niekorzyść pacjenta uregulować zakresu ochrony jego
praw. Pacjent nie może się ich również jednostronnie z góry zrzec, co nie wyklucza jednak ich
niewykonywania w określonej sytuacji. Poza ustawową granicę swobody umów wykracza również
uchylenie dyrektyw wykonywania zawodów medycznych, zapisanych w regulujących je ustawach (np.
art. 4 u.z.l., art. 11 ust. 1 u.z.p.p., art. 21 u.d.lab., art. 4 ust. 1 u.z.fiz., art. 11 ust. 2 u.p.r.m.), zwłaszcza
umówienie obniżenia poziomu należytej staranności (np. polegające na uchybieniu regułom aktualnej
wiedzy medycznej).
Podstawowym, ustawowym ograniczeniem swobody umów, odnoszącym się do kreowania treści
obowiązku głównego świadczeniodawcy, jest pojęcie świadczenia zdrowotnego. Przedmiotem
opisywanej umowy niemoże być zachowanie, które w świetle istniejącej definicji legalnej, nie spełnia
przesłanek uznania go za świadczenie zdrowotne843.
Analizując dalsze postanowienia wykraczające przeciwko ustawowej regulacji pozostałych
obowiązków umownych, należy stwierdzić, że nieważne będą uzgodnienia zwalniające
świadczeniodawcę z realizacji obowiązku informacyjnego lub ograniczające jego zakres. Za nieważne
należy uznać postanowienia, poprzez które pacjent z góry zrzeka się uprawnienia do otrzymania
informacji oraz poprzez które oświadcza, że: został wyczerpująco poinformowany o ryzykach zabiegu,
wyraża zgodę na otrzymanie informacji od dowolnego członka personelu medycznego, w tym
nielekarskiego, upoważnia do wykonania obowiązku informacyjnego w dowolnym czasie przed
udzieleniem świadczenia zdrowotnego, jak też w dowolnej formie (np. wyłącznie na formularzu).
Granicy swobody umów nie przekracza postanowienie, w którym pacjent potwierdza, że odbył
rozmowę informującą. Jest to wzmianka nakierowana na okoliczność prowadzenia rozmowy, a nie
okoliczność jej treści844. W dalszej mierze świadczeniodawcy pozostaje udowodnić, że podczas
rozmowy przekazał informację w sposób odpowiadający standardowi ustawowemu. Legalne będą
również uzgodnienia stron, poprzez które następuje rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych
do otrzymania informacji o pacjencie w ogóle, jak też otrzymania informacji w określonych sytuacjach.
Stroną takiego porozumienia nie może być jednak osoba trzecia, niebędąca przedstawicielem
ustawowym pacjenta, która zawarła umowę na jego rzecz. Dysponentem informacji jest pacjent, który
wykonuje swoje uprawnienie samodzielnie lub za pomocą przedstawiciela ustawowego. Możliwym
jest umowne rozszerzenie zakresu przekazywanych pacjentowi informacji, zarówno przez ich
pogłębienie w odniesieniu do tych już podawanych (np. o wszelkie możliwe powikłania), jak też
podanie nowych, nieobjętych obecnie zakresem pouczenia (np. informacja o kosztach przyszłego
leczenia wobec wyboru danej metody).
Sprzeczne z ustawą będą postanowienia wyłączające zasadę działania w oparciu o zgodę
pacjenta, zmieniające reguły jej udzielania, jej skutki, zakazujące odwołania, czy modyfikujące
ustawowe przesłanki dopuszczające wykonanie świadczenia zdrowotnego w braku zgody845. Ponadto,
poza ustawową granicę swobody umów wykraczają postanowienia, w których pacjent ex ante zgadza
się na wszystkie działania świadczeniodawcy.
Sprzeczne z ustawą będą także wszelkie postanowienia, które modyfikują na niekorzyść pacjenta
realizację obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej. Mowa o uzgodnieniu odmiennej
systematyki dokumentacji medycznej, innych warunków i form jej prowadzenia, innego zakresu
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rejestrowanych danych, odmiennych momentów czasowych jej sporządzania, warunków poprawiania,
udostępniania, czy przechowywania. Za nieważne należy uznawać postanowienia ograniczające liczbę
osób, które pacjent może upoważnić do uzyskania informacji na swój temat, jak też do dostępu do jego
dokumentacji medycznej oraz te, które uzależniają udostępnienie dokumentacji od upływu
określonego terminu (np. nie wcześniej niż w ciągu 14 dni od zgłoszenia wniosku) lub uzależniające jej
wydanie od złożenia wniosku na piśmie846. Jeżeli umowa została zawarta poza ramami publicznego
systemu ochrony zdrowia, strony mogą uzgodnić zniszczenie dokumentacji przed upływem okresu jej
przechowywania. W takim wypadku ustawowy termin przechowania dokumentacji służy wyłącznie
interesom pacjenta, który może zrezygnować z przewidzianej dla niego ochrony.
Sprzeczne z ustawą będą wszelkie uzgodnienia, które modyfikowałyby na niekorzyść pacjenta
zakres wynikającej z przepisów prawa ochrony dotyczących go danych wrażliwych lub ograniczały
zakres tajemnicy świadczeniodawcy. Nieważne będą postanowienia wyznaczające zakres miejscowy i
temporalny trwania obowiązku poufności, w szczególności wiążąc go z początkiem i końcem więzi
umownej, ograniczające konieczność zachowania tajemnicy do informacji przekazanych lub
utrwalonych jedynie w określonej formie, czy poznanych w okolicznościach węższych niż „w związku”
z wykonywaniem zawodu. Nieważne będą treści poprzez które pacjent, niezależnie od okoliczności
przypadku, ex ante, wyraża ogólną zgodę na ujawnienie związanych z nim informacji. Istotą tajemnicy
jest ochrona prywatności pacjenta, zwolnienie z niej nie powinno następować w abstrakcyjnych
okolicznościach, które niosą za sobą nieznane niebezpieczeństwa847. Natomiast przedmiotem
uzgodnień mogą być postanowienia przewidujące zachowanie dyskrecji wszelkich informacji, a nie
wyłącznie tych powziętych w związku z wykonywaniem zawodu, czy zastrzeżenie kar umownych na
wypadek naruszenia poufności. Podobnie, nic nie stoi na przeszkodzie, aby strony dokonały
dwustronnego szczegółowego uzgodnienia co do sposobu i celu zadysponowania informacjami ze sfery
życia prywatnego pacjenta848.
Najmniejszy zakres swobody występuje w stosunkach prawa medycznego nawiązanych w ramach
publicznego systemu ochrony zdrowia, który przewiduje dalsze ograniczenia. Jego konstrukcja
sprowadza świadczeniodawcę do roli wykonawcy procedur medycznych wybranych przez państwo
(świadczeń gwarantowanych). Rozliczone ze środków publicznych będzie tylko takie świadczenie
zdrowotne, które zostało wykonane wobec osoby legitymowanej (tj. spełniającej przesłankę
podmiotową) na zasadach i w zakresie wskazanym w u.ś.o.z. (tj. przy spełnieniu przesłanki
przedmiotowej).
Osobami legitymowanymi podmiotowo do otrzymania świadczenia finansowanego ze
środków publicznych są świadczeniobiorcy w rozumieniu art. 2 u.ś.o.z. Zasadami świadczenia są
formalne reguły postępowania ze świadczeniobiorcami, określone w art. 132, art. 20 ust. 1, art. 56, art.
57, art. 58, art. 60 u.ś.o.z., oraz art. 48 u.r.849 Zakres świadczeń finansowanych ze środków publicznych
to pozytywnie zdefiniowany katalog procedur medycznych, ustalany na podstawie art. 15 ust. 2 oraz
art. 31d u.ś.o.z. Ostatni przepis zawiera upoważnienie dla Ministra Zdrowia do określenia w formie
rozporządzenia wykazu świadczeń (dalej: rozporządzenia koszykowe), których sfinansowania w
zakresach wskazanych w art. 15 ust. 2 u.ś.o.z. podejmuje się władza publiczna. Procedury medyczne
wymienione w rozporządzeniach koszykowych, są jedynie kandydatami na świadczenia
gwarantowane. Stają się nimi dopiero wówczas, gdy świadczeniodawca wykona je zgodnie z zasadami
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określonymi w u.ś.o.z. na rzecz osoby spełniającej przesłankę podmiotową. Podmiot, który zawarł
umowę z NFZ, wykonuje świadczenie zdrowotne odpowiadające procedurze medycznej
wyszczególnionej w rozporządzeniu koszykowym, jeżeli wymaga tego zaspokojenie potrzeby
zdrowotnej pacjenta. Strony nie mogą umówić innej treści świadczenia zdrowotnego niż ta
sformułowana w akcie wykonawczym. W przeciwnym razie aktywność podmiotu wykonującego
działalność leczniczą nie stanowi świadczenia gwarantowanego i nie podlega sfinansowaniu ze
środków publicznych.
W drodze wyjątku, kiedy zastosowana w rozporządzeniu koszykowym formuła językowa,
opisująca podlegającą finansowaniu procedurę medyczną jest ogólna (celowo lub nie), nie wskazuje
metody postępowania, materiału koniecznego do użycia lub sprzętu medycznego, świadczeniodawca
i pacjent mogą podjąć uzgodnienia niezbędne dla jej skonkretyzowania w ramach przysługującej im
swobody wyboru terapii.
Jedynie na marginesie rozważań należy wskazać, że ramy publicznego systemu ochrony zdrowia
nie ograniczają podmiotowej kompetencji stron do pozasystemowego zawierania umów, których
przedmiot byłby tożsamy z treścią udzielanych już świadczeń gwarantowanych. Dotyczy to wszystkich
świadczeniodawców, także SPZOZów, co szeroko opisywałem w innej swojej pracy850.
Pośród zagadnień analizowanych w niniejszym punkcie, szczególną uwagę należy poświęcić art.
5 u.p.p., zgodnie z którym kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony
przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia
epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a w przypadku praw, o
których mowa w art. 33 ust. 1 u.p.p. (prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub
korespondencyjnego z innymi osobami), także ze względu na możliwości organizacyjne podmiotu. Art.
5 u.p.p. odgrywa bardzo istotną rolę w kształtowaniu treści zobowiązania.
We wskazanym przepisie ustawodawca przyznał profesjonalnej stronie kontraktu kompetencję
do ograniczenia praw pacjenta. Ta zaś wywiera skutek także poza u.p.p., bowiem uprawnieniom
pacjenta odpowiadają obowiązki świadczeniodawcy, opisane w ustawach odrębnych. W świetle
dotychczasowych wywodów kompetencja świadczeniodawcy jest jednostronnym prawem strony
umowy do ograniczenia skutków, jakie wywołuje czynność prawna, wynikającym wprost z ustawy.
Literalna wykładnia art. 5 u.p.p. prowadzi do wniosku, że ustawodawca przyznaje profesjonalnej
stronie umowy uprawnienie do interpretacji i zmiany treści zobowiązania, a dokładnie modyfikacji
swoich obowiązków oraz stwierdzenia zgodności świadczenia z umową. W moim przekonaniu skutki
wykładni literalnej przepisu nie mogą być zaakceptowane. Można wręcz zaryzykować twierdzenie, że
w u.p.p. ustawodawca zalegalizował mechanizm, który w odniesieniu do stosunków innego rodzaju
należałoby uznać za klauzule abuzywne opisane odpowiednio w art. 3853 pkt 9, 10, 11 k.c.
Względem istniejącego rozwiązania można sformułować następujące zarzuty. Po pierwsze,
kontrowersyjny jest już sam zakres podmiotowy. Wpływ na treść zobowiązania ma nie tyle sama
strona, co jej pracownicy lub współpracownicy (kierownik lub upoważniony lekarz), którzy z
formalnego punktu widzenia nie muszą brać udziału w wykonaniu oznaczonego zobowiązania. Innymi
słowy, wpływ na treść umowy ma podmiot trzeci, który może nawet nie być zaangażowany w proces
wykonywania obowiązków umownych (np. upoważniony lekarz, który nie leczy pacjenta).
Po drugie, zbyt szeroko został określony zakres przedmiotowy. Z obecnej formuły zdania
pierwszego można odczytać, iż przedmiotem ograniczenia są wszystkie prawa pacjenta, a więc także
te, które odzwierciedlają obowiązki umowne świadczeniodawcy, zarówno główne, jak i uboczne.
Po trzecie, podstawą ograniczenia praw są klauzule generalne w postaci zagrożenia
epidemiologicznego i bezpieczeństwa zdrowotnego. O ile pierwszy termin został zdefiniowany w art. 2
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pkt 31 u.ch.z., to drugi pozostaje sformułowaniem nieostrym, wobec którego istnieje groźba dowolnej
interpretacji. Jednocześnie można mieć wątpliwości, czy klauzule te są względem siebie rozłączne, gdyż
zagrożenie epidemiologiczne zawsze stanowi dla pacjenta zagrożenie zdrowotne.
W związku z powyższym, świadczeniodawca może jednostronnie i wiążąco dla pacjenta
zinterpretować okoliczności uzasadniające ograniczenie korzystania z jego praw, na tej podstawie
zmienić zakres swojego zobowiązania, poprzez uszczuplenie go o niektóre skutki inkorporowane do
jego treści poprzez art. 56 k.c., a w końcu stwierdzić zgodność z umową spełnionego w ten sposób
świadczenia.
Uważam, że interpretując art. 5 u.p.p. nie można poprzestać na wykładni literalnej przepisu.
Niezbędne jest odwołanie do wykładni systemowej, celowościowej oraz historycznej. W przeciwnym
razie założenie o racjonalności ustawodawcy byłoby wątpliwe.
Art. 5 znajduje się w rozdziale pierwszym u.p.p., zawierającym przepisy ogólne. Poprzedza on
rozdział 2, począwszy od którego ustawodawca kataloguje prawa pacjenta. Oznacza to, że art. 5 u.p.p.
został wyciągnięty do części wspólnej ustawy, dając podstawę do formułowania odstępstw od reguły
przestrzegania praw pacjenta. Mając na uwadze, iż jest to wyjątek dotyczący relacji o charakterze
jednostronnie profesjonalnym, zbudowanej na szczególnym zaufaniu i dotyczącej dóbr szczególnie
cennych dla człowieka, jego interpretacja musi podlegać bardzo ścisłej wykładni zawężającej, a
wszelkie wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść pacjenta.
Celem przepisu jest uchylenie ustawowej ochrony pacjenta w sytuacjach ekstremalnych, kiedy jej
utrzymywanie może paradoksalnie przynieść więcej szkody niż korzyści. Dlatego też ograniczenie praw
pacjenta musi być środkiem ultima ratio.
Formuła przepisu zawiera refleks tradycji paternalistycznej. Decyzja o sposobie postępowania z
pacjentem zostaje powierzona kierownikowi lub upoważnionemu lekarzowi. Ich rozstrzygnięcie należy
traktować jak decyzję samego świadczeniodawcy, któremu pacjent zawierzył, zawierając z nim umowę.
Świadczeniodawcę obciążają wszelkie konsekwencje działań i zaniechań kierownika lub
upoważnionego lekarza. Nie może się ekskulpować od skutków ich działań. Powierzenie kompetencji
tak daleko ingerującej w treść stosunku zobowiązaniowego świadczy o szczególnym zaufaniu
ustawodawcy do podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Mimo to powinno być opatrzone
silną gwarancją wykluczenia dowolności podejmowanych decyzji. Legalność ograniczenia praw
pacjenta powinna być badana w sposób podobny do oceny legalności ograniczeń wolności i praw
konstytucyjnych. Musi istnieć konieczność wprowadzenia ograniczenia, oceniana według kryterium
przydatności, konieczności sensu stricto oraz proporcjonalności. Po drugie, musi istnieć funkcjonalny
związek ograniczenia z realizacją wartości, która w ten sposób będzie chroniona, przy jednoczesnym
zakazie naruszania istoty danego prawa. Świadczeniodawca nie może wyłączyć uprawnienia pacjenta
w ogóle. Może je tylko ograniczyć, jednakże powinien to zrobić tak, aby nie pozostało iluzoryczne. Z
tego względu, uważam, że zastosowanie zdania pierwszego analizowanego przepisu powinno być
indywidualną reakcją na okoliczności konkretnego przypadku, co wykluczałoby uniwersalne
formułowanie ograniczeń w ogólnych warunkach umów.
Wreszcie, ograniczenie nie może dotyczyć praw, które korespondują z umownymi obowiązkami
głównymi i ubocznymi świadczeniodawcy, tj. należycie starannym wykonaniem świadczenia
zdrowotnego, spełnieniem obowiązku informacyjnego, poszanowaniem autonomii pacjenta,
prowadzeniem dokumentacji medycznej oraz zachowaniem tajemnicy851.
W ramach postulatów de lege ferenda uważam, że art. 5 u.p.p. wymaga zmiany, tak aby jego
wykładnia literalna nie prowadziła do wyników zaburzających ustawowo zbudowaną równowagę stron
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umowy o świadczenie zdrowotne. Przepis należy doprecyzować podmiotowo oraz przedmiotowo,
zwłaszcza poprzez wskazanie praw niepodlegających ograniczeniu w ogóle, sformułowanie definicji
bezpieczeństwa zdrowotnego oraz dalszych przesłanek eliminujących ryzyko dowolności decyzji,
pozwalających ocenić jej legalność.

3. Zasady współżycia społecznego jako granica umowy o świadczenie zdrowotne
Za godzące w zasady współżycia społecznego uznaję umowy i ich postanowienia naruszające
moralne reguły postępowania852.
Postanowienia przekraczające tę granice, to te, w świetle których pacjent zobowiązuje się nie
korzystać ze swoich wolności, jak np. nie odwoływać się do swoich przekonań religijnych, które
mogłyby wpływać na przebieg lub treść świadczenia zdrowotnego, nie korzystać z wolności poruszania
się, jeśli nie jest to uzasadnione żadnym dobrem, czy poddawać się przymusowi bezpośredniemu,
niezależnie od okoliczności.
Przeciwko zasadom współżycia społecznego będą wykraczały kontrakty, których treść
bezpośrednio lub pośrednio prowadzi do naruszenia godności człowieka. Za nieważne powinny
uchodzić umowy o germialne terapie genowe, powodujące dziedziczne zmiany sekwencji genów, a
przez to trwale ingerujące w genotyp kolejnych pokoleń. Uwaga ta dotyczy również somatycznych
terapii genowych, powodujących zmiany jedynie u osobnika, u którego są dokonywane w zakresie, w
jakim nie zmierzają do eliminacji lub ograniczenia choroby, lecz poprawienia wybranej przez niego
cechy (np. zwiększenie wydolności tlenowej organizmu u osób trenujących maraton). Naruszające
godność człowieka są umowy zakładające komercjalizację jego ciała, przewidujące klonowanie ludzi,
udzielenie świadczenia zdrowotnego o charakterze nieleczniczym bazującym na wykorzystaniu
komórek macierzystych zarodków853 oraz prowadzenie uporczywej terapii przy braku stosownego
oświadczenia pacjenta854.
W tej kategorii można też upatrywać porozumień marginalizujących istotę powołania
zawodowego świadczeniodawcy, sprowadzając go do roli wykonawcy bezmyślnych, wręcz
wynikających z lekkomyślności pacjenta usług, które trudno uznać za społecznie akceptowane, takich
jak spiłowanie zdrowych koron zębowych w określony kształt, wyrwanie zdrowych zębów i zastąpienie
ich złotymi implantami, rozszczepienie języka, wykonanie otworów w dłoniach lub usuniecie oczu aby
w ich miejsce wstawić elektroniczną protezę855. Celem umowy nie może być świadczenie usług,
przynoszących jednej ze stron, w zamian za ekonomiczny ekwiwalent, bezpowrotny uszczerbek na
zdrowiu, czy grożących nawet utratą życia856.
Poza tę granicę wykraczają uzgodnienia sprzeczne z etyką zawodową i prawem samorządu857, do
którego należy świadczeniodawca, jak wystawianie życzeniowych zwolnień i zaświadczeń lekarskich,
recept lub zleceń na środki lecznicze bądź wyroby medyczne, które mają zostać przeznaczone do celów
innych niż lecznicze. Wydaje się jednak, że kiedy normy deontologiczne nie dopełniają treści lub celu
przepisów ustaw, to wówczas wykroczenie przeciwko nim nie powinno być potraktowane jako
przekroczenie granic swobody umów. W takim wypadku ocena ich niezachowania powinna być
prowadzona wyłącznie na płaszczyźnie odpowiedzialności zawodowej.
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W świetle wypowiedzi orzecznictwa, to z zasad współżycia społecznego należy wywodzić
obowiązek przeprowadzania zabiegów zgodnie ze sztuką lekarską i z najwyższą starannością
wymaganą od profesjonalistów w zakresie medycyny858. Układając treść świadczenia zdrowotnego,
strony korzystają ze swobody wyboru terapii, która jest refleksem swobody umów. Ze swobody
wyboru terapii korzystają obydwie strony, jednakże charakter uczestnictwa w procesie decyzyjnym
każdej z nich jest odmienny. Szczególna pozycja profesjonalisty czyni z niego podmiot odpowiedzialny
za zaproponowanie ścieżki postępowania oraz pouczenie o alternatywnych możliwościach. Posiadana
przez niego wiedza specjalna, umiejętności, doświadczenie, jak też fakt, że to on będzie realizował
wybraną terapię i ponosił odpowiedzialność za jej przeprowadzenie859, czyni z niego przewodnika
pacjenta, który w obliczu udzielonych informacji podejmie ostateczną decyzję. Granicą swobody
wyboru terapii jest aktualna wiedza medyczna. Wykroczenie przeciwko aktualnej wiedzy medycznej
jest wykroczeniem przeciwko zasadom współżycia społecznego. Zatem świadczeniodawca może
zaproponować, a pacjent zaakceptować każde świadczenie zdrowotne, wykonywane każdą metodą, o
ile jego treść odpowiada regułom aktualnej wiedzy medycznej, pozwalając osiągnąć cel zobowiązania.
Nie musi być to sposób najbezpieczniejszy, lecz najlepiej zaspokajający interes umowy pacjenta860.
Od swobody wyboru terapii należy odróżnić swobodę jej wdrożenia. Swoboda wdrożenia terapii
jest możliwością postępowania z pacjentem w granicach wybranej dla niego i zaakceptowanej terapii.
Granice tej swobody wyznacza zgoda pacjenta. Wkroczenie w sferę jego dóbr osobistych wymaga
autoryzacji. Jej brak nie wyznacza obiektywnej granicy tego, o co strony mogą się umówić, lecz
świadczy o subiektywnym braku chęci jednej z nich do kontraktowania w określony sposób, a w efekcie
braku woli poddania się określonym działaniom861.
Powyższe oznacza, że umówienie się o wykonanie danego świadczenia zdrowotnego nie może
uchybiać aktualnej wiedzy medycznej, a jego wdrożenie następuje w granicach zgody pacjenta.
Dotychczasowe rozważania pokazują, że uzgodnienie świadczenia zdrowotnego, którego treść
narusza reguły aktualnej wiedzy medycznej, jest co do zasady niedopuszczalne, pociągając za sobą
skutek nieważności postanowienia. Świadczeniodawca nie powinien posługiwać się przestarzałym
sprzętem i narzędziami, jak też nie powinien wykorzystywać metod zarzuconych862, dekompletować
sekwencji czynności składających się na całokształt procedury medycznej.
Od powyższej zasady dopuszczam dwa wyjątki. Pierwszy dotyczy sytuacji kiedy świadczeniodawca
działa w ramach przymusu kontraktowania względem pacjenta, który z przyczyn światopoglądowych
odmawia odebrania świadczenia zdrowotnego odpowiadającego regułom aktualnej wiedzy medycznej
(np. odmowa transfuzji krwi lub zastosowania preparatów krwiopochodnych przez Świadków Jehowy).
Wówczas prowadzenie leczenia wyłącznie w oparciu o preparaty przyśpieszające produkcję krwi przez
organizm, choć odstaje od przyjętych zasad postępowania, jest uzasadnione wolnością wyznania
pacjenta. Zachowanie należytej staranności poprzez zastosowanie reguł aktualnej wiedzy medycznej
nie może prowadzić do naruszenia konstytucyjnych wolności i praw jednostki. Przeciwny pogląd
doprowadziłby do uprzedmiotowienia pacjenta. Z drugiej strony, świadczeniodawca nie ma obowiązku
świadczenia z naruszeniem reguł aktualnej wiedzy medycznej. Dlatego też, żądanie przez pacjenta ich
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o co strony mogą się umówić, lecz to, co w danych okolicznościach podmiot wykonujący działalność leczniczą
może świadczyć.
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Wyrok SN z dnia 10 lutego 2010 r., sygn. akt V CSK 287/09, LEX nr 786561; M. Nesterowicz, Glosa do wyroku
SN z dnia 28 października 1983 r., sygn. akt II CR 358/83, LEX nr 231515.
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uchybieniu w sytuacji, kiedy nie występuje stan nagłego zagrożenia zdrowotnego, może uchodzić za
ważną przyczynę usprawiedliwiającą odmowę zawarcia umowy, wykonanie świadczenia lub
rozwiązania kontraktu.
W zakresie przedstawionego wyjątku nie mieszczą się przypadki, kiedy ogólne reguły
postępowania należy dostosować do indywidualnych cech pacjenta, mogących wpływać na sposób
działania świadczeniodawcy (np. zastosowanie innej dawki lub stężenia środka leczniczego wobec
pacjenta anemika, pacjenta otyłego lub pacjenta o specyficznych symptomach chorobowych, czy słabej
kondycji). Przykład ten nie obrazuje odstąpienia od zachowania reguł aktualnej wiedzy medycznej, lecz
ich dostosowanie do indywidualnej sytuacji zdrowotnej pacjenta. Nie dochodzi do przeciwstawienia
sobie aktualnej wiedzy medycznej, na której bazuje standard medyczny z aktualną wiedzą medyczną
znajdującą zastosowanie w indywidualnym przypadku. Jest to ta sama wiedza medyczna, wynikająca z
obiektywnej i ogólnej reguły, a dostosowania i rozwinięta w konkretnej sytuacji zdrowotnej pacjenta.
Drugi wyjątek dotyczy wykonywania świadczenia zdrowotnego w sposób eksperymentalny. Taki
stan może wynikać z pozostawania danej metody w fazie testów, ciągłego jej doskonalenia, jak też
dalszego ustalania towarzyszących ryzyk oraz prawdopodobieństwa ich spełnienia. Wówczas
wykonanie świadczenia zdrowotnego wymaga poszanowania przepisów rozdziału IV u.z.l.
Świadczenie zdrowotne jest objęte domniemaniem udzielenia go w sposób odpowiadający
aktualnej wiedzy medycznej. Strony nie muszą formułować osobnego postanowienia umownego, gdyż
dyrektywa ta wynika wprost z ustaw oraz zasad współżycia społecznego. Wyraźnego uzgodnienia
wymaga natomiast odstąpienie od niej na rzecz jednego z wyjątków. Strony nie powinny poprzestawać
na generalnym dopuszczeniu odstępstwa, lecz precyzyjnie ustalić na czym ono polega i w którym
momencie nastąpi.

4. Właściwość stosunku jako granica swobody umowy o świadczenie zdrowotne
Właściwość (natura) stosunku jest kategorią niejasną, a jej samodzielność budzi w doktrynie
wątpliwości863. W literaturze864 i orzecznictwie865 wielokrotnie podejmowano próbę wyłożenia tego
terminu. Analiza poszczególnych koncepcji przekracza ramy niniejszego opracowania, dlatego nie
wdając się w jej prowadzenie, ogólnie przyjmuję, że pod tym pojęciem rozumiem główne cechy
(niekoniecznie elementy istotne) charakterystyczne zobowiązaniowego stosunku prawnego, jako
pewnego modelu relacji między podmiotami prawa. Wyróżnieniu podlega właściwość każdego
zobowiązaniowego stosunku prawnego, pewnej jego kategorii oraz właściwość stosunku określonego
typu866. W literaturze wskazuje się cechy składające się na naturę stosunku, jak to, że stosunek ten nie
863

M. Safjan, Zasada swobody umów (Uwagi wstępne na tle wykładni art. 3531 k.c.), PiP 4/1993, s. 16; K. Osajda,
Właściwość (natura) stosunku prawnego jako ograniczenie zasady swobody umów (w:) Prawo kontraktów (red.
Z. Kuniewicz, D. Sokołowska), Warszawa 2017, s. 326-328.
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M. Safjan, Zasada…, s. 15 i n.; J. Guść, O właściwości (naturze) stosunku prawnego, Państwo i Prawo 4/1997,s.
18 i n.; M. Szczygieł, Właściwość (natura) stosunku zobowiązaniowego jako ograniczenie zasady swobody umów,
Pal. 1998, Nr 7-8, s. 17 i n.; M. Olechowski, Porządek publiczny jako ograniczenie swobody umów, PiP 4/1999, s.
71; E. Łętowska, Prawo…, s. 286-291; Z. Radwański, System Prawa Prywatego, Tom 2, Prawo cywilne – część
ogólna (red. Z. Radwański), Warszawa 2008, s. 236-237; R. Trzaskowski, Granice…, s. 300 i n.; P. Machnikowski,
Swoboda umów według art. 353¹ kc: konstrukcja prawna, Warszawa 2005, s. 320 i n.
865
uchwała SN z dnia 22 maja 1991 r., sygn. akt III CZP 15/91, OSNC 1992 nr 1, poz. 1; wyrok SN z dnia 8 lutego
2007 r., sygn. akt I CSK 420/06, "Izba Cywilna" 2008, nr 12, s. 42 (orzeczenia prezentujące szerokie rozumienie
pojęcia właściwości stosunku prawnego); wyrok SN z dnia 4 stycznia 2007 r., sygn. akt V CSK 388/06, OSNC 2007,
nr 12, poz. 183, wyrok SN z dnia 13 lipca 2005 r., sygn. akt I CK 67/05, "Prawo Bankowe" 2005, nr 12, s. 8
(orzeczenia prezentujące wąskie rozumienie pojęcia właściwości stosunku prawnego).
866
P. Machnikowski, Kodeks cywilny…, s. 551-552.
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może unicestwiać, ani nadmiernie ograniczać wolności strony, powinien dać stronom pewność co do
przysługujących im praw i ciążących na nich obowiązków, musi go cechować minimum racjonalności i
użyteczności, jak też musi mieć względny charakter867.
Trudność w uchwyceniu na czym polega istota właściwości (natury) zobowiązania sprawia, że jej
naruszenie wielokrotnie będzie wiązało się z jednoczesnym uchybieniem ustawie lub zasadom
współżycia społecznego868. Rzadko będzie występowało w zupełnie czystej postaci, co prowadzi do
wniosku o raczej pomocniczym charakterze tej granicy.
Na gruncie pojęcia właściwości (natury) stosunku zobowiązaniowego, zdecydowanie łatwiej
wskazać klauzule, które tę właściwość naruszają, niż pozostają z nią zgodne. Dlatego dalsze rozważania
będą prowadzone głównie od strony negatywnej.
W moim przekonaniu sprzeczną z właściwością (naturą) stosunku cywilnoprawnego w ogólności,
a zwłaszcza z właściwością (naturą) umowy o świadczenie zdrowotne będą postanowienia, w których
pacjent oddaje się do całkowitej dyspozycji świadczeniodawcy, pozwalając mu na jednostronne
ustalenie warunków i przebiegu procesu świadczenia, co nie tylko zaciera fundamentalną różnicę
między stosunkiem cywilnoprawnym a administracyjnoprawnym869, ale w ogóle marginalizuje
autonomię pacjenta na wszystkich etapach procesu terapeutycznego.
Tę granicę będą przekraczały postanowienia przewidujące dla zastrzegającego świadczenie na
rzecz trzeciego uzyskanie dostępu do informacji zebranych o nim w toku wykonywania umowy, jak też
przyznające legitymacje do ogólnego egzekwowania praw należnych pacjentowi.
Za sprzeczne z właściwością (naturą) zobowiązania będą uchodziły postanowienia
marginalizujące szczególne zaufanie, dopuszczające jednostronną zmianę osoby przyrzeczonego przez
świadczeniodawcę wykonawcy świadczenia zdrowotnego lub jego części.
Za takie można uważać również postanowienia przewidujące działania, które nie są
podejmowane dla dobra pacjenta, jak obowiązek pozostawania w leczeniu niezależnie od stanu
zdrowia.
Strony nie mogą umownie wyłączyć obowiązku zapewnienia pacjentowi bezpieczeństwa w
okresie realizacji umowy, a co za tym idzie odpowiedzialności świadczeniodawcy za szkodę wyrządzoną
przy okazji wykonania świadczenia zdrowotnego wobec materializacji ryzyka pochodzącego z
otoczenia.
Jeżeli świadczeniodawca, zgodnie z ogólną charakterystyką zobowiązania, przyrzeka świadczyć z
należytą starannością, sprzecznym z właściwością (naturą) stosunku będzie uzgodnienie zapłaty
wynagrodzenia jedynie w razie wyleczenia870. Jednakże nie widzę przeszkód dla przyjęcia
dopuszczalności zapłaty wynagrodzenia za tzw. sukces jako wynagrodzenia dodatkowego.
Sukces terapeutyczny jest dodatkowo wynagradzany, jeżeli nastąpi wskutek starannych dążeń
świadczeniodawcy. Problematycznym jest jednak, czy dany rezultat, wolą stron, może być z założenia
włączony do treści umowy, czy też z uwagi na jej cechę starannego działania, takie postanowienie
pozostawałoby sprzeczne z naturą zobowiązania. W literaturze prezentowane są na ten temat trzy
poglądy.
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P. Machnikowski, Kodeks cywilny…, s. 552.
K. Osajda, Właściwość (natura)…, s. 318
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J. Guść, O właściwości…, PiP 4/1997, s. 19. Także orzecznictwo wyrażało pogląd, iż sprzeczne z naturą umowy
gospodarczej pozostaje pozostawienie w ręku jednej tylko strony możliwości dowolnej zmiany jej warunków,
gdyż jej istota pozwala realizować interesy każdej ze stron poprzez uzgadnianie woli: wyrok SN z dnia 22 maja
1991 r., sygn. akt III CZP 15/91, LEX nr 3674.
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R. Trzaskowski, Granice…, s. 437; K. Osajda, Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część ogólna Tom III A
(red. K. Osajda), Warszawa 2017, s. 50.
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W świetle pierwszego, przyrzeczenie rezultatu jest dopuszczalne871. Wiedza, umiejętności,
doświadczenie świadczeniodawcy oraz pozostające do jego dyspozycji zaplecze techniczne, pozwalają
mu twierdzić, że w indywidualnej sytuacji zdrowotnej pacjenta, jest w stanie osiągnąć określony efekt.
Tym samym, z własnej woli przyjmuje na siebie surowsze reguły oceny wykonania zobowiązania.
Zgodnie z drugim poglądem, świadczeniodawca może się zobowiązać do rezultatu jedynie w
wypadkach małej wagi, w których pomyślny wynik jest praktycznie pewny, nie zaś w wypadkach
zwykłych, w których występuje miara niepewności. Umowa tego rodzaju byłaby sprzeczna z godnością
zawodową i nieważna jako przeciwna porządkowi publicznemu i dobrym obyczajom872.
W świetle trzeciego stanowiska, przedmiotowe uzgodnienie jest nieważne, bowiem sprzeciwia
się naturze stosunku, z której wynika, że ten jest zobowiązaniem starannego działania873. Inni jego
zwolennicy argumentują również, że takie zobowiązanie jest sprzeczne ze zwyczajem medycznym874.
Osobiście opowiadam się za pierwszym poglądem. Właściwość umowy o świadczenie zdrowotne
bezwzględnie nie wyklucza przyrzeczenia rezultatu. Zobowiązania są zobowiązaniami starannego
działania lub rezultatu nie zawsze ze swej natury (która może być bardzo złożona), ale także z woli
stron, które uzgadniają do czego zobowiązuje się dłużnik875. Przyrzeczenie rezultatu nie implikuje od
razu zawarcia umowy o dzieło, lecz wzbogaca treść zobowiązania o efekt.
Jeżeli w danych okolicznościach faktycznych sprawy, aktualna wiedza medyczna nie sprzeciwia
się przyrzeczeniu rezultatu, kreśląc przed stronami wysoce prawdopodobne perspektywy pożądanego
skutku, włączenie go do treści zobowiązania nie powinno być z góry wykluczone. Taki pogląd byłby zbyt
daleko idący, nadmiernie krępując swobodę stron.
Po drugie, traktowanie tej umowy w kategoriach zobowiązania starannego działania, zapewnia
minimalny standard ochrony świadczeniodawcy przed powszechnymi oczekiwaniami pacjentów, za
które trudno ich winić. Jeżeli jednak świadczeniodawca, jako silniejsza strona umowy, świadomie godzi
się na osłabienie przysługującej mu ochrony, wzmacniając (zwłaszcza procesowo) pozycję kontrahenta,
prawo nie powinno tego z góry wykluczać.
Po trzecie, postęp medyczny wpływa na coraz większą przewidywalność i pewność
otrzymywanych efektów. Jeżeli sama doktryna i orzecznictwo mają problem z jednoznaczną
871

S. Garlicki, Cywilna odpowiedzialność…, s. 26; P. Laskorzyński, Ł. Kowalczyk, Zobowiązania…, s. 97; A.
Pyrzyńska, Problemy chirurgii…; A. Niewęgłowski, Wyrok…, s. 139; A. Ulanowska, Odpowiedzialność…, s. 775; W.
Borysiak, System Prawa Medycznego…, s. 472-473, 485-486. Taki wniosek można wysnuć z rozważań Z. Strusa,
Przedawnienie roszczeń za szkody na osobie, PiM 3/2006, s. 66. Ponadto: F. Wenzel, Handbuch des Fachanwalts
Medizinrecht, Hermann Luchterhand Verlag 2013, Kap. 4 rn 9; Ch. Lafontaine, PraxisKommentar…, s. 2241; M.
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Szczygieł, Właściwość…, s. 18; J. Jastrzębski, O umownych modyfikacjach podstawy odpowiedzialności
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kwalifikacją danego świadczenia zdrowotnego, jako świadczenia starannego działania lub rezultatu,
trudno, aby ich stanowisko było decydujące i marginalizowało wiedzę specjalną, doświadczenie i
umiejętności, posiadane przez profesjonalistów, twierdzących, że są w stanie osiągnąć dany efekt. Z
każdym kolejnym rokiem pojęcie obiektywnej i subiektywnej niepewności rezultatu traci w medycynie
coraz bardziej na znaczeniu. Weryfikowalność tych terminów jest bardzo ograniczona. Zależy od różnej
wiedzy, umiejętności i doświadczenia praktyków, jak też wykorzystywanego przez nich zaplecza
technicznego. Rezultat niepewny dla jednego świadczeniodawcy może być wysoce pewny dla innego.
Regularnie na rynku zdrowia pojawia się nowa wiedza, technologie, narzędzia i środki lecznicze, które
zmieniają optykę spojrzenia na to, co jest i nie jest możliwe, a nawet na to, co może lub nie może być
pewne.
Po czwarte, przyrzeczenie rezultatu nie prowadzi do istotnego zniekształcenia modelu więzi
obligacyjnej, lecz jedynie rozszerza przedmiot świadczenia o efekt. Świadczeniodawca będzie dalej
realizował te same obowiązki, podejmując te same czynności, co w przypadku umowy starannego
działania. Stąd przedmiot odbieranego przez pacjenta świadczenia nie ulega zasadniczej zmianie.
Umowa o rozszerzoną odpowiedzialność jest możliwa dzięki art. 473 k.c.876 Wprowadzenie
zastrzeżeń modyfikujących reguły odpowiedzialności świadczeniodawcy w reżimie odpowiedzialności
kontraktowej może nastąpić w każdym czasie. Takie porozumienia mogą być zawarte w chwili jej
zawarcia, jak i później, w trybie zmiany umowy877.
Gwarancji uzyskania przez świadczeniodawcę rezultatu nie można domniemywać. Takie
uzgodnienie musi wyraźnie określać treść zobowiązania i przewidywany efekt878. Jednostronne żądania
osiągnięcia efektu nie sprawiają, że świadczeniodawca staje się odpowiedzialny za jego nieuzyskanie.
Reprezentując pogląd o dopuszczalności umówienia się o określony rezultat, akceptuję także
możliwość zastrzeżenia kary umownej na wypadek jego nieosiągnięcia, porozumienia stron co do
zastosowania przepisów o rękojmi879 oraz gwarancji880, jak też w pewnych przypadkach ukształtowania
zobowiązania świadczeniodawcy, jako zobowiązania gwarancyjnego881.
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ROZDZIAŁ VI
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
I.

Uwagi ogólne

Zachowanie nakazane dłużnikowi umową jest określane mianem świadczenia. Świadczenie
może składać się z wielu zachowań, będących przedmiotami oddzielnych obowiązków dłużnika i
uprawnień wierzyciela. Umowę o świadczenie zdrowotne cechuje dysproporcja w ilości zachowań
podejmowanych przez każdą ze stron dla realizacji obciążających ją obowiązków. Licznym obowiązkom
świadczeniodawcy odpowiada tylko jeden obowiązek pacjenta, który zresztą nie zawsze jest przez
niego spełniany osobiście. Po stronie pacjenta występuje raczej szereg powinności umownych, których
niewykonanie nie może być egzekwowane roszczeniem świadczeniodawcy. W pewnych przypadkach
uzasadni jednak skorzystanie przez świadczeniodawcę z uprawnienia kształtującego (np. rozwiązanie
umowy).
Rozbudowany katalog obowiązków świadczeniodawcy wynika z faktu, iż jego aktywności są
nierozłącznie związane z ingerencją w dobra osobiste pacjenta, w szczególności, w życie, zdrowie,
autonomię i prywatność. Ich ochrona wymaga wzmożonego zabezpieczenia przed bezprawnym
naruszeniem, co znajduje odzwierciedlenie w tym, jak strony spełniają swoje świadczenia. Część
działań każdej z nich jest podejmowanych wspólnie i równocześnie, część osobno. Umowa o
świadczenie zdrowotne jest kontraktem naprzemiennego współdziałania, w którym brak
zaangażowania jednej ze stron może w znacznym stopniu zniweczyć wysiłki tej drugiej.

II.

Obowiązki umowne świadczeniodawcy

Zasadniczo dług świadczeniodawcy ma charakter odbiorczy882. Pacjent występujący w roli
wierzyciela, odbiera świadczenie w zakładzie leczniczym. Świadczeniodawca podejmuje zachowania
faktyczne, z których każde realizuje jeden z czterech odpowiadających mu obowiązków. Trzy z nich
polegają na czynieniu, jeden na zaniechaniu. Do obowiązków tych zaliczyć należy odpowiednio
udzielenie świadczenia zdrowotnego, wykonanie obowiązku informacyjnego, obowiązku
poszanowania autonomii, obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej oraz obowiązku
zachowania tajemnicy. Każdy z nich chroni inne dobro osobiste pacjenta - życie i zdrowie, autonomię,
prywatność. Obowiązki świadczeniodawcy nie mają jednolitego charakteru. W braku odmiennego
uzgodnienia, pierwsze dwa są obowiązkiem starannego działania, pozostałe to obowiązki rezultatu883.
882

Wyjątek dotyczy świadczeń zdrowotnych udzielanych w miejscu wezwania. Wówczas, dług świadczeniodawcy
ma charakter oddawczy. Pacjent występujący w roli wierzyciela nie zgłasza się po odbiór świadczenia, lecz
świadczeniodawca spełnia je w miejscu, do którego został przez pacjenta wezwany.
883
Argumenty przemawiające za tym, że obowiązek udzielenia świadczenia zdrowotnego jest obowiązkiem
starannego działania zostały zaprezentowane w dziale III.I.II. W przypadku obowiązku informacyjnego,
kwalifikacja zależy od tego, co uzna się za jego istotę. Po pierwsze, może nią być samo informowanie pacjenta o
okolicznościach relewantnych, dokonane tak, jak dokonałby go modelowy świadczeniodawca. W tym rozumieniu
oceniane będzie samo formalne zachowanie świadczeniodawcy, wyizolowane od tego, czy wywołało porządany
skutek w świadomości pacjenta. Po drugie, może nią być poinformowanie pacjenta, obejmujące pouczenie we
wcześniej wzmiankowany sposób i uzyskanie stanu, w którym informacje zostały przez niego zrozumiane i
przyswojone. Opowiadam się za drugim wariantem. Upodmiotowienie pacjenta w relacjach ze
świadczeniodawcą wymaga zapewnienia mu kapitału wiedzy niezbędnej do aktywnego uczestniczenia w procesie
terapeutycznym. Nie chodzi więc tylko o formalne jej przekazanie, ale też o ustalenie stopnia jej internalizacji.
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Wymienione obowiązki nie konkurują ze sobą, lecz pozostają w funkcjonalnym związku,
wzajemnie na siebie oddziałując. Są spełnianie w oznaczonej kolejności, która nie jest przypadkowa,
lecz uzasadniona z perspektywy osiągnięcia celu umowy. Nie są też realizowane w oderwaniu
czasowym od powinności obciążających pacjenta, co oznacza, że treść niektórych obowiązków bywa w
pewnej mierze kreowana sposobem jego współdziałania.
Obowiązkiem głównym jest udzielenie świadczenia zdrowotnego. Z kolei obowiązek
informacyjny, poszanowanie autonomii, prowadzenie dokumentacji oraz zachowanie tajemnicy
pozostają obowiązkami ubocznymi, wspomagającymi realizację obowiązku głównego. Obowiązek
główny kształtuje treść obowiązków ubocznych. Część z nich jest realizowana przed (obowiązek
informacyjny, obowiązek poszanowania autonomii), a część po wykonaniu obowiązku głównego
(obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej, obowiązek zachowania tajemnicy).
Cechą wspólną wszystkich obowiązków świadczeniodawcy jest ich ukonstytuowanie w
przepisach prawa, zarówno tych adresowanych do świadczeniodawców, jak i pacjentów. Regulacja
uprawnień pacjenta odzwierciedla regulację obowiązków świadczeniodawcy. Ich ogólny zarys,
uniwersalną treść, kolejność realizacji, określa zwyczaj, wiedza specjalna i powszechnie obowiązujące
przepisy prawa, które zasadniczo mają charakter kogentywny. To oznacza, że świadczeniodawca
spełnia świadczenie o z góry określonym szablonie (wypełnianym treścią danego przypadku
klinicznego) i porządku, na co strony mogą wpływać w bardzo znikomy sposób. Choć źródłem stosunku
prawa medycznego jest umowa, to świadczenie strony profesjonalnej pozostaje kształtowane
przepisami prawa publicznego lub imperatywnymi i semiimperatywnymi przepisami prawa
prywatnego, inkorporowanymi na mocy art. 56 k.c. do treści kontraktu. Innymi słowy, modelowy
kształt relacji między świadczeniodawcą a pacjentem został już przez ustawodawcę przesądzony.
Rozważania na temat obowiązków stron będę prowadził z perspektywy grupy zawodowej
lekarzy884, chyba że z treści wypowiedzi będzie wynikało, iż dotyczy ona także innych przedstawicieli
zawodów medycznych. Lekarze posiadają najszersze kompetencje i największą samodzielność w
nakreślaniu ścieżki procesu terapeutycznego, a co za tym idzie, obciążające ich obowiązki są najbardziej
złożone.

1. Obowiązek udzielenia świadczenia zdrowotnego

1) Uwagi ogólne
Pojęcie świadczenia zdrowotnego zostało zdefiniowane w dziale III.III. (s. 188). Jego udzielenie
zmierza do zaspokojenia potrzeby zdrowotnej, będącej podstawową motywacją pacjenta do
nawiązania relacji z świadczeniodawcą. Udzielenie świadczenia zdrowotnego jest obowiązkiem
Oceny charakteru obowiązku informacyjnego nie można więc prowadzić w oderwaniu od stanu świadomości
pacjenta, którego ukształtowaniu służyć ma takie pouczenie. Sukces zależy jednak w pewnej mierze od samego
pacjenta, jego właściwości. Oczywistym jest, że niekiedy nawet świadczeniodawca, działający z najwyższą
starannością nie odzwierciedli w świadomości chorego pożądanego stanu. Tak jak leczenie nie zawsze
doprowadzi do wyleczenia, tak informowanie nie zawsze skończy się poinformowaniem pacjenta. Mając na
uwadze to, że świadczeniodawca nie ma bezpośredniego i całkowitego wpływu na skutek, nie może być
rozliczany z jego nieosiągnięcia, lecz z tego, czy zmierzał do niego zachowując należytą staranność. Pozostałe
obowiązki poczytuje za obowiązki rezultatu. Poszanowanie autonomii pacjenta, prowadzenie dokumentacji
medycznej i zachowanie tajemnicy jest zależne wyłącznie od woli i starań świadczeniodawcy. To on kontroluje
całość zjawisk, które decydują o tym, czy wola pacjenta będzie respektowana, dokumentacja należycie
wypełniona, a tajemnice zachowane.
884
Wskazując na lekarzy, mam na myśli również lekarzy dentystów.
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głównym, który polega na czynieniu. Stanowi ono element przedmiotowo istotny umowy (essentialia
negotii).
Świadczenie zdrowotne może być udzielone w sposób standardowy, tj. przy obecności pacjenta
w tym samym miejscu oraz drogą elektroniczną przez wykorzystanie TIK. Pierwszy sposób jest
powszechnie obowiązującą regułą postępowania. Drugi jest innowacyjny i dopiero wchodzi na rynek
zdrowia. Polskie ustawodawstwo w tym zakresie jest szczątkowe, dlatego kluczowym dla określenia
świadczeń zdrowotnych, które mogą być wykonane za pomocą TIK pozostają regulacje UE. Prawo UE
dopuszcza kwalifikację świadczenia zdrowotnego udzielanego za pomocą TIK, jako usługi
społeczeństwa informacyjnego, o ile wpisuje się w jej definicję legalną. Zatem, musi być wykonywane
za wynagrodzeniem, na odległość (bez jednomiejscowej fizycznej obecności stron), za pomocą
środków elektronicznych, na indywidualne żądanie odbiorcy. Dane świadczenie zdrowotne nie może
być wymienione (mieć swojego odpowiednika) w załączniku 5 do dyrektywy 98/48/WE885, jak też nie
może opierać się na zasadzie, z uwagi na którą dana aktywność została w tym załączniku wyróżniona.
Ponadto, jego wykonanie nie może być uzależnione od fizycznego kontaktu (zbadania) z pacjentem. W
moim przekonaniu o tym, które świadczenia zdrowotne wymagają fizycznego zbadania pacjenta
decyduje wiedza specjalna. Jej reguły stanowią kryterium rozstrzygające, czy wykorzystanie danej
techniki pozwala na powzięcie takich samych informacji o stanie zdrowia pacjenta na odległość, jak
podczas standardowej formy kontaktu. Jeżeli kapitał wiedzy świadczeniodawcy, niezbędny dla
wykonania świadczenia zdrowotnego, może być w równym stopniu nabyty w każdej z form, bez
uszczerbku dla zaspokojenie potrzeby zdrowotnej, to obydwa sposoby świadczenia pozostają
względem siebie równoprawne886.
Zasadniczo, umowę o świadczenie zdrowotne jak każdą umowę o świadczenie usług cechuje
kształtowanie treści równolegle z jej wykonywaniem i ze względu na okoliczności, które występują po
wyrażeniu przez strony zgodnego zamiaru zawarcia umowy887. Precyzując, nie chodzi o to, że
przedmiot umowy jest dla stron abstrakcyjny, lecz o to, że aktywność świadczeniodawcy, tutaj
działania medyczne tworzące świadczenie zdrowotne, konkretyzują się w miarę poznawania przypadku
pacjenta. Świadczenie zdrowotne przybiera ostateczny kształt dopiero w chwili jego wykonania888.
Zdarzają się także sytuacje, kiedy pacjenci zgłaszają się w celu odebrania działań medycznych o z góry
skonkretyzowanej treści (np. kiedy pacjent umówił się na wykonanie określonego badania lub gdy z
dotychczasowej współpracy wynika co będzie przedmiotem kolejnej wizyty).

2) Etapy procesu terapeutycznego
Podstawowym zachowaniem świadczeniodawcy w ramach umowy o świadczenie usług
medycznych jest udzielenie świadczenia zdrowotnego. Świadczenia te, w przeważającej mierze
wykazują charakter leczniczy. Dlatego też, w dalszych wywodach skupię się właśnie na nich, chyba że
z kontekstu wypowiedzi będzie wynikało, że dotyczy ona świadczeń zdrowotnych o charakterze
nieleczniczym.

885

Dyrektywa 98/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lipca 1998 r. zmieniająca dyrektywę
98/34/WE ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych.
886
Szerszej analizy tej tematyki dokonuję w innej swojej pracy: G. Glanowski, Legal Status of Telemedicine in the
Internal Market, European Journal of Health Law 23(2016), s. 236-242, 246.
887
M. Pecyna, F. Zoll, Regulacja…, s. 571-574.
888
W literaturze pojawiają się nawet poglądy, zgodnie z którymi przedmiotowa umowa przybiera kształt umowy
ramowej w której świadczeniodawca początkowo zobowiązuje się wykonać bliżej nieokreślone świadczenie
zdrowotne, dążąc do wyleczenia pacjenta, który płaci odpowiadające mu wynagrodzenie, tak: W. Weidenkaff,
Palandt…, s. 999; B.R. Kern, Handbuch…, s. 635.
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Proces terapeutyczny jest konglomeratem świadczeń zdrowotnych, udzielanych na podstawie
wielu umów, często zawieranych w różnym czasie, w różnych miejscach, z różnymi
świadczeniodawcami. Mają także miejsce przypadki, kiedy proces terapeutyczny przebiega
jednomiejscowo, jednoczasowo i jednopodmiotowo, w oparciu o jedną więź prawną. Wspólnym
mianownikiem realizacji procesu terapeutycznego, niezależnie od okoliczności, w jakich następuje, jest
zaspokojenie potrzeby zdrowotnej. Realizacji tego celu służy podjęcie uporządkowanych czynności
faktycznych (działań medycznych), utrwalonych na przestrzeni czasu w pewną sekwencję, aby nie
powiedzieć rytuał889.
Realizacja modelowego procesu terapeutycznego następuje w trzech etapach. Zaliczają się do
nich etapy diagnostyki, leczenia i kontroli. Na każdym z nich podejmowane są inne działania faktyczne
(działania medyczne), stanowiące treść świadczeń zdrowotnych. Każdy etap posiada charakterystyczny
dla siebie element lub elementy, tworzące jego strukturę czynnościową, na które łącznie składają się
wywiad, badanie, diagnoza, przedstawienie rokowań i wskazań, leczenie, kontrola (opieka następcza).
Proces terapeutyczny prowadzony przez jednego świadczeniodawcę nie zawsze jest
realizowany na wszystkich etapach, co oznacza, że również nie wszystkie wskazane wyżej elementy
będą miały okazję zaistnieć. Okoliczności faktyczne przypadku mogą uzasadniać pominięcie któregoś z
nich (np. w sytuacji, gdy pacjent przyszedł do lekarza z zestawem wyników badań wykonanych w innym
miejscu) lub uniemożliwiają w ogóle jego przeprowadzenie (np. niemożliwość przeprowadzenia
wywiadu z pacjentem nieprzytomnym) albo też z założenia prowadzą do ograniczenia treści
świadczenia zdrowotnego (np. pacjent jest zainteresowany wykonaniem wyłącznie zdjęcia
rentgenowskiego).
Modelowy proces terapeutyczny początkuje wywiad, otwierając tym samym etap diagnostyki
pacjenta. Wywiad jest podstawowym narzędziem, służącym zebraniu informacji o charakterze
subiektywnym, pochodzących z obserwacji, odczuć i przekonań pacjenta. Uchodzi za formę badania
podmiotowego. Jego rzetelne prowadzenie umożliwia ustalenie aktualnego stanu klinicznego pacjenta
i jego schorzenia. Przepisy prawa nie regulują sposobu prowadzenia wywiadu i jego zakresu. Są one
raczej wynikiem zwyczaju. Przeważnie wywiad przybiera postać osobistej i bezpośredniej rozmowy z
pacjentem, która niekiedy jest uzupełniana uwagami obecnej przy nim osoby trzeciej (np.
przedstawiciela ustawowego). Podczas świadczenia usług medycznych przy pomocy TIK, wywiad może
polegać na przedstawieniu przez pacjenta wywodu, do którego świadczeniodawca przedkłada pytania
w celu uzupełnienia wypowiedzi. W toku wywiadu świadczeniodawca ustala charakter dolegliwości
trapiących pacjenta, czas ich trwania, miejsce i intensywność występowania, przebyte i obecne
choroby, nałogi, przyjmowane leki (wywiad medyczny), uwarunkowania rodzinne (wywiad rodzinny),
uwarunkowania socjalne i zawodowe, tryb życia (wywiad społeczno-ekonomiczny).
Kolejnym elementem etapu diagnostyki jest badanie pacjenta. To forma badania
przedmiotowego i służy zebraniu informacji o charakterze obiektywnym, pochodzących z organizmu
chorego. Badanie może posiadać charakter prosty lub złożony890. Badania proste nie wymagają
korzystania ze specjalistycznego sprzętu medycznego lub wiedzy bądź asysty dodatkowych osób. W tej
grupie mieszczą się podstawowe badania fizykalne, jak badanie palpacyjne, opukowe, osłuchowe,
oględziny, czy badania laboratoryjne (np. badania biochemiczne, immunologiczne, baktriologiczne i
wirologiczne). Badania złożone wymagają zaangażowania specjalistycznego sprzętu medycznego,
pozwalającego ustalić przebieg procesów zachodzących w organizmie pacjenta lub jego
889

Szerzej: T. Marcinkowski, A. Edbom-Kolarz, T. Kaczmarek, L. Szostak, Rytułał porady lekarskiej i jej wpływ na
proces leczenia, MW 2/2010, s. 38 i n.
890
Za celowością rozróżnienia badań prostych (sensu stricto) oraz złożonych (sensu largo) opowiadają się: R.
Kubiak, Prawo medyczne, Warszawa 2010, s. 341-342; T. Dukiet-Nagórska, Autonomia pacjenta a polskie prawo
karne, Warszawa 2008, s. 57-58; B. Janiszewska, Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Ujęcie
wewnątrzsystemowe, Warszawa 2013, s. 448.
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poszczególnych układach bądź wiedzy innych osób dla interpretacji otrzymanych wyników891. Jeżeli
świadczeniodawca nie dysponuje zapleczem technicznym lub wiedzą, niezbędnymi dla prawidłowego
udzielenia świadczenia zdrowotnego o treści odzwierciedlającej ten element etapu diagnostyki,
powinien odesłać pacjenta w inne miejsce albo zapewnić sobie możliwość wykonania badań lub ich
interpretacji przy pomocy osoby trzeciej.
Diagnostykę, jako pierwszy etap procesu terapeutycznego, wieńczy postawienie diagnozy,
będącej jednocześnie bezpośrednim celem wywiadu i badania. W odróżnieniu od poprzednich
elementów (wywiadu i badania), diagnoza nie polega na zbieraniu informacji, lecz ich ocenie i analizie.
Stanowi rozpoznanie kliniczne, tj. identyfikację jednostki chorobowej (lub jednostek chorobowych),
która dotknęła pacjenta. Pacjent może oczekiwać, że świadczeniodawca dokona diagnozy na
podstawie wszystkich metod i sposobów poznania źródeł jego dolegliwości, które są zgodne z aktualną
wiedzą medyczną. Decyzja co do zaproponowania ścieżki postępowania (poddania pod wybór
pacjenta) należy do świadczeniodawcy i mieści się w swobodzie wyboru terapii892. Pacjentowi nie
przysługuje roszczenie o prowadzenie procesu diagnostycznego w określony przez siebie sposób, za
pośrednictwem wskazanych przez siebie badań albo wykonania jeszcze innych dodatkowych czynności
dla potwierdzenia powziętych ustaleń893. W razie istnienia wątpliwości odnośnie trafności postawionej
diagnozy, świadczeniodawca powinien podejmować dalsze badania, włączając w nie konsultacje z
innymi świadczeniodawcami po to, by wątpliwości te usunąć. Obowiązek postawienia diagnozy
inkorporuje w sobie powinność postawienia jej w czasie właściwym tak, aby nie wykluczyć lub nie
uszczuplić szans pacjenta na zaspokojenie potrzeby zdrowotnej.
Rokowanie to przewidywanie następstw wcześniej stwierdzonych okoliczności894, tj.
rozpoznanej jednostki chorobowej. Wraz z diagnozą wyznacza obiektywną granicę dla ustalenia
wskazań i przeciwwskazań medycznych. Wskazania i przeciwwskazania stanowią dyrektywy techniczne
mające ułatwić podejmowanie decyzji klinicznych. Są nakazami ujmowanymi w sposób ogólny i
abstrakcyjny, gdyż odnoszą się do pewnego rodzaju sytuacji i rodzaju czynności, które powinny być
wykonane895. Bazują na aktualnej wiedzy medycznej, wraz z nią ewoluują i ulegają zmianom. Dzielą się
na wskazania bezwzględne oraz względne. Wskazania bezwzględne oznaczają, że racje „za” w każdym
wypadku absolutnie przeważają nad racjami „przeciw”896. Innymi słowy bezwzględność wskazania
oznacza niezbędność podjęcia działań i ich bezalternatywność897. O wskazaniach względnych mówi się
wówczas, gdy bilans zysków i strat postępowania nie jest tak oczywisty i należy uwzględniać czynniki
dodatkowe (np. metody, które wskazują bezsporną skuteczność, ale ze względu na rozmiar działań
niepożądanych pociągają za sobą tak wysokie koszty dla dóbr pacjenta, że w skali statystycznej zyski z
tego postępowania niewiele przewyższają straty; gdy istnieje kilka sposobów postępowania, ale żaden
nie wykazuje jednoznacznej przewagi nad pozostałymi; gdy postępowanie dotyczy chorób mało
uciążliwych i błahych; gdy medycyna oferuje jedynie sposoby postępowania o niskiej skuteczności)898.
Natomiast przeciwskazanie to okoliczność przemawiająca przeciwko podjęciu określonego działania
medycznego. Charakter bezwzględny oznacza, że jego podjęcie będzie prowadzić do wyrządzenia
pacjentowi szkody, przez co absolutnie nie należy go podejmować. Z kolei przeciwwskazanie względne
odnosi się do przypadków, kiedy oczekiwana korzyść z działania, potencjalnie może być, w
891

Badania tego rodzaju będą wymagały osobnej zgody pacjenta.
Na temat różnicy znaczeniowej pojęć swoboda wyboru terapii i swoboda wdrożenia terapii zob. s. 240.
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B.R. Kern, Handbuch…, s. 658.
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D. Hajdukiewicz, Przywilej terapeutyczny – wątpliwy relikt paternalizmu czy istotny element leczniczy, PiM 34/2013, s. 62.
895
M. Boratyńska, P. Konieczniak, Autonomia pacjenta a wskazania medyczne, SI XLIX/2008, s. 13
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M. Boratyńska, P. Konieczniak, Autonomia…, s. 14.
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M. Boratyńska, Zabieg leczniczy (oczywiście zbędny), PiM 2/2014, s. 95.
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M. Boratyńska, P. Konieczniak, Autonomia…, s. 14.
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indywidualnym przypadku pacjenta zrównoważona przez szkodę899. Element w postaci rokowania jest
łącznikiem pomiędzy etapem diagnostyki, a etapem leczenia. Rokowanie wraz z istniejącymi
wskazaniami oraz przeciwwskazaniami bezpośrednio wpływają na treść świadczeń zdrowotnych,
udzielanych na kolejnym etapie procesu terapeutycznego.
Etap leczenia jest trudny do zdefiniowania z uwagi na obszerny zakres znaczeniowy samego
pojęcia leczenia. Na ogół przyjmuje się, że jego istota wyraża się poprzez udzielanie świadczeń
zdrowotnych adekwatnych do stanu zdrowia pacjenta, stwierdzonego na etapie diagnostyki, które
służą zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia. Działania medyczne na tym etapie
mogą przybrać postać m. in. zabiegów operacyjnych, nieoperacyjnych (w tym ćwiczeń
rehabilitacyjnych), leczenia farmakologicznego. W ramach swobody wyboru terapii,
świadczeniodawca, wykonując rolę przewodnika pacjenta, powinien zaproponować świadczenie
zdrowotne dopasowane do jego indywidualnego przypadku i wdrożyć je w granicach uzyskanej zgody.
Usługodawca posiada kompetencję do wdrożenia wyłącznie tych działań medycznych, które
autoryzował pacjent, niezależnie od tego, czy w świetle aktualnej wiedzy medycznej są działaniami
optymalnymi z perspektywy interesów pacjenta, czy nie. Jeżeli wymagają tego okoliczności przypadku,
etap leczenia obejmuje również kierowanie pacjenta do podmiotów zapewniających bardziej
specjalistyczne i sprofilowane usługi niż te, które świadczeniodawca może sam zaoferować. Z etapem
leczenia immanentnie związana jest powinność wystawiania zaświadczeń i zwolnień zawsze, jeżeli jest
to niezbędne dla osiągnięcia celu zobowiązania.
Ostatnim etapem procesu terapeutycznego jest kontrola. Stabilizuje leczenie, zawiesza je lub
kończy. Sposób sprawowania kontroli nad pacjentem zależy od stanu faktycznego. Może polegać na
odwiedzinach i oględzinach pacjenta, okresowej kontroli parametrów zdrowotnych, sprawdzania
reakcji na zażywane środki lecznicze, oceny postępu gojenia ran itp. W innych przypadkach będzie
wymagał bardziej złożonych działań, inicjując powrót do etapów wcześniejszych.
Powyższy model procesu terapeutycznego może zostać odniesiony także do procesu udzielania
świadczeń zdrowotnych o charakterze nieleczniczym. Podobnie, nic nie stoi na przeszkodzie, aby był
odpowiednio realizowany przez świadczeniodawców medycyny niekonwencjonalnej, linerystki,
kosmetyczki, kosmetologów (w granicach świadczeń inwazyjnych) oraz osoby wykonujące piercing i
tatuaże. Całość działań pozostaje ze sobą w funkcjonalnym związku, nakierowanym na jak najlepsze
zadośćuczynienie interesowi odbiorcy usługi.

3) Należyta staranność udzielenia świadczenia zdrowotnego
Jak już wskazałem w dziale III.I.II., świadczeniodawca z reguły nie odpowiada za rezultat swoich
działań, lecz zobowiązany jest staranne do niego dążyć. Dochowanie należytej staranności uwalnia go
od odpowiedzialności za nieosiągnięcie rezultatu.
Analizy orzecznictwa i doktryny koncentrują się głównie na zjawisku udzielenia świadczenia
zdrowotnego bez zachowania należytej staranności. Trudno się temu dziwić, biorąc pod uwagę
doniosłość ujemnych skutków, jakie wywołuje u pacjenta takie działanie. Nie zmienia to jednak faktu,
iż świadczeniodawca obowiązany jest zachować należytą staranność podczas spełniania całości
swojego świadczenia, zatem podczas podejmowania zachowań realizujących każdy z obciążających go
obowiązków umownych. Mając jednak na uwadze, że to przedmiot obowiązku głównego wyróżnia
umowę o świadczenie zdrowotne spośród pozostałych stosunków umownych, w dalszych
rozważaniach skupię się, tak jak większość doktryny, na analizie tego, co właściwie oznacza udzielenie
świadczenia zdrowotnego z zachowaniem należytej staranności.
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Należyta staranność to wzorzec postępowania, którego powinien dochować dłużnik,
wykonując zobowiązanie. Ocena, czy dłużnik dochował należytej staranności, dokonywana jest
poprzez porównanie zachowania faktycznego ze wzorem zachowania powinnego. Wszelkie negatywne
odstępstwa od wzoru, stanowią podstawę uznania działań dłużnika za nieprawidłowe.
Literatura wskazuje na możliwość dwojakiego pojmowania należytej staranności. W ujęciu
obiektywnym należytą staranność należy rozumieć jako przestrzeganie i stosowanie się do pewnych
ściśle określonych reguł i zasad postępowania, które są najczęściej sformalizowane i precyzyjnie
określone. Z kolei w znaczeniu subiektywnym, należyta staranność to osobiste zaangażowanie w
wykonanie danej czynności900.
Wobec tego, że pojęcie należytej staranności odnosi się raczej do sposobu działania dłużnika,
a nie do jego wyniku901, uważa się, że profesjonalizm dłużnika przejawia się w dwóch podstawowych
cechach jego zachowania: zgodności z regułami fachowej wiedzy oraz sumienności902.

4) Reguły fachowej wiedzy jako składnik należytej staranności
W stosunku do świadczeniodawcy, reguły fachowej wiedzy przybierają postać zasad,
wynikających z aktualnej wiedzy medycznej. Pojęcie to nie posiada swojej definicji ustawowej. Żaden
akt prawny nie wskazuje też, jak należy ustalić treść tego terminu. Mimo to wiele z nich utożsamia
aktualną wiedzę medyczną z dyrektywą wykonywania zawodu medycznego (art. 4 u.z.l, art. 11 u.z.p.p.,
art. 11 ust. 2 u.p.r.m, art. 21 u.d.lab., art. 4 u.fiz.).
Pojęcie aktualnej wiedzy medycznej należy interpretować jednakowo na gruncie norm
prawnych i deontologicznych, mimo iż niektóre kodeksy norm etycznych (np. k.e.l.) posługują się
formułą współczesnej wiedzy medycznej. Jest to niekonsekwencja językowa organów tworzących tego
typu normy, z której niektórzy autorzy903 próbują wyciągać odmienne wnioski interpretacyjne.
Próby zdefiniowania tego pojęcia wielokrotnie podejmowała doktryna904 prawa cywilnego i
karnego. Mimo licznych wypowiedzi przedstawicieli każdej z dziedzin prawa, termin nie uchodzi za
sporny. Aktualna wiedza medyczna to ogół informacji specjalnych, zweryfikowanych na podstawie
prowadzonych badań empirycznych (eksperymentalnych i obserwacyjnych), tworzących reguły
podstawowego postępowania zawodowego, niezbędne dla starannego udzielenia świadczenia
zdrowotnego. Wiedza ta wynika z poznania naukowego, jest ciągle rozwijana, utrwalana oraz
900
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rozpowszechniana poprzez podręczniki medyczne, monografie, artykuły naukowe, referaty
konferencyjne, opinie krajowych i wojewódzkich konsultantów w ochronie zdrowia, wytyczne,
zalecenia, rekomendacje postępowania oraz akty normatywne. Osoby przygotowujące się do
wykonywania zawodu medycznego nabywają jej podstawowy zakres w toku studiów wyższych. Dalsze
wiadomości pogłębiające tę wiedzę oraz aktualizujące jej stan, nabywane są w toku kształcenia
podyplomowego podczas odbywania specjalizacji i kursów przygotowawczych, prowadzenia praktyki
zawodowej, jak też w ramach ogólnego obowiązku doskonalenia zawodowego. Należy zastrzec, że
istnieje tylko jedna aktualna wiedza medyczna, co nie wyklucza, aby w jej ramach występowało kilka
alternatywnych i równie doniosłych metod postępowania. Nauka zna zwykle wiele różnych sposobów
zaspokajania potrzeb zdrowotnych, co implicite nie oznacza, że jedne są gorsze od drugich. Aktualną
wiedzą medyczną są wszystkie reprezentowane w światowej nauce uznane kierunki działań905. Poniżej
pokrótce opisuję źródła rekonstrukcji reguł aktualnej wiedzy medycznej.
Pierwszym z nich są podręczniki medyczne. Jak każde papierowe nośniki informacji
odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich wydania. Mogą stanowić jej źródło, o ile ich treść nie uległa
dezaktualizacji. Stąd, dla rekonstrukcji reguł aktualnej wiedzy medycznej, preferowane jest
posługiwanie się podręcznikami nowymi i aktualizowanymi, których wartość naukowa oraz
dydaktyczna została uznana przez środowisko medyczne. Aktualna wiedza medyczna to nie tylko
wiedza odpowiadająca bieżącemu stanowi odkryć, ale przede wszystkim wiedza powszechna i
podzielana przez przedstawicieli nauki. Nie chodzi tu o powszechność rozumianą jako dostępność, lecz
istnienie istotnego przekonania o zasadności określonych tez naukowych i wynikających z nich reguł
postępowania. Dlatego też, aktualnej wiedzy medycznej nie obrazują najnowsze monografie, bądź to
artykuły naukowe, ukazujące się w topowych czasopismach ogólnoświatowych, obalające
dotychczasowe tezy lub je rozwijające, dopóki ich treść nie zostanie zauważona, poddana krytyce lub
internalizacji przez pozostałych członków grupy zawodowej, do której adresuje je ich autor. Podobne
uwagi należy sformułować względem wystąpień konferencyjnych.
Źródeł aktualnej wiedzy medycznej należy poszukiwać także w opiniach krajowych i
wojewódzkich konsultantów w ochronie zdrowia906, którzy na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 u.k.o.z. są
legitymowani do wydawania opinii o stosowanym postępowaniu diagnostycznym, leczniczym i
pielęgnacyjnym w zakresie jego zgodności z aktualnym stanem wiedzy, z uwzględnieniem metod i
środków. Stanowisko konsultantów piastują osoby wyróżniające się poziomem wiedzy medycznej,
dające rękojmię należytego i bezstronnego wykonywania zadań konsultanta. Częstokroć posiadają
tytuł naukowy i poparcie samorządu zawodowego oraz towarzystwa naukowego, działającego w
praktykowanej dziedzinie medycyny, co czyni wydawane przez nich opinie autorytatywnymi.
W procesie rekonstruowania treści reguł aktualnej wiedzy medycznej istotną rolę odgrywają
zalecenia, wytyczne oraz rekomendacje907 (tzw. guidelines). Posiadają postać pisemnych instrukcji
postępowania, które z różną intensywnością powinno się realizować w określonych przypadkach
klinicznych. Na ogół przygotowują je światowe lub kontynentalne organizacje naukowe, których
doniosłość polskie towarzystwa naukowe, działające w formie stowarzyszeń teoretyków i praktyków
określonej dziedziny, akceptują i uznają za własne. Dokumenty te są opracowywane wspólnie przez
szczególnie autorytatywnych przedstawicieli nauki oraz przyjmowane na szczeblu międzynarodowym
oraz krajowym, jako przejaw działalności statutowej, polegającej między innymi na upowszechnianiu
905

R. Kędziora, Odpowiedzialność…, s. 113; D. Karkowska, Ustawa..., s. 149, T. Sroka, Odpowiedzialność…, s. 311;
E. Plebanek, Odpowiedzialność karna lekarza za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu w aspekcie leczenia za
pomocą nierozpowszechnionych lub nowatorskich metod terapeutycznych, PiM 2/2010, s. 53-54.
906
Szerzej na temat pozycji konsultanta w ochronie zdrowia: A. Balmas, Konsultant medyczny w strukturze
systemu ochrony zdrowia (w:) Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań (red. T.
Bąkowski), Warszawa 2015.
907
Różnicę pojęć tłumaczy: D. Karkowska, Ustawa…, s. 151-152.

252

wiedzy specjalistycznej. Wydawane zalecenia, wytyczne i rekomendacje nie są aktami o charakterze
wiążącym, jednakże siła autorytetu tworzących je przedstawicieli nauki sprawia, że posiadają
przemożny wpływ na sposób udzielania świadczeń zdrowotnych. Nie tworzą aktualnej wiedzy
medycznej same przez się, lecz pomagają ustalić jej istotę908. Ich nieprzestrzeganie, mechanicznie nie
implikuje niezachowania należytej staranności, jeśli reguły aktualnej wiedzy medycznej nakazywałyby
inne postępowanie w danym przypadku klinicznym. Dokumenty te pełnią funkcję naukową,
prezentując stan wiedzy medycznej na dzień ich opracowania, informacyjną, przybliżając środowisku
medycznemu fakty wynikające z naukowego poznania, a w rezultacie implementacyjną, pozwalając
wprowadzić dorobek teoretyczny do bieżącej praktyki a także ochronną, przyczyniając się do poprawy
jakości udzielanych pacjentowi świadczeń zdrowotnych909. Nie uważam, aby opracowywane zalecenia,
wytyczne i rekomendacje negatywnie oddziaływały na osobę świadczeniodawcy, ograniczając
przysługującą mu swobodę wyboru terapii. Przeciwnie, odgrywają one istotną rolę, utwierdzając
świadczeniodawcę w słuszności co do wybranych metod działania, pozwalając uniknąć potencjalnych
błędów. W żadnej mierze nie wykluczają postępowania odmiennego, jeżeli jest ono zasadne z
perspektywy reguł aktualnej wiedzy medycznej910.
Pomimo korzyści jakie zalecenia, wytyczne i rekomendacje niosą dla świadczeniodawców,
dotykają ich również pewne mankamenty, związane zwłaszcza z procesem ich formułowania. Zdarza
się, że powstają chaotycznie, jako indywidualne inicjatywy, często niekonsultowane z innymi
podmiotami legitymowanymi do ich wydawania. Niekiedy stanowią wyraz dezaprobaty dla działań
organizacji konkurencyjnych, zmierzając do ich dyskredytacji. W zależności od podmiotu, który je
opracował, zalecenia, wytyczne i rekomendacje posiadają różny zasięg terytorialny, a co za tym idzie,
w różny sposób oddziałują na proces ustalania standardu medycznego. Różnią się między sobą
szczegółowością opisu postępowania, metodologią badań, a niejednokrotnie wykluczają się wzajemnie
pod względem treści. Ich powszechna dostępność w sieci internetowej nie ułatwia rekonstruowania
treści reguł aktualnej wiedzy medycznej. Wskazane okoliczności przemawiają za potrzebą
zainicjowania procesu harmonizacji911 istniejących zaleceń, wytycznych i rekomendacji, tak aby
stopniowo doprowadzać do ich ujednolicenia. Wydaje się że stopień uzgodnienia (liczba i ranga
partycypujących w nim podmiotów) powinien być istotnie brany pod uwagę przy rekonstrukcji
modelowego zachowania świadczeniodawcy w danym przypadku klinicznym.
Niekiedy ustawodawca podejmuje próby zawarcia reguł aktualnej wiedzy medycznej na
kartach aktów prawnych. Za ich pomocą nie następuje jednak proces zupełnej normatywizacji wiedzy
specjalnej, lecz raczej połączenia w nich dobrych praktyk sanitarnych, higienicznych, organizacyjnych,
technicznych z elementami reguł aktualnej wiedzy medycznej. Akty tego rodzaju posiadają dwojaką
formę, tj. wydawanych przez Ministra Zdrowia, na podstawie delegacji ustawowej, obwieszczeń912 albo
rozporządzeń913. Ustawodawca nie tylko różnicuje formę działań organu, ale także zakres jego
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swobody, nakładając obowiązek wydania aktu (np. art. 9 ust. 3 u.p.k.n.t., art. 43 ust. 1 u.p.r.m) lub
przewidując jedynie taką możliwość (np. art. 22 ust. 5 u.d.l.). Trudno jednoznacznie odpowiedzieć
dlaczego część reguł postępowania ukazuje się w formie obwieszczeń, a część rozporządzeń. Podobnie
trudno ustosunkować się jednoznacznie do faktu, iż w pewnych przypadkach ustawodawca wprost
wymaga wydania aktu, a w innych jedynie dopuszcza taką możliwość. Posługiwanie się przez
ustawodawcę osobno narzędziem obwieszczenia i rozporządzenia musi budzić uzasadnione pytania o
celowość takiego zabiegu, zwłaszcza, że zarówno jeden, jaki i drugi akt, inkorporuje reguły tej samej
wiedzy.
Podejmując próbę rozstrzygnięcia pierwszej kwestii, trzeba wskazać, że obwieszczenia nie
stanowią źródła powszechnie obowiązującego prawa, a co najwyżej, i to przy spełnieniu pewnych
warunków akt prawa wewnętrznego. Obwieszczenie nie posiada charakteru regulacyjnego, lecz
informacyjny. Jest formą podania komunikatu, zawiadomienia o pewnym stanie rzeczy. Z perspektywy
prawnej trudno byłoby akceptować pogląd o związaniu świadczeniodawcy jego treścią, co oznacza, że
obwieszczenie nie może oddziaływać na zakres jego praw i obowiązków. Skutek związania może być
wyprowadzony jedynie w przypadku rozporządzeń, które w przeciwieństwie do obwieszczeń,
ustrojodawca wymienił w konstytucyjnym katalogu źródeł powszechnie obowiązującego prawa.
Rozporządzenia są aktami wykonawczymi, za pomocą których ustawodawca poddaje regulacji prawnej
kwestie szczegółowe, które z uwagi na konieczność zachowania przejrzystości tekstu ustawy, mogą być
zawarte w akcie niższej rangi. Ich wydanie następuje w specjalnej procedurze, przez legitymowany
podmiot w określonym zakresie, przy uwzględnieniu ustawowych wytycznych. Osobiście jestem
zdania, że każdy z powyższych aktów służy jedynie ustaleniu treści aktualnej wiedzy medycznej.
Obwieszczenia i rozporządzenia wiążą świadczeniodawcę o tyle, o ile ich treść odpowiada aktualnemu
stanowi wiedzy medycznej914. Z tego punktu widzenia, ich moc wydaje się być bardzo zbliżona915.
Należy je traktować jako źródła kreujące poziom ochrony minimalnej, która w normalnym toku
wykonania zobowiązania nie może być uchylona umową stron na niekorzyść pacjenta. Jeżeli dany akt
nie odzwierciedla reguł aktualnej wiedzy medycznej, postępowanie sprzeczne z jego treścią, a
odpowiadające tym regułom, nie stanowi podstaw do przypisania świadczeniodawcy
odpowiedzialności z tytułu naruszenia zobowiązania. Treść takiego aktu zawsze ustępuje

przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie
fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. z 2016 r., poz. 1132),
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego
przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki
położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach
występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych (Dz. U. z 2015
r., poz. 2007), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania
medycznego w łagodzeniu bólu porodowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1997), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa
uzdrowiskowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 14), a także rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017
r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w
rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2051).
914
Odmienna interpretacja prowadziłaby do kolizji obowiązków. Z jednej strony art. 22 ust. 4b u.d.l. nakłada na
podmiot wykonujący działalność leczniczą obowiązek stosowania standardów organizacyjnych opieki
zdrowotnej, jeżeli takie zostały wydane przez Ministra Zdrowia na podstawie art. 22 ust. 5 u.d.l., z drugiej strony
przepisy ustaw regulujących wykonywanie zawodów medycznych wymagają od ich przedstawicieli postępowania
zgodnie z aktualną wiedzą medyczną (art. 4 u.z.l, art. 11 u.z.p.p., art. 11 ust. 2 u.p.r.m, art. 21 u.d.lab., art. 4
u.fiz.). W razie kolizji treści aktu wykonawczego z treścią reguł aktualnej wiedzy medycznej, spór powinien być
rozstrzygnięty na korzyść tej drugiej. Zachowanie świadczeniodawcy, choć z legalnego punktu widzenia
bezprawne, z uwagi na sprzeczność z rozporządzeniem nie może spowodować jego odpowiedzialności ze względu
na brak podstaw do przypisania winy.
915
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pierwszeństwa aktualnej wiedzy medycznej, jeżeli zapisane w nim reguły uległy dezaktualizacji,
niezależnie od tego, czy jest aktem powszechnie obowiązującego prawa, czy nie.
Odnosząc się do drugiej kwestii, należy stwierdzić, że swoboda organu co do wydania bądź
niewydania aktu, nie jest determinowana jego rodzajem. Fakultatywność i obligatoryjność wydania
dotyka rozporządzeń i obwieszczeń w równej mierze. O obligatoryjności interwencji ustawodawcy
przesądza doniosłość danego postępowania w obrocie i powszechność wykonywania świadczeń
zdrowotnych danego rodzaju. Argumenty te uzasadniają konieczność określenia minimalnego poziomu
bezpieczeństwa pacjenta. Ostrożnie odnoszę się do poglądu916 o konieczności zmian języka ustaw
poprzez zastąpienie możliwości wydania aktu, obowiązkiem. Obowiązek lub możliwość wydania aktu
oraz towarzyszący im wybór jednego z nich powinien następować z uwzględnieniem celu, do którego
się dąży. Cel ten wynika z wizji polityki zdrowotnej. Dlatego też, w pierwszej kolejności, należy
rozstrzygnąć zagadnienie, czy państwo powinno się bezpośrednio angażować w sposób wykonywania
świadczenia zdrowotnego, a jeżeli tak, to w jakim wymiarze. Dopiero w następnej kolejności
ustawodawca powinien zdecydować, czy posługiwać się instrumentami twardego, czy miękkiego
oddziaływania na obrót tymi świadczeniami.
Środowisko prawnicze dostrzega korzyści płynące z tworzenia ujednoliconych wytycznych,
zaleceń i rekomendacji postępowania, opowiadając się za celowością ich dalszego opracowywania917.
Przyłączam się do tego postulatu, aczkolwiek osobiście jestem przeciwnikiem ich normatywizacji.
Proces legislacyjny jest czasochłonny i wymaga nieustannej współpracy z gremiami specjalistów,
czuwających nad utrzymaniem aktualności treści aktów prawnych. Ponadto, przeciwko próbom
normatywizacji wiedzy przemawia ograniczony stopień kontroli środowiska naukowego nad treścią
aktów mających ją inkorporować. To może powodować dowolność ustaleń i przyjęcie rozwiązań
odpowiadających partykularnym interesom. Po trzecie, normatywizowane rozwiązania mogą wcale nie
być optymalne i w pełni merytoryczne. Po czwarte, w niektórych dziedzinach medycyny
normatywizacja wiedzy może nabrać wymiaru politycznego, w szczególności tam, gdzie regulacji
poddane zostaną rozwiązania kontrowersyjne światopoglądowo918. Po piąte, zasadniczo uzgodnienia
stron sprzeczne z aktualną wiedzą medyczną są nieważne, z uwagi na sprzeczność z zasadami
współżycia społecznego jako granicą swobody kontraktowania. Normatywizacja reguł wykonania
zobowiązania nie powoduje powstania ochrony, której nie byłoby wcześniej. Podzielam wyrażone w
doktrynie poglądy o celowości sprowadzenia (w tym zakresie) państwa do roli organizatora procesu
tworzenia wytycznych, zaleceń i rekomendacji poprzez przygotowanie stosownych ku temu ram
prawnych. Ramy te powinny precyzować zasady uczestnictwa gremiów naukowych w opracowywaniu
standardów, określać sposób procedowania i rozstrzygania istotnych kwestii merytorycznych, a także
reguły ich publikacji. Z jednej strony, państwo poprzez swoje organy rozstrzyga o odpowiedzialności
świadczeniodawców, z drugiej strony, nie uczestniczy w dialogu społecznym nakierowanym na
tworzenie i uzgadnianie reguł postępowania, pozostawiając ten proces samemu sobie. Nie chodzi przy
tym o ingerencję w treść stanowionych reguł, a więc narzucenie dogmatu wiedzy specjalnej, lecz o
skonstruowanie transparentnych procedur ich tworzenia, tak aby odzwierciedlały jak
najpowszechniejsze przekonania miarodajnych kręgów lekarskich.
Niektórzy przedstawiciele doktryny uważają, że treści reguł aktualnej wiedzy medycznej
(dokładnie standardów) nie wyznaczają stanowiska organów samorządów zawodów medycznych,
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które mogą być co najwyżej uwzględniane jako głos w dyskusji o charakterze opinii919. Zwolennicy tego
poglądu wskazują, że brak jest podstaw prawnych dla zastąpienia przez te organy towarzystwa
naukowego, władnego opracowywać standardy postępowania. Powyższe stanowisko uważam za
kontrowersyjne. Po pierwsze, wydaje się marginalizować subtelne różnice znaczeniowe występujące
między pojęciami aktualnej wiedzy medycznej oraz standardu medycznego (o czym niżej), co prowadzi
do traktowania wydawanych przez te dwa podmioty dokumentów za konkurujące ze sobą. Po drugie,
jak wskazałem powyżej, wytyczne, zalecenia i rekomendacje wydawane przez towarzystwa naukowe
nie są wiążące. Stopień ich oddziaływania na praktykę wynika wyłącznie z autorytetu stowarzyszenia
oraz osób będących jego członkami, prowadzących określone badania i formułujących wnioski, na
podstawie których te dokumenty przygotowano. Podstawa prawna do wydawania wytycznych,
zaleceń i rekomendacji jest nader ogólna, bowiem należy jej upatrywać w postanowieniach aktu
założycielskiego, kształtującego granice działalności statutowej stowarzyszenia. Podobnej ogólnej
podstawy prawnej można by się doszukiwać się w u.i.l. (np. art. 5 pkt 2, 20, 22, art. 39 ust. 1 pkt 1, 3,
art. 39 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 38 pkt 2), z uwagi na to, że samorząd poprzez swoje organy może
prezentować swoje stanowiska przy współpracy z tymi samymi autorytetami, działającymi w
metodologicznie tożsamy sposób. Rozstrzygającym nie jest więc podstawa prawna działania (chyba, że
należałoby uznać, że nie istnieje żaden przepis upoważniający organ samorządu do podejmowania
działań w tym kierunku), lecz stopień uzgodnienia przez autorytatywne gremia. W moim przekonaniu,
skoro żadne z dokumentów nie są prawnie wiążące dla świadczeniodawcy, a jednocześnie odgrywają
subsydiarnę rolę w rekonstrukcji reguł aktualnej wiedzy medycznej, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby
także stanowiska organów samorządu zawodowego uwzględniać w tym procesie, traktując je jako
źródło pomocnicze.
Z uwagi na ciągły rozwój naukowy, aktualna wiedza medyczna jest zjawiskiem zróżnicowanym
czasowo. Nieustannie pojawiają się nowe podręczniki, monografie, artykuły, referaty, opinie,
wytyczne, zalecenia, rekomendacje, stanowiska itd., służące rekonstruowaniu reguł tej wiedzy. Dlatego
też, miarodajną dla oceny zachowania świadczeniodawcy jest wiedza obowiązująca w chwili udzielenia
świadczenia zdrowotnego920, a nie w chwili zawarcia umowy. Jeżeli zmiana reguł aktualnej wiedzy
medycznej nastąpiłaby w toku wykonywania umowy, świadczeniodawca powinien zastosować metodę
nową, a nie kontynuować swoje dotychczasowe działania (dotyczy to zwłaszcza świadczeń
zdrowotnych wykonywanych w opiece długoterminowej). Zmiana reguł aktualnej wiedzy medycznej
jest trudna do uchwycenia, gdyż nigdy nie następuje z dnia na dzień, lecz pozostaje wynikiem długiego
procesu wypierania starych modeli zachowań przez nowe. Problem komplikuje fakt, że jedne i drugie
wielokrotnie funkcjonują obok siebie, niejako ze sobą konkurując. Wobec tego, problematyczną
pozostaje odpowiedź na pytanie, kiedy dochodzi do dezaktualizacji wiedzy specjalnej, na której
opierają się określone działania. Uważam, że dotychczasowa metoda postępowania przestaje
odpowiadać aktualnej wiedzy medycznej, jeżeli nowy sposób postępowania jest bezsporny i przeniknął
do praktyki na szeroką skalę921, niosąc dla pacjenta mniejsze ryzyko niepowodzenia i zdarzeń
niepożądanych, wiąże się dla niego z mniejszym obciążeniem, oferując lepsze szanse terapeutyczne, a
związana z nim proporcja szans do ryzyk jest korzystniejsza niż w dotychczasowej metodzie. Metoda
wypierana może być nadal przez pewien czas praktykowana922, zwłaszcza do momentu ugruntowania
przeważającego poglądu, że jest już przestarzała. Rozwój nauki może prowadzić do wykluczenia
dotychczasowej metody z katalogu typowych sposobów postępowania medycznego, albo nawet
919
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doprowadzić do uznania, że dane działanie jest wręcz szkodliwe. W drugim przypadku, stara metoda
nie jest marginalizowana jako standard postępowania, który traci swoje racje z uwagi na silną
konkurencję i popularność nowych metod, lecz staje się przykładem postępowania, które od samego
początku było tylko pozornie właściwe. Takie ustalenie nie wpływa na zmianę oceny dochowania przez
świadczeniodawcę należytej staranności, gdyż ta jest dokonywana ex ante, z chwili udzielenia
świadczenia zdrowotnego923, nigdy ex post. Świadczeniodawca nie może odpowiadać za postępowanie
sprzeczne z regułami aktualnej wiedzy medycznej, jeśli w chwili udzielenia świadczenia zdrowotnego
nie można było wyprowadzić takiego wniosku.
Miarodajność reguł postępowania wywodzonych z aktualnej wiedzy medycznej tworzona jest
z uwzględnieniem dostępnych świadczeniodawcy metod i środków. Te są różne w zależności od tego,
czy świadczeniodawca świadczy na miejscu wypadku drogowego, w szpitalu powiatowym, czy klinice
uniwersyteckiej. Ograniczenia dostępności mogą przyjmować różną postać: fizycznych (dostępność
aparatury, pomieszczeń, produktów leczniczych, wyrobów medycznych pozwalających wdrożyć
określoną procedurę medyczną), prawnych (dostępność metod i środków determinowanych granicami
zgody pacjenta) i ekonomicznych (dostępność metod i środków determinowanych zasobami
finansowymi płatnika)924. Na przestrzeni lat orzecznictwo prezentowało różne koncepcje metod i
środków, którymi powinien posługiwać się świadczeniodawca, określając je, jako najlepsze925 lub
przeciętne w publicznej służbie zdrowia926. Żadna z nich nie zyskała aprobaty. Pierwszej zarzucano
tworzenie fikcji niemożliwych do spełnienia wymagań927, drugiej, że niemożliwym jest ustalenie
poziomu przeciętnego928. Z pewnością nie można wymagać od świadczeniodawcy zachowania
wszelkich reguł aktualnej wiedzy medycznej, jeżeli działa w warunkach, w których dochowanie tego
wymogu jest obiektywnie niemożliwe, a stan taki nie wynika z jego winy. Jednakże, samo istnienie
różnic nie usprawiedliwia istotnych braków i niedostatków w zakresie instrumentów, czy lekarstw.
Godząc się na pewne różnice standardów, nie można zarazem akceptować zejścia poniżej poziomu,
który byłby uznawany za konieczny i który w konsekwencji powinien być utrzymywany w każdej
placówce leczniczej929. Punktem odniesienia musi być ustalony w drodze zobiektywizowanych
kryteriów standard medyczny, oparty w pierwszym rzędzie o reguły aktualnej wiedzy medycznej, ale
jednocześnie uwzględniający rzeczywiste możliwości finansowe i organizacyjne systemu ochrony
zdrowia930. Formułowanie ocen w tej materii wymaga umiaru i ostrożności, gdyż racje prawne i
medyczne nieodłącznie wiążą się z racjami społecznymi, a każdy przypadek powinien być poddawany
zindywidualizowanej ocenie931. Jasnym jest jednak, że należy porzucić stosowanie metod i środków
starych oraz nierokujących lub gorzej rokujących, jeśli powszechnie są zastępowane innymi metodami
leczenia932, do których świadczeniodawca zaniechał zapewnienia sobie dostępu.
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Aktualna wiedza medyczna ustalana na podstawie wyżej wskazanych źródeł jest
kategoryzowana w zespoły czynności, których suma składa się na sprawdzony i bezpieczny sposób
postępowania w określonym typowym przypadku chorobowym. Przybiera on postać standardów
postępowania medycznego (dalej: standard medyczny). Są one tworzone i systematyzowane dla celów
edukacyjnych, ułatwienia933 wykonywania zawodu medycznego, dla maksymalizacji korzyści i
minimalizacji ryzyk934, jakie niesie proces terapeutycznya, jak też dla zagwarantowania bezpieczeństwa
pacjenta i personelu medycznego935, należytego poziomu obsługi oraz zapobiegania marnotrawstwu
zasobów936. Są też tacy przedstawiciele nauki, którzy krytycznie odnoszą się do procesu standaryzacji
medycyny, upatrując w nim przede wszystkim prób obniżenia publicznych wydatków na leczenie oraz
niedopuszczenia przez związki zawodowe do racjonalizacji zatrudnienia937.
Literatura często pomija badanie relacji, jaka występuje między aktualną wiedzą medyczną,
źródłami jej rekonstrukcji (opisanymi powyżej), a standardem medycznym. Prowadzi to do
nieporozumień, zamiennego używania tych terminów (zwłaszcza pojęcia standardu medycznego i
aktualnej wiedzy medycznej), podczas gdy opisują one inne zjawiska. Na wstępie trzeba podkreślić, że
standard medyczny nie jest tożsamy z aktualną wiedzą medyczną. Standard medyczny odwołuje się
bowiem do sytuacji typowej, zwykle występującej w obrocie. Natomiast aktualna wiedza medyczna to
wiedza, na której należy się oprzeć w konkretnym stanie klinicznym określonego pacjenta. Standard
medyczny nie stanowi treści zobowiązania, tym samym nie tworzy wzorca modelowego postępowania
świadczeniodawcy, lecz ułatwia jego rekonstrukcję. Aby pełnić tę rolę, standard medyczny nie musi być
sformalizowany. Poziom formalizacji standardu medycznego jest różny przy poszczególnych
schorzeniach. Na stopień formalizacji wpływa liczba wydanych wytycznych, zaleceń, rekomendacji,
artykułów naukowych i opinii. Równie doniosły jest jednak standard medyczny przekazywany poprzez
codzienną praktykę, której źródła sięgają wiedzy akademickiej. Standardy medyczne, jako
usystematyzowane zespoły czynności, realizowane w sytuacjach typowych, funkcjonują więc pod
różną postacią. Jednocześnie nie istnieją we wszystkich dziedzinach medycyny i nie pokrywają obszaru
całej wiedzy medycznej. Są konstruowane na ogół względem schorzeń, które występują powszechnie
i często, których leczenie jest czasochłonne i kosztochłonne lub których leczenie wiąże się z
podwyższonym dla pacjenta ryzkiem niepowodzenia. Standardy tworzone są wobec chorób już
zakorzenionych cywilizacyjnie, których sposób zwalczania nie wzbudza zbytnich kontrowersji w
miarodajnych kręgach lekarskich. Treść standardów medycznych odnosi się do metod diagnostycznych
(rodzaj badań, ich częstotliwość i sekwencja), metod leczniczych (farmakologicznych i
niefarmakologicznych), metod profilaktycznych i metod kontrolnych. Oznacza to, że standardy
medyczne funkcjonują na każdym etapie procesu terapeutycznego, jak też mogą dotyczyć każdego z
elementów tych etapów.
Standard postępowania nie jest zupełnie abstrakcyjnym modelem postępowania, lecz
usystematyzowaną sekwencją czynności, jakie należy podejmować w typowym przypadku
chorobowym. Typowość przypadku definiują z kolei określone właściwości pacjenta i choroby.
Standard postępowania stanowi profesjonalny sposób zachowania w danych okolicznościach
faktycznych. Tym samym nie zmierza do abstrakcyjnego celu, lecz wyznacza dla adresata jasną ścieżkę
postępowania938. Standard medyczny nie jest nakierowany na indywidualną zdolność świadczenia
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danego świadczeniodawcy, lecz został zbudowany obiektywnie dla określonego przypadku klinicznego.
Nie jest tożsamy z aktualną wiedzą medyczną, lecz się z niej wywodzi i wymaga konkretyzacji, a nawet
korekty, w odniesieniu pacjenta, którego sytuacja wykazuje odchylenia od typowej. To powoduje, że
zalecane w nim zachowanie może być zmienione albo zarzucone z uwagi na charakterystyczne cechy
choroby, właściwości pacjenta lub jego decyzje939. Stosowanie się do treści standardu medycznego nie
wystarczy do zachowania należytej staranności, jeżeli świadczeniodawca w danych okolicznościach
mógł i powinien zrobić więcej940. Z perspektywy należycie działającego świadczeniodawcy możliwe jest
więc udzielenie świadczenia zdrowotnego zupełnie zgodnie z powszechnie panującym standardem
(pacjent jest przypadkiem typowym) i jednocześnie zgodnie z regułami aktualnej wiedzy medycznej
(sytuacja najczęstsza); odpowiadającej tym regułom, ale odbiegającej od treści standardu; jak też
odpowiadającej regułom aktualnej wiedzy medycznej przy braku jakichkolwiek standardów
postępowania.
Wykonując świadczenie zdrowotne w pierwszej kolejności świadczeniodawca powinien
kierować się aktualną wiedzą medyczną, uwzględniając istniejące standardy medyczne. Jeżeli w
konkretnym przypadku klinicznym wiedza ta uzasadnia odstąpienie od ścieżki postępowania
przewidzianej standardem medycznym, to zachowanie świadczeniodawcy pozostaje należycie
staranne. Przeciwnie, bezmyślne realizowanie standardu medycznego, pomimo okoliczności
przemawiających za podjęciem innych działań, narusza tę staranność.
Dochowanie należytej staranności wymaga na wstępie od świadczeniodawcy sprawdzenia, czy
dla leczenia danego przypadku istnieją określone wytyczne, zalecenia, bądź rekomendacje. W razie
pozytywnej odpowiedzi na tak postawione pytanie, świadczeniodawca powinien zweryfikować, czy
treść tych wytycznych, zaleceń, rekomendacji odpowiada standardowi medycznemu w chwili realizacji
świadczenia zdrowotnego. Jeżeli tak, to w trzeciej kolejności świadczeniodawca winien sprawdzić, czy
nie istnieją obiektywne powody przemawiające za odstąpieniem od realizacji standardu lub czy z
pacjentem nie powzięto odmiennego uzgodnienia941. Innymi słowy, sposób leczenia nie powinien
wynikać z istniejących standardów, ale mieć je na uwadze, bowiem swoboda wyboru terapii jest
wypadkową postępu medycznego, okoliczności danego przypadku oraz woli pacjenta942. Jeżeli jednak
zachodzi przypadek typowy, a świadczeniodawca nie jest w stanie dochować istniejącego standardu
medycznego, zobowiązany jest albo podeprzeć się wiedzą innego świadczeniodawcy albo odesłać
pacjenta do miejsca, gdzie ten standard będzie dochowany943.
Źródłem standardu medycznego jest przekonanie, że w każdej dyscyplinie naukowej, w tym w
medycynie, istnieje kompetentna grupa osób, która reprezentuje pewne wspólne zapatrywania co do
poprawności określonych działań. Standardem medycznym jest zatem to, co obiektywnie w dyskusjach
uczestników tej grupy, jak i w praktyce, uważa się za zachowanie prowadzące do obiecującego
terapeutycznego rezultatu, i które to zachowanie może być przeprowadzone przez przeciętnie
wykwalifikowanego, sumiennego, świadczeniodawcę, którego wiedza, umiejętności i ostrożność, nie
tylko może, ale i musi być zachowana na każdym etapie procesu terapeutycznego.
Model postępowania typowego oparty jest na regule evidence based medicine, odnoszącej się
do sytuacji przeciętnej, najczęściej występującej w obrocie. Standard medyczny tworzą dwie
przesłanki. Pierwsza ma charakter przedmiotowy, którym jest naukowe poznanie (studia kliniczne,
eksperymenty, podstawowe badania naukowe, obserwacje działań i skutków) wraz z uznaniem w
praktyce przez kompetentnych członków danej grupy zawodowej944. Standardu medycznego nie
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budują normy prawne, lecz aktualna wiedza medyczna945, co w rezultacie przesądza, że każdy standard
medyczny musi być zgodny z jej regułami. Druga przesłanka, o charakterze podmiotowym, odwołuje
się do osoby świadczeniodawcy. Nie może uchodzić za standard medyczny postępowanie, które
wymaga wiedzy i umiejętności absolutnie wyjątkowych, które posiąść mogą jedynie nieliczne osoby, a
niedostępnych dla pozostałych, z uwagi na brak predestynujących do tego właściwości, czy cech
osobowych. Przesłanki te muszą wystąpić łącznie, aby dany sposób postępowania poczytywać jako
standard medyczny. A contrario standard medyczny nie może sprzeciwiać się obiektywnemu
dorobkowi aktualnej wiedzy medycznej, ani subiektywnemu przekonaniu danej grupy zawodowej o
tym, co powinien móc i umieć wykonać przeciętny jej reprezentant.
Problematycznym założeniem koncepcji standardu medycznego jest oparcie jej na regule
akceptacji946. Metody powszechnie odrzucone i powszechnie akceptowane stanowią jedynie wycinek
dziedziny medycyny. Na ogół jedynie w nielicznych przypadkach istnieje pełna zgoda co do danego
sposobu działania. W pozostałych, istnieją różne konkurujące ze sobą zapatrywania. Oprócz tego,
występują metody niesprawdzone oraz metody kwestionowane947, które dzielą środowisko
teoretyków i praktyków. W przypadku występowania w obrocie kilku uznanych standardów
medycznych, podobnie jak w przypadku aktualnej wiedzy medycznej, istnieje możliwość wyboru
pomiędzy nimi, a świadczeniodawcy nie można postawić zarzutu niestarannego wykonania
świadczenia zdrowotnego, jeżeli nie zastosuje określonego z nich.

5) Sumienność postępowania jako element należytej staranności
Wymóg sumienności (należytej staranności sensu stricto) stanowi drugi, obok wymogu
zgodności postępowania z regułami aktualnej wiedzy medycznej, składnik wzorca należytej staranności
świadczeniodawcy. Sumienność jest kategorią samodzielną i odrębną od aktualnej wiedzy medycznej.
Postępowanie sumienne to postępowanie uważne, dbałe, fachowe, przezorne, skrupulatne, którego
można oczekiwać od świadczeniodawcy posiadającego wiedzę, umiejętności i doświadczenie, jak też
znajomość specyfiki praktykowanej dziedziny, w tym zagrożeń, które w niej występują.
Wzorzec sumienności jest konkretyzowany przy pomocy istniejących reguł i zasad
postępowania948. Model sumienności można także wywodzić z postaw utrwalonych w praktyce
obrotu949. Wskazane reguły, zasady i doświadczenia przybierają często postać instrukcji, regulaminów,
zarządzeń, obowiązujących u danego świadczeniodawcy, ułatwiając ustalenie tego, w czym wyraża się
sumienne postępowanie. Niekiedy ma miejsce daleko idąca formalizacja ich treści i mocy wiążącej,
zwłaszcza gdy ulegają normatywizacji na kartach ustaw i rozporządzeń950. Podobnie, jak w przypadku
pierwszego składnika należytej staranności, relewantnym dla oceny, czy zachowanie
świadczeniodawcy było sumienne jest chwila świadczenia, a nie zawarcia umowy.
W ten sposób można wyróżnić pewne standardy techniczne (zasady kontrolowania,
korzystania, konserwacji i przechowywania funkcjonalnego, bezpiecznego oraz przydatnego sprzętu
medycznego), organizacyjne (zasady podziału zadań, przepływu informacji, obiegu dokumentów,
prawidłowego planowania, organizowania, nadzorowania procesu terapeutycznego, w tym
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zaopatrywania w niezbędne narzędzia, materiały, środki lecznicze, wyroby medyczne oraz środki
pomocnicze), sanitarne (zasady prawidłowego zakładania i utrzymywania funkcjonalnych instalacji
budowlanych w zakresie cyrkulacji powietrza, czy dostaw i odbioru mediów), higieniczne (zasady
utrzymywania higieny osobistej, czystości pomieszczeń, segregacji odpadów, sterylności sprzętu i
narzędzi używanych w ramach procesu terapeutycznego). Ich treść bywa inspirowana regułami
aktualnej wiedzy medycznej, aczkolwiek bardziej niż do pacjenta odnosi się do otoczenia, w jakim
następuje wykonanie świadczenia zdrowotnego, i które to otoczenie jest dla pacjenta osobnym od
bezpośredniej ingerencji w jego dobra, źródłem ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych. W
przeciwieństwie do ograniczonych możliwości panowania nad procesami zachodzącymi w organizmie
człowieka, wpływ świadczeniodawcy na otoczenie, w jakim wykonuje świadczenie zdrowotne, jest
znaczny. Dzięki temu może skutecznie panować nad zjawiskami, które występują poza organizmem
pacjenta, a w pewnej mierze na niego oddziałują. Dlatego też, świadczeniodawca powinien zapewnić
pacjentowi bezpieczeństwo poprzez minimalizację, jeśli nie wykluczenie w całości ryzyk, na których
wystąpienie może wpływać.
W związku z powyższym, świadczeniodawca sumienny nie powinien: podejmować się
procedur, które nie mają określonego celu, wykonywanych jako wynik rutyny, albo jako przejaw
medycyny zachowawczej, nieproporcjonalnych do doniosłości schorzenia bądź niosących
niewspółmierne ryzyka do spodziewanych korzyści (przestrzeganie dobrych praktyk klinicznych)951,
udzielać świadczeń zdrowotnych, do których brakuje mu wiedzy, umiejętności, doświadczenia,
kwalifikacji, czy też sprawności psycho-fizycznej, lekceważyć treści ulotek, instrukcji i charakterystyk
środków (leków i wyrobów medycznych), którymi się posługuje, pobłażać standardom bezpieczeństwa,
sanitarnym, higienicznym i technicznym, lekceważyć dobrych praktyk organizacji procesu
terapeutycznego, tolerować braków kadrowych, pobłażać dobrym praktykom komunikowania się z
pacjentem oraz resztą personelu, w szczególności w razie konieczności zasięgania opinii innych,
lekceważyć sytuacji, które mogą finalnie prowadzić do uchybienia zasadom współżycia społecznego,
deontologii, przepisom prawa. Świadczeniodawca sumienny powinien unikać postaw
krótkowzrocznych i nierozsądnych, powstrzymywać się od ryzykownych uogólnień oraz przyjmowania
wątpliwych założeń.
Składniki należytej staranności pozostają względem siebie niezależne. Świadczeniodawca
może jednocześnie działać zgodnie z regułami aktualnej wiedzy medycznej, postępując niesumiennie
(np. usunięcie wyrostka robaczkowego lege artis zdrowemu pacjentowi wobec pomylenia kolejności
pozostających do wykonania operacji), jak też postępować sumiennie, ale wbrew zasadom tej wiedzy
(np. pomyślne w skutkach wykonanie zabiegu przy pomocy metody, która została zarzucona, przy
zachowaniu sumienności na wszelkich pozostałych polach)952. Sprzeczność postępowania z regułami
aktualnej wiedzy medycznej nie zawsze przesądza o braku sumienności, tak jak brak sumienności nie
zawsze oznacza naruszenie reguł tej wiedzy. Jednakże, niezachowanie każdego z dotąd
charakteryzowanych składników, godzi w należytą staranność, przesądzając o bezprawności
zachowania świadczeniodawcy. Z kolei stopień zawinienia będzie różny w zależności od tego, czy
zachowanie świadczeniodawcy było sprzeczne z regułami aktualnej wiedzy medycznej i niesumienne,
czy też nie odpowiadało tylko jednemu składnikowi należytej staranności.
Pojęcie należytej staranności interpretuje się odmiennie na gruncie k.c. oraz u.p.p. i ustaw
regulujących wykonywanie zawodów medycznych. Na płaszczyźnie kodeksowej należy je rozumieć
szeroko, jako sumę dwóch składników, łącznie budujących wzorzec postępowania – reguł wiedzy
fachowej oraz sumienności (należytej staranności sensu stricto). Natomiast wzmiankowane ustawy
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posługują się terminem aktualnej wiedzy medycznej oraz należytej staranności oddzielnie. Wniosek
ten uzasadnia analiza art. 4 u.z.l., art. 11 u.z.p.p., art. 21 u.d.lab, art. 4 u.z.fiz. art. 11 ust. 2 u.p.r.m.
Wskazane przepisy zawierają dyrektywy, jakimi powinien kierować się każdy z przedstawicieli danego
zawodu medycznego podczas jego wykonywania. Wśród nich aktualna wiedza medyczna oraz należyta
staranność są wymienione obok siebie oraz obok takich dyrektyw, jak powinność przestrzegania zasad
etyki zawodowej, poszanowania praw pacjenta, dbałości o jego bezpieczeństwo. To sugeruje, że nie
zachodzi między nimi stosunek podrzędności, lecz wykluczania. Choć pojęcie należytej staranności,
wywodzi się z k.c., to jednak odmienna regulacja w ustawach szczególnych wymusza jego inną, tj.
węższą niż dotychczas interpretację953. W zakresie znaczeniowym pojęcia należytej staranności nie
mieszczą się te elementy, które występują w przepisach ustaw jako samodzielne dyrektywy
wykonywania zawodu tj. właśnie aktualna wiedza medyczna, zasady etyki zawodowej, prawa pacjenta,
jego bezpieczeństwo. Treść pojęcia należytej staranności jest więc wąska. Jej naruszenie wielokrotnie
będzie się pokrywać i przenikać z naruszeniem zasad etyki zawodowej, praw pacjenta i reguł
bezpieczeństwa. W tym ujęciu analizowany termin stanowi superfluum ustawowe, mogąc także
uchodzić za zbiorczą metodę uzasadnienia niedbałego postępowania świadczeniodawcy. Porównując
tę regulację z art. 355 k.c. należy stwierdzić, ze dopiero wzorzec postępowania rekonstruowany na
podstawie wszystkich wymienionych w przytoczonych przepisach dyrektyw, jest tym, który należy
budować na gruncie kodeksowym954.
Odrębność pojęcia aktualnej wiedzy medycznej od należytej staranności akcentuje także u.p.p.
Analizowane terminy występują osobno, odpowiednio w art. 6 i 8 u.p.p., określając odrębne prawa
pacjenta – do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej
oraz udzielanych z należytą starannością. Oznacza to, iż na gruncie u.p.p. w terminie należytej
staranności nie mieści się składnik aktualnej wiedzy medycznej, co ma miejsce w k.c. Wobec tego,
należytą staranność z u.p.p. należy utożsamiać jedynie z sumiennością (należytą staranności sensu
stricto), a więc wąsko.
Dostrzeżenie istniejącej różnicy w pojmowaniu należytej staranności jest niezbędne dla
prawidłowej oceny roszczenia pacjenta i uzasadnienia treści rozstrzygnięcia. W myśl zasady, iż powód
przedstawia stan faktyczny, a sąd stosuje prawo955, to na organie orzekającym ciąży obowiązek
zastosowania właściwego przepisu prawa materialnego. Obrana podstawa prawna roszczenia (art. 471
k.c. lub 415 k.c. lub art. 4 u.p.p.) wymaga precyzyjnego ustalenia, czy kierowany pod adresem
świadczeniodawcy zarzut związany jest z naruszeniem wzorca budowanego według reguł aktualnej
wiedzy medycznej, czy też wzorca sumienności postępowania (należytej staranności sensu stricto). O
ile zakres pojęcia należytej staranności na gruncie k.c. marginalizuje ujemne skutki błędnego
przyporządkowania zachowania świadczeniodawcy do jednego bądź drugiego składnika wzorca
(naruszenie każdego z nich prowadzi do niedochowania należytej staranności), o tyle w przypadku
uwzględniania roszczenia na gruncie art. 4 u.p.p. konieczne jest powiązanie zachowania
świadczeniodawcy z naruszeniem konkretnego prawa pacjenta, tutaj, prawa do świadczeń
zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej albo udzielanych z należytą
starannością956, bowiem każde z nich posiada swoją autonomiczną treść.
Z uwagi na postawioną w tej pracy tezę, dla uniknięcia nieporozumień, w dalszych
rozważaniach będę posługiwał się pojęciem należytej staranności w rozumieniu kodeksowym.
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6) Poziom należytej staranności podczas udzielania świadczenia zdrowotnego
Podstawę dla rekonstrukcji wzorca powinnego zachowania świadczeniodawcy stanowi art. 355
k.c. Przepis ten znajduje uniwersalne zastosowanie do wszystkich zobowiązań, w których
odpowiedzialność dłużnika oparta jest na zasadzie winy, a więc także do pozaumownych stosunków
zobowiązaniowych. Tego samego stopnia należytej staranności należy oczekiwać we wzajemnych, jak
i niewzajemnych umowach o świadczenie zdrowotne. Z pewnością odpłatność usługi nie daje
podstawy do różnicowania troski o ludzkie życie i zdrowie957.
Staranność dłużnika ujmowana jest jako staranność ogólnie wymagana w stosunkach danego
rodzaju, tj. określonej kategorii stosunków zobowiązaniowych958. Termin staranności ogólnie
wymaganej ulega konkretyzacji poprzez odwołanie do zawodowego charakteru prowadzonej
działalności. Chodzi więc o staranność powszechnie oczekiwaną podczas prowadzenia działalności
leczniczej, dokładnie podczas udzielania świadczeń zdrowotnych. Nie istnieje jedna ogólnie wymagana
dla tej działalności staranność, gdyż w jej ramach mogą świadczyć przedstawiciele różnych zawodów
medycznych. Ich reprezentanci posiadają różną wiedzę, umiejętności i doświadczenie, co przekłada się
na różny zakres uprawnień, kwalifikacji oraz związanych z nimi oczekiwań społecznych. Wzorzec
postępowania jest budowany i konkretyzowany oddzielnie dla każdej grupy zawodowej, ulega więc
relatywizacji959. Będzie posiadał inną treść w odniesieniu do lekarzy, pielęgniarek, położnych,
ratowników medycznych, felczerów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych itd. Co więcej, przy
tworzeniu wzorca należytej staranności należy brać pod uwagę istniejące wewnątrz określonej grupy
zawodowej zróżnicowanie wiedzy, umiejętności i doświadczenia, zwłaszcza jeżeli pacjent kierował się
tymi atrybutami podczas wyboru świadczeniodawcy960. Odmienne wymagania kierowane są pod
adresem lekarza po studiach, inne względem lekarza specjalisty, a jeszcze inne w odniesieniu do
specjalisty z 30 letnim stażem zawodowym, posiadającym tytuł naukowy profesora w dziedzinie
medycyny, w której świadczy.
Względy bezpieczeństwa pacjenta wymagają tego, aby tą samą miarą posługiwać się wobec
świadczeniodawców, którzy nie świadczą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, lecz
okazjonalnie (np. lekarza zatrudnionego w szpitalu, świadczącego poza etatem na rzecz sąsiada).
Praktycy medycyny niekonwencjonalnej nie udzielają świadczeń zdrowotnych, lecz usługi do
nich podobne. Nie oznacza to jednak, że jej przedstawiciele są wolni od odpowiedzialności. Także dla
nich należy konstruować wzorzec zachowania należycie starannego. Istnieje jednak wątpliwość, za
pomocą zasad jakiej wiedzy fachowej należy go budować, skoro ich działania nie opierają się na
regułach aktualnej wiedzy medycznej961 (jak twierdzą praktycy i teoretycy nauk medycznych).
Usługodawcy medycyny niekonwencjonalnej odwołują się w swoich praktykach nie tylko do metod
spornych, nieudowodnionych, lecz także do tradycji, przekazu ludowego, czynników natury. Z jednej
strony pacjent nie może oczekiwać należytej staranności, jakiej spodziewa się po lekarzu, z drugiej
strony, taki usługodawca świadomie podejmuje ryzyko (często nawet większe niż świadczeniodawca
medycyny konwencjonalnej) sprowadzenia niepożądanych skutków dla odbiorców swoich usług, czy
to poprzez działanie, czy opóźnienie udzielenia świadczenia zdrowotnego. W moim przekonaniu, z
uwagi na doniosłość dóbr, których dotyka jego działalność, powinien liczyć się z tym, że będzie
oceniany surowo, tak jak lekarz medycyny ogólnej962.
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Odwołanie do stosunków danego rodzaju wskazuje, że wzorzec oceny posiada charakter
obiektywny i abstrakcyjny, nie odnosi się do indywidualnych właściwości świadczeniodawcy963.
Stosunki danego rodzaju wyznaczają model powinnego zachowania, gdyż to w ich ramach funkcjonują
określone wzorce postępowań. W zależności od zawodu wykonywanego przez świadczeniodawcę
będzie to wzorzec dobrego fachowca - lekarza, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego itd.
Obiektywizm wzorca nie oznacza, że jest on ogólny i stały niezależnie od czasu i miejsca świadczenia.
Dokonując oceny zachowania świadczeniodawcy należy uwzględniać konkretne okoliczności, w jakich
przyszło mu działać964 (np. inny będzie wzorzec należytej staranności dla lekarza działającego na
miejscu wypadku, a inny dla lekarza działającego w klinice uniwersyteckiej). W pewnych sytuacjach,
niezachowanie tej elastyczności stawiałoby przed świadczeniodawcą wymogi, których nie jest w stanie
spełnić.
Przy określaniu wzorca należytej staranności, oprócz elementu podmiotowego, należy
uwzględnić elementy przedmiotowe zobowiązania, jak rodzaj i rozmiar świadczenia. Uważa się, że
szczególnej staranności wymaga obchodzenie się z dobrami cennymi, takimi jak zdrowie i życie965 lub
podejmowanie działań w stosunkach szczególnego zaufania966. Z tego powodu doktryna i orzecznictwo
przyjmują kwalifikowany wzorzec należytej staranności, oczekiwanej od przedstawicieli zawodów
medycznych. Wskazuje się, że od podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwłaszcza od lekarza,
należy oczekiwać szczególnej staranności w procesie świadczenia, która określana jest mianem
staranności najwyższej967, staranności wyższej niż przeciętna968, staranności szczególnej969, staranności
wysokiego stopnia970, czy najwyższej staranności należytej971. Niekiedy wprost wskazuje się, że
staranność lekarza będzie tym większa, im większe zagrożenie może stwarzać dana procedura i użyty
w jej trakcie sprzęt lub środki farmakologiczne972.
Osobiście przyłączam się do krytyki powyższego postulatu973. Odtworzenie wzorca właściwego
postępowania nie polega na rekonstruowaniu uśrednionego ogólnego wzorca postępowania i
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następnie podwyższaniu bliżej nieokreślonego standardu z uwagi na przedmiot i wagę działań
świadczeniodawcy, co wprost sugeruje pogląd o wymaganiu staranności wyższej niż przeciętna974. Na
zachowanie należytej staranności, o jakiej mowa w art. 355 k.c., składa się postępowanie zgodne z
regułami aktualnej wiedzy medycznej oraz działanie sumienne (należycie staranne sensu stricto).
Wobec tego, stworzenie wzorca postępowania świadczeniodawcy wymaga ustalenia treści reguł
aktualnej wiedzy medycznej, które powinny znaleźć zastosowanie w konkretnym przypadku klinicznym
oraz postawy świadczeniodawcy, która uchodziłaby w nim za ostrożną. Badając pierwszy składnik
należytej staranności, konieczna jest ocena, czy zachowanie świadczeniodawcy odpowiadało regułom
wiedzy specjalnej. Z perspektywy logiki formalnej można stwierdzić, że badane zachowanie
odpowiadało tej wiedzy lub nie. Postępowanie zgodne z aktualną wiedzą medyczną jest należycie
staranne, natomiast postępowanie z nią sprzeczne jest zachowaniem niestarannym, a przez to
bezprawnym. Rozróżnianie stopni staranności w żadnej mierze nie wpływa na sposób oceny spełnienia
tej przesłanki, a przez to ustalenie odpowiedzialności dłużnika. Używanie wszelkich metod i środków,
zgodnych z regułami aktualnej wiedzy medycznej, jest działaniem należycie starannym, niezależnie od
daty ich wprowadzenia, kosztów stosowania, skomplikowania użycia, powszechności wykorzystywania
itp. Te elementy wpływają wyłącznie na to, czy dana metoda lub środek uchodzi za standardową
(typową, rozpowszechnioną, regularnie stosowaną). Także twierdzenie wskazujące na różnicowanie
stopnia sumienności niewiele mówi. Postępowanie świadczeniodawcy jest sumienne albo takie nie
jest. W tym przypadku, również nie ma innej możliwości oceny. Ustalenie, że zachowanie
świadczeniodawcy odbiega od zbudowanego wzorca przesądza brak należytej staranności.
Po drugie, różnicowanie poziomów należytej staranności nie wydaje się uprawnione z
perspektywy wykładni literalnej przepisów. Świadczeniodawca obowiązany jest do zachowania
staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju, przy uwzględnieniu ich zawodowego
charakteru. A więc wzorzec należytej staranności budowany jest w oparciu o art. 355 k.c., nakazujący
uwzględnienie treści przepisów ustaw zawodowych. Ustawy te nakładają na przedstawicieli zawodów
medycznych obowiązek działania należycie starannego. Jednocześnie, nie definiują tego pojęcia w
autonomiczny sposób. Dlatego też, przy uwzględnieniu opisanych wyżej różnic, należy je wykładać
najbliżej, jak to możliwe, pojęcia należytej staranności występującego w k.c. Ani k.c. ani ustawy
regulujące wykonywanie zawodów medycznych nie wymagają od świadczeniodawców zachowania
kwalifikowanej staranności postępowania. Skoro świadczeniodawca zobowiązany jest do staranności
należytej, tj. ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju, to a contrario nie jest zobowiązany do
dokładania staranności wyższej975.
Zgodnie z art. 472 k.c., staranność szczególna może wynikać z czynności prawnej lub
szczególnego przepisu ustawy. Jeżeli strony umownie nie sformułują wzorca kwalifikowanego, to
takiego wzorca próżno poszukiwać w innych aktach prawnych. Żadna z ustaw funkcjonujących w
granicach zainteresowań prawa medycznego nie przywołuje kryterium najwyższej, ani przeciętnej
jakości976. Wymaganie od świadczeniodawcy staranności wyższej niż należyta stanowi przykład
wykładni rozszerzającej, a nawet prawotwórczej, nieznajdującej pokrycia w wykładni literalnej
przepisów977.
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W toku ustalania bezprawności, kluczowym pozostaje zbudowanie wzorca postępowania
ujmowanego jako staranność należyta. Staranność świadczeniodawcy nie jest wyższa w porównaniu
ze starannością laika. Z medycznego punktu widzenia są to zagadnienia zupełnie nieporównywalne.
Wystarczy, że oceniamy staranność według wymogów stawianych przez aktualny stan wiedzy
medycznej978. Pomimo sugestii wynikającej z licznych głosów doktryny, odwołanie do staranności
kwalifikowanej nie prowadzi do zbudowania żadnych nowych figur cywilistycznych. Świadczeniodawca
nie jest zobowiązany do zachowania kwalifikowanej postaci staranności, gdyż ta może wynikać
wyłącznie z podstaw wskazanych w art. 472 k.c. Wypowiedzi doktryny i orzecznictwa należy
odczytywać jako podkreślenie doniosłości skutków, jakie może wywołać niestaranne zachowanie
świadczeniodawcy, próbę uzmysławiania odpowiedzialności za udzielane świadenia, wyraz troski o
dobra pacjenta. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w ramach wzorca staranności należytej, uwzględnić
społeczne przekonania o konieczności dołożenia przez świadczeniodawcę intensywnych starań o
prawidłowe wykonanie świadczenia zdrowotnego. Ta szczególna troska powinna znaleźć
odzwierciedlenie w zespole działań i zaniechań składających się na wzorzec oceny979. Szczególny rodzaj
dóbr prawnych, do których odnoszą się działania świadczeniodawcy, jak też szczególny rodzaj więzi,
jaki istnieje między nim a pacjentem, nie są czynnikami stopniującymi wzorzec powinnego zachowania,
lecz go budującymi. Naturalnym jest, że oczekiwania względem podmiotów wykonujących działalność
leczniczą nie mogą być porównywane do oczekiwań, na podstawie których buduje się wzorzec
powinnego postępowania podmiotów gospodarczych z innych branż. Dlatego też, ogólny wzorzec
należytej staranności świadczeniodawcy sam w sobie jest innym wzorcem, niż wzorce postępowań
konstruowane dla pozostałych. Nie chodzi więc o podwyższanie wymagań, lecz ich dostosowywanie
do wykonywanych czynności. Dostosowanie zarówno od strony wykonującego podmiotu, jak i od
strony przedmiotowej: obiektu, którego staranne działanie dotyczy. To jest właśnie we współczesnym
ujęciu staranność należyta980.

7) Zlecanie działań medycznych składających się na świadczenie zdrowotne
Nie zawsze wykonania wszystkich działań składających się na treść świadczenia zdrowotnego
podejmuje się jeden lekarz. Tak będzie z reguły w lecznictwie ambulatoryjnym, natomiast w lecznictwie
stacjonarnym i całodobowym szpitalnym i innym niż szpitalne, poszczególne działania składające się
na treść świadczenia zdrowotnego są rozdzielane między kilku członków personelu lekarskiego, a
częściowo nawet delegowane na przedstawicieli personelu nielekarskiego. Pacjent hospitalizowany
zasadniczo poddaje się działaniom podejmowanym przez personel świadczeniodawcy aktualnie
pełniący swoje obowiązki. Świadczeniodawca może posłużyć się każdym z członków swojego personelu
medycznego dla spełnienia działań leżących w granicach ich przygotowania zawodowego, a
relewantnych z perspektywy realizacji zobowiązania. Ewentualne żądanie od świadczeniodawcy, aby
wykonanie poszczególnych czynności nastąpiło przez wskazanego profesjonalistę, nie wiąże go.
Odmiennie będzie się przedstawiała sytuacja, kiedy strony umownie zastrzegły wykonanie
oznaczonych działań medycznych przez konkretną osobę (np. operację wykona ordynator, znieczulenie
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Tak też wyrok SA w Poznaniu z dnia 5 marca 2014 r., sygn. akt I ACa 1274/13, LEX nr 1439257.
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poda wybrany anestezjolog lub czynności pielęgniarskie na dyżurze dziennym przeprowadzi naczelna
pielęgniarek). Wówczas pacjent może zasadnie wymagać od świadczeniodawcy wykonania
zastrzeżonych działań przez wybranego członka personelu medycznego, bez popadania w zwłokę
wierzyciela. Jednostronne zastąpienie wybranego przez pacjenta profesjonalisty inną osobą będzie
możliwe wyłącznie w razie spełnienia przesłanek klauzuli zastępstwa, o ile w ogóle została zastrzeżona,
o czym była mowa w dziale III.V.IV.2.1).b) (s. 223).
Nakreślona powyżej praktyka rozdzielania działań medycznych, składających się na treść
świadczenia zdrowotnego, znajduje swoje uzasadnienie w realiach rynku zdrowia. W obliczu
istniejących deficytów kadrowych, ekonomika obrotu świadczeniami zdrowotnymi nakazuje
optymalizację planowania obowiązków i pracy personelu medycznego, uwzględniając posiadane przez
jego członków kwalifikacje zawodowe. Innymi słowy, chodzi o pozostawienie personelowi lekarskiemu
jedynie tych czynności, których nie może i nie powinien wykonywać przedstawiciel żadnego innego
zawodu medycznego. Nie ulega wątpliwości, że kluczową rolę w kierowaniu procesem terapeutycznym
odgrywa lekarz stawiający diagnozę, prowadzący leczenie oraz kontrolę. Pozostały personel medyczny
jest do jego dyspozycji981. Dla optymalizacji efektu i czasu, pielęgniarki, położne, diagności laboratoryjni
i fizjoterapeuci itd., powinni wykonywać zlecone im przez lekarza czynności. Stąd, w obrocie
świadczeniami zdrowotnymi dochodzi do typowego zjawiska polegającego na zlecaniu przez personel
lekarski wykonania określonych czynności personelowi nielekarskiemu.
Do tej pory doktryna nie przejawiała szczególnego zainteresowania problematyką
dopuszczalności zlecenia, ujmowanej jako materalnoprawne warunki, które powinny zostać spełnione,
aby pacjent nie mógł postawić świadczeniodawcy zarzutu nienależytego wykonania zobowiązania.
Oczywistym jest, że nie każde działanie należące do kompetencji lekarza może być delegowane
na personel nielekarski. Należałoby raczej przyjmować, że zlecenie działań podejmowanych przez
lekarzy może nastąpić w bardzo wąskim zakresie. Poniżej przedstawiam warunki, które w moim
przekonaniu pozwalają dokonywać rzeczonych zleceń.
Po pierwsze, dane działanie powinna cechować zdolność delegacyjna. W świetle aktualnego
programu przygotowania zawodowego lekarzy, zlecane działanie nie może być zastrzeżone tylko dla
tej grupy zawodowej, ale umiejętność jego przeprowadzenia powinna obiektywnie posiadać także
osoba przygotowana do wykonywania zawodu innego niż lekarz. Nie mieszczą się tutaj czynności,
których podjęcie, z uwagi na stopień skomplikowania, zwiększone ryzyko dla pacjenta albo
nieprzewidywalność reakcji organizmu, wymagają wiedzy lekarskiej. Z pewnością zdolności tej nie
posiadają czynności stanowiące trzon aktywności lekarskiej982.
Po drugie, lekarz zlecający powinien dokonać doboru właściwej osoby, tj. zdolnej w istniejących
okolicznościach do działania, zapewniając jej instruktaż i kontrolę.
Po trzecie, delegowane działanie nie może stanowić istoty procesu terapeutycznego, istoty
jednego z jego etapów lub istoty ich poszczególnych elementów. Przykładowo, nie powinno się
delegować przeprowadzenia operacji, wprowadzenia w narkozę, wybudzenia z niej, prowadzenia
terapii psychiatrycznej, dokonywania badań, stawiania diagnozy, prowadzenia poradnictwa
zdrowotnego, opracowania planu leczenia983. W katalogu działań, które mogą być delegowane,
mieściłyby się natomiast np. badania laboratoryjne, wymiana cewnika, zmiana łatwiejszych
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nichtärztliches Personal, VersR 34/2009, s. 1580; A. Spickhoff, M. Seibl, Haftungsrechtliche Aspekte der
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opatrunków, podstawowe czynności radiologiczne, wykonywanie zastrzyków, dokonywanie infuzji,
pobrań krwi, aplikowania ustalonych dawek leków, prowadzenie rehabilitacji984.
Powyższe rozważania odnosiły się do materialnych przesłanek dopuszczalności zlecania
wykonania określonych działań przez personel nielekarski. Brak kumulatywnego spełnienia przesłanek,
utożsamiam z brakiem podstaw do wykonania wskazanych działań przez osobę inną niż lekarz.
Wykonanie zlecenia w takiej sytuacji, w zależności od treści zawartej umowy, można utożsamić z
nienależytym wykonaniem zobowiązania, uprawniającym pacjenta do odmowy odbioru części
świadczenia lub polegającym na formalnym naruszeniem prawa pacjenta z art. 8 u.p.p. albo też
okolicznością, która może być źródłem błędu prowadzącego do szkody, wynikającej z ryzyka, nad
którym mimo możliwości nie zapanował świadczeniodawca (naruszenie standardu organizacji jako
naruszenie należytej staranności).
Oprócz tego, ustawy regulujące wykonywanie zawodów medycznych statuują przesłanki
formalne dla dokonania zlecenia. Zlecenie lekarskie co do zasady powinno mieć formę pisemną i zostać
odnotowane w dokumentacji medycznej985. Niespełnienie tej przesłanki nie powoduje uznania zlecenia
za niebyłe. Jego wykonanie w dalszej mierze obciąża personel, do którego zostało zaadresowane. Fakt
delegowania działań w dopuszczalnym zakresie na personel nielekarski nie zwalnia lekarza od
odpowiedzialności za prawidłowe ich wykonanie.
Od zlecenia właściwego należy odróżnić zlecenie pozorne, które nie kreuje odpowiedzialności
za treść podjętych przez osobę trzecią działań. Przejawia się w zaangażowaniu zewnętrznego
podmiotu w proces terapeutyczny, czego wyrazem staje się zawarcie z nim odrębnej umowy. Taka
sytuacja będzie miała miejsce, kiedy świadczeniodawca nie ma przygotowania zawodowego do
udzielania świadczenia zdrowotnego, bądź nie dysponuje warunkami odpowiednimi do jego
wykonania, odsyłając pacjenta do innego świadczeniodawcy w celu odebrania świadczenia
zdrowotnego niezbędnego w procesie terapeutycznym (np. dla potrzeb dalej prowadzonej przez niego
diagnostyki, ortopeda poleca pacjentowi wykonanie zdjęcia rentgenowskiego w pracowni RTG).

2. Obowiązek informacyjny

1) Uwagi ogólne
Typowym obowiązkiem w umowach o świadczenie usług jest obowiązek profesjonalisty
udzielania kontrahentowi informacji o okolicznościach istotnych z perspektywy wykonania kontraktu,
w tym informacji o przebiegu realizacji umowy. Jest to obowiązek polegający na działaniu. Jego
realizacja służy równoważeniu asymetrii wiedzy stron, niwelując dominację jednej nad drugą986 oraz
budowaniu wzajemnego zaufania987, niezbędnego dla osiągniecia jak najlepszych wyników współpracy.
Obowiązek informacyjny świadczeniodawcy wpisuje się w tę charakterystykę, jednakże
spośród obowiązków sobie podobnych wyróżnia się zakresem i treścią podawanych wiadomości, a
także następstwami, jakie wywołuje jego realizacja w zależności od kontekstu sytuacyjnego ich
przekazania. Choć jest to obowiązek umowny, to jego treść w całości regulują powszechnie
984
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obowiązujące przepisy prawa. Odstępstwa od ich postanowień mogą być dokonywane wyłącznie na
rzecz zwiększenia wynikającego z nich standardu ochrony pacjenta.
Na wstępnie należy odróżnić informacje przedkontraktowe, podawane przed zawarciem
umowy, od informacji udzielonych w trakcie jej trwania i utożsamianych z umownym obowiązkiem
informacyjnym.
Informacje przedkontraktowe to wiadomości ogólne, zasadniczo służące ustaleniu essentialia
negotii umowy (informacje o cenie świadczenia zdrowotnego lub okolicznościach ją kształtujących),
celu umowy (charakterze świadczenia, jako aktywności starannego działania lub rezultatu), reguł
współpracy (organizacji pracy zakładu leczniczego, fachowcach wykonujących poszczególne
świadczenia zdrowotne, godzinach, w których przyjmują, sposobie i porządku odbierania oraz
rozliczania świadczeń zdrowotnych, prawach pacjenta). Zmierzają do zbudowania jednorodnego
wyobrażenia stron o ogólnych warunkach współpracy podczas realizacji umowy. Informacje
przedkontraktowe są podawane do wiadomości publicznej na tablicach ogłoszeń, witrynie
internetowej świadczeniodawcy, czy też podlegają przekazaniu przez personel administracyjny czynny
w lokalu zakładu leczniczego.
Z kolei informacje podawane w trakcie realizacji umowy, stanowią pouczenie, poprzez które
świadczeniodawca wykonuje umowny obowiązek informacyjny. Istotnie różnią się od informacji
przedkontraktowych w podanym wyżej znaczeniu. Przede wszystkim, dotyczą ściśle osoby pacjenta i
jego potrzeby zdrowotnej, a nie uniwersalnych warunków współpracy. Dzięki nim pacjent może
rozeznać się w swojej sytuacji zdrowotnej, jak też podjąć decyzje odnoście skorzystania z konkretnych
świadczeń zdrowotnych988.
Obowiązek informacyjny wykazuje pewien dualizm. Otóż, w zależności od kontekstu
sytuacyjnego, te same informacje mogą służyć uświadomieniu pacjentowi jego sytuacji zdrowotnej lub
też przygotowaniu go do świadomego i swobodnego podjęcia decyzji o skorzystaniu z konkretnych
świadczeń zdrowotnych989.
W pierwszym przypadku, obowiązek informacyjny występuje w odmianie objaśnienia
terapeutycznego, które realizuje prosty cel informacyjny i edukacyjny. Jego wykonanie odzwierciedla
w świadomości pacjenta istniejący stan, który w zależności od okoliczności jest wynikiem postępu
choroby lub podjętych przez świadczeniodawcę działań. Objaśnienie terapeutyczne dokonywane jest
w różnych momentach czasowych. Występuje na każdym etapie procesu terapeutycznego. W
konsekwencji treść podawanych informacji zmienia się, wręcz ewoluuje wraz z zaawansowaniem tego
procesu i przechodzeniem w kolejne jego etapy. Inna będzie treść pouczenia na etapie diagnostyki, a
inna na etapie leczenia, czy kontroli.
W drugim przypadku, obowiązek informacyjny stanowi objaśnienie w celu samostanowienia,
będące podstawą nawiązania za pomocą zgody pacjenta wewnątrzumownego stosunku upoważnienia
świadczeniodawcy do wtargnięcia w sferę dóbr osobistych chorego. Wykonanie świadczenia
zdrowotnego z zachowaniem należytej staranności, lecz bez zgody pacjenta, jest naruszeniem
zobowiązania. Chociaż przedmiotowe objaśnienie nie jest wprost nakierowane na zaspokojenie
potrzeby zdrowotnej, leżącej u podstaw zawarcia umowy, to pozostaje w ścisłym związku z
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proponowanym świadczeniem zdrowotnym. Kreuje nowy stan, stwarzając świadczeniodawcy legalne
warunki do działania. Objaśnienie w celu samostanowienia bezpośrednio poprzedza podjęcie przez
pacjenta decyzji o odebraniu proponowanego świadczenia zdrowotnego w konkretnych
okolicznościach lub rezygnacji z jego odebrania. Pouczenie tego rodzaju jest dokonywane niemal
zawsze, kiedy zachodzi potrzeba ingerencji w integralność pacjenta, co również może nastąpić również
na każdym etapie procesu terapeutycznego.
Pomimo zarysowanego wyżej, modelowego rozróżnienia na obowiązki przedkontraktowe i
kontraktowe, objaśnienie terapeutyczne i objaśnienie w celu samostanowienia nierzadko będą pełniły
również funkcję wysoce skonkretyzowanej informacji przedkontraktowej. Jest to znamienne zwłaszcza
dla lecznictwa ambulatoryjnego, gdzie pacjent w oparciu o wiadomości podane podczas pierwszej
wizyty, realizującej w procesie terapeutycznym etap diagnostyki, będzie decydował o umówieniu
kolejnej konsultacji (zawarciu następnej umowy), przenoszącej proces terapeutyczny na następny
etap, etap leczenia czy kontroli lub pogłębiającej etap bieżący.
W zależności od kontekstu sytuacyjnego i charakteru podawanej informacji, jej nierzetelne
przedstawienie może prowadzić do różnych skutków. W przypadku nieuzgodnienia ceny bądź podstaw
służących jej określeniu, pacjent może uchylić się od obowiązku zapłaty żądanej przez
świadczeniodawcę stawki wynagrodzenia, ograniczając się do zapłaty wynagrodzenia
odpowiadającego wykonanej pracy990. Niedokonanie lub wadliwe dokonanie objaśnienia
terapeutycznego nie wpływa na prawną doniosłość zgody pacjenta, lecz może stanowić podstawę do
przypisania odpowiedzialności za błąd medyczny (brak opisania postępowania po opuszczeniu szpitala,
przybliżenia zasad zażywania leków, sposobu wykonywania ćwiczeń rehabilitacyjnych). Natomiast
wadliwe objaśnienie w celu samostanowienia może uzasadniać cywilną i karną odpowiedzialność
świadczeniodawcy z tytułu bezprawnego naruszenia autonomii pacjenta.
Przepisy regulujące obowiązek informacyjny posiadają swoje źródło ustawowe, wchodząc do
treści zobowiązania niezależnie od tego, czy posiada ono charakter umowny, czy pozaumowny991.
Podstawę prawną do rekonstrukcji treści objaśnienia terapeutycznego stanowi. art. 9 u.p.p. i art. 31
u.z.l. Odpowiednim fundamentem dla objaśnienia w celu samostanowienia jest art. 16 w zw. z art. 9
u.p.p. oraz art. 32 ust. 1 i 34 ust. 2 w zw. z art. 31 u.z.l. W zakresie ustaw regulujących wykonywanie
pozostałych zawodów medycznych można wymienić art. 16 u.z.p.p., art. 11 ust. 9 u.p.r.m., art. 9 u.z.fiz.
Również przepisy odrębne, regulujące wykonywanie niektórych świadczeń zdrowotnych, zawierają
dodatkowe postanowienia, odnoszące się do wykonania obowiązku informacyjnego, na ogół
rozbudowując jego zakres przedmiotowy. Jeżeli sposób realizacji tego obowiązku nie jest normowany
przepisami szczególnymi, zastosowanie znajdują wyżej wskazane przepisy u.p.p i u.z.l. w odniesieniu
do świadczeń zdrowotnych o charakterze leczniczym, jak i nieleczniczym992. Przepisy te odgrywają
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istotną rolę gwarancyjną, wyznaczając granice obowiązku świadczeniodawcy i towarzyszącego mu
uprawnienia pacjenta993.
Podzielam zapatrywanie, że objaśnienie w celu samostanowienia nie jest czysto formalną
przesłanką wyłączania odpowiedzialności świadczeniodawcy, lecz należy w nim upatrywać środka do
celu, jakim jest powzięcie przez pacjenta wiedzy, umożliwiającej realizację jego autonomii994.
Świadczeniodawca zachowujący należytą staranność powinien zbadać indywidualną sytuację pacjenta
tak, aby dopasować zakres informacji i stopień ich szczegółowości do wiedzy, którą pacjent już posiada.
Objaśnienie w celu samostanowienia nie jest bezwzględnym elementem konstrukcyjnym zgody
(wewnątrzumownego stosunku upoważnienia), lecz podstawowym i zarazem najlepszym narzędziem,
dzięki któremu, w większości przypadków, pacjent wyraża zgodę w sposób świadomy i swobodny. Nie
zawsze nieudostępnienie pacjentowi stosownych informacji będzie prowadziło do nieważności zgody,
gdyż relewantnym do jej ważnego udzielenia jest stan świadomości pacjenta, a ten budują także
informacje pochodzące z innych źródeł niż tylko osoba świadczeniodawcy995. Po drugie, gdyby
udzielenie informacji zawsze było bezwzględnym warunkiem prawnej doniosłości zgody pacjenta,
świadczeniodawca nie byłby związany wyrażonym przez pacjenta sprzeciwem, jeśli ten uprzednio
odmówił wysłuchania pouczenia lekarza996. Pogląd ten nie niweczy koncepcji informed consent, która
zakłada podejmowanie decyzji w oparciu o kapitał wiedzy. Ta nadal pozostaje fundamentem decyzji
pacjenta, lecz nie marginalizuje innych niż świadczeniodawca źródeł, z których wiedza może pochodzić.
Obowiązek informacyjny należy traktować jako postępowanie pierwszego wyboru (korelat
uprawnienia pacjenta), realizowane z inicjatywy lekarza w ustawowych granicach, które mogą ulec
zmianie z uwagi na okoliczności faktyczne sprawy, zwłaszcza deklaracje samego pacjenta,
rezygnującego z tegoż prawa. Należyta staranność będzie każdorazowo wymagała od
świadczeniodawcy zbadania, na ile uszczuplenie przekazywanych treści jest usprawiedliwione.
Podobnie, na świadczeniodawcy spoczywał będzie ciężar wykazania, że pacjent posiadał już
informacje, których nieudzielenie ten mu zarzuca, jak również, że zrzekł się prawa do uzyskania
informacji w ogóle.

2) Zakres podmiotowy
Ogólne uprawnienie pacjenta do otrzymania informacji wynika z art. 9 u.p.p. oraz z art. 16 w
zw. z art. 9 u.p.p., a jej przekazanie obciąża wszystkich świadczeniodawców, niezależnie od rodzaju
wykonywanego zawodu medycznego. Jednakże, rodzaj profesji może uzasadniać różnicowanie zakresu
przekazywanej informacji oraz stopień jej szczegółowości. Innych wiadomości należy oczekiwać od
lekarza, innych od pielęgniarki, czy fizjoterapeuty. Wykonanie obowiązku podlega ocenie z
perspektywy wzorca dobrego fachowca funkcjonującego w danej grupie zawodowej i postępującego
należycie starannie.
O ile w lecznictwie ambulatoryjnym delegowanie obowiązku informacyjnego raczej nie ma
miejsca, o tyle na gruncie lecznictwa stacjonarnego i całodobowego, zwłaszcza szpitalnego, kiedy w
proces terapeutyczny jest zaangażowanych wielu fachowców, reprezentujących różne zawody
medyczne, należy rozważyć, kto jest uprawniony do podania przedmiotowych informacji.
Obowiązek informacyjny w każdej ze swoich odmian jest realizowany przez osobę wykonującą
zawód medyczny w zakresie, w jakim dopuszczają to ustawy regulujące ich wykonywanie na potrzeby
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przeprowadzenia działań medycznych, leżących w kompetencjach tych osób. Jednocześnie, za
niedopuszczalne trzeba uznać delegowanie obciążającego lekarza objaśnienia w celu samostanowienia
na personel nielekarski. Wątpliwości rodzi także dopuszczalność delegowania wykonania obowiązku
na innego członka personelu lekarskiego, w przypadku gdy strony umownie zastrzegły osobę lekarza,
który udzieli świadczenia zdrowotnego. Osobiście uważam to za dopuszczalne, przy spełnieniu jednak
wskazanych w zdaniu następnym przesłanek997. Należą do nich: powierzenie wykonania tego
objaśnienia przedstawicielowi personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych z zakresu tej samej
dziedziny medycyny, po drugie, osoba, której powierzono wykonanie obowiązku posiada niezbędne
przygotowanie zawodowe, tj. dysponuje wiedzą i umiejętnościami, pozwalającymi wykonać
świadczenie zdrowotne w sposób, w jaki dokona tego osoba, którą zastępuje (wyklucza to delegowanie
obowiązku na lekarza, który nie posługuje się np. metodą lekarza-operatora), po trzecie, z zawartej
przez pacjenta umowy nie wynika zastrzeżenie, aby objaśnienia w celu samostanowienia mógł dokonać
wyłącznie lekarz, którego pacjent wybrał do udzielenia świadczenia zdrowotnego, chyba że w sprawie
wystąpią okoliczności usprawiedliwiające skorzystanie przez świadczeniodawcę z klauzuli zastępstwa,
o której była mowa w dziale III.V.IV.2.1)b) (s. 223). Legalne skorzystanie z klauzuli zastępstwa musi
implikować legalność zmiany osoby przeprowadzającej przedmiotowe objaśnienie.
Objaśnienie w celu samostanowienia jest ściśle związane z proponowanym do odebrania
świadczeniem zdrowotnym, dlatego powinna je realizować osoba faktycznie wykonująca to
świadczenie lub jego istotną część. Odstępstwa od przedstawionej zasady powinny być dopuszczane w
drodze wyjątku, zwłaszcza, że wyrażana przez pacjenta zgoda ma nie tylko swoje granice
przedmiotowe, ale i podmiotowe. Naruszenie zasad delegacji przeprowadzenia objaśnienia w celu
samostanowienia powoduje, że zgoda pacjenta jest nieważna, co stwarza po stronie świadczeniodawcy
konieczność obrony zarówno przed zarzutami cywilnoprawnymi, jak i karnoprawnymi.
Z obowiązku informacyjnego mogą zwolnić świadczeniodawcę jedynie okoliczności wyjątkowe,
leżące po stronie pacjenta. Za taką okoliczność nie uchodzi trudność w porozumieniu się z pacjentem
np. osobą głuchą, czy nieznająca języka998. Wówczas przekazanie informacji wymagać będzie pomocy
osoby trzeciej, tj. osoby przybranej władającej językiem pacjenta, a jeśli okaże się to nieskuteczne,
tłumacza języka migowego lub obcego. Obowiązek zaangażowania tłumacza obciąża
świadczeniodawcę każdorazowo, jeżeli ten nie jest w stanie samodzielnie porozumieć się z
pacjentem999.
Obowiązek informacyjny nie zawsze jest spełniany względem formalnego kontrahenta
świadczeniodawcy. Co więcej, w zależności od tego, czy przekazanie informacji stanowi objaśnienie
terapeutyczne, czy objaśnienie w celu samostanowienia, różny może być krąg osób uprawnionych do
ich otrzymania.
Jeżeli chodzi o objaśnienie terapeutyczne, to następuje ono w stosunku do pacjenta,
przedstawiciela ustawowego i opiekuna faktycznego, a wyjątkowo względem osoby bliskiej pacjenta.
Pacjent jest podstawowym adresatem informacji, jeżeli jest w stanie ją zrozumieć1000. Mowa o
faktycznej możliwości przyjęcia i przyswojenia wiadomości, dlatego też żadne przepisy prawa,
regulujące posiadanie zdolności do czynności prawnych, nie są pomocne do zdekodowania
uprawnienia pacjenta. Przepisy te mogą co najwyżej wpływać na zakres podawanej informacji. O ile
pacjent, który ukończył 16 rok życia uprawniony jest do poznania pełnej informacji, o tyle pacjent
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poniżej tej granicy wiekowej jest informowany jedynie w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego
przebiegu procesu terapeutycznego. Określenie treści tak spreparowanej informacji należy do
świadczeniodawcy.
Również do świadczeniodawcy należy ocena zdolności pacjenta, który ukończył 16 rok życia,
do przyjęcia i przyswojenia informacji. Odstąpienie od wykonywania przedmiotowego obowiązku
uzasadnia tylko brak przytomności pacjenta lub stan psychofizyczny całkowicie uniemożliwiający
zrozumienie informacji1001. Taki stan może być wywołany m.in. chorobą, także współtowarzyszącą,
szokiem powypadkowym, odurzeniem alkoholowym, narkotycznym, silnym bólem, czy też wpływem
leków upośledzających sprawność psychiczną1002. Mimo tego, wymienione okoliczności nie uzasadniają
zaniechania objaśnienia terapeutycznego, lecz aktualizują konieczność jego dokonania względem
innego odbiorcy. W takiej sytuacji, pouczenie jest dokonywane względem osoby bliskiej w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 2 u.p.p. tj. małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej,
przedstawiciela ustawowego, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu lub osoby wskazanej przez
pacjenta. W przypadkach wyjątkowych, ustawodawca uznał osobę bliską za legitymowaną do poznania
sytuacji pacjenta, lecz zasadniczo1003 nie implikuje to możliwości decydowania o jego dalszym leczeniu.
O tym, jakie informacje zostaną przekazane osobie bliskiej, decyduje świadczeniodawca1004.
Drugim podmiotem uprawnionym do otrzymania informacji jest przedstawiciel ustawowy
pacjenta. Przekazanie informacji następuje w pełnym zakresie, niezależnie od tego, jakie informacje
zostały podane pacjentowi małoletniemu, który nie ukończył 16 roku życia. Przedstawiciel ustawowy
jest legitymowany do odebrania pouczenia już z samego faktu bycia przedstawicielem ustawowym,
niezależnie od tego, czy informacja stanowić będzie podstawę do wyrażenia prawnie doniosłej zgody
oraz czy taką zgodę przedstawiciel ma prawo wyrazić1005.
Trzecim podmiotem uprawnionym do poznania informacji o pacjencie jest opiekun faktyczny,
co ma miejsce w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, jeżeli jednocześnie wchodzi w krąg osób bliskich,
uprawnionych do poznania informacji wobec nieprzytomności lub niezdolności pacjenta do
zrozumienia informacji. Po drugie, jeżeli wobec braku przedstawiciela ustawowego ma on wyrazić
zgodę na wykonanie potrzebnego pacjentowi badania1006.
Objaśnienie w celu samostanowienia jest dokonywane względem podmiotu, lub podmiotów
uprawnionych do wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego. W zależności od stanu
faktycznego będzie to pacjent, pacjent i jego przedstawiciel ustawowy, przedstawiciel ustawowy,
opiekun faktyczny lub sąd.

3) Zakres przedmiotowy
Wykonując obowiązek informacyjny, świadczeniodawca obowiązany jest przedstawić
pacjentowi przystępną informację o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych
metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo
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zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu1007. Zakres informacji jest określony normatywnie i nie
podlega swobodnemu uznaniu świadczeniodawcy1008.
Tak, jak wykonywane świadczenie zdrowotne nie zawsze będzie odzwierciedlać wszystkie
etapy procesu terapeutycznego i elementy każdego z tych etapów, tak też nie zawsze realizacja
obowiązku informacyjnego będzie polegała na podaniu wszystkich wyżej wymienionych informacji w
jednym czasie i miejscu1009. Ograniczenie zakresu pouczenia może wynikać z już posiadanej przez
pacjenta wiedzy, wcześniejszej realizacji części obowiązku, konieczności udzielenia informacji przez
lekarza innej specjalizacji, czy rezygnacji pacjenta z otrzymania niektórych wiadomości.
Przekazywana informacja musi posiadać cechę przystępności. Przystępność odnosi się
zarówno do sposobu przedstawienia, jaki i samej treści zagadnienia, objętego obowiązkiem pouczenia.
Świadczeniodawca musi wyważyć prawo pacjenta do informacji oraz obowiązek niewyrządzania
pacjentowi szkody przez nadmierną informację, która rzadko może się sprawdzić1010. Poza tym,
informacja nie powinna być nadmierna, gdyż może to uniemożliwić jej przetworzenie. Przystępność
jest kategorią subiektywną. Należy ją oceniać in concreto. Informacja przystępna dla jednego pacjenta
może już taka nie być dla drugiego. Zasadniczo, od świadczeniodawcy oczekuje się pouczenia
zrozumiałego, przy użyciu prostego języka i jednoczesnym unikaniu niezrozumiałych medycznych
sformułowań1011. Jeżeli pacjentem jest lekarz, zwłaszcza praktykujący tę samą dziedzinę medycyny,
używanie zwrotów medycznych z pewnością pozostanie dla niego zrozumiałe, a sama informacja
utrzyma walor przystępności. Z drugiej strony, jego stan zdrowia może niwelować wszelkie zasoby
wiedzy, którymi dysponowałby w normalnych warunkach. Przystępność oznacza dostosowanie formy
przekazu do osoby odbiorcy i sytuacji, w jakiej się znajduje. Dokonując oceny należy uwzględnić nie
tylko możliwości intelektualne pacjenta, lecz także jego wiedzę, dojrzałość psychofizyczną, stan
świadomości, wiek, wykształcenie, stopień zaawansowania chorób i wynikający z nich stan zdrowia
oraz doświadczenie1012. Uważam, że nie wszystkie z wymienionych właściwości osobistych
(okoliczności podmiotowych) należy brać pod uwagę określając zakres i stopień szczegółowości
informacji niektórych zagadnień wskazanych w art. 9 ust. 2 u.p.p. i art. 31 ust. 1 u.z.l., o czym niżej (s.
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280). Nie zmienia to faktu, iż informacja podawana pacjentowi powinna być zorientowana na model
mieszany1013, będący wypadkową modelu rozsądnego pacjenta i modelu subiektywnego. Powinna
obejmować to, co modelowy rozsądny pacjent, znajdujący się w sytuacji zdrowotnej
zainteresowanego, powinien wiedzieć dla podjęcia świadomej i swobodnej decyzji.
Interpretacja zakresu i stopnia szczegółowości informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu,
wynikach leczenia i rokowaniu nie przysparza trudności. W orzecznictwie i doktrynie największe
kontrowersje koncentrują się wokół rozumienia pojęć informacji o proponowanych oraz możliwych
metodach, jak też dających się przewidzieć następstwach. Zastosowane formuły słowne są
nieprecyzyjne, stąd wielokrotnie podejmowano próby ich wyjaśnienia.
Obowiązek podania informacji odnośnie możliwych metod postępowania aktualizuje się
zawsze, a nie tylko wówczas, gdy alternatywy prowadzą do innych obciążeń, ryzyk i szans
terapeutycznych dla pacjenta. Informacja powinna zostać podana nawet wtedy, gdy istnieją metody
równorzędne. Wyboru jednej z nich dokonuje pacjent1014. Jeżeli świadczeniodawca preferuje
wykonanie zabiegu oznaczoną metodą, choćby dlatego, że czuje się w niej pewniej niż w pozostałych,
należyta staranność nakazuje mu poinformowanie o tym pacjenta. Tak samo, należyta staranność
wymaga od świadczeniodawcy zwrócenia uwagi pacjenta na metodę, która z medycznego punktu
widzenia jest dla niego optymalna1015. W literaturze1016 wyrażono podgląd, iż obecna regulacja art. 6
k.e.l. popada w sprzeczność z art. 31 u.z.l., gdyż to nie lekarz, lecz pacjent ostatecznie decyduje o
sposobie postępowania. Uważam, że wobec zarzucenia paternalistycznego podejścia do chorego,
przepis ten zamiast zmiany, wymaga raczej innej wykładni, dostosowanej do partnerskiej relacji stron
umowy. O ile lekarzowi przysługuje swoboda wyboru terapii, ograniczona regułami aktualnej wiedzy
medycznej, o tyle swoboda jej wdrożenia pozostaje ograniczona zgodą pacjenta. Do pacjenta należy
ostateczna decyzja, nawet jeżeli lekarz postąpiłby inaczej. Innymi słowy, lekarz proponuje sposób
postępowania, przybliżając pacjentowi jego istotę, a także istniejące dla niego alternatywy, pomagając
pacjentowi podjąć optymalną decyzję. Z reguły wdraża ten sposób postępowania, na który pacjent się
godzi, chyba że oczekiwana przez pacjenta metoda postępowania jest sprzeczna z regułami aktualnej
wiedzy medycznej.
Powiadomienie dotyczy nie tylko zabiegów podstawowych i związanych ze szczególnym
ryzykiem. Współcześnie poszerza się je i na zabiegi drobne (np. zastrzyki), pomocnicze, szczególnie zaś
na zabiegi diagnostyczne1017. Konieczność przedstawienia informacji odnosi się również do środków
farmakologicznych. Pacjent powinien zostać powiadomiony o rezultatach spodziewanych w związku z
zażywaniem leku, o innych lekach, które mogłyby zostać zastosowane w tym przypadku (np. polskich
tańszych odpowiednikach leków sprowadzanych z zagranicy), skutkach ubocznych proponowanych
leków, możliwych interakcjach leku (np. z innymi środkami farmakologicznymi, czy z alkoholem), jak
również o sposobie i częstotliwości ich zażywania1018. W tym zakresie świadczeniodawca nie może
zwolnić się z obowiązku poprzez odesłanie do ulotki albo wiedzy farmaceuty.
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Przedmiotowych granic informacji nie wyznacza wyłącznie to, co uchodzi za standard
medyczny, lecz to, co mieści się w granicach aktualnej wiedzy medycznej. Ponadto, w przypadkach
szczególnie trudnych, kiedy aktualna medycyna nie daje pacjentowi już żadnych możliwości, informacja
może obejmować metody eksperymentalne, pozostające w fazie testów. W przypadku świadczeń
zdrowotnych udzielanych w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia, pouczenie nie może
ograniczać się wyłącznie do tych procedur, które są finansowane ze środków publicznych, ale powinno
odnosić się również do tych dostępnych poza systemem1019. Natomiast świadczeniodawca nie ma
obowiązku pouczania pacjenta o sposobach postępowania oferowanych przez praktyków medycyny
niekonwencjonalnej1020.
Proponowane i możliwe metody diagnostyczne oraz lecznicze nie ograniczają się wyłącznie do
metod dostępnych u świadczeniodawcy, z którym pacjent aktualnie kontraktuje1021. Obowiązek
informacyjny w tym zakresie obejmuje także metody dostępne u innych świadczeniodawców,
zwłaszcza, jeżeli posługują się bardziej specjalistycznym sprzętem lub dysponują lepiej
wykwalifikowanym personelem1022. W doktrynie1023 i orzecznictwie1024 zgłoszono pogląd, iż w
szczególnych sytuacjach – przypadkach skomplikowanych, rzadkich, których leczenie w Polsce skazane
jest na niepowodzenie – pacjent powinien otrzymać informacje o metodach oferowanych także poza
krajem. Osobiście prezentuję dalej idące stanowisko, a mianowicie, że pacjentowi należy udzielić
informacji o metodach oferowanych za granicą nie tylko w sytuacjach szczególnych i skomplikowanych,
lecz zawsze gdy dostępne w kraju metody postępowania nie oferują pacjentowi satysfakcjonujących
rezultatów z perspektywy jego aktualnych interesów1025.
Doktryna słusznie podkreśla, że nie chodzi o metody możliwe w ogóle, lecz możliwe w
odniesieniu do konkretnego pacjenta, w jego sytuacji zdrowotnej, w określonym wieku, wobec stanu
dotykającego go schorzenia oraz przebytych i występujących dolegliwości1026. Nadto zgłasza się
postulat1027, iż zakres i stopień szczegółowości powinien być różnicowany w zależności od stanu
zdrowia pacjenta oraz rzeczywistej dostępności danej alternatywy (miejscowej, czasowej i finansowej).
W odniesieniu do pierwszego kryterium, im bardziej poważny jest stan pacjenta, tym informacja
powinna być obszerniejsza, chyba że zwłoka spowodowana udzieleniem obszernej informacji mogłaby
wywołać niekorzystne skutki dla pacjenta, potrzebującego natychmiastowej pomocy. Drugie kryterium
pozwalałoby ograniczać informację do tych alternatyw, których nie wyklucza zbyt długi czas
oczekiwania, a będących w granicach finansowych możliwości pacjenta. Osobiście uważam, że kwestie
finansowe nie powinny wpływać na zakres przekazywanej informacji, gdyż nagminnym jest fakt, iż
pacjentów nie stać na samodzielne pokrycie kosztów drogich alternatywnych terapii wykonywanych w
innych ośrodkach lub za granicą. Aby móc sobie na nie pozwolić podejmują próby publicznego
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zbierania pieniędzy, zaciągania kredytów, czy spieniężania mienia, które to działania byłyby niemożliwe
w stanie niewiedzy.
Odnosząc się do drugiej grupy informacji, których zakres i stopień szczegółowości przysparza
trudności interpretacyjnych, należy stwierdzić, że dające się przewidzieć następstwa to skutki
negatywne1028, nie pozytywne. Te ostatnie wypełniają treść informacji o rokowaniach i wynikach
leczenia. Skutków negatywnych nie stanowią też nieuniknione dla przeprowadzenia leczenia
uszkodzenia organizmu (przecięcia, przekłucia, usunięcie tkanek). Jedynie bezpowrotne usunięcie
anatomicznej części ciała, lub choćby jej fragmentu, orzecznictwo1029 uznaje za objęte zakresem
obowiązku. Ta kategoria nie obejmuje również następstw spowodowanych winą świadczeniodawcy.
Dające się przewidzieć następstwa zastosowania metody postępowania wypełniają stany pośrednie
między wyleczeniem a błędem. Nie istnieje ich ścisła definicja, lecz nazywane są zdarzeniami
niepożądanymi, powikłaniami, skutkami ubocznymi, komplikacjami1030.
Orzecznictwo przyjmuje, że nie ma jednego obiektywnego szablonu informacji. Celowym jest
jej różnicowanie z uwagi na okoliczności faktyczne przypadku. Przesłankami decydującymi o zakresie i
stopniu szczegółowości informacji są, oprócz wymienionych wyżej okoliczności podmiotowych,
odnoszących się do właściwości pacjenta, okoliczności przedmiotowe, odnoszące się do rodzaju
zabiegu. Istniejący mechanizm odwołuje się do kryteriów obiektywno-subiektywnych, aby pacjent
mógł samodzielnie i swobodnie zadysponować swoimi dobrami.
Precyzując rodzaj zabiegu, jaki przyjdzie wykonać, świadczeniodawca powinien ustalić
charakter świadczenia zdrowotnego, kategorię wskazań do jego udzielenia, stopień pilności oraz
rozmiar istniejącego ryzyka dla dóbr pacjenta1031.
Charakter świadczenia zdrowotnego jest przesłanką obiektywną, determinowaną przez jego
cel, o czym szerzej była mowa w dziale III.III. (s. 190). Przyjmuje się, że zakres i stopień szczegółowości
udzielanej informacji jest największy przy świadczeniach zdrowotnych o charakterze nieleczniczym1032,
w szczególności przy zabiegach kosmetycznych. Z kolei podczas wykonywania świadczeń zdrowotnych
o charakterze leczniczym, świadczeniodawca może przedstawić pacjentowi informację bardziej ogólną.
Przesłanką obiektywną, wywodzoną z reguł aktualnej wiedzy medycznej, są także wskazania
do poddania się określonym działaniom medycznym. W zależności od istnienia wskazań (bądź ich
braku) i ich rodzaju (względne lub bezwzględne), różnie prezentuje się zakres i stopień szczegółowości
podawanej informacji. Najwyższy stopień szczegółowości informacji występuje przy świadczeniach
zdrowotnych pozbawionych wskazań ich wykonywania i spada wraz z pojawieniem się wskazań

1028

Odmiennie: T. Sroka, Informacja…, s. 21.
Wyrok SA w Warszawie z dnia 31 marca 2006 r., sygn. akt I ACa 973/05, LEX nr 252827.
1030
R. Bąk, Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 grudnia 2013 r., sygn. I ACa 846/13. LEX nr 1425415,
PiM 3-4/2014, s. 222-223.
1031
Wyrok SN z dnia 29 grudnia 1969 r., sygn. akt II CR 564/69, OSPiKA 1970 nr 10 poz. 202; wyrok SN z dnia 28
sierpnia 1972 r., sygn. akt II CR 296/72, LEX nr 1506; wyrok SN z dnia 14 listopada 1972 r., I CR 463/72, NP 4/1975;
wyrok SN z dnia 28 sierpnia 1973 r., sygn. akt I CR 441/73; LEX nr 1690; wyrok SN z dnia 11 stycznia 1974 r., sygn.
akt II CR 732/73, LEX nr 4884; wyrok SN z dnia 7 marca 1974, sygn. akt I CR 43/74, LEX nr 7426; wyrok SN z dnia
5 września 1980 r., sygn. akt II CR 280/80, LEX nr 5138; wyrok SO w Krakowie z dnia 30 grudnia 2003 r., sygn. akt
I C 110/02; wyrok SN z dnia 1 kwietnia 2004, sygn. akt II CK 134/03, LEX nr 355344; wyrok SA w Poznaniu z dnia
29 września 2005 r., sygn. akt I ACa 236/05, LEX nr 175206; wyrok SN z dnia 9 listopada 2007 r., sygn. akt V CSK
220/07, LEX nr 494157; wyrok SN z dnia 7 listopada 2008 r., sygn. akt II CSK 259/08; LEX nr 577166; wyrok SN z
dnia 3 grudnia 2009 r., sygn. akt II CSK 337/09; LEX nr 686364; wyrok SN z dnia 8 lipca 2010 r., sygn. akt II CSK
117/10, LEX nr 602677; wyrok SA w Gdańsku z dnia 28 listopada 2012 r., sygn. akt V ACa 826/12, LEX nr 1313251.
1032
M. Nesterowicz, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 września 1980 r., II CR 280/80, OSPIKA 1981,
nr 10, poz. 170., s. 430; Tenże, Prawo…, s. 198; K. Michałowska, Informowanie…, s. 109; M. Safjan, Prawo…, s.
70.
1029

277

względnych, a dalej bezwzględnych. Zakres i stopień szczegółowości informacji jest najmniejszy przy
zabiegach ratujących życie1033, pozostających często także jedynym wyborem pacjenta.
Kolejną przesłanką o charakterze obiektywnym, również czerpiącą z reguł aktualnej wiedzy
medycznej jest stopień pilności wykonania świadczenia zdrowotnego. Zakres i szczegółowość treści
informacji ulegają zmniejszeniu w przypadkach pilnej konieczności przeprowadzenia działań
medycznych. Wymagają one uszczegółowienia w miarę poszerzania marginesu czasu, o jaki można
odwlec realizację takich działań.
Ostatnią przesłanką wpływającą na różnicowanie zakresu informacji i stopnia jej
szczegółowości jest ryzyko istniejące dla dóbr pacjenta1034, a towarzyszące realizacji świadczenia
zdrowotnego. Posiada ona charakter subiektywny, gdyż poziom ryzyka danego działania medycznego
można oszacować jedynie w odniesieniu do konkretnego przypadku, biorąc pod uwagę stopień
technicznego skomplikowania zabiegu, stan fizyczny i psychiczny pacjenta, warunki w jakich zabieg jest
przeprowadzany oraz doświadczenie personelu medycznego1035. Im większe ryzyko dla dóbr pacjenta,
tym więcej powinien wiedzieć, aby je na siebie przyjąć.
Celowość różnicowania zakresu i stopnia szczegółowości podawanej informacji nie znajduje
pełnej akceptacji w doktrynie. Krytyka skierowana jest w szczególności przeciwko ujmowaniu wskazań,
jako okoliczności przedmiotowych kształtujących rodzaj zabiegu. Podnosi się, że różnicowanie
informacji, w zależności od rodzaju wskazań, jest ukrytym paternalizmem, a ograniczenie informacji
ma na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa odmowy wyrażenia przez pacjenta zgody. Taki sposób
postępowania narusza autonomię jednostki i czyni zgodę aktem o charakterze czysto formalnym.
Zarówno w przypadku zabiegów, za którymi przemawiają wskazania względne, jak i zabiegów
podyktowanych wskazaniami bezwzględnymi, świadczeniodawca obowiązany jest do udzielenia takich
samych informacji1036. Dodatkowo, podnosi się, że nie ma wyraźnej podstawy prawnej dla
różnicowania zakresu i stopnia szczegółowości informacji, a nadto, że w nomenklaturze medycznej nie
występuje podział na wskazania względne i bezwzględne1037. Choć nie można odmówić trafności
krytyki, wydaje się, że wypracowana linia orzecznicza jest słuszna. Z jednej strony, wzmacnia ochronę
autonomii pacjenta, wymagając informacji kwalifikowanej w tych przypadkach, kiedy pacjent nie musi
bezwzględnie godzić się na ingerencję w sferę swoich dóbr osobistych lub może ją jeszcze odroczyć.
Ugruntowany pogląd nie uchyla ochrony dóbr pacjenta, lecz ją wzmacnia w sytuacjach, które na to
zasługują. Z drugiej strony, chroni ona świadczeniodawców przed nadmierną odpowiedzialnością.
Interpretowanie przepisu wyłącznie przy pomocy wykładni językowej prowadzi do wniosku, że
obowiązkiem informacyjnym jest objęte wszystko, co tylko da się przewidzieć, niezależnie od
częstotliwości wystąpienia następstwa, a więc to, co można opisać za pomocą relacji przyczyna skutek. Ograniczenie się do takiej interpretacji byłoby skrajnie niekorzystne dla interesów
świadczeniodawców1038. Pogląd orzecznictwa godzi interesy stron umowy, zapewniając ich
równowagę. Ponadto, różnicowanie zakresu obowiązku informacyjnego znajduje oparcie w
dyrektywach konstytucyjnych. W przypadku bezwzględnych wskazań lekarskich dochodzi do
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immanentnej kolizji zasady ochrony autonomii oraz zasady ochrony życia i zdrowia ludzkiego, która w
ogóle nie występuje przy zabiegach nieleczniczych1039.
Informacja kwalifikowana oznacza, że pacjent powinien zostać pouczony o szczególnych, czyli
wszelkich, mniej lub bardziej możliwych do przewidzenia, skutkach interwencji1040, w tym o wszelkich
powikłaniach, nawet rzadko występujących oraz o ryzyku szczególnym. Taki rodzaj informacji musi
zostać podany pacjentowi przy świadczeniach zdrowotnych pozbawianych celu leczniczego, wskazań
medycznych, braku bądź niskiej pilności wykonania, a wiążących się z podwyższonym lub znacznym
ryzykiem wykonania. Również i to założenie spotyka się z krytyką doktryny, ponieważ przekazanie
pacjentowi informacji o wszystkich możliwych następstwach jest niewykonalne, bowiem wszystkich
możliwych skutków zabiegu nie sposób przewidzieć1041. W mojej ocenie, zarzut ten nie jest zasadny.
Dosłowne odczytywanie stanowiska orzecznictwa o konieczności poinformowania o wszelkich
skutkach interwencji, w tym tych, których nie można przewidzieć, prowadzi do absurdu. Poza tym,
niweczy ustawowy wymóg przystępności podawanej informacji. Uważam, że stopień kumulatywności
wystąpienia powyższych okoliczności wpływa na zakres i poziom szczegółowości informacji
kwalifikowanej. Im więcej ich wystąpi, tym bardziej surowy model wzorca należytej staranności należy
budować dla przeprowadzenia oceny prawidłowej realizacji obowiązku informacyjnego. Co do
następstw możliwych, powinna zostać przedstawiona ich pełna gama. W przypadku następstw
trudnych do przewidzenia, należy pacjenta uczulić na rodzajowość skutków atypowych, których
konkretnej postaci nie można określić.
Z kolei informacja ogólna oznacza, że pacjent powinien zostać pouczony o zwykłych, typowych
następstwach1042, jakie niesie za sobą wykonanie świadczenia zdrowotnego. Jednocześnie, nie
obejmuje pouczeń o elementarnych niedopatrzeniach takich jak brak aseptyki, niewłaściwe
zastosowanie metod naukowych, czy różnych niedociągnięcich fachowych1043. Fakty powszechnie
znane nie są objęte obowiązkiem informacyjnym. Podzielam zapatrywanie, w świetle którego
kryterium odwołujące się do przewidywalnych następstw należy odczytywać, jako nakaz ich
konkretyzacji, a więc uwzględnianie następstw, które mogą wystąpić w danej sytuacji w konkretnych
okolicznościach, choćby nawet nie były to skutki typowe, zwykłe i bezpośrednie dla danego rodzaju
interwencji1044. Pacjent decyduje się na oznaczony zabieg w określonych okolicznościach, godząc się na
konkretne dla jego przypadku następstwa. Nie ma konieczności powiadamiania pacjenta o wszelkich
w ogóle możliwych skutkach dla danego wypadku, co do zasady niemożliwych do przewidzenia,
nietypowych i mało prawdopodobnych. Takie uprzedzenie mogłoby prowadzić do zbędnego
pogorszenia samopoczucia pacjenta i do bezpodstawnej odmowy wyrażenia zgody na dokonanie
1039
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IV CR 389/79, LEX nr 2445; wyrok SN z dnia 29 października 2003 r., sygn. akt III CK 134/02, LEX nr 84317; wyrok
SN z dnia 9 listopada 2007 r., sygn. akt V CSK 220/07, LEX nr 494157; wyrok SN z dnia 26 kwietnia 2007 r., sygn.
akt II CSK 2/07, LEX nr 319613. Doktryna: A. Liszewska, Zgoda…, PiP 1/1997, s. 45; M. Filar, Lekarskie…, s. 266; P.
Daniluk, Obowiązek…, PiM 3/2006, s. 78, D. Dziubina, Prawny…, s. 40, R. Kędziora, Problematyka…, s. 57-58; P.
Sobolewski, Prawo wobec medycyny…, s. 182, 185; M. Malczewska, Ustawa…, s. 584; D. Karkowska, Ustawa…, s.
216; T. Dukiet-Nagórska, Świadoma…, s. 81; A. Liszewska, Odpowiedzialność karna…, s. 86 i n; K. Michałowska,
Informowanie…, s. 109; B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Uwagi o zawodowym obowiązku udzielania informacji,
SI XXI/1994, s. 49; R. Tymiński, Odpowiedzialność…, s. 64-65; M. Nesterowicz, Prawo…, s. 190; J. Bujny, Prawa…,
s. 141, 143.
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zabiegu. Jeżeli jednak zabieg łączy się z ryzykiem szczególnym i mogą się zdarzyć poważne następstwa,
polegające na znacznym i istotnym uszczerbku na zdrowiu, możliwe do przewidzenia, choć
występujące bardzo rzadko, lecz nie dające się wykluczyć, wówczas świadczeniodawca powinien
powiadomić o nich pacjenta, chyba że zabieg jest konieczny dla ratowania jego życia1045. Wystarczające
jest jednak ogólne określenie rodzaju możliwych następstw zabiegu oraz wskazanie, czy zagrażają życiu
pacjenta i czy mogą mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu.
To, co typowe nie jest łatwo definiowalne, dlatego wywołuje szereg problemów
interpretacyjnych. Nie usuwają ich odwołania do wartości procentowych występowania określonych
następstw zabiegu. Przybierają one bowiem różną wysokość w różnych krajach1046, a nawet w
sąsiednich miastach i ośrodkach. Ponadto, pomijają aspekt indywidualności każdego pojedynczego
przypadku, w którym typowe mogą okazać się następstwa nie mieszczące się statystycznie w
określonym z góry przedziale procentowym1047. Słusznie zauważa się w literaturze, że typowość
skutków jest warunkowana miejscem udzielenia świadczenia zdrowotnego, w którym jakość sprzętu
medycznego, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności personelu mogą się różnić1048. Dlatego też, to,
co typowe ustala się in concreto. Biorąc pod uwagę dany czas, miejsce, właściwości pacjenta i
personelu medycznego może się okazać, iż to, co typowe statystycznie, nie jest już takim w konkretnej
sytuacji1049.
Jak zastrzegłem powyżej, nie wszystkie właściwości osobiste pacjenta, uwzględniane podczas
precyzowania przystępności informacji w ogóle, należy brać pod uwagę przy określaniu zakresu i
stopnia szczegółowości informacji na temat dających się przewidzieć następstw zabiegu. W literaturze
i orzecznictwie podkreśla się, że świadczeniodawca powinien różnicować przedmiotową informację w
zależności od jego inteligencji1050, stanu psychicznego i wrażliwości1051, sytuacji osobistej oraz
zawodowej1052. Uważam, że pogląd ten jest jedynie częściowo prawidłowy. Poziom inteligencji, stan
psychiczny oraz wrażliwość stanowią właściwości osobiste wewnętrzne i mogą być co najwyżej
okolicznościami wpływającymi na sposób przekazania informacji, a nie na jej treść, chyba że ich suma
przy wystąpieniu pozostałych przesłanek daje podstawę do zastosowania art. 31 ust. 4 u.z.l.1053 W
innych przypadkach nie powinny wpływać na zakres i stopień szczegółowości podawanej informacji.
Pacjent nie uwzględnia tych okoliczności (właściwości) podczas podejmowania decyzji, lecz uwzględnia
1045

Orzecznictwo: wyrok SN z dnia 28 sierpnia 1973 r., sygn. akt I CR 441/73; LEX nr 1690; wyrok SN z dnia 28
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je świadczeniodawca, dobierając najbardziej odpowiedni sposób ich przekazania. Godząc się z
możliwością wystąpienia określonych następstw zabiegu, pacjent analizuje ich doniosłość nie tylko z
perspektywy tego, czego nie chce lub tego, czego się boi, jako przeciętny człowiek, lecz obawia się
pewnej dysfunkcji organizmu z perspektywy swojego indywidualnego życia prywatnego i zawodowego.
Tego, jakie skutki dane następstwa mogą wywołać właśnie w jego życiu prywatnym i zawodowym.
Stąd, o zakresie i stopniu szczegółowości informacji mogą decydować wyłącznie właściwości osobiste
zewnętrzne dotyczące pacjenta, takie jak sytuacja osobista i zawodowa. Podejmowane działania, choć
z reguły należą do kanonu czynności zawodowych, to odciskają piętno na życiu konkretnego człowieka,
które w każdym przypadku jest inne. Należyta staranność wymaga od świadczeniodawcy rzetelnego
przeprowadzenia wywiadu w części rodzinnej oraz społeczno-ekonomicznej tak, aby zebrać wiedzę
niezbędną dla przedstawienia informacji o treści zindywidualizowanej do sytuacji oznaczonej osoby. W
tym celu podczas wywiadu należy powziąć informacje o sposobach spędzania wolnego czasu, rodzaju
wykonywanych aktywności, tak prywatnych, jaki i zawodowych. Te informacje pozwalają ustalić, jakimi
następstwami zabiegu pacjent może być szczególnie zainteresowany. Zakres obowiązku
informacyjnego nie zależy od osądu lekarza co do tego, ile pacjent powinien wiedzieć, lecz od tego, co
rozsądna osoba, będąca w sytuacji pacjenta, obiektywnie potrzebuje usłyszeć od lekarza, aby podjąć
świadomą i inteligentną decyzję wobec proponowanego zabiegu1054. Uważam, że model rozsądnej
osoby może być różnicowany, w zależności od posiadanej wiedzy i doświadczeń. W przypadku
pacjenta-lekarza, będzie to model rozsądnego pacjenta-lekarza, w przypadku wieloródki, model
rozsądnej pacjentki-wieloródki itd. Wzorzec ten, tak jak model dobrego fachowca wymaga
konkretyzacji poprzez odniesienie do okoliczności faktycznych, w których obowiązek jest spełniany. To
powoduje nie tylko zmianę sposobu podania informacji, o czym niżej, ale także usprawiedliwia
różnicowanie stopnia szczegółowości informacji, a niekiedy jej zakresu1055.
Uwzględniając okoliczności przedmiotowe i podmiotowe, świadczeniodawca obowiązany jest
udzielić pacjentowi informacji zarówno w przypadku, gdy ten zamierza odebrać świadczenie
zdrowotne, jak i wtedy, gdy z niego rezygnuje. Jednakże, dopiero rezygnacja pacjenta z leczenia,
aktualizuje po stronie świadczeniodawcy obowiązek poinformowania o skutkach jego zaniechania. W
tym przypadku, pouczenie jest lustrzanym odbiciem informacji o ryzyku związanym z udzieleniem
świadczenia zdrowotnego. Powinno zatem charakteryzować się wszystkimi cechami pouczenia
informacyjnego, a w szczególności informacja ta musi być rzetelna i przystępna1056. Podobnie w
sytuacji, gdy istnieje konieczność hospitalizacji, a pacjent się temu sprzeciwił, obowiązkiem lekarza jest
udzielenie pełnej informacji o powziętych podejrzeniach, o konieczności poszerzenia diagnostyki w
warunkach szpitalnych oraz o ewentualnych konsekwencjach zdrowotnych, do jakich może
doprowadzić odmowa lub spóźnione zastosowanie się do zaleceń1057.
W orzecznictwie wyrażono pogląd, że na świadczeniodawcy ciąży obowiązek ponawiania prób
skłonienia pacjenta do poddania się leczeniu, jeżeli ten się mu sprzeciwia, jak też ponawiania prób
skłonienia pacjenta do poddania się leczeniu za pomocą metody najwłaściwszej z medycznego punktu
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Wyrok SA w Poznaniu z dnia 29 września 2005 r., sygn. akt I ACa 236/05, LEX nr 175206.
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widzenia1058. Podzielam komentarz doktryny, iż jest to stanowisko nietrafne1059. Celem obowiązku
świadczeniodawcy jest przedstawienie informacji o treści nakreślonej ustawą w przystępny sposób tak,
aby pacjent mógł świadomie i swobodnie zadysponować swoimi dobrami. Przedmiotem obowiązku
jest informowanie, czyli podawanie faktów, a w przypadku, kiedy obiektywnie nie można ich
zweryfikować w kategorii prawdy i fałszu, przedstawienie oceny sytuacji (podejrzeń), która w
następstwie kolejnych czynności może dany fakt potwierdzić lub wykluczyć. Nie można czynności
informowania mylić z czynnością ponawiania, czy wręcz nagabywania, jak też obowiązku informowania
wykładać rozszerzająco1060, tym bardziej, że de lege lata ani u.p.p. ani u.z.l. nie dają podstaw do
rozumienia czynności informowania inaczej, aniżeli wynika to z jej słownikowego znaczenia. Posiadanie
przez lekarza przewagi informacyjnej nad pacjentem nie uzasadnia decydowania za niego. Przeciwnie,
wymaga podzielenie się z nim takimi informacjami, aby ten samodzielnie i odpowiedzialnie mógł
zdecydować za siebie. Odmienne podejście byłoby wyrazem paternalizmu, marginalizującego
autonomię pacjenta. Poza tym, obowiązek informacyjny posiada swoje ramy czasowe1061, ustaje w
chwili, w której pacjent wyraził swą wolę w przedmiocie leczenia. Żaden przepis prawa nie aktualizuje
obowiązku ponownego przekazania informacji, nawet jeżeli za pierwszym razem pacjent
zaprezentował stanowisko, które z perspektywy świadczeniodawcy wydaje się być wręcz nierozsądne.

4) Miejsce, forma i czas przekazania informacji
Obowiązująca regulacja prawna nie precyzuje miejsca przekazania informacji. Z uwagi na
specyfikę obrotu, zasadniczo następuje to w miejscu udzielenia świadczenia zdrowotnego, tj. w lokalu
świadczeniodawcy albo miejscu pobytu pacjenta, jeżeli świadczeniodawca został do niego wezwany.
Pouczenie może jednak nastąpić również za pomocą środków komunikacji na odległość, zwłaszcza przy
użyciu telefonu. Cel przedmiotowego obowiązku jest najważniejszy, a jego osiągnięcie jest możliwe
zarówno poprzez tradycyjną rozmowę, jak i poprzez rozmowę odbywaną przy użyciu urządzeń
elektronicznych (dotyczy to także świadczeń zdrowotnych udzielanych przy pomocy TIK). W tym
drugim przypadku, strona profesjonalna powinna zwrócić szczególną uwagę na stworzenie sobie
warunków dla ustalenia, że pacjent zrozumiał pouczenie, na co może wskazywać chociażby zadawanie
dodatkowych pytań, adekwatnych do treści już przekazanych. Wydaje się jednak, że szczególne
zaufanie cechujące tę relację wymaga, aby w razie braku istotnych przeszkód, pouczenie następowało
w sposób standardowy, zwłaszcza przed zabiegami skomplikowanymi. Jeżeli takiej tradycyjnej
rozmowy życzyłby sobie pacjent, świadczeniodawca powinien mu ją również zapewnić.
Zasadniczo przekazanie informacji nie wymaga zachowania żadnej formy szczególnej1062.
Forma pisemna została zastrzeżona w odrębnej ustawie dla objaśnienia w celu samostanowienia, tylko
w odniesieniu do określonego rodzaju zabiegów1063. Na ogół obowiązek jest realizowany ustnie. Nic nie
stoi na przeszkodzie, aby informacje zostały udzielone również na piśmie lub tylko na piśmie, jeżeli
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przygotowano je z myślą o konkretnym pacjencie. W doktrynie istnieje przekonanie, że gotowe
formularze informacyjne, zwłaszcza te odzwierciedlające objaśnienie w celu samostanowienia, mogą
być wykorzystywane do pouczenia pacjenta tylko jako subsydiarne źródło informacji1064. Zgoda
wyrażona wyłącznie na ich podstawie jest nieważna. Podzielam ten pogląd co do zasady. Jednakże, w
drodze wyjątku, jestem skłonny uznać formularz informacyjny za pełnowartościowe źródło informacji
przy podstawowych świadczeniach zdrowotnych, jak np. pobranie krwi, próba wysiłkowa, EKG. Choć
broszury nie zwalniają świadczeniodawcy od rozmowy z pacjentem, to nie ulega wątpliwości, iż
stanowią bardzo ważne źródło dowodowe1065, podczas wykazywania podjęcia się realizacji obowiązku
informacyjnego w ogóle.
Obowiązek informacyjny w zakresie, w jakim stanowi objaśnienie w celu samostanowienia jest
podstawą do wyrażenia przez pacjenta zgody. Aby składane oświadczenie było prawnie doniosłe, musi
je poprzedzać nie tylko samo przekazanie informacji, ale przekazanie informacji w czasie
odpowiednim1066 tak, aby pacjent mógł je przemyśleć. W leczeniu ambulatoryjnym wystarczające jest
pouczenie pacjenta bezpośrednio przed podjęciem działań, chyba że chodzi o zabiegi chirurgii dnia
jednego. W takich przypadkach, podobnie, jak przy zabiegach operacyjnych, wykonywanych w
lecznictwie szpitalnym stacjonarnym i całodobowym, o ile nie występuje stan nagłego zagrożenia
zdrowotnego, pouczenie powinno nastąpić przynajmniej dzień wcześniej, aby pacjent mógł rozważyć
sytuację w jakiej się znajduje1067. Spóźnione wykonanie obowiązku nie prowadzi samo przez się do
nieważności zgody, chyba że pacjent znalazł się w okolicznościach, w których brakowało mu już
swobody lub świadomości dla jej wyrażenia (np. znajdował się pod presją czasu, gdy przygotowano
zabieg, był przewożony na salę operacyjną, bądź rozpoczęto sedację). Podobnie, obowiązujące
przepisy nie sprzeciwiają się możliwości uzupełniania już raz przekazywanej informacji.
Świadczeniodawca może w późniejszym czasie przekazać pacjentowi informacje, które niezasadnie
pominął, byle nastąpiło to wciąż w czasie odpowiednim.
Sekwencja informacji podlegających przekazaniu w ramach objaśnienia terapeutycznego i
objaśnienia w celu samostanowienia, a wymienionych przez ustawodawcę w art. 9 ust. 2 u.p.p. oraz
art. 31 ust. 1 u.z.l., nie jest przypadkowa. Odpowiada ogólnemu założeniu o przebiegu procesu
terapeutycznego, w szczególności kolejnych elementów wykonywanych na jego poszczególnych
etapach. Informacje o stanie zdrowia oraz rozpoznaniu mogą być udzielone po przeprowadzeniu
wywiadu, badań i postawieniu diagnozy. W dalszej mierze element diagnozy koresponduje z
informacjami o proponowanych oraz możliwych metodach leczniczych, dających się przewidzieć
następstwach ich zastosowania albo zaniechania. Wreszcie, przeprowadzenie leczenia pozwala na
przekazanie informacji o jego wynikach i rokowaniach na przyszłość. Oczywiście, modelowe założenie
nie zawsze znajdzie odzwierciedlenie w praktyce, dlatego zachowanie opisanej kolejności niekiedy
będzie zbędne lub niemożliwe. Niektóre świadczenia zdrowotne będą ograniczały się wyłącznie do
etapu diagnozy lub kontroli, co wyłączy podstawy do przedstawiania informacji w granicach
pożądanych przez przepisy ustaw, a wymoże udzielenie informacji dostosowanej do realizowanego
etapu i związanego z nim elementu. Podczas zaspokajania prostych potrzeb zdrowotnych, początek
realizacji obowiązku informacyjnego zasadniczo przypada na moment postawienia diagnozy. Kiedy
pacjent będzie kwalifikował się do leczenia specjalistycznego, wymagającego przeprowadzenia
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zaawansowanej diagnostyki, pouczenie będzie musiało nastąpić wcześniej. W innych jeszcze
sytuacjach nastąpi zmiana kolejności przekazywanych informacji. Art. 31 u.z.l. oraz art. 9 ust. 2 u.p.p.
nie można interpretować inaczej, aniżeli jako obowiązku udzielenia informacji tam podanych, a
odpowiadających potrzebom aktualnej sytuacji faktycznej1068. Obowiązek kończy się w momencie,
kiedy świadczeniodawca poweźmie przekonanie, że pacjent zrozumiał informację. Należyta staranność
wymaga od niego nie tylko prostego przekazania tego, co ma do powiedzenia, ale upewnienia się, że
pacjent ten przekaz zrozumiał. Dlatego też szczególną dbałość należy zachować przy obcokrajowcach i
osobach głuchych.
Potrzeba pouczenia powstaje zawsze, gdy ujawniają się nowe okoliczności o ukształtowanym
już wcześniej stanie zdrowia pacjenta lub gdy następuje zmiana dotychczasowej sytuacji zdrowotnej
chorego, a w związku z tym zarysowują się nowe perspektywy postępowania1069. Nowa sytuacja
zdrowotna aktualizuje potrzebę wykonania nowego obowiązku informacyjnego.

5) Wyjątki usprawiedliwiające zaniechanie wykonania obowiązku informacyjnego
Wyżej wskazałem, że zasadniczo świadczeniodawca jest zwolniony od wykonania obowiązku
informacyjnego jeżeli pacjent jest nieprzytomny lub znajduje się w stanie wyłączającym możliwość
zrozumienia informacji. Okoliczności faktyczne przesądzają o tym, że cel podania informacji nie może
zostać osiągnięty, w związku z czym realizacja obowiązku staje się daremna. W tym podpunkcie
prezentuję przypadki pozwalające odstąpić świadczeniodawcy od informowania pacjenta, mimo iż ten
jest obiektywnie zdolny do przyjęcia i zrozumienia informacji.
Z normatywnego punktu widzenia istnieją dwie okoliczności, które zwalniają
świadczeniodawcę od wykonania obowiązku informacyjnego. Pierwszą jest oświadczenie samego
zainteresowanego o rezygnacji z odebrania pouczenia, drugą to tzw. przywilej terapeutyczny, przy
czym zakres zwolnienia bynajmniej nie jest tożsamy.
Odmowa przyjęcia informacji jest manifestacją wolności osobistej pacjenta, wyrazem jego
autonomii. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 rok zycia może złożyć oświadczenie o odmowie
przyjęcia pouczenia na każdym etapie procesu terapeutycznego, niezależnie od tego, czy informacja
ma realizować objaśnienie terapeutyczne, czy objaśnienie w celu samostanowienia. Podobnie, zawsze
może zgłosić żądanie wznowienia informowania1070. Z żądaniem nieinformowania nie może wystąpić
przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego1071, gdyż u.z.l i u.p.p. zastrzegają je wyraźnie na rzecz
samego zainteresowanego. Uważam, że nie może tego żądać także przedstawiciel ustawowy pacjenta
pełnoletniego. Powinien się kierować interesem osoby pozostającej pod pieczą, zwłaszcza zabiegać o
pełen zestaw informacji, na podstawie których będzie podejmował decyzje w jej sprawach.
Przedmiotowe oświadczenie może odnosić się do niechęci otrzymania informacji danego
rodzaju lub dotyczących poszczególnych zagadnień, o których mowa w art. 9 ust. 2 u.p.p. i art. 31 ust.1
u.z.l. Jeżeli ustawodawca gwarantuje zainteresowanemu możliwość odmowy przyjęcia informacji w
ogóle, to tym bardziej gwarantuje możliwość odmowy zapoznania się z informacją w części. Stoję na
stanowisku, że jeżeli pacjent wyraża ogólną niechęć otrzymania pouczenia, należyta staranność
wymaga od świadczeniodawcy upewnienia się co do tego, których dokładnie informacji pacjent nie
chce słyszeć. Zachowanie pacjenta musi być aktywnie uzewnętrznione, niebudzące wątpliwości.
Niedopuszczalne jest zaniechanie obowiązku informacyjnego na podstawie dorozumianego
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zachowania pacjenta1072. W szczególności nie można traktować jako rezygnacji z otrzymania informacji
faktu niestawiania lekarzowi żadnych pytań1073. Świadczeniodawca powinien móc wykazać, że pacjent
zażądał nieprzekazywania mu informacji1074, najlepiej czyniąc odpowiednią adnotację w dokumentacji
medycznej, opatrzoną podpisem pacjenta.
Niektórzy przedstawiciele doktryny wskazują, że w pewnych przypadkach na
świadczeniodawcy ciąży przymus informacyjny, a sprzeciw pacjenta odnośnie otrzymania informacji
należy pominąć1075. Chodzi o sytuacje, kiedy okazuje się, że pacjent jest nosicielem wirusa choroby
zakaźnej, przeprowadzenie zabiegu wiąże się z nieodwracalnym uszczerbkiem na zdrowiu lub
nieodwracalnymi skutkami (np. amputacja) oraz kiedy świadczenie zdrowotne nie ma charakteru
leczniczego. Wskazuje się również, że niekiedy prawo do niebycia informowanym ulega wyłączeniu z
uwagi na charakter działań medycznych, a to wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, poddawanych
eksperymentom, zabiegom transplantacyjnym, kobiet decydującym się na przerwanie ciąży, kobiet
będących biorcami i mężczyzn będących dawcami komórek rozrodczych1076. Dopuszczalność
marginalizowania autonomii pacjenta wymaga dokładnej analizy występujących w sprawie
uwarunkowań faktycznych. Powinna być ona przyjmowana w drodze absolutnego wyjątku, zwłaszcza,
gdy za przełamaniem autonomii pacjenta przemawia istotne dobro prawne.
W literaturze1077 podkreśla się, że odmowa przyjęcia informacji, realizującej objaśnienie w celu
samostanowienia, rodzi problemy interpretacyjne w zakresie ważności zgody. W takich okolicznościach
trudno przyjmować, że złożone przez pacjenta oświadczenie jest w pełni doniosłą zgodą. Ma raczej
charakter blankietowy, gdyż pacjent nie wie, jakie działania autoryzuje. Jest to pogląd sporny. Jego
przeciwnicy wskazują, iż w tak szczególnym przypadku brak informacji nie może wpływać na prawną
doniosłość zgody1078. Uważam, że drugie stanowisko zasługuje na aprobatę. Podstawowym założeniem
objaśnienia w celu samostanowienia jest wzmocnienie pozycji pacjenta, wyrównanie asymetrii
informacyjnej, aktywne włączenie go w proces decyzyjny. Skoro ustawodawca przewiduje możliwość
zrezygnowania z otrzymania informacji, to opisywany problem należy traktować jako przypadek
wyjątkowy, w którym pacjent samodzielnie uchyla przysługującą mu ochronę, w celu korzystania z
negatywnego aspektu prawa do prywatności, tj. wolności od otrzymywania informacji z nim
związanych. Na potrzeby tej sytuacji ustawodawca przyjmuje fikcję zgody, jeśli nie dopuszczalność
zgody blankietowej.
Drugą okolicznością zwalniającą świadczeniodawcę od wykonania obowiązku informacyjnego
jest tzw. przywilej terapeutyczny. Instytucja znajduje zastosowanie jedynie podczas udzielania
świadczeń zdrowotnych o charakterze leczniczym1079. W odróżnieniu od oświadczenia pacjenta,
którego treść determinuje zakres zwolnienia, przywilej terapeutyczny daje podstawę do nieudzielenia
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jedynie informacji wskazanych w ustawie. Mianowicie, w sytuacjach wyjątkowych, jeżeli rokowanie
jest niepomyślne dla pacjenta, lekarz może ograniczyć informację o stanie zdrowia i o rokowaniu, jeżeli
według oceny lekarza przemawia za tym dobro pacjenta. Słusznie wskazuje się w doktrynie, że
istniejący zakres wyłączeń prowadzi do absurdu, bowiem literalnie nie obejmuje rozpoznania1080, które
może wywołać u pacjenta równie traumatyczny stan, co wiadomość o stanie zdrowia i rokowaniu.
Zastosowanie przywileju wymaga kumulatywnego wystąpienia trzech przesłanek w postaci
wyjątkowości sytuacji, niepomyślnych dla pacjenta rokowań oraz jego dobra, które ma przemawiać za
niepodaniem informacji1081.
Przywilej terapeutyczny jest wyjątkiem od ogólnej zasady informowania pacjenta, stąd należy
go wykładać zawężająco. Nie obejmuje przypadków, w których podanie pacjentowi informacji mogłoby
wpłynąć wyłącznie na pogorszenie jego nastroju, czy spowodować jedynie odmowę udzielenia zgody
na udzielenie świadczenia zdrowotnego1082. Podobnie, nie każdy przypadek, w którym rokowania są
niepomyślne, uzasadnia korzystanie z tej instytucji, ale tylko taki, gdy niepomyślności rokowań
towarzyszy wyjątkowość sytuacji. Okoliczności te mają charakter obiektywny, występują, jeśli
stwierdziłby je każdy modelowy lekarz. Subiektywizacji podlega wyłącznie sama ocena wpływu tych
obiektywnie występujących okoliczności na dobro pacjenta1083.
Instytucja przywileju terapeutycznego znajduje zastosowanie nie tylko podczas
przeprowadzania objaśnienia terapeutycznego, ale także podczas realizacji objaśnienia w celu
samostanowienia1084. Przeciwny pogląd nie zasługuje na aprobatę1085, już choćby z uwagi na
konstrukcję odesłania. Zgodnie z art. 34 u.z.l. przed wyrażeniem zgody przez pacjenta, lekarz ma
obowiązek udzielenia mu informacji zgodnie z art. 31 u.z.l. Zawarte w ustępie 2 odesłanie nie dotyczy
wyłącznie stosowania art. 31 ust. 1 u.z.l., gdzie wymienione są kategorie informacji objęte
obowiązkiem przekazania, ale całego przepisu, w tym także ust. 4, regulującego przywilej
terapeutyczny.
Z uwagi na to, że przywilej terapeutyczny został uregulowany w u.z.l., ustawodawca zastrzegł
możliwość powołania się na tę instytucję tylko na rzecz lekarzy i lekarzy dentystów. Jest zlokalizowany
w rozdziale poświęconym ogólnym zasadom wykonywania zawodu, wobec czego nie znajduje
zastosowania do świadczeń zdrowotnych poddanych szczególnemu obowiązkowi informacyjnemu, jak
np. transplantacje, czy eksperyment1086.
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Przywilej terapeutyczny pozwala na ograniczenie informacji określonej kategorii, lecz nie jest
podstawą do wprowadzenia pacjenta w błąd, ani jego okłamania1087. Jednocześnie, lekarz nie może
całkowicie zataić informacji o stanie zdrowia i rokowaniu1088. Korzystając z przywileju terapeutycznego,
lekarz informuje przedstawiciela ustawowego pacjenta lub osobę upoważnioną przez pacjenta.
Informacja, która względem pacjenta stanowiłaby objaśnienie w celu samostanowienia, w stosunku do
osoby trzeciej może spełniać tylko cel informacyjny. Nie rodzi implicite uprawnienia do wyrażenia
zgody. Jednocześnie, nie może być ograniczona. Jeżeli jednak pacjent zgłosi żądanie przedstawienia
wiadomości, lekarz obowiązany jest go pouczyć w pełnym zakresie. Pozostaje związany żądaniem
każdego pacjenta, który ukończył 16 rok życia1089.
Obecnie, celowość utrzymywania instytucji przywileju terapeutycznego dzieli doktrynę. Jego
przeciwnicy wskazują, że stanowi wyraz paternalizmu, błędnie pojętej troski o interesy pacjenta,
upatrując w nim źródła potencjalnych nadużyć. Nieuświadomiony pacjent może zachowywać się w
sposób godzący w swoje interesy (lekceważyć zalecenia lekarskie, regularne przyjmowanie leków,
zakaz forsowania się), na co by się nie zdecydował mając pełną świadomość sytuacji, w jakiej
pozostaje1090. Można twierdzić, że celowość zrezygnowania z instytucji przywileju terapeutycznego
uzasadniają także argumenty odnoszące się do osoby lekarza. Pozostawienie możliwości powołania się
na przywilej terapeutyczny, trudno traktować w kategoriach jakiegokolwiek przywileju, skoro jego
wadliwe zastosowanie implikuje naruszenie zobowiązania. Świadczeniodawca zostaje obciążony
obowiązkiem rozważenia sytuacji pacjenta, w szczególności samodzielnego zweryfikowania, czy ma
miejsce sytuacja wyjątkowa. W razie braku podstaw do skorzystania z przywileju, pomyłka może
oznaczać poniesienie odpowiedzialności za naruszenie autonomii pacjenta. Przywilej jest więc nie tylko
zagrożeniem dla dóbr chorego, ale także dla dóbr lekarza. Poza tym, można zarzucać, że regulacja tej
instytucji w obecnej formie stanowi przejaw niekonsekwencji ustawodawcy, który zwykł lokować
wolność osobistą wysoko w hierarchii dóbr prawnych. Zastosowanie przywileju prowadzi do akceptacji
doniosłości zgody blankietowej, a poza tym marginalizuje autonomię na rzecz ochrony abstrakcyjnego
dobrostanu pacjenta, który w ogólne nie musiałby zostać zakłócony przekazaną informacją. Innymi
słowy, uchyla ochronę konkretnej wartości na rzecz ochrony wartości abstrakcyjnej. Wreszcie, można
mieć wątpliwość, czy zagrożenie dla dóbr pacjenta płynie z samej treści informacji. Wydaje się raczej,
że wynika z niewłaściwego sposobu jej zakomunikowania, co skłania bardziej do refleksji nad potrzebą
zachowania taktu i oględności podczas przekazywania informacji negatywnych, niż potrzebą ich
zatajania.
Z drugiej strony, zwolennicy utrzymania przywileju terapeutycznego, do których zaliczam
siebie, argumentują, że choć redakcja przepisu wymaga zmian, to sama instytucja jest nadal potrzebna
dla oszczędzenia pacjentowi nadmiernych zmartwień, a nawet wywołania stanu, w którym odmówi
poddania się leczeniu1091. Nikt nie zmusza lekarza do jego nagminnego wykorzystywania, natomiast w
razie potrzeby może stanowić pomocną furtkę. Ponadto, jest to instytucja, która znakomicie oddaje
istotę relacji stron opartej na szczególnym zaufaniu. Warto w tym miejscu również przypomnieć wyniki
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analizy prawnoporównawczej. Wszystkie kraje, które dokonały kodeksowej jurydyzacji przedmiotowej
umowy, objęły zakresem regulacji instytucję przywileju terapeutycznego, co stanowi bezpośredni
dowód na to, że wciąż istnieje przekonanie o potrzebie utrzymania możliwości jego stosowania.

3. Obowiązek poszanowania autonomii - wewnętrzny stosunek upoważnienia
Świadczeniodawca wdraża zaproponowane działania medyczne na podstawie zgody,
udzielonej przez pacjenta (lub inny podmiot uprawniony) w stanie relewantnego prawnie
uświadomienia swojego położenia zdrowotnego.
Instytucja zgody pacjenta na udzielenie świadczenia zdrowotnego uległa daleko idącej
jurydyzacji. Została unormowana na kartach wielu aktów prawnych, jak też wyczerpująco opisana w
doktrynie prawa medycznego1092. Z tych względów kolejna egzegeza instytucji zgody cechowałaby się
wtórnością, wychodząc poza to, co konieczne dla obrony tezy postawionej w tej pracy. W dalszych
rozważaniach intencjonalnie pomijam analizę kompetencji do wyrażenia zgody, jej zakresu, rodzajów,
form i okoliczności jej udzielenia, skupiając się na wpływie, jaki wywiera na strukturę i treść stosunku
prawa medycznego.
Oczywistością jest już stwierdzenie, że zgoda autoryzuje działania świadczeniodawcy na
dobrach pacjenta. Jednocześnie trzeba podkreślać, że występująca w obrocie formuła słowna, jakoby
pacjent posiadał prawo do wyrażenia zgody jest błędna1093.
Po pierwsze, używanie takiego określenia, implikuje niepożądane rozważania na temat jego
korelatu po stronie świadczeniodawcy. Skoro pacjent miałby mieć prawo do wyrażenia zgody, to
świadczeniodawca musiałby mieć obowiązek zgodę odebrać. Wykładnia językowa sformułowania
„obowiązek odebrania zgody” rodzi dwuznaczne inklinacje znaczeniowe. Znamię czynnościowe w
postaci odebrania zgody sugeruje konieczność podjęcia działań, mających urzeczywistnić rezultat
zakładany przez istnienie tego obowiązku. W analizowanym przypadku sprowadzałoby się to do
pozytywnych aktywności, zabiegania u pacjenta o wyrażenie zgody, niekiedy jego namawiania,
dodatkowego informowania, a nawet prób wywarcia presji w celu odebrania zgody. Taka wykładnia
prowadziłaby do zaprzeczenia istoty zgody, jako instytucji chroniącej autonomię pacjenta.
Czynność formalnego odebrania zgody nie może być, jako taka, umownym obowiązkiem
świadczeniodawcy. Celem stanowienia obowiązków umownych jest realizacja interesu wierzyciela. Ich
przestrzeganie ma gwarantować prawidłowe wykonanie zobowiązania. Z perspektywy pacjenta
czynność odebrania zgody, ani nie zaspokaja jego interesu, ani nie wzbogaca treści stosunku
umownego. Interes pacjenta w postaci ochrony jego autonomii zaspokaja dokonanie objaśnienia w
celu samostanowienia, a treść wzbogaca samo wyrażenie zgody, niekoniecznie związane z takim, czy
innym sposobem jej odbioru. Odebranie zgody wywołuje skutki głównie po stronie świadczeniodawcy,
i to zwłaszcza w sferze prawa, kształtując świadomość posiadania kompetencji dla legalnego
wkroczenia w sferę dóbr osobistych pacjenta.
Ponadto, lokowanie po stronie świadczeniodawcy obowiązku umownego w rozumieniu, w
jakim występuje to pojęcie na gruncie prawa cywilnego, implikuje u pacjenta roszczenie o jego
wyegzekwowanie. Do czego miałoby prowadzić żądanie odebrania zgody, jeżeli oświadczenie, będące
jej nośnikiem byłoby dla stron niewątpliwe?
1092

Oprócz niezliczonej ilości artykułów należy odnotować kluczowe monografie poświęcone tej tematyce: J.
Ignaczewski, Zgoda pacjenta na leczenie, Warszawa 2003; M. Boratyńska, Wolny…; B. Janiszewska, Zgoda…; M.
Świderska, Zgoda…; P. Sobolewski, Zgoda…; U. Drozdowska, W. Wojtal, Zgoda…; K. Michałowska, Charakter
prawny i znaczenie zgody pacjenta na zabieg medyczny, Warszawa 2014.
1093
Rozważania na ten temat prowadzi również P. Sobolewski, System Prawa Medycznego…, s. 786-789. Autor
przedstawia krytykę koncepcji „prawa do zgody”.
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Po drugie, występujące w art. 16 u.p.p. sformułowanie, iż pacjent posiada prawo do wyrażenia
zgody nie dość, że sugeruje, iż jest to prawo do pewnego działania, to sugeruje jeszcze, że ma charakter
pozytywny. Tymczasem możliwość wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego nie
stanowi prawa podmiotowego jako takiego, lecz pozostaje emanacją wolności osobistej pacjenta. Stąd,
nie posiada wymiaru prawnopozytywnego, lecz naturalny, uprzedni względem państwa i
stanowionego przez nie prawa. Przyjętą formułę słowną należy odczytywać jako deklarację państwa
do ochrony autonomii jednostki, a nie jako ukonstytuowanie osobnego od wolności osobistej źródła
uprawnienia do godzenia się na działanie medyczne.
W związku z powyższym nie można twierdzić, że pacjent posiada prawo do wyrażenia zgody,
ani że świadczeniodawcę obciąża obowiązek jej odebrania. Profesjonalista zobowiązany jest dokonać
objaśnienia w celu samostanowienia, a w jego następstwie poszanować autonomię pacjenta, której
ten daje wyraz za pomocą wyrażenia bądź odmowy udzielania zgody na świadczenie zdrowotne. Brak
zgody oznacza brak kompetencji do działania, a dokładnie brak nawiązania wewnątrzumownego
stosunku upoważniającego świadczeniodawcę do wkroczenia w sferę dóbr osobistych pacjenta.
Odebranie zgody to nic innego jak upewnienie się odnoście posiadania lub nieposiadania tej
kompetencji. Poprawną formułą określającą wzajemne prawa i obowiązki byłoby więc raczej wyrażenie
„prawo do poszanowania autonomii” (a nie prawo do wyrażenia zgody) oraz odpowiadający mu
obowiązek poszanowania tej autonomii, poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych tylko na
podstawie i w granicach zgody tę autonomię manifestującej.
Analiza wpływu zgody na treść i strukturę stosunku umownego nie może odbyć się bez
określenia jej charakteru prawnego. Punktem wyjścia dla rozważań uczynię stwierdzenie, iż zgoda jest
jednostronnym, odwołalnym1094 działaniem prawnym o charakterze upoważniającym. Słusznie zwraca
się w literaturze uwagę, że taka kwalifikacja z teoretycznego punktu widzenia jest poprawna,
aczkolwiek niewystarczająca, gdyż nie rozwiązuje problemu, które przepisy części ogólnej k.c. należy
stosować1095.
Charakter prawny zgody jest sporny w doktrynie. Istnieją w tym temacie trzy, szeroko
skomentowane, poglądy, uznające zgodę odpowiednio za oświadczenie woli1096, akt woli podobny do
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Na temat odwołalności zgody, za wielu: P. Sobolewski, System Prawa Medycznego…, s. 416.
P. Sobolewski, System Prawa Medycznego…, s. 408. Autor podkreśla, że działania prawne są kategorią
nadrzędną, obejmującą oświadczenia woli i czynności prawne. Kwalifikacja zgody jako działania prawnego nie
budzi wątpliwości, z drugiej strony niewiele rozstrzyga, gdyż przepisy ogólne k.c. dotyczą albo oświadczeń woli
albo czynności prawnych.
1096
Doktryna: J. Rezler, Glosa do wyroku SN z 7.3.1974 r. I CR 43/74, NP 1/1977, s. 112; S. Niemczyk, A. Łazarska,
Materialnoprawne elementy aktu zgody pacjenta w ujęciu prawnym i medycznym, PiM 2/2005, s. 49, 52; M.
Nesterowicz, Prawo…, s. 181; Tenże, System Prawa Prywatnego…, s. 408, 412; P. Daniluk, Pozaustawowe…, s. 75;
R. Kędziora, Problematyka..., PriP 7-8/2003, s. 46; T. Dukiet-Nagórska, Świadoma…, s. 86; A. Kobińska, Zakres
autonomii pacjenta na przykładzie niewyrażenia zgody na zastosowanie preparatu krwi podczas ewentualnej
interwencji medycznej w bliżej nieokreślonej przyszłości, TPP 3-4/2006, s. 44; M. Świderska, Zgoda…, s. 29; M.
Śliwka, Prawo pacjenta…, s. 153; D. Karkowska, Ustawa…, s. 319; A. Dyszlewska-Tarnawska, Ustawa o zawodach
lekarza i lekarza dentysty. Komentarz (red. L. Ogiegło), Warszawa 2015, s. 410. Orzecznictwo: wyrok SN z dnia 17
grudnia 2004 r., sygn. akt II CK 303/04, LEX nr 157493; wyrok NSA z dnia 13 lipca 2006 r., sygn. akt I OSK 1083/05,
LEX nr 275431; wyrok SN z dnia z dnia 8 lipca 2010 r., sygn. akt II CSK 117/10, LEX nr 602677; wyrok SN z dnia 27
października 20005 r., sygn. akt III CK 155/05 LEX nr 172101, wyrok SA w Katowicach z dnia 15 stycznia 2014 r.,
sygn. akt I ACa 922/13, LEX nr 1441388; wyrok SN z dnia 13 maja 2015 r. sygn. akt III CZP 19/15, LEX nr 1679823.
1095
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oświadczenia woli1097 oraz czynność prawną1098. Osobiście przychylam się do ostatniego z poglądów,
uznającego zgodę za czynność prawną.
Po pierwsze zgoda wpisuje się w definicję czynności prawnej, jako podstawowego pojęcia
prawa cywilnego, kluczowego dla prowadzenia rozważań teoretycznych i stosowania prawa.
Argumenty zwolenników pozostałych poglądów wcale nie dyskredytują tej kwalifikacji, a z
prezentowanych przez nich wniosków i tak wypływa postulat stosowania (odpowiedniego lub wprost)
przepisów k.c., nie tylko dotyczących oświadczeń woli, ale również czynności prawnych. Po drugie,
pogląd ten jest najbardziej spójny systemowo, zwłaszcza jeżeli wziąć pod uwagę kwalifikacje
charakteru zgody w innych dziedzinach prawa1099. Po trzecie, jako jedyna z koncepcji, zapewnia daleko
idącą kontrolę doniosłości prawnej zgody poprzez analizę jej treści za pomocą m. in. art. 56, 58, 73, 74
k.c. Ponadto, jako jedyna z koncepcji prowadzi do wzmocnienia pozycji procesowej pacjenta poprzez
stosowanie względem świadczeniodawcy korzystnych dla pacjenta ograniczeń dowodowych (art. 246
i 247 k.p.c.) w wypadkach, kiedy nierzetelny świadczeniodawca zlekceważył wynikający z art. 18 ust. 1
u.p.p. i art. 34 ust. 1 nakaz pisemnego odnotowania zgody.
Analiza charakteru prawnego zgody musi być dokonywana w odniesieniu do obydwu stron
umowy, w szczególności nie można badać jej istoty odrywając przedmiot zgody od skutków do jakich
prowadzi, zwłaszcza konsekwencji, jakie prawo przypisuje jej wyrażeniu. Z perspektywy pacjenta zgoda
stanowi emanację wolności osobistej, przejaw jego autonomii, chronionej przez państwo. Natomiast z
perspektywy świadczeniodawcy zgoda stanowi źródło uprawnienia do działania. Jej przedmiotem jest
zezwolenie na naruszenie integralności cielesnej pacjenta1100, które dokonuje się poprzez szereg
czynności faktycznych łącznie składających się na świadczenie zdrowotne.
Wyrażenie zgody powoduje podwójny skutek. Pierwszy ma miejsce w sferze dóbr osobistych
pacjenta. Polega na manifestacji wolności (w ramach czego następuje autoryzacja naruszenia innych
jego dóbr, w przeciwnym razie uchodzącego za bezprawne) oraz przyjęciu ryzyka powikłań na siebie.
Upoważnienie może wynikać także z przepisu ustawy lub orzeczenia sądu, wówczas odpada element
manifestacji wolności. W rezultacie zgoda jest zezwoleniem, przyznaniem kompetencji do działania
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Doktryna: M. Sośniak, Znaczenie zgody uprawnionego w zakresie cywilnej odpowiedzialności
odszkodowawczej, ZNUJ Prace Prawnicze 6/1959, s. 136-143; Tenże, Cywilna odpowiedzialność lekarza,
Warszawa 1989, s. 124; A. Szpunar, Zgoda uprawnionego w zakresie ochrony dóbr osobistych, RPEiS 1/1990, s.
46; M. Safjan, Prawo…, s. 34-35; A. Zoll, Granice legalności zabiegu medycznego, PiM 1999 nr 1, s. 35-36; L.
Kubicki, Nowy rodzaj…, s. 36; P. Dzienis, Zasady…, s. 111; J. Przybylska, Cywilnoprawne aspekty instytucji zgody
pacjenta na interwencje medyczną i jej definicja, MP 16/2003, s. 741; J. Haberko, Analiza prawna i postulaty
zmiany „Formularzy świadomej zgody pacjentki na leczenie operacyjne”, PiM 3/2006, s. 88; J. Kondek, Czy
milczenie oznacza zgodę? Próba analizy cywilnoprawnej. SI XLIX/2008, s. 82; W. Borysiak, Brak objaśnionej zgody
pacjenta a odpowiedzialność lekarza za brak ostrożności i przypadek, SI XLIX/2008, s. 44; A. Kielijan, K.
Michałowska, Ograniczenia…, s. 521; M. Syska, O charakterze…, s. 58, 66; M. Boratyńska, Wolny…, s. 214-227; A.
Augustynowicz, A. Budziszewska, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, Warszawa
2010, s. 132; K. Michałowska, Charakter…, s. 33-34, 223. Orzecznictwo: wyrok SA w Lublinie z dnia 27 lutego 1991
r., sygn. akt I ACa 16/91, OSA 1991, z. 2, poz. 5; wyrok SN z dnia 11 kwietnia 2006 r., sygn. akt I CSK 191/05, LEX
nr 182908.
1098
S. Grzybowski, Ochrona dóbr osobistych według przepisów ogólnych prawa cywilnego, Warszawa 1957, s.
120; K. Baron, Zgoda pacjenta, PriP 9/2010, s. 45; B. Janiszewska, Zgoda…, s. 1; Z. Banaszczyk, Właściwość…, s.
45; Tenże, System Prawa Prywatnego…, s. 348; L. Bosek, P. Sobolewski, Oświadczenia na wypadek utraty
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Tenże, System Prawa Medycznego…, s. 413.
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Podzielając stanowisko P. Sobolewskiego odsyłam do zaprezentowanej przez niego argumentacji. P.
Sobolewski, System Prawa Medycznego…, s. 412-414.
1100
Przedmiotem zgody może być także zezwolenie na naruszenie innego dobra, np. prywatności, jak to będzie
miało miejsce w przypadku udzielenia zgody na ujawnienia informacji objętych tajemnicą. Zgoda autoryzuje
naruszenia różnych dóbr prawnych.
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określonemu podmiotowy (nie jest skuteczna erga omnes), w dany sposób, w oznaczonym miejscu i
czasie.
Określone upoważnienie ma charakter samodzielny i niepodzielny (nie można jednocześnie
częściowo autoryzować tego samego działania lub jego wycinku, a częściowo nie) oraz pozostaje
wiążące dla świadczeniodawcy, który nie może samodzielnie zmienić jego treści.
Postrzeganie zgody, jako nośnika uprawnienia, wymusza traktowanie jej jako zdarzenia
cywilnoprawnego w postaci czynności prawnej o charakterze upoważniającym1101. Upoważnienie
może, lecz nie musi być udzielone w chwili zawarcia umowy. Na ogół są to różne momenty czasowe.
Jeżeli jednak zawarcie umowy zbiega się z udzieleniem zezwolenia, to ostatnie nie zawiera się w
umowie, nie jest treścią umownego stosunku podstawowego1102.
Uzyskanie upoważnienia jest wymagane na każdym etapie procesu terapeutycznego, jeżeli
udzielnie świadczenia zdrowotnego treści adekwatnej do tego etapu wymaga wkroczenia w sferę dóbr
osobistych pacjenta1103. W ramach jednego stosunku umownego (stosunku podstawowego) może
istnieć kilka stosunków upoważniających, z których każdy będzie miał inny przedmiot (np. w umowie,
której przedmiotem jest hospitalizacja w celu wykonania operacji neurologicznej, może istnieć
upoważnienie do wykonania badania TK, znieczulenia ogólnego, jak też przeprowadzenia samego
zabiegu operacyjnego). To oznacza, że ilość występujących w ramach procesu terapeutycznego
stosunków upoważniających może być większa niż ilość stosunków podstawowych.
Zasadniczo, upoważnienie do udzielenia świadczenia zdrowotnego następuje wobec zawarcia
przedmiotowej umowy. Oprócz tego, stosunek upoważnienia może powstać poza umową. Oznacza to,
że stosunek podstawowy i upoważniający nie są ze sobą bezwzględnie związane i zawsze wzajemnie
determinowane. Zgoda nie jest elementem umowy o świadczenie zdrowotne1104, lecz stosunkiem który
występuje wewnątrz niej. Osiągniecie granic upoważnienia nie musi oznaczać zakończenia
wykonywania umowy. Podobnie brak zgody nie musi powodować wygaśnięcia umowy, lecz może
rodzić konieczność poszukiwania alternatywnych metod postępowania, które pacjent zaakceptuje.
Jedynie w ostateczności i wobec jednoznacznej woli pacjenta, brak zgody można poczytywać za
rozwiązanie umowy. W większości przypadków będzie to jednak przemawiało za brakiem autoryzacji
proponowanych działań do czasu zaproponowania innych, na które pacjent się zgodzi.
Drugi skutek wyrażenia zgody ma miejsce w sferze obowiązków świadczeniodawcy, a przejawia
się on w konkretyzacji treści obowiązku głównego, polegającego na udzielaniu świadczenia
zdrowotnego1105. Istniejące od chwili zawarcia umowy zobowiązanie do wykonania świadczenia
zdrowotnego, zmierzającego do wyleczenia pacjenta, ulega uszczegółowieniu w zobowiązanie do
udzielenia świadczenia zdrowotnego konkretnej treści, adekwatnej do rozpoznanej potrzeby
zdrowotnej. Oczywiście istnieją przypadki, do których nie będzie można odnieść powyższej reguły.
Chodzi o proste potrzeby zdrowotne, których zaspokajanie jest nieskomplikowane, a zgodę pacjenta
można dekodować już na podstawie okoliczności faktycznych przypadku (np. wejście do gabinetu,
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Z. Banaszczyk, Właściwość…, s. 44-45.
Odmiennie: M. Sośniak, Znaczenie…, s. 136-137. Autor wyróżnia trzy sytuacje. W pierwszej, kiedy zawarcie
umowy zbiega się z udzieleniem zezwolenia, zgoda jest treścią czynności prawnej. W drugiej, umowa może
posiadać taki sens, że strona, której zezwolono podejmuje swe działanie dopiero na wezwanie uprawnionego, co
oznacza, że skutki zgody biegną dopiero od momentu tego osobnego wezwania. Trzecia sytuacja obejmuje
przypadki udzielenia zgody bez tego by na udzielającym ciążył obowiązek jej udzielania a na mającym działać –
obowiązek podjęcia działań. Wówczas zgoda występuje bez zawartości obligacyjnej.
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następujące po ich wykonaniu, objęte sa tym samym upoważnieniem (np. zdezynfekowanie miejsca wkłucia,
uzupełnienie kroplówki, zmiana opatrunku itp.).
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rozebranie się dla osłuchu itp.). Nie ma wówczas konieczności rozwlekania procesu terapeutycznego,
a etap diagnostyki, leczenia i kontroli można zamknąć w ramach jednej wizyty (umowy).
Zgoda pacjenta jest instytucją regulowaną poza k.c., w szczególności w u.p.p. i u.z.l. Przepisy
tych ustaw określają przesłanki jej ważności, znajdujące zastosowanie w pierwszej kolejności. Dopiero
uzupełniająco stosuje się k.c., w szczególności przepisy przewidujące mechanizmy kontroli prawnej
doniosłości zgody opisane w art. 56 i 58.
Zgoda jest czynnością prawną o charakterze ściśle osobistym1106, bowiem stanowi wyraz
zadysponowania dobrami prawnymi człowieka. Osobisty charakter oświadczenia nie jest związany
wyłącznie z osobą pacjenta, ale każdym podmiotem legitymowanym do jej wyrażenia. W przeciwnym
razie, zgoda posiadałaby osobisty charakter wyłącznie w przypadku udzielania jej przez pacjenta, tracąc
go w pozostałych sytuacjach. Właściwość czynności prawnej, polegająca na jej osobistym charakterze
wyłącza możliwość jej dokonania przez pełnomocnika1107. Po drugie, katalog podmiotowy osób
uprawnionych do jej wyrażenia jest ściśle określony ustawami. U.z.l. i u.p.p. pozostają w stosunku do
k.c. przepisami szczególnymi. Regulują instytucję zgody, stanowiąc kto, kiedy, w jakich okolicznościach
może ją wyrazić. Ustawy te nie przewidują pełnomocnika, jako podmiotu legitymowanego do
udzielania zgody imieniem pacjenta1108. Dopóki ustawy szczególne nie będą dopuszczały możliwości
ustanawiania pełnomocników do spraw zdrowotnych, w tym do wyrażenia zgody, dopóty
powoływanie się na przepisy ogólne, tutaj art. 95 k.c., pozostanie niewystarczające dla respektowania
ich oświadczeń. Tezę tę wzmacnia argument, iż ustawodawca, w odniesieniu do innych czynności o
charakterze osobistym, wyraźnie dopuścił działanie przez pełnomocnika (np. zawarcie małżeństwa)1109.
Po trzecie, dopuszczalność takiego pełnomocnictwa oznaczałaby możliwość powierzenia przez
pełnoletniego i świadomego pacjenta kompetencji do podjęcia decyzji innej osobie, co nie realizuje
dyrektywy autonomii jednostki, ale ją podważa1110. W obecnym stanie prawnym osoba trzecia może
zostać upoważniona przez uprawnionego do wyrażenia zgody jedynie do złożenia pisemnego
potwierdzenia jej wyrażenia w dokumentacji medycznej1111 lub do realizacji celów technicznych takich
jak upominanie się o wezwanie lekarza, o podanie środków przeciwbólowych, zmianę pościeli, umycie
pacjenta, czy o separatkę1112.
Przyłączam się do głosów postulujących regulację pełnomocnictw do spraw zdrowotnych, z
zastrzeżeniem, iż powinno się je przewidzieć wyłącznie na wypadek utraty przez pacjenta zdolności do
samodzielnego wyrażania zgody. Stanowiłyby warunkowe czynności prawne o charakterze
1106
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upoważniającym1113. Wystąpienie skutku w postaci umocowania do działania imieniem pacjenta
byłoby uzależnione od znalezienia się przez niego w stanie wyłączającym swobodne i świadome
wyrażenie woli. Oświadczenie pełnomocnika byłoby składane po otrzymaniu odpowiedniej informacji,
tj. w warunkach przewidzianych dla wyrażania zgody. Działania pełnomocnika nie naruszałyby
autonomii pacjenta, lecz dawały jej wyraz.
Źródłem upoważnienia świadczeniodawcy na wkroczenie w sferę dóbr osobistych pacjenta
może być także oświadczenie składane na wypadek utraty zdolności do wyrażenia woli1114. Instytucja
ta wykazuje kilka cech wspólnych ze zgodą. Po pierwsze, również jest oświadczeniem składanym na
przyszłość1115. Odnosi się do zachowania świadczeniodawcy, które ma dopiero nastąpić. Po drugie, jest
działaniem jednostronnym, wyrazem autonomii jednostki, za pomocą którego ta manifestuje swoją
wolność1116. Po trzecie, w przypadkach, kiedy przedstawia wolę poddania się określonym działaniom
świadczeniodawcy1117, prowadzi do autoryzacji naruszeń dokonywanych w sferze dóbr osobistych
pacjenta, jest więc czynnością prawną o charakterze upoważniającym. Natomiast w zakresie, w jakim
pacjent odmawia poddania się leczeniu, wyznacza granice kompetencji świadczeniodawcy od strony
negatywnej. Po czwarte, tak, jak w przypadku zgody, doniosłość upoważnienia do działania nie rozciąga
się na wszelkie aktywności. Nie obejmuje tych, które byłyby sprzeczne z ustawą, a także z reguły tych
sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i zwyczajem. Po piąte, z uwagi na jednostronny
charakter, składa się z jednego oświadczenia woli, uzewnętrznianego przez każde zachowanie
pacjenta, które ujawnia jego wolę w sposób dostateczny1118. Poza tym, doniosłość prawna
oświadczenia nie jest uzależniona od zachowania formy, która służy wyłącznie celom dowodowym1119.
Przechodząc do zestawienia różnic, w pierwszej kolejności należy stwierdzić, że każde z
oświadczeń jest składane w innych okolicznościach. W rezultacie spełniają one odmienną funkcję.
Zgoda jest wyrażana w konkretnej sytuacji faktycznej. Drugie z oświadczeń odnosi się do
abstrakcyjnego stanu, który może, lecz nie musi powstać w przyszłości, a pacjent formułuje je zanim
pojawią się wskazania medyczne do udzielania świadczenia zdrowotnego. W przeciwieństwie do
zgody, oświadczenie nie jest składane na podstawie informacji przekazywanej przez
świadczeniodawcę1120, a jego pozytywnym celem pozostaje najwyżej przedstawienie preferencji co do
metody leczenia lub podmiotu, który ma tego dokonać. Zasadniczo jednak oświadczenia nie są
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wyrazem zadysponowania swoimi dobrami prawnymi w tym sensie, że upoważniają daną osobę do ich
naruszenia w oznaczony sposób. Przeciwnie, są składane w celu pozbawienia innych ustawowej
kompetencji do działania, samodzielnego decydowania o życiu i zdrowiu pacjenta1121. O ile prawdziwie
autonomiczna zgoda nie miałaby sensu w oderwaniu od konkretnej sytuacji, o tyle sprzeciw wobec
przyszłej interwencji opiera się na antycypacji, która z założenia nie może być precyzyjna. Oświadczenia
przybierające postać sprzeciwów pro futuro nie mogą być podejmowane w oparciu o kompletny kapitał
wiedzy, ponieważ jest to postulat niepodlegający realizacji z przyczyn czysto technicznych1122. Choć
każda instytucja stanowi gwarancję autonomii pacjenta, to, z uwagi na odmienne okoliczności
wyrażenia, opiera się na innych założeniach. W przypadku zgody doniosłą rolę odgrywa objaśnienie w
celu samostanowienia, pozwalając na podjęcie świadomej i swobodnej decyzji, natomiast jakiekolwiek
wymagania dodatkowe dla sprzeciwu byłyby faktycznymi i prawnymi ograniczeniami tej autonomii,
ponieważ adresat sprzeciwu zyskiwałby w ten sposób instrument kwestionowania sprzeciwu i pretekst
do jego lekceważenia1123. Po drugie, oświadczenie składane na wypadek utraty zdolności do wyrażenia
woli, jak sama nazwa wskazuje, ma charakter wtórny względem zgody. Doniosłość takiego
oświadczenia aktualizuje się tylko w przypadku utraty zdolności do wyrażenia zgody1124. Należy je
traktować jako subsydiarny środek dekodowania woli pacjenta, zarezerwowany dla sytuacji
wyjątkowych. Po trzecie, zgoda posiada swoją autonomiczną regulację prawną, której obecnie brakuje
analizowanym oświadczeniom1125. Jednocześnie, brak podstaw prawnych do odpowiedniego
stosowania przepisów o zgodzie do oświadczeń tego rodzaju. Wreszcie, oświadczenia przybierające
postać sprzeciwów pro futuro nie wzbogacają treści stosunku prawnego, poprzez konkretyzację treści
obowiązku głównego, lecz prowadzą do jego zakończenia.
Doniosłość różnic wydaje się przeważać nad liczbową większością podobieństw obydwu
instytucji. Uważam, że zgoda i oświadczenia pacjenta, składane na wypadek utraty zdolności do
wyrażenia woli, są samodzielnymi, różnymi od siebie instytucjami, znajdującymi zastosowanie w
różnych sytuacjach faktycznych.
Jak wskazano powyżej, z reguły oświadczenie na wypadek utraty zdolności do wyrażenia woli
przybiera postać negatywną. Nie tworzy wewnętrznego stosunku upoważniającego świadczeniodawcę
do naruszenia integralności cielesnej pacjenta, lecz wyłącza jego kompetencje do działania. Mimo, że
jego złożenie nie wzbogaca treści stosunku umownego, to nadal pozostaje zagadnieniem ważnym dla
świadczeniodawcy. Całkowite wyłączenie kompetencji do działania ma ten skutek, że jakakolwiek
interwencja staje się bezprawnym naruszeniem dóbr osobistych pacjenta. Wobec tego, uznanie
takiego oświadczenia za wiążące, uchyla przymus niesienia pomocy medycznej w stanach nagłego
zagrożenia zdrowotnego. Z tego względu, sprzeciw pro futuro uwalniałby świadczeniodawcę od
potencjalnego zarzutu niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązania (umownego lub
pozaumownego w zależności od stanu faktycznego).
W doktrynie prezentowane są różne stanowiska na temat mocy prawnej oświadczeń tego
rodzaju. W świetle pierwszego z nich, oświadczenia nie wiążą świadczeniodawcy, a w niektórych
przypadkach są wręcz sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, stanowiąc nadużycie prawa1126.
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Ten pogląd opiera się dwóch założeniach. Po pierwsze, nigdy nie wiadomo, czy pacjent nie zmieniłby
zdania, gdyby w obliczu istniejącego zagrożenia nie utracił zdolności do wyrażenia woli. Po drugie,
istnieje pewna wąska sfera dóbr osobistych (np. życie i zdrowie), którymi człowiek nie może swobodnie
dysponować, zważywszy, że dobra te są absolutnym fundamentem dla prawa samostanowienia, bez
których istnienia w ogóle nie można byłoby z niego korzystać.
Argument o możliwości zmiany zdania przez pacjenta jest przejawem rozterki moralnej osób z
jego otoczenia. Stanowi wyraz paternalizmu i lekceważenia autonomii człowieka. Z góry zakłada
istnienie ogólnospołecznego przekonania o szkodliwości decyzji tej treści, uznając ją za skrajnie
nieracjonalną, wymagającą marginalizacji. Jednakże, pacjent jako osoba w pełni autonomiczna,
składając przedmiotowe oświadczenia przyjmuje na siebie ryzyko tego, że nie zdoła go odwołać1127.
Ponadto, znamienne jest, że ten sam argument można podnieść w odniesieniu do najróżniejszych
jednostronnych i odwołalnych, oświadczeń. Skoro jednak nic nie wiadomo o odwołaniu, oświadczenie
trzeba przyjąć za wiążące1128. Kwestionując drugie założenie, można stwierdzić, że konsekwentność
argumentacji wymagałaby uznania, że marginalizacji podlega także autonomia pacjenta, polegająca na
bezpośrednio poprzedzającym leczenie świadomym i swobodnym sprzeciwianiu się podjęciu
czynności, a tak nie jest. W takich wypadkach powszechnie uznaje się prymat autonomii jednostki. Jej
nierespektowanie, w sytuacji uprzedniego wyrażenia woli, musiałoby prowadzić do uznania, że pacjent
jest autonomiczny tak długo, jak długo zdolny jest do wyrażenia woli, a przecież prawo do stanowienia
o sobie oraz do integralności cielesnej, nie znika z chwilą utraty przytomności1129 (która to okoliczność
będzie występowała najczęściej). Dodatkowo, akceptacja tego stanowiska prowadzi do postawienia
przymusu ustawowego, ciążącego na świadczeniodawcy ponad normę konstytucyjną, deklarującą
wolność osobistą jednostki.
Przedstawiciele drugiego poglądu twierdzą, że składanie oświadczeń jest dopuszczalne,
jednak nie są one wiążące dla osób trzecich. Uzasadnieniem dla tego stanowiska ma być brak
dedykowanej im regulacji prawnej. W konsekwencji, w jednostronnych oświadczeniach jednostki o
spornym charakterze prawnym, nie można upatrywać źródła obowiązków innych osób lub legalnego
zwolnienia z ich wykonania. Co najwyżej, można mieć je na uwadze, decydując o sposobie
postępowania z pacjentem1130. Stanowisko to jest dodatkowo wspierane odwołaniem do art. 9
Konwencji, jako wskazówki interpretacyjnej polskich przepisów, który stanowi, że należy brać pod
uwagę wcześniej wyrażone życzenia pacjenta co do interwencji medycznej. Umiarkowana postać tego
stanowiska sprawia, że w praktyce jego doniosłość jest znikoma. Jest nośnikiem pięknego założenia,
lecz wcale nie rozwiązuje problemów występujących w obrocie. Obciąża świadczeniodawcę (niekiedy
też sąd) koniecznością rozważenia całości okoliczności i wyciągnięcia wniosku, czy usprawiedliwiają
one przychylenie się do woli pacjenta, czy też nie. Po drugie, brak prawnopozytywnej regulacji nie
powinien być argumentem przemawiającym na rzecz ograniczenia w korzystaniu z wartości
prawnonaturalnej, zwłaszcza, że nie prowadzi do naruszenia praw osób trzecich. Poza tym, ewentualną
płaszczyznę normatywną dla prawa dysponowania swoją osobą można wywodzić wprost z Konstytucji.
Jeżeli ustawodawca zamierzałby w jakiś sposób ograniczyć taki przejaw wolności człowieka, powinien
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to uczynić na poziomie ustawy, zachowując standardy konstytucyjne. Ponadto, w literaturze podnosi
się niemiarodajność polskiej wersji językowej tłumaczenia Konwencji, wskazując ze formuły językowe
zastosowane w jej tekście oryginalnym posiadają charakter kategoryczny, a nie ewentualny1131, jak
sugerują zwolennicy tego stanowiska.
Zwolennicy trzeciego poglądu podzielają argumenty przedstawicieli drugiego stanowiska,
uznając składanie oświadczeń za dopuszczalne. Zasadniczo traktują je za niewiążące. W drodze
wyjątku, wiążące dla świadczeniodawcy są te oświadczenia, które zostały złożone w warunkach
przewidzianych dla udzielania lub odmowy zgody1132. Chodzi o sytuacje, w których pacjent został
uprzednio pouczony o możliwych metodach oraz przewidywanych następstwach, deklarując, że w
przypadku ich wystąpienia poddaje się określonym działaniom lub im się sprzeciwia. Uznanie związania
oświadczeniem w konkretnych okolicznościach sprawy miałoby ułatwić świadczeniodawcy prawidłową
interpretację woli pacjenta i zdejmować z niego ciężar odpowiedzialności za niewłaściwe
zdekodowanie tej woli na podstawie oświadczenia złożonego w przeszłości. Zasadniczą wadą tego
poglądu jest to, że oświadczenie złożone w warunkach przewidzianych dla zgody jest w swej istocie po
prostu zgodą (lub sprzeciwem). Zmierza do manifestacji autonomii pacjenta i przyjęcia przez niego
ryzyka określonych działań lub zaniechań. W przypadku złożenia oświadczenia o charakterze
pozytywnym, tak jak zgoda prowadzi do konkretyzacji treści zobowiązania. Wobec tego, oświadczenie
składane w warunkach przewidzianych dla zgody pełni jej funkcję. Zachodzi tutaj pozorny zbieg
obydwu mechanizmów wyrażania woli, który należy rozstrzygnąć na korzyść zgody. Poza tym, braki
legislacyjne i wynikająca z nich niepewność sytuacji prawnej nie powinny obciążać świadczeniodawcy.
W rezultacie kontrowersyjną byłaby możliwość postawienia mu zarzutu winy1133, niezależnie od tego,
czy jego czyn miałby polegać na bezprawnym naruszeniu dóbr pacjenta, czy też zaniechaniu udzielania
pomocy.
Czwarte stanowisko zostało zaprezentowane przez judykaturę1134. W jego świetle
oświadczenie pacjenta, określające wolę dotyczącą postępowania względem niego w sytuacjach
leczniczych, jest dla świadczeniodawcy wiążące, jeżeli zostało złożone w sposób wyraźny i
jednoznaczny, zwłaszcza gdy związek czasowy między oświadczeniem, a zabiegiem jest dostatecznie
ścisły. Pogląd ten uznaje prymat woli pacjenta za najwyższą wartość, która nie może być ograniczana
brakiem kompleksowej regulacji prawnej oświadczeń składanych na przyszłość. Doktryna
zaakceptowała przedmiotowe orzeczenie co do istoty, lecz poddała słusznej krytyce sposób
uzasadnienia. Pierwszy zarzut można postawić w stosunku do sformułowanych wymogów,
implikujących stan związania świadczeniodawcy. Określają je słowa niejednoznaczne1135, żeby nie
powiedzieć tożsame znaczeniowo. Drugi zarzut bezpośrednio związany jest z założeniem, które legło u
podstaw tego poglądu, jakoby oświadczenie pacjenta na wypadek utraty zdolności do wyrażenia woli
było oświadczeniem woli w rozumieniu k.c. Przyjmując taki charakter prawny oświadczenia pacjenta,
nie ma podstaw prawnych do formułowania dodatkowych wymagań jego ważności. Działanie
judykatury ma charakter prawotwórczy, ingerujący w materię zastrzeżoną dla władzy
1131

L. Kubicki, Sumienie…, s. 10. Zdaniem niektórych autorów ten argument można zwalczyć sięgając do
komentarza do Konwencji. Tak: R. Citowicz, Spory…, s. 34.
1132
M. Syska, O charakterze…,s. 63, 72; B. Janiszewska, Dobro pacjenta czy wola pacjenta – dylemat prawa i
medycyny (uwagi o odmowie zgody na leczenie oraz o dopuszczalności oświadczeń pro futuro), PiM 2/2007, s.
37, 45. Trudne do odczytania jest stanowisko T. Olszewskiego, I. Stańczyk, Glosa do postanowienia z dnia 27
października 2005 r. (III CK 155/05), PS 11-12/2008, s. 221-223, z całości wypowiedzi można wnosić, że autorzy
opowiadają się na rozstrzyganiem wątpliwości na rzecz ochrony życia, marginalizując doniosłość oświadczeń
składanych w sytuacjach abstrakcyjnych.
1133
L. Bosek, P. Sobolewski, Oświadczenia…, s. 12; Ciż, System Prawa Medycznego…, s. 511; M. Nesterowicz,
Prawo…, s. 175.
1134
Wyrok SN z dnia 27 października 2005 r., sygn. akt III CK 155/05, LEX nr 172101.
1135
N. Pawłowska, M. Syska, „Testament życia”, MP 9/2009, s. 488; M. Syska, O charakterze…, s. 62.
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ustawodawczej1136. Skoro rzeczone oświadczenie jest oświadczeniem woli, to jego doniosłość prawna
jest uzależniona wyłącznie od spełnienia przesłanek stawianych przez k.c. dla oświadczeń tego rodzaju.
Nie ma uzasadnienia dla tworzenia pozakodeksowych przesłanek ich składania, gdyż oświadczenie woli
wyraża każde zachowanie, które ujawnia wolę w sposób dostateczny1137. Podobnie, nie ma żadnych
podstaw do zastrzegania formy takich oświadczeń1138, w szczególności wymagania formy pisemnej na
wzór przepisów regulujących wyrażanie zgody. Po pierwsze, regulacja instytucji zgody ma charakter
samodzielny i nie zawiera żadnej podstawy do odpowiedniego jej stosowania do innych oświadczeń.
Po drugie, oświadczenia składane na wypadek utraty zdolności do wyrażenia woli są instytucją odrębną
od zgody, do której jej przepisy nie przystają. W rezultacie niezachowanie formy pisemnej stanowi
wyłącznie niedogodność dowodową w razie ewentualnego sporu. Powyższe uwagi można odnieść
także względem przesłanki dostatecznie ścisłego związku czasowego, którego nie bada się przy
składaniu oświadczeń woli. Wymóg ten jest również zaprzeczeniem istoty oświadczenia, które samo w
sobie ma charakter długofalowy, stanowiąc antycypację zdarzenia mogącego nastąpić w nieznanej
przyszłości1139. Formuła dostatecznie ścisłego związku czasowego jest niejednoznaczna, a przez to
zupełnie nieprzydatna z czysto gwarancyjnego punktu widzenia. Dodatkowo, wymóg ten rodzi po
stronie profesjonalnej ciężar zbadania, czy czas który upłynął od momentu złożenia oświadczenia
pozwala na zachowanie jego aktualności. Świadczeniodawca nie jest w stanie tego obiektywnie
stwierdzić, bowiem z reguły nic nie wie o osobie pacjenta ponad to, co z medycznego punktu widzenia
jest niezbędne dla wdrożenia leczenia.
Piąte stanowisko, którego jestem reprezentantem, uznaje oświadczenie pacjenta za wiążące
dla świadczeniodawcy1140, chyba że w danym stanie faktycznym zachodzi uzasadniona wątpliwość, że
oświadczenie nie pochodzi od pacjenta lub, że w chwili jego wyrażania znajdował się w stanie
wyłączającym tę zdolność. Oświadczenie pozostaje wiążące w szczególności, jeżeli przybiera postać
negatywną. Natomiast preferencje co do sposobu leczenia są dla świadczeniodawcy wiążące, o ile
odpowiadają regułom aktualnej wiedzy medycznej. Oświadczenie utożsamiam z jednostronną
czynnością prawną, która, w zależności od sytuacji faktycznej, ma charakter upoważniający lub
wyłączający wynikającą z ustawy kompetencję do działania. Jest to czynność warunkowa1141, bowiem
jej skuteczność uzależniona pozostaje od wystąpienia zdarzenia, w którym stan pacjenta uniemożliwia
mu wyrażenie woli, przy jednoczesnym zaktualizowaniu wskazań do udzielenia świadczenia
zdrowotnego. Doniosłość prawna oświadczenia nie jest uzależniona od spełnienia żadnej z
dodatkowych cech, ani zachowania żadnej formy szczególnej. Uznanie ich za oświadczenia woli1142
1136

W tym kontekście orzeczenie SN należałoby odczytywać jako zapełnienie istniejącej luki oraz próbę wywarcia
presji na władzy ustawodawczej do uregulowania problematyki oświadczeń pacjenta składanych na wypadek
utraty zdolności do wyrażania woli.
1137
M. Ołyńska, Oświadczenia…, s. 90. R. Tymiński, Glosa…, s. 119.
1138
A. Kobińska, Zakres autonomii pacjenta na przykładzie niewyrażenia zgody na zastosowanie preparatu krwi
podczas ewentualnej interwencji medycznej w bliżej nieokreślonej przyszłości, TPP 3-4/2006, s. 44; M. Boratyńska,
Niektóre…, s. 28; A. Sieńko, Testament życia i inne oświadczenia pro futuro – głos w dyskusji, s. 7-8,
http://www.ptb.org.pl/pdf/sienko_testament_1.pdf (dostęp 20.07.2016 r.)
1139
J. Kulesza, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 27 października 2005 r., Pal. 3-4/2007, s. 322; M.
Boratyńska, Niektóre…, s. 32; M. Ołyńska, Oświadczenia…, s. 94;
1140
Tak też wydają się twierdzić L. Kubicki, Sumienie…, s. 10; A. Kobińska, Zakres…, s. 43-44; R. Citowicz, Spory
wokół „testamentu życia”, PiP 1/2007, s. 42; J. Kulesza, Glosa…, s. 321; R. Tymiński, Glosa do postanowienia z
dnia 27 października 2005 r. (III CK 155/05), PS 3/2008, s. 119-121; R. Karcz, Obrona…,s. 46-47; R. Karcz, Glosa do
postanowienia Sądu Okręgowego w warszawie z 23 I 2008, VI Ca 582/07, PiP 11/2008, s. 144; A. Zoll, Brak zgody
pacjenta na zabieg (Uwagi w świetle postanowienia SN z 27 października 2005 r. III CK 155/05), PiM 4/2006, s. 78.
1141
L. Bosek, P. Sobolewski, Oświadczenia…, s. 11; Ciż, System Prawa Medycznego…, s. 509.
1142
Za taką kwalifikacją opowiadają się: T. Wiwatowski, U. Chmielewska, A. Karnas, Prawo…, s. 22; A. Kobińska,
Zakres…, s. 44; A. Sieńko, Testament…, s. 3; B. Janiszewska, Dobro…, s. 37; R. Citowicz, Spory…, s. 44; K. Poklewski-
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powoduje konieczność zastosowania wymagań ogólnych, jakie formułuje k.c. Choć katalog
jednostronnych czynności prawnych jest rządzony przez zasadę numerus clausus, uważam, że jej
rygorystyczne zastosowanie znajduje uzasadnienie w stosunku do jednostronnych czynności prawnych
o charakterze zobowiązującym i rozporządzającym, a nie upoważniającym, które same w sobie nie
tworzą obowiązków osób trzecich. Poza tym, ochrona wartości, jaką jest bezpieczeństwo obrotu
prawnego, ustępuje w tym przypadku ochronie wartości autonomii jednostki. Celowym jest
prowadzenie prokonstytucyjnej wykładni takich oświadczeń tak, aby zapewnić możliwie najszersze
urzeczywistnienie woli pacjenta i zapewnić realizację jego wolności osobistej. W przeciwnym razie
konwencjonalna klasyfikacja rodzajów czynności prawnych, wytworzona przez doktrynę, znajdowałaby
prymat przed prawnonaturalną możliwością zadysponowania własnymi dobrami. Podobnie, brak
regulacji prawnej oświadczeń, nie może stać na przeszkodzie korzystania z wolności w granicach
nienaruszających wolności i praw osób trzecich. Taka regulacja ma charakter pozytywny, wtórny
względem dóbr, które Konstytucja RP deklaruje chronić, a których przecież nie statuuje. W przeciwnym
razie autonomia jednostki zawsze kończyłaby się z chwilą utraty przez nią zdolności do wyrażenia woli.
Pacjent może upoważnić do ingerencji w swoje dobra bądź jej się sprzeciwić zawsze, gdy
dysponuje zdolnością do wyrażenia woli, niezależnie od tego, kiedy zajdzie konieczność jej
uszanowania. Wolność osobista jest cechą przyrodzoną, emanującą z godności ludzkiej, dlatego też
respektowanie woli niepoddawania się leczeniu tylko w niektórych okolicznościach jest
niekonsekwencją naruszająca autonomię jednostki.
Odnosząc się do twierdzeń o ograniczeniach w dyspozycji niektórymi dobrami, należy
stwierdzić, że oświadczenie pacjenta jest co najwyżej pośrednim przejawem dyspozycji swoim życiem
i zdrowiem. W gruncie rzeczy pacjent nie podejmuje bezpośredniego zamachu na swoje dobra, gdyż
ten zasadniczo zostaje dokonany przez zdarzenie zewnętrzne. W jego konsekwencji, pacjent jedynie
stroni od pomocy, mogącej te dobra zachować.
Niepoprzedzenie oświadczenia pacjenta objaśnieniem w celu samostanowienia nie niweczy
jego doniosłości. Z uwagi na wyżej wskazaną odrębność, do instytucji oświadczenia nie znajdują
zastosowania przepisy o zgodzie.
Oprócz wskazanych wyżej przesłanek, stan związania treścią oświadczenia jest uzależniony od
zapoznania się z nim przez świadczeniodawcę. Z uwagi na brak regulacji prawnej, dochodzi do tego
sporadycznie i przypadkowo, gdy przedmiotowe oświadczenie znaleziono przy pacjencie. Wobec tego
problematycznym staje się, czy na świadczeniodawcy ciąży obowiązek ustalenia, że pacjent złożył
oświadczenie na wypadek utraty zdolności do wyrażenia woli. Innymi słowy, czy można zasadnie
oczekiwać, aby świadczeniodawca samodzielnie badał zakres posiadanej kompetencji do działania (np.
przeszukując rzeczy osobiste pacjenta w poszukiwaniu pisemnego oświadczenia). W literaturze
wskazuje się, że nie, bowiem brak jest wyraźnej podstawy prawnej dla dekodowania takiego
obowiązku1143. Nie sposób nie zgodzić się z uzasadnieniem tego stanowiska, jednakże wówczas
zastosowanie się do treści oświadczenia następowałoby tylko w razie przypadkowego znalezienia go
przy pacjencie. Wobec tego, czy byłoby dopuszczalnym zmarginalizowanie powyższego argumentu na
rzecz wywiedzenia przedmiotowego obowiązku z należytej staranności, jakiej oczekuje się od
podmiotów wykonujących działalność leczniczą? Nie wszystkie zachowania, jakich pacjent oczekuje od
przedstawicieli zawodów medycznych, kategoryzowane w ramach należytej staranności, posiadają
wyraźną podstawę prawną. Niektóre są wywodzone z norm deontologicznych, bardzo ogólnych zasad
wykonywania zawodu, czy nawet tradycji profesji. Po drugie, znamiennym jest, że treść należytej
Koziełł, Oświadczenia…, s. 14; M. Śliwka, Testament…, s. 3; L. Bosek, P. Sobolewski, Oświadczenia…, s. 10.
Przeciwnikami uznania oświadczenia pacjenta za oświadczenie woli są M. Syska, O charakterze…, s. 63, 69; J.
Kulesza, Glosa…, s. 321.
1143
B. Janiszewska, Praktyczne problemy oświadczeń pro futuro (uwagi po rozstrzygnięciu sprawy), PiM 4/2009,
s. 50-52.
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staranności jest zmienna w czasie. Podlega modelowaniu przez wiedzę i wartości, które wraz z
rozwojem społeczeństwa i towarzyszącymi mu przemianami gospodarczymi nabierają albo tracą na
znaczeniu. Treść należytej staranności nie jest stała, lecz ciągle rozwijana tak, aby podążała za
społecznymi oczekiwaniami reprezentowanymi przez odbiorców usług oraz przedstawicieli profesji,
którzy godzą się ją zachować w codziennej praktyce. Jeżeli treścią należytej staranności pozostaje
respektowanie praw pacjenta, w tym jego autonomii, to staranności tej nie da się zachować nie
podejmując kroków pośrednich pozwalających ustalić treść woli pacjenta. Z drugiej strony, takie
podejście znacznie osłabia funkcję gwarancyjną istniejącej regulacji, bowiem pozostawia możliwość
wprowadzenia dodatkowych obowiązków prawnych z pominięciem ścieżki legislacyjnej. Zamiast
normatywizować obowiązki stron umowy, byłyby one wyinterpretowane, według aktualnych potrzeb
z ogólnej formuły, która w odniesieniu do każdego fachowca posiada inną treść. Wydaje się, że zabieg
ten byłby kontrowersyjny w demokratycznym państwie prawnym, którego założenia implikują jednak
pewność obrotu, utrwalaną przez prawo, a nie oczekiwania społeczne. Po trzecie, istnieje ryzyko, że
świadczeniodawcy celowo nie poszukiwaliby oświadczeń, aby nie powziąć wiedzy zamykającej im
drogę do ratowania pacjenta. Na gruncie prezentowanego poglądu, główne kontrowersje nie
koncentrują się wokół tego, czy oświadczenie pacjenta jest wiążące, lecz czy zostało złożone w stanie
pozwalającym je uznać za prawnie doniosłe oraz w jaki sposób świadczeniodawca powinien
postępować, aby zapoznać się z jego treścią. Z tego względu uważam, że regulacja oświadczeń na
wypadek utraty zdolności do wyrażenia woli jest niezbędna i powinna mieć miejsce w ramach u.p.p.
Sądzę, że nakaz poszanowania autonomii pacjenta mieści się w ramach należytej staranności
świadczeniodawcy, o ile państwo tworzy dla każdej ze stron normatywną ścieżkę postępowania,
określającą jak należy tę autonomie respektować. Dopiero wówczas, i to niezależnie od przyjętego
sposobu regulacji oświadczeń na wypadek utraty zdolności do wyrażania woli, niepodjęcie próby
ustalenia ich ewentualnej treści powinno uchodzić za naruszenie należytej staranności. Obecnie, w
sytuacjach wyjątkowych cechujących się znaczną niepewnością, brak regulacji prawnej powoduje, że
niemal1144 w żadnym przypadku nie można postawić świadczeniodawcy zarzutu winy i przypisać
jakiejkolwiek odpowiedzialności względem pacjenta.
Rzeczona regulacja powinna uwzględniać dwa postulaty: łatwości wyrażania oświadczeń przez
pacjenta oraz minimalizację uciążliwości ich obsługi przez świadczeniodawcę. De lege ferenda
postuluję mechanizm ogólnokrajowego rejestru, który działałby na zasadzie sprzeciwu. Wpisy
rejestrowe byłyby objęte domniemaniem prawdziwości, co zdejmowałaby z świadczeniodawcy ciężar
każdorazowego badania ważności oświadczeń. Ewidencjonowaniu podlegałyby deklaracje dotyczące
postępowania leczniczego o charakterze pozytywnym oraz negatywnym. Wpisy powinny mieć postać
jednoznaczną, co osiągnięto by za pomocą stosowania ujednoliconego formularza, opracowanego,
jako załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia regulującego przedmiotowy rejestr. Wypowiedzi
otwarte mogą stanowić pole interpretacji, czego należy unikać. Wpis powinien być dokonywany za
pośrednictwem lekarza, tak, aby pacjent miał możliwość wyjaśnienia treści formularza, których nie
rozumie. Być może warto byłoby rozważyć osobę lekarza nie jako konsultanta, lecz pośrednika w
procesie rejestracji oświadczenia. Składanie oświadczeń posiada tendencję jednostkową, wyrażają je
osoby zdeterminowane, motywowane głównie względami wyznaniowymi. Zasadnym jest przekonanie,
że osoby, w których interesie pozostawałby wpis w rejestrze, dokonałyby tego w czasie właściwym.
Pozostali, którzy nie zamieścili wpisu, byliby objęci domniemaniem niewyrażenia woli. Wówczas, w
sytuacjach relewantnych, świadczeniodawca każdorazowo działałby w warunkach przymusu leczenia,
posiadając ustawową kompetencję do wkroczenia w sferę dóbr osobistych pacjenta, zgodnie z
zasadami u.z.l. Rejestr działałby w systemie informatycznym, zapewniającym świadczeniodawcy łatwą
1144

Chyba, że świadczeniodawca np. z wcześniejszych kontaktów z pacjentem posiadałby wiedzę o treści
złożonego oświadczenia, a mimo to je zlekceważył.
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dostępność do treści jego wpisów. Jednocześnie, pacjent nie musiałby stale posiadać przy sobie
przedmiotowego oświadczenia, zasadnie licząc, że przed przystąpieniem do udzielania pomocy,
świadczeniodawca działający należycie starannie sprawdzi treść wpisu.

4. Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej

1) Uwagi ogólne
Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej jest umownym obowiązkiem ubocznym,
wspomagającym realizację obowiązku głównego. Następuje poprzez odnotowanie informacji istotnych
z perspektywy prowadzenia procesu terapeutycznego. Jego wykonanie nakierowane jest na
osiągnięcie rozmaitych celów. Po pierwsze, w ten sposób świadczeniodawca zapisuje przebieg procesu
terapeutycznego, co pozwala mu unikać zbędnego powielania tych samych świadczeń zdrowotnych
oraz zobrazować sytuację zdrowotną pacjenta (funkcja kliniczna). Po drugie, dokumentacja medyczna
ułatwia komunikację personelu medycznego, umożliwia współdziałanie między świadczeniodawcami
zaangażowanymi w proces terapeutyczny tej samej osoby (funkcja koordynacyjna). Po trzecie, stanowi
trwałe źródło wiedzy pacjenta o samym sobie, jak też ułatwia poznanie przypadku klinicznego pacjenta
w razie przeniesienia procesu terapeutycznego do innego miejsca (funkcja informacyjna). Po czwarte,
pełni bardzo istotną rolę dowodową, stanowiąc podstawowy materiał oceny prawidłowości wykonania
zobowiązania (funkcja dowodowa). Po piąte, mając na uwadze, że system ochrony zdrowia znajduje
się pod ścisłą regulacją państwa, pozwala przeprowadzać kontrolę prawidłowości wykonywania
działalności leczniczej (funkcja kontrolna). Po szóste, zawiera szereg informacji podstawowych,
wykorzystywanych w celach badań naukowych, niezbędnych dla rozwoju medycyny, czy w interesie
publicznym dla projektowania polityki zdrowotnej państwa (funkcja naukowa).
Dane medyczne zawarte w dokumentacji są danymi osobowymi, tyle że o charakterze
wrażliwym. Ich utrwalanie oznacza przetwarzanie danych w rozumieniu art. 4 pkt 2 r.o.d.o. (art. 7 pkt
2 u.o.d.o.), co w wymaga ich ścisłej ochrony na zasadach przewidzianych w przepisach prawa.
Całość treści omawianego obowiązku jest regulowana przepisami powszechnie
obowiązującego prawa. Ze wszystkich obowiązków świadczeniodawcy, ten posiada najszerszą oraz
najbardziej szczegółową regulację ustawową. Składa się głównie z norm imperatywnych, co niemal
zupełnie wyklucza swobodę odmiennych uzgodnień stron. Sposób wykonania obowiązku regulują: art.
41 u.z.l., art. 18 u.z.p.p., art. 9 pkt 4) u.z.fiz., art. 23-30 u.p.p. oraz r.r.z.w.d.m.
Na obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej składa się obowiązek jej tworzenia
(prowadzenia sensu stricto), obowiązek przechowywania i udostępniania. Z obowiązkiem
świadczeniodawcy koresponduje uprawnienie pacjenta do poznania treści zgromadzonych w ten
sposób informacji. Jest to jego roszczenie, które może realizować w toku trwania zobowiązania, jak też
po jej zakończeniu poprzez wgląd w dokumentację; otrzymanie wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku; za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej; czy na informatycznym nośniku danych.
Zadośćuczynienia swojego roszczenia pacjent może dochodzić na drodze cywilnoprawnej za pomocą
powództwa o świadczenie1145. W orzecznictwie sądów administracyjnych został wyrażony pogląd, iż
stosunek prawny pomiędzy SPZOZ a pacjentem, w zakresie udostępniania pacjentowi dotyczącej jego
osoby dokumentacji medycznej, jest stosunkiem administracyjnoprawnym, udostępnienie zaś tej
1145

Niektórzy przedstawiciele doktryny dopuszczają także powództwo o ustalenie, tak: U. Drozdowska, Glosa do
wyroku NSA z dnia 19 maja 2003 r., OSA 1/03, PS 11-12/2004, s. 179; M. Nesterowicz, Problem dostępu pacjenta
i osób bliskich do dokumentacji medycznej ponownie przywołany, PiM 1/2012, s. 8.
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dokumentacji następuje w drodze działania (czynności) zakładu, które może być przedmiotem skargi
na bezczynność do sądu administracyjnego1146. Pogląd ten uważam za kontrowersyjny1147, gdyż za
punkt wyjścia do rozważań przyjmuje formalnoprawną pozycję SPZOZ, a nie materialnoprawną
charakterystykę relacji, występującej między nim a pacjentem1148. W rezultacie, stanowisko to jest
emanacją charakterystycznego dla poprzedniego systemu ochrony zdrowia władztwa zakładowego
nad pacjentem, które obecnie nie ma już miejsca. Po drugie, należałoby rozstrzygnąć, czy stosunek
prawny w zakresie pozostałych obowiązków świadczeniodawcy również będzie miał naturę
administracyjną. Wydaje się to być nie do zaakceptowania. Relacja ta nie spełnia już podstawowego
założenia stosunku administracyjnego, jakim jest władczość jednaj strony nad drugą. Z kolei, jeśli
uznać, że takiej natury mieć nie będzie, to czy ta sama relacja może mieć jednocześnie charakter
administracyjnoprawny w zakresie jednego z ciążących na świadczeniodawcy obowiązków oraz
cywilnoprawny w zakresie pozostałych? Odpowiedź na tak postawione pytanie powinna być
negatywna. Po trzecie, koncepcja ta nie zapewnia uniwersalnej ochrony podmiotów znajdujących się
w takiej samej sytuacji prawnej, gdyż różnicuje ochronę pacjenta (pozbawiając jej osób odbierających
świadczenia zdrowotne w podmiotach innych niż SPZOZ), w zależności od osoby jego kontrahenta.
Natomiast treść obowiązków świadczeniodawcy, niezależnie od sposobu powstania i źródeł
finansowania jego działalności, jest niemal taka sama.
Zawartość dokumentacji medycznej odzwierciedla przebieg procesu terapeutycznego, w
szczególności przeprowadzone działania. Pozwala zobrazować treść stosunku podstawowego (umowy)
oraz treść wewnętrznego stosunku upoważnienia. Omawiany obowiązek jest także ściśle związany z
obowiązkiem informacyjnym. Pacjent ma prawo do informacji na swój temat niezależnie od formy, w
jakiej zostały utrwalone. Dokumentacja medyczna jest w pewnej mierze materiałem wtórnym
względem świadomości świadczeniodawcy, powstającym jako zmaterializowany refleks wiedzy o
pacjencie i przebiegu procesu terapeutycznego. Dokumentacja zawiera informacje przez pacjenta
znane zanim ten zawarł z świadczeniodawcą umowę; takie które poznał w toku jej realizacji, jak
również takie, które uzyskuje świadczeniodawca, a których nie komunikuje pacjentowi. Dokumentacja
medyczna jest szerokim zbiorem informacji, niekoniecznie pochodzących wyłącznie od pacjenta lub
jego kontrahenta (np. także od innych świadczeniodawców, przedstawicieli ustawowych, towarzystw
ubezpieczeniowych itd.).

2) Zakres podmiotowy
Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej obciąża każdego świadczeniodawcę. Brak
unormowania opisywanego obowiązku w niektórych ustawach regulujących wykonywanie zawodu
medycznego stanowi lukę legislacyjną i nie zwalnia z jego realizacji1149. Ograniczenie obowiązku
prowadzenia dokumentacji medycznej jedynie do niektórych przedstawicieli zawodów medycznych
nie znajduje merytorycznego uzasadnienia, gdyż kluczową determinantą pozostaje nie kategoria
świadczeniodawcy, lecz przedmiot jego aktywności.
1146

Wyrok NSA z dnia 19 maja 2003 r., sygn. akt OSA 1/03, LEX nr 1248512; postanowienie NSA z dnia 8 listopada
2012 r., sygn. akt II OZ 958/12, LEX nr 1248512; wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 lutego 2013 r., sygn. akt VII
SAB/Wa 217/12, LEX nr 1267066. Stanowisko to popiera także B. Adamiak, Glosa do wyroku NSA z dnia 19 maja
2003 r., OSA 1/03, OSP 11/2003/11 poz. 136 s. 565.
1147
Wątpliwości odnoście poprawności stanowiska judykatury zgłaszają także: M. Śliwka, Ustawa o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz (red. M. Nesterowicz), Warszawa 2009, s. 194 oraz P. Sobolewski,
System Prawa Medycznego…, s. 797.
1148
U. Drozdowska, Glosa…, s. 180.
1149
Odmiennie: D. Karkowska, Ustawa…, s. 478 (zwłaszcza przy uwzględnieniu tezy autorki przedstawionej na
gruncie poprzedniej wersji cytowanej pozycji tj. na jej s. 317).

301

Fakt prowadzenia dokumentacji medycznej nie oznacza, że świadczeniodawca jest jej
właścicielem. Właścicielem dokumentacji medycznej pozostaje pacjent, jednakże jego uprawnienia do
rozporządzania rzeczą, jako właściciel, pozostają ograniczone przez przepisy imperatywne,
uwzględniające ochronę interesów świadczeniodawcy oraz interes publiczny, zwłaszcza w przypadku
świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych1150. Świadczeniodawcy przysługuje
jedynie własność nośnika, na którym dane pacjenta zostały zawarte1151.
Dokumentację medyczną (indywidualną) prowadzi się w odniesieniu do pacjenta, będącego
odbiorcą świadczenia zdrowotnego. Wpisów dokonują osoby, które faktycznie wykonały czynności
podlegające odnotowaniu. Wpisy mogą być też wprowadzone przy pomocy osoby trzeciej dokonującej
ich pod kierunkiem wykonawcy czynności.
Również przy pomocy osoby trzeciej może zostać wykonany obowiązek prowadzenia
dokumentacji medycznej w zakresie jej przechowywania. Stan ten nie narusza zasady osobistego
wykonania zobowiązania, a jego podstaw należy poszukiwać w umowach o powierzenie przetwarzania
danych osobowych, regulowanych poprzez art. 28 ust. 3 r.o.d.o. (art. 31 u.o.d.o.). W takim przypadku
dokumentacja medyczna powinna być zabezpieczona przed wglądem osób niepowołanych.
Niedopuszczalny jest natomiast outsourcing usług w zakresie wykonywania obowiązku udostępniania
dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej kopii. Takie działanie bez zgody pacjenta uzasadnia
odpowiedzialność odszkodowawczą świadczeniodawcy z tytułu ujawnienia danych wrażliwych
osobom trzecim.
Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej obejmuje również obowiązek jej
udostępniania. Dostęp do dokumentacji medycznej posiada pacjent, jego przedstawiciel ustawowy,
osoba upoważniona, a także inne podmioty w przypadkach wskazanych w u.p.p.
Przeważnie pacjent jest jednocześnie stroną umowy. Legitymację do dostępu do dokumentacji
medycznej wywodzi zarazem ze swojego umownego, jak i konstytucyjnego uprawnienia do poznania
informacji z nim związanych. Problem interpretacyjny pojawia się w przypadku umów zawieranych na
rzecz osoby trzeciej, w których kontrahent świadczeniodawcy nie jest przedstawicielem ustawowym
pacjenta. Uważam, że w takiej sytuacji, choć prowadzenie dokumentacji medycznej jest obowiązkiem
umownym, którego oczekuje i wymaga strona umowy, to dostęp do niej posiada wyłącznie osoba,
której dane są zbierane. Treści notowane w dokumentacji medycznej stanowią dane wrażliwe należące
do prywatnej sfery życia pacjenta. W takim wypadku, formalny status strony umowy nie powinien
legitymizować roszczenia o poznanie informacji związanych z inną osobą bez jej upoważnienia. Z
drugiej strony, przedmiotowy obowiązek wynika z zawartej umowy, której stroną pacjent formalnie
nie jest. Stąd, nie posiada wyraźnej kontraktowej podstawy dla egzekwowania dostępu. Jego
uprawnienie należy jednak wywodzić z wartości konstytucyjnych, mianowicie prawa do
samostanowienia, prawa do prywatności i prawa dostępu do dotyczących każdego zbiorów danych. W
przeciwnym razie, pacjenci występujący jedynie w roli odbiorców świadczeń zdrowotnych, byliby
pozbawieni samodzielnego żądania dostępu do zbioru danych, a to pozostawałoby w oczywistej
sprzeczności z Konstytucją RP i r.o.d.o.
Mimo iż lektura dokumentacji medycznej, tak, jak pouczenie informacyjne, realizuje cele
informacyjne, to odmiennie niż w przypadku pouczenia informacyjnego, ustawodawca gwarantuje

1150

Uważam, że przepisy o przechowywaniu dokumentacji medycznej nie są do końca spójne z uprawnieniami
kontrolnymi NFZ, które ten może wykonywać przez cały okres 6 letniego przedawnienia swoich roszczeń. Z tego
względu, konieczność niszczenia skierowań po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
wykonano świadczenie zdrowotne będące przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, nie odpowiada
potrzebom obrotu i godzi w interes świadczeniodawcy do obrony w toku kontroli, jak też interes płatnika
krajowego do kontroli prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej.
1151
Odmiennie: D. Karkowska, Ustawa…, s. 478.
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dostęp do dokumentacji medycznej każdemu pacjentowi, niezależnie od wieku i posiadanej zdolności
do czynności prawnych1152.
Obok pacjenta, uprawnionym do dostępu do dokumentacji medycznej jest jego przedstawiciel
ustawowy, co wynika wprost ze statusu, jaki posiada. Zawarte w niej informacje są niezbędne do
należytego sprawowania pieczy.
Uprawnienie do dostępu do dokumentacji medycznej może zostać nadane przez pacjenta lub
jego przedstawiciela ustawowego osobie trzeciej. Jeżeli małoletni pacjent ukończył 16 lat,
upoważnienie osoby trzeciej powinno być dokonane również przez niego1153. W ten sposób, w zakresie
udostępniania dokumentacji, świadczeniodawca jest zobowiązany także na rzecz podmiotu
znajdującego się poza stosunkiem umownym. Osoba upoważniona nie staje się w żadnym zakresie
stroną zobowiązania. Jej legitymacja do poznania treści dokumentacji medycznej jest wtórna
względem prawa pacjenta, bez którego nigdy by nie powstała. Na podstawie dokonanej przez niego
czynności, osoba trzecia zyskuje własne uprawnienie, które może egzekwować samodzielnie i
niezależnie od samego pacjenta, jak też niezależnie od formalnego trwania umowy między pacjentem
a świadczeniodawcą. Jednocześnie, decydując się na skorzystanie z nabytego uprawnienia, w sposób
konkludentny godzi się na sprawdzenie swojej tożsamości1154, tak aby świadczeniodawca mógł
upewnić się, że udostępnia dokumentację osobie do tego powołanej.
Upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej nie jest pełnomocnictwem1155. W moim
przekonaniu, z prawnomaterialnego punktu widzenia jest instytucją podobną do zgody, posiadającą
jednak inna konstrukcję. Upoważnienie inkorporuje w sobie zgodę na naruszenia dobra osobistego.
Jego celem jest autoryzacja działań naruszyciela, a skutkiem, uczynienie tego naruszenia legalnym. W
obydwu przypadkach podmiotem dokonującym naruszenia jest świadczeniodawca, który albo ingeruje
w integralność cielesną pacjenta albo jego prywatność. Upoważnienie, tak jak, zgoda jest źródłem
wewnątrzumownego stosunku upoważniającego do określonego działania. Różnica dotyczyć będzie
jedynie dobra, na które skierowana jest ingerencja. Z tego względu każde z nich można zakwalifikować
jako jednostronną czynność prawną. Dla swojej ważności, zgoda i upoważnienie wymagają od pacjenta
spełnienia tych samych przesłanek. Mogą być wyrażone w każdej formie i pozostają odwołalne.
Upoważnienie, tak samo jak zgoda (np. na udzielenie informacji osobie trzeciej), zachowuje moc za
życia i po śmierci pacjenta. Podobnie jak zgoda w wyżej wskazanym przykładzie, stanowi podstawę do
biernego odbioru informacji, tj. zakresowego zniesienia ochrony danych. Odnosząc się do różnic
pomiędzy nimi, odmienna pozostaje konstrukcja każdej z instytucji. W pierwszej kolejności trzeba
zauważyć, że zgoda i upoważnienie posiadają różnych adresatów. Zgoda jest udzielana
świadczeniodawcy, natomiast upoważnienie osobie trzeciej, niebędącej stroną umowy. Jej działania
wiążą świadczeniodawcę, z uwagi na charakter prawny upoważnienia, jako regulowanej w u.p.p.
jednostronnej czynności prawnej pacjenta. W ten sposób nawiązywany jest równoległy do stosunku
podstawowego i niezależny od niego stosunek prawny o charakterze upoważniającym. W rezultacie, o
ile zgoda rodzi stosunek upoważniający wewnątrz stosunku zobowiązaniowego, o tyle w przypadku
1152

P. Sobolewski, System Prawa Medycznego…, s. 794. Autor krytykuje obecną regulację, postulując
ograniczenie prawa dostępu do tej dokumentacji pacjentom niektórych kategorii (np. chorym psychicznie).
1153
G. Landrowska, Prawo pacjenta i osób przez niego upoważnionych do dokumentacji medycznej, PiM 1/2012,
s. 18.
1154
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 września 2013 r., sygn. akt VII SAB/Wa 5/13, LEX nr 1428971. Sąd uznał
zasadność żądania dokumentów potwierdzających tożsamość wnioskującego korespondencyjnie o wydanie
kserokopii dokumentacji medycznej.
1155
Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 13 lipca 2010 .r, sygn. akt II SAB/Rz 29/10, LEX nr 602398. P. Sobolewski,
System Prawa Medycznego…, s. 795. Autor jednak zaznacza, ze upoważnienie nie jest w ogóle czynnością prawną.
Szerzej na temat różnic pomiędzy instytucją upoważnienia a pełnomocnictwa: M. Boratyńska, Autonomia…, s.
63-68. Odmiennie: wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 listopada 2006 r., sygn. akt VII SAB/Wa 46/06, LEX nr
306495.

303

upoważnienia, występuje on poza podstawowym stosunkiem zobowiązaniowym, lecz bezpośrednie na
niego oddziałuje. Działania upoważnionego mogą być egzekwowane względem każdego kontrahenta
pacjenta, o ile pozwalają na to granice przedmiotowe upoważnienia. To oznacza, że osoba
upoważniona może żądać dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta niezależnie od podmiotu,
który ją wytworzył, o ile dotyczy ona tej samej jednostki chorobowej (granica przedmiotowa
upoważnienia). Oświadczenie, wskazujące osobę upoważnioną do zapoznania się z dokumentacją,
stanowi z woli pacjenta podstawę uchylającą wobec takiej osoby obowiązek zachowania tajemnicy
ujawnionej w dokumentacji medycznej1156. W związku z tym, brak pisemnego upoważnienia,
załączonego do dokumentacji medycznej świadczeniodawcy, nie uzasadnia odmowy udzielenia osobie
trzeciej dostępu do tej dokumentacji, jeżeli posiada ona upoważnienie załączone chociażby do
dokumentacji wytworzonej w związku z tą samą jednostką chorobową, lecz przez innego
świadczeniodawcę1157. Po drugie, w przypadku upoważnienia warunkiem wykonania wynikającego z
niego uprawnienia jest działanie osoby trzeciej, tutaj świadczeniodawcy, który powierzone dobro ma
chronić. Z kolei świadczeniodawca, któremu została udzielona zgoda na działanie, podejmuje je
bezpośrednio względem pacjenta. Po trzecie, zgoda autoryzuje naruszenie integralności cielesnej,
nierozłącznie związanej z realizacją obowiązku głównego, prowadzącego do wykreowania stanu
wykonania zobowiązania. Upoważnienie autoryzuje naruszenie, poprzez które stan ten jest tylko
ujawniany dla osób niebędących stroną umowy. Upoważnienie nie jest podstawą kreacji stanu
faktycznego, któremu normy prawne przypisują określoną doniosłość, lecz pozwala go poznać.
Obecnie pojęcie upoważnienia i zgody używane jest przez ustawodawcę naprzemiennie1158, a
to utrudnia zaakcentowanie samodzielności każdej z instytucji. Dlatego też, w ramach postulatów de
lege ferenda, celowym jest doprecyzowanie treści art. 31 ust. 2 u.z.l., tak aby udostępnianie informacji
osobom trzecim w formie ustnej i pisemnej następowało na podstawie tej samej instytucji, a więc nie
za zgodą pacjenta, lecz na podstawie jego upoważnienia. Aktualnie funkcjonująca regulacja prawna
może sugerować, że upoważnienie jest zgodą, co z uwagi na poczynione wyżej porównanie, nie jest
prawdą. Instytucje, choć posiadają tożsamy charakter prawny, zmierzają do tego samego celu,
wywierają ten sam skutek, to jednak różnią się konstrukcją podmiotową, znajdując przez to
zastosowanie w innych stanach faktycznych. Zaprezentowana analiza nie posiada żadnej doniosłości
praktycznej. Jednakże, z teoretycznego punktu widzenia ukazuje niestaranność legislacyjną,
otwierającą pole do porównań obydwu instytucji.
Kolejny problem, jaki rysuje się na gruncie upoważnień, dotyczy wzajemnej relacji
upoważnienia do uzyskania ustnej informacji o stanie zdrowia pacjenta i upoważnienia do uzyskania
tej informacji utrwalonej w dokumentacji medycznej. Obowiązek prowadzenia dokumentacji
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Wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 lutego 2013r., sygn. akt VII SAB/Wa 217/12, LEX nr 1267066.
Wyrok NSA z dnia 17 września 2013 r., sygn. akt II OSK 1539/113, LEX nr 1396095. Judykatura powołuje się
na racjonalność ustawodawcy, podkreślając, że nie było jego celem zawężanie uprawnień, zwłaszcza, że takie
ograniczenia nie wynikają z żadnych przepisów prawa, regulujących dostęp do dokumentacji medycznej.
Jednakże, możliwa wydaje się również argumentacja przeciwna, krytyczna, akcentująca, że aktualne
orzecznictwo wychodząc z założenia o racjonalności ustawodawcy marginalizuje systemowy postulat ścisłej
ochrony danych wrażliwych. Zgodnie z tym poglądem wątpliwości nie powinny być rozstrzygane na korzyść
uchylenia ochrony danych osobowych. W rezultacie, zakres upoważnienia powinien być interpretowany wąsko,
tylko w odniesieniu do dokumentacji medycznej, wytworzonej przez świadczeniodawcę w obrębie danej choroby
i do której to dokumentacji załączone zostało upoważnienie lub do której to dokumentacji upoważnienie
nastąpiło.
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Przykładowo art. 31 ust. 2 u.z.l. stanowi o zgodzie na udzielenie informacji o stanie zdrowia pacjenta osobom
trzecim, ale już § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i
wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015.2069 z dnia 2015.12.08, dalej:
rozporządzenie wykonawcze), wydanego na podstawie art. 30 ust. 1 u.p.p., wymaga składania do dokumentacji
medycznej oświadczeń pacjenta o upoważnieniu osób trzecich do zasięgania tych informacji.
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medycznej jest pochodną obowiązku informacyjnego. Ich ścisły związek polega między innymi na tym,
że dokumentacja medyczna zawiera informacje, które w przystępnej formie świadczeniodawca
obowiązany jest podać pacjentowi ustnie. Ponadto, zawiera szereg innych informacji, których
świadczeniodawca nie komunikuje pacjentowi. Z tego względu, osoba upoważniona do dostępu do
dokumentacji medycznej, posiada najszersze zakresowo upoważnienie do poznania informacji
związanych z pacjentem. Odmówienie przez świadczeniodawcę podania informacji w formie ustnej
uprawnionej w tym zakresie osobie, jedynie wobec braku osobnego upoważnienia, jawi się jako
bezpodstawne. Można by więc argumentować, że upoważnienie do dostępu do dokumentacji
medycznej jest wystarczające dla poznania wszelkich informacji o pacjencie, w każdej formie, gdyż
zakresowo konsumuje upoważnienie do uzyskania informacji ustnej. Uznając słuszność tego poglądu,
kłopotliwym pozostaje uzasadnienie racjonalności utrzymania absolutnej odrębności obydwu
upoważnień. Uważam jednak, że w dalszej mierze jest to celowe. Po pierwsze, informacja podawana
przez świadczeniodawcę ustnie musi posiadać przymiot przystępności tak, aby była zrozumiała dla jej
odbiorcy. Tego przymiotu nie posiada treść dokumentacji medycznej, o czym szerzej w dziale
III.VI.II.4.3) poniżej (s. 307). Uzyskanie do niej dostępu wcale nie jest równoznaczne z poznaniem jej
treści. W większości przypadków, aby zrozumieć istotę dokonanych adnotacji, posiadacz dokumentacji
będzie musiał skonsultować jej treść z profesjonalistą,. Stąd też, wyobrażalną jest sytuacja, w której
upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej funkcjonuje jako ułatwienie życiowe (np.
odbieranie wyników badań przez osoby trzecie z uwagi na wyjazd pacjenta, jego obowiązki domowe,
czy harmonogram dnia pracy), które w prosty sposób nie prowadzi do ujawnienia jej treści i której to
treści pacjent nie chce przed nią ujawnić w przystępny sposób. Po drugie, każdy z obowiązków
świadczeniodawcy jest samodzielny, wykonywany często w innych sytuacjach i w inny sposób.
Realizacja każdego z nich wymaga uprzedniego pouczenia pacjenta o sposobie skorzystania z
odpowiadających im uprawnień. Upoważniając osoby trzecie do informacji lub dostępu do
dokumentacji medycznej, pacjent rozporządza swoimi dobrami osobistymi, decydując o granicach
możliwej w nie ingerencji. Dokonany przez niego zakres upoważnienia stanowi wyraz autonomii, której
nie musi nikomu tłumaczyć. W granicach dokonanego upoważnienia świadczeniodawca jest jedynie
wykonawcą woli pacjenta. Nie obciąża go rozumienie podjętej przez pacjenta decyzji, a tym bardziej
jej wyjaśnianie innym. Problem przedstawia się odmiennie w przypadku nagłej hospitalizacji, kiedy
pacjent nie był w stanie dokonać żadnego upoważnienia, a następnie zmarł. Uważam, że w takich
sytuacjach, de lege ferenda, ustawodawca powinien przyjąć regulację mającą na celu zapewnienie
dostępu do dokumentacji medycznej wytworzonej w związku z podstawą faktyczną wykonania
świadczeni zdrowotnego, osobom bliskim w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 u.p.p. Obecna treść u.p.p.
nie rozstrzyga tej problematyki. W literaturze przedmiotu zgłoszono pogląd1159 o celowości
analogicznego zastosowania art. 31 ust. 6 u.z.l. Jest to pomysł wątpliwy, gdyż z uwagi na wrażliwy
charakter przetwarzanych danych osobowych, obowiązujące przepisy nie powinny być interpretowane
ani rozszerzająco, ani poprzez stosowanie jakichkolwiek analogii. Należałoby raczej uznać zasadność
stanowiska o możliwości uzyskania dostępu do dokumentacji medycznej przez osoby trzecie w oparciu
o powództwo o ustalenie do niej prawa, ewentualnie powództwo odszkodowawcze wraz w wnioskiem
o przeprowadzenie dowodu z tej dokumentacji1160.
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3) Zakres przedmiotowy
Przepisy obowiązującego prawa nie precyzują wprost, czym jest dokumentacja medyczna.
Natomiast w art. 2 pkt 6 u.s.i.o.z. ustawodawca zdefiniował1161 pojęcie elektronicznej dokumentacji
medycznej, którym można się posiłkować w procesie wykładni.
Zgodnie z art. 23 u.p.p. dokumentacja medyczna zawiera informacje dotyczące stanu zdrowia
pacjenta oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Przepis jest sformułowany zbyt wąsko. Jego
wykładnia literalna nasuwa wniosek, iż dokumentacja medyczna nie zawiera informacji niedotyczących
stanu zdrowia i niedotyczących udzielonych świadczeń zdrowotnych. Tymczasem, dokumentacja
medyczna jest miejscem odnotowania wszelkich informacji istotnych z perspektywy procesu
terapeutycznego, niekoniecznie dotyczących stanu zdrowia pacjenta i udzielonych mu świadczeń, ale
także służących zabezpieczeniu interesów stron. Dlatego też powinny się w niej znaleźć adnotacje o:
dokonaniu objaśnienia terapeutycznego i objaśnienia w celu samostanowienia, wręczeniu formularza
informacyjnego, odmowie wyrażenia zgody na świadczenie zdrowotne, skorzystaniu z przywileju
terapeutycznego, odmowie przez pacjenta współpracy z świadczeniodawcą i jej przejawach
(niestawianie się na terminy wizyt, nieprzestrzeganie zaleceń, niepoddawanie się badaniom, zatajanie
informacji istotnych z perspektywy udzielenia świadczenia zdrowotnego), zastosowaniu metody
nieodpowiadającej regułom aktualnej wiedzy medycznej i jej powodach, wystąpieniu komplikacji
okołozabiegowych, zaistnieniu okoliczności uzasadniających ograniczenie praw pacjenta, rozwiązanie
umowy, a także wszelkich okolicznościach, w których pacjent dobrowolnie rezygnuje z korzystania z
praw, które posiada.
W art. 25 ust. 3 u.p.p. ustawodawca wprowadza wyłączenie, wskazując, że przepisów o
dokumentacji medycznej nie stosuje się do danych dotyczących treści zgłoszeń alarmowych, w tym
nagrań rozmów telefonicznych (rozmów z dyspozytorami), o których mowa w art. 24b ust. 1 i 2 u.p.r.m.
Przedmiotowe wyłączenie wydaje się być kontrowersyjne, gdyż z materialnoprawnego punktu
widzenia takie zgłoszenia zawierają informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta, a niekiedy także
udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Niewątpliwie stanowią dokumentację medyczną i powinny
wchodzić w jej skład.
Informacje podlegające rejestracji w dokumentacji medycznej są determinowane kategorią
podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz rodzajem prowadzonej przez niego działalności
leczniczej, a ich szczegółowy katalog określa art. 25 u.p.p. oraz r.r.z.w.d.m. W literaturze przedmiotu
został wyrażony pogląd, że wskazany przepis określa minimalne elementy treściowe dokumentacji
medycznej, a brak któregokolwiek z nich oznacza, że dany dokument nie jest dokumentem
medycznym1162. Jestem odmiennego zdania. O tym, czy w danym przypadku mamy do czynienia z
dokumentacją medyczną (jako zbiorem dokumentów medycznych) nie przesądza spełnienie
przesłanek formalnych opisanych w ustawie, lecz to, czy dany dokument został wytworzony w związku
z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych. W przeciwnym razie brak choćby informacji o płci
pacjenta lub dacie jego urodzenia decydowałby o tym, że dokument nie stanowi dokumentacji
medycznej w rozumieniu u.p.p. Katalog informacji zawartych w art. 25 u.p.p. należy traktować jako
część wspólną danych, które każdy świadczeniodawca powinien rejestrować w toku realizacji umowy,
niezależnie od tego, do jakiej kategorii podmiotów wykonujących działalność leczniczą się zalicza i
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Są to dokumenty wytworzone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo z wykorzystaniem sposobu
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świadczeniodawcy świadczenia opieki zdrowotnej określonego rodzaju, z wyłączeniem zleceń na wyroby
medyczne, b) określone w przepisach wydanych na podstawie art. 13a.
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niezależnie od rodzaju działalności leczniczej, jaką prowadzi. Niedopełnienie tych wymagań stanowi
niewłaściwe wykonanie obowiązku świadczeniodawcy i jako takie może dawać podstawę do
budowania przez pacjenta roszczenia odszkodowawczego. W razie ewentualnego sporu powinno też
wywierać negatywne dla świadczeniodawcy skutki na płaszczyźnie dowodowej, o czym szerzej w dziale
IV.III.VI.4.
Informacje podlegające rejestracji mogą być utrwalone w wielu formach, zarówno pisemnej
adnotacji, załączonych nośników danych cyfrowych, zdjęć, wydruków z urządzeń medycznych,
odlewów, jak też mogą być uprzedmiotowione w postaci spreparowanych fragmentów tkanek i
narządów1163. W przypadku pobierania od pacjenta materiału biologicznego, o jego kwalifikacji jako
dokumentacji medycznej, bądź odpadu medycznego, decyduje cel pobrania oraz właściwość materiału.
Jeżeli materiał został pobrany do badań laboratoryjnych, po których przeprowadzeniu stał się
bezużyteczny, jak też gdy z uwagi na swoją właściwość uległ naruszeniu, zniszczeniu lub ta właściwość
nie pozwala na jego dalsze zachowanie, należy go potraktować jako odpad medyczny (np. mocz, śluz,
płyn rdzeniowy, inne wydzieliny). Jeżeli jednak istnieje obiektywna potrzeba w zachowaniu pobranego
materiału także po okresie jego analizy laboratoryjnej, jego właściwości zostaną utrzymane przez okres
przechowania oraz pozwala na to forma jego spreparowania, należy go włączyć do dokumentacji
medycznej (np. krew, komórki, szpik, komórki rozrodcze)1164.
Wpisy w dokumentacji medycznej powinny odpowiadać stanowi faktycznemu. W razie
umieszczenia w niej błędnych informacji, których świadczeniodawca nie zamierza skorygować,
pacjentowi służy roszczenie o ich sprostowanie na podstawie art. 16 r.o.d.o. (art. 32 ust. 1 pkt 6
u.o.d.o.), którego przepisy przewidują dalej idącą ochronę danych osobowych niż przepisy r.r.z.w.d.m.
Wpisy w dokumentacji medycznej powinny być dokonywane chronologicznie i czytelnie, tak
aby stanowiły spójną całość. O spełnieniu tych wytycznych decyduje obiektywny osąd, a nie ocena
biegłego. W przeciwieństwie do informacji podawanej pacjentowi w formie ustnej, wpisy w
dokumentacji nie muszą posiadać przystępnej treści. Nie muszą być zrozumiałe dla pacjenta. Mogą być
dokonywane za pomocą skrótów, medycznych sloganów oraz łacińskich sformułowań, zrozumiałych
dla profesjonalisty.
W zakresie przedmiotowym obowiązku przechowywania leży całość dokumentacji medycznej,
wytworzonej przez świadczeniodawcę lub wytworzonej przez innego świadczeniodawcę, która zgodnie
z postanowieniami u.p.p. powinna być do niej dołączona. Świadczeniodawca obowiązany jest
przechowywać dokumentację w taki sposób, aby w razie potrzeby bezzwłocznie zapoznać się z jej
treścią lub udostępnić podmiotom uprawnionym. Przechowując dokumentację świadczeniodawca
obowiązany jest ją zabezpieczyć przed wglądem osób niepowołanych. Początek biegu terminu
przechowania oraz jego długość, w odniesieniu do poszczególnych dokumentów, określają przepisy
u.p.p.
Obowiązek udostępnienia dokumentacji medycznej rozciąga się na wszystkie zgromadzone w
niej dokumenty. W okolicznościach danego przypadku, zakres udostępnienia odpowiada treści
roszczenia pacjenta. Może ono dotyczyć wszystkich dokumentów, historii pojedynczej choroby lub
wybranych kart. Obowiązek udostępnienia nie ogranicza się wyłącznie do dokumentacji obiektywnej,
lecz obejmuje również dokumentację subiektywną, tj. zapiski, spostrzeżenia, plany, jakie
świadczeniodawca nakreślił oddzielnie, niejako na własny użytek, lecz w odniesieniu do konkretnego
1163
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pacjenta. A contrario dokumentacji medycznej subiektywnej nie stanowią materiały o charakterze
ogólnym, sporządzone przez świadczeniodawcę, niepowiązane z danymi osobami, w szczególności
uwagi i wnioski notowane na podstawie doświadczeń leczenia danego schorzenia, odnoszące się do
choroby, a nie określonej osoby, którą ta choroba trapi.
Prawo pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej, realizowane poprzez pobieranie
wyciągów, odpisów i kopii, nie obejmuje żądania poświadczenia ich za zgodność z oryginałem lub
żądania zapewnienia, że wydany materiał jest zupełny. Podobnie świadczeniodawca nie jest
zobowiązany do tłumaczenia pacjentowi znaczenia dokonanych wpisów, jeżeli nie jest to bezpośrednio
związane z realizacją objaśnienia terapeutycznego lub objaśnienia w celu samostanowienia1165. Jeżeli
udostępniony materiał jest nieczytelny, zwłaszcza dla kolejno korzystającego z niego
świadczeniodawcy, pacjent może żądać udostępnienia materiału w wersji czytelnej.
Obowiązujące przepisy nie przewidują bezpośrednich ograniczeń w zakresie korzystania przez
pacjenta z prawa dostępu do informacji zawartej w jego dokumentacji medycznej, w szczególności
świadczeniodawca nie może ograniczyć prawa dostępu do tej dokumentacji powołując się na przywilej
terapeutyczny. W moim przekonaniu, poznanie niekorzystnych informacji poprzez ich odczytanie,
może zagrozić dobrom pacjenta w taki sam sposób, jak ich wysłuchanie podczas rozmowy ze
świadczeniodawcą1166. Jeżeli legislator dopuszcza możliwość ograniczenia prawa dostępu do
informacji, powinien to czynić konsekwentnie, niezależnie od formy w jakiej występują1167. Dlatego też
utrzymywanie możliwości stosowania przywileju terapeutycznego jedynie w odniesieniu do informacji
podawanych ustnie jest legislacyjną niespójnością. Dla uporządkowania regulacji, de lege ferenda
celowym byłoby albo zrezygnowanie z przywileju terapeutycznego w ogóle albo wprowadzenie
ograniczenia dostępu pacjenta do określonych treści dokumentacji medycznej z uwagi na jego dobro,
na wzór konstrukcji, która funkcjonuje przy obowiązku informacyjnym. Wówczas należałoby rozważyć,
czy ograniczeń w dostępie do informacji zgromadzonych w dokumentacji medycznej nie uzasadniają
także inne wartości niż dobro samego pacjenta, jak np. prawa osób trzecich (np. dane medyczne
rodziców zawarte w dokumentacji dziecka, których nie chcą przed nim ujawniać).

4) Miejsce, czas i forma prowadzenia dokumentacji medycznej
Zasadniczo dokumentacja medyczna jest prowadzona w miejscu, w którym następuje
udzielenie świadczenia zdrowotnego. Skoro wpis powinien być czyniony niezwłocznie, zasadnym jest
wniosek, iż następuje zaraz po wykonaniu świadczenia zdrowotnego. Miejsce to będzie różnić się w
zależności od tego, czy świadczeniodawca działa w swoim lokalu, czy miejscu wezwania. W drodze
wyjątku, gdy wymaga tego dobro pacjenta, okoliczności faktyczne (np. udzielanie świadczenia
zdrowotnego na miejscu wypadku), mogą uzasadniać odsunięcie w czasie wykonania omawianego
obowiązku. Wówczas dokonanie wpisu może nastąpić w miejscu innym niż miejsce udzielenia
świadczenia zdrowotnego.
Jak wskazano powyżej, uprawnieniu pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej
odpowiada obowiązek świadczeniodawcy o złożonym przedmiocie czynności, polegającej na
prowadzeniu, przechowywaniu i udostępnianiu dokumentacji. Ramy czasowe wykonania każdej z
trzech wymienionych czynności są regulowane przepisami u.p.p. i r.r.z.w.d.m. Dokonywanie wpisów w
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Odmiennie: P. Sobolewski, System Prawa Medycznego…, s. 796.
W ramach przykładu można wskazać, że ryzyko niepowodzenia leczenia depresji, wskutek poinformowania o
chorobie nowotworowej jest tak samo wysokie w przypadku podania informacji ustnie, jak i wyczytana jej z
udostępnionych dokumentów. Podobnie wygląda problem ryzyka popełnienia samobójstwa.
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Odzwierciedlają to właśnie analizowane wcześniej ustawodawstwa litewskie i niemieckie, gdzie możliwość
ograniczenia dostępu pacjenta do informacji jest niezależna od formy w jakiej występuje.
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dokumentacji medycznej powinno następować niezwłocznie po udzieleniu świadczenia zdrowotnego.
Podobnie, bez zbędnej zwłoki powinno nastąpić jej udostępnienie. O tym, czy wystąpiła zwłoka
rozstrzygać będą okoliczności danego przypadku. Zasadniczo udostępnienie dokumentacji w terminie
do 7 dni od dnia zgłoszenia żądania będzie wystarczające. Okresy przechowywania dokumentacji są
terminami ustawowymi, różnymi w odniesieniu do poszczególnych kategorii dokumentów,
wchodzących w skład dokumentacji medycznej. Ram czasowych obowiązku prowadzenia
dokumentacji medycznej nie da się w prosty sposób przełożyć na ramy czasowe trwania zobowiązania.
Wygaśnięcie umowy nie uprawnia świadczeniodawcy do zaprzestania przechowywania i
udostępniania pacjentowi dokumentacji medycznej, wytworzonej w okresie trwania umowy.
Obowiązek przechowywania i udostępniania dokumentacji trwa nawet po śmierci pacjenta. Co więcej,
istnieją przypadki tworzenia dokumentacji medycznej (prowadzenia sensu stricto) nawet po
wygaśnięciu umowy z powodu śmierci pacjenta1168, czego przykładem jest protokół sekcji zwłok
stanowiący jej integralną część1169. Dokumentacja prowadzona jest także w odniesieniu do dzieci
nienarodzonych, które nie posiadają zdolności prawnej do bycia stroną umowy. Poza tym, obowiązek
ochrony informacji zawartych w dokumentacji trwa dalej po wygaśnięciu umowy.
Świadczeniodawca prowadzi dokumentację medyczną w formie papierowej lub elektronicznej.
Niezależnie od postaci, w jakiej występuje oraz podmiotu, który ją wytworzył, nie należy jej utożsamiać
z dokumentem urzędowym, lecz prywatnym1170. Oznacza to, że dokumentacja medyczna nie korzysta
z domniemania prawdziwości, lecz domniemania pochodzenia od jej wystawcy. Uznanie dokumentu
za dokument urzędowy wymaga kumulatywnego spełnienie trzech przesłanek. Musi być sporządzony
w przepisanej formie, przez odpowiedni podmiot oraz w zakresie jego działalności. Przepisy u.p.p.
formułują ogólne ramy dla formy prowadzenia dokumentacji medycznej, wskazując jaką treść powinna
posiadać. Jednakże, jak zostało wskazane powyżej, prowadzenie dokumentacji medycznej z
naruszeniem przepisów u.p.p., nie powoduje, że stworzony dokument traci status dokumentacji
medycznej. Zatem to nie forma prowadzenia oraz treść dokonanych wpisów decydują o jej statusie,
lecz związek z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych. Po drugie, treść dokumentacji medycznej
jest różna od treści dokumentów urzędowych. Dokumentacja medyczna zawiera dane osobowe o
charakterze wrażliwym, odnoszące się do prywatnej sfery życia oznaczonej osoby. Z tego powodu,
przepisy prawa przewidują szczególny sposób przetwarzania i ochrony tych danych. Inny pozostaje cel
tworzenia dokumentacji medycznej, jak też sposób jej udostępniania. Po trzecie, dokumentacja
medyczna nie powstaje w oderwaniu od obowiązku udzielenia świadczenia zdrowotnego, jest
względem niego wtórna, służąc potrzebom stron umowy. Po czwarte, istnieją wątpliwości, czy nawet
publiczni świadczeniodawcy spełniają kryterium podmiotowe pozwalające na zakwalifikowanie
prowadzonej przez nich dokumentacji medycznej do katalogu dokumentów urzędowych. Można
kwestionować fakt, czy ich działalność wpisuje się w przesłankę formalnego zlecenia zadania z
dziedziny administracji publicznej. Poza tym, rezultatem przyjęcia takiego stanowiska musi być
uznanie, że dokumentacja medyczna posiada różny status w zależności od podmiotu, z którego usług
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T. Cyprian, P. Asłanowicz, Karna i cywilna…, s. 181-182, zwracają uwagę, że śmierć pacjenta może
aktualizować po stronie świadczeniodawcy nowe obowiązki, jak np. przygotowania dokumentów
potwierdzających zgon.
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Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia z dnia 22 czerwca 2009 r., sygn. akt IV SA/Wr 96/09, LEX nr 564055.
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Podobnie: I. Bernatek-Zaguła, Prawo pacjenta w Polsce do informacji medycznej, Toruń 2008, s. 95. Z
poglądem tym wydaje się również sympatyzować P. Sobolewski, System Prawa Medycznego…, s. 791. Autor
wskazuje, że informacje zawarte w dokumentacji nie korzystają z domniemania prawdziwości. Statusu
dokumentu urzędowego zaświadczeniu lekarskiemu o stanie zdrowia odmówił SN w wyroku z dnia 13 stycznia
1999 r., sygn. akt II UKN 411/98, LEX nr 35703 Odmiennie: Z. Leoński, K. Wojtczak, Komentarz do ustawy o
zakładach opieki zdrowotnej, Warszawa-Poznań 1993, s. 32. Autorzy dopuszczają możliwość potraktowania w
kategoriach dokumentu urzędowego dokumentacji medycznej, wytworzonej przez świadczeniodawców
publicznych oraz tych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
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korzysta pacjent. W konsekwencji, odmienny będzie stopień ochrony jego praw, jak też łatwości
egzekwowania roszczeń. Dodatkowo, pogląd o urzędowym charakterze dokumentacji medycznej jest
trudny do zaakceptowania z perspektywy skutków procesu przekształcania i prywatyzacji SPZOZów.
Czy taka dokumentacja posiadałaby podwójny charakter w zależności od tego, czy została sporządzona
przed, czy po dacie sprzedaży większościowego pakietu udziałów w kapitale zakładowym? Jeżeli tak,
to dokumentacja medyczna tego samego pacjenta wytworzona do dnia transakcji posiadałaby status
dokumentu urzędowego, a dokumentacja wytworzona po tej dacie, jedynie dokumentu prywatnego.
Trudno uznać zasadność takiego stanowiska. Dlatego też, uważam, że kryterium podmiotu, który
tworzy dokumentację medyczną nie może mieć rozstrzygającego znaczenia przy analizie jej statusu.
Trafniejszym wydaje się pogląd o prywatnym charakterze dokumentów wytwarzanych przez każdego
świadczeniodawcę także dlatego, że nie prowadzi do wniosków, które trudno zaakceptować na
płaszczyźnie interpretacji bardziej złożonych stanów faktycznych.

5. Obowiązek zachowania tajemnicy

1) Uwagi ogólne
Zachowanie tajemnicy jest podstawową formą ochrony prywatności pacjenta. Stanowi
umowny obowiązek uboczny, wspomagający realizację obowiązku głównego. Jego źródłem są przepisy
ustaw: art. art. 40 ust. 1 u.z.l., art. 17 ust. 1 u.z.p.p., art. 7 ust. 1 u.z.f., art. 29 ust. 1 u.d.lab., art. 9 pkt
3 u.z.fiz., art. 11 ust. 9 pkt 3 u.p.r.m., a koresponduje z nim określone w art. 13 u.p.p. prawo pacjenta
do tajemnicy informacji z nim związanych. Choć jest to obowiązek umowny, to jego treść jest w całości
regulowana powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Odstępstwa od ich postanowień mogą
być dokonywane wyłącznie na rzecz zwiększenia wynikającego z nich standardu ochrony pacjenta.
Udzielenie świadczenia zdrowotnego odbywa się kosztem odkrycia przed świadczeniodawcą
(w toku wywiadu) lub przez świadczeniodawcę (w toku badań) pewnej sfery życia prywatnego
pacjenta, zasadniczo nieujawnianej na co dzień innym osobom. Dlatego też, zachowanie w tajemnicy
poznanych informacji chroni prywatność pacjenta, stanowiącą dla niego wartość samą w sobie. Dzięki
temu możliwym jest powstanie i pogłębianie szczególnego zaufania między stronami umowy. Podczas
wykonywania umowy, świadczeniodawca nabywa wiadomości dotyczące stanu zdrowia, ściśle
związane ze sferą prywatności człowieka, i których ujawnienie może spowodować uczucie wstydu, a w
niektórych przypadkach stać się powodem dyskryminacji ze strony otoczenia1171. Ponadto,
świadczeniodawca często wchodzi w posiadanie innych jeszcze informacji, których ujawnienia pacjent
nie życzyłby sobie. Stąd, niezależnie od treści informacji, wartość jaką przedstawia poufność co do
wszelkich wiadomości uzyskanych przez świadczeniodawcę w związku z podjętymi przez niego
czynnościami zawodowymi powinna być oceniana w kategoriach chronionego dobra osobistego1172.
Prawo pacjenta do ochrony prywatności jest niezależne od prawa do otrzymania świadczenia
zdrowotnego. Ustalenie zakresu lub treści obowiązku zachowania tajemnicy nie stanowi warunku
udzielenia świadczenia zdrowotnego, podobnie jak wykonanie działań medycznych nie decyduje o
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M. Malczewska, Ustawa…, s. 703.
B. Kunicka-Michalska, Ochrona tajemnicy zawodowej w polskim prawie karnym, Warszawa 1972, s. 39, I.
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treści i zakresie ochrony prywatności pacjenta1173. Mimo tej uwagi obowiązek zachowania tajemnicy
jest w pewien sposób powiązany z obowiązkiem udzielenia świadczenia zdrowotnego, obowiązkiem
informacyjnym oraz obowiązkiem prowadzenia dokumentacji medycznej.
Prawidłowa realizacja obowiązku zachowania tajemnicy leży w interesie obydwu stron umowy.
Choć w jego ramach bezpośrednim przedmiotem ochrony jest prywatność pacjenta, to nie powinno
uchodzić uwadze, że pośrednio chroni także zdrowie i życie. Gdyby pacjenci przestali wierzyć w
poufność świadczeniodawców, to wówczas przestaliby im powierzać swoje tajemnice1174. Brak
inicjatywy pacjenta w aktywnym współdziałaniu podczas wywiadu albo utrudniłby postawienie
precyzyjnej diagnozy (a w efekcie wdrożenie skutecznego leczenia), albo wydłużył proces jej
formułowania, szkodząc wyzdrowieniu zainteresowanego. Z kolei po stronie świadczeniodawcy
spowalniałby pracę, niekiedy ją utrudniał, a nawet zwiększałby ryzyko błędu diagnostycznego i
terapeutycznego.
W drugim przypadku, obowiązek zachowania tajemnicy od strony negatywnej odzwierciedla
zakres upoważnienia innych osób do uzyskania informacji związanych z pacjentem. Upoważnienie
przez pacjenta innych osób do zasięgania informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu,
proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć
następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, stanowi
jednocześnie zgodę na zakresowe uchylenie względem nich istniejącej tajemnicy.
Natomiast w trzecim przypadku obowiązek zachowania tajemnicy współtworzy wraz z
obowiązkiem prowadzenia dokumentacji medycznej standard ochrony danych wrażliwych uzupełniany
dodatkową gwarancją ustanowioną w przepisach art. 9 r.o.d.o. (art. 27 u.o.d.o.) oraz art. 23-24 k.c.1175
Istota obowiązku sprowadza się do zachowania tajemnicy. Zachowanie realizujące ten
obowiązek nie polega jedynie na zaniechaniu, ale wymaga także działania. Obowiązek zachowania
tajemnicy nie wyczerpuje się w biernej postawie nieujawniania informacji poufnych, lecz zakłada
podejmowanie działań chroniących je przed osobami trzecimi (np. wprowadzenie procedur
bezpiecznego obiegu dokumentacji medycznej, zamykanie jej w pomieszczeniu niedostępnym dla osób
postronnych, utrzymywanie kodów dostępu do baz elektronicznych, szyfrowanie informacji
przekazywanych drogą elektroniczną). Tajemnica obejmuje wyłącznie informacje, które są niejawne –
znane ograniczonemu kręgowi osób1176 i o których dalszą niejawność zabiega osoba, której dotyczą.
Stąd tajemnica składa się z dwóch elementów, tj. poufności informacji oraz zakazu jej ujawniania. Te
dwa elementy składające się na niejawny charakter każdej wiadomości wzajemnie się kreują i
uzupełniają. Ograniczony krąg osób wtajemniczonych jest konsekwencją obowiązku dyskrecji, zaś
wymóg dyskrecji wynika z konieczności utrzymania ograniczonego kręgu osób wtajemniczonych1177.
Przedmiotowy obowiązek odróżnia od innych obowiązków świadczeniodawcy konstrukcja
ochrony dóbr pacjenta. O ile pozostałe obowiązki chronią pacjenta przed szkodami, jakie ten mógłby
ponieść w wyniku niedoskonałości zachowań świadczeniodawcy, o tyle norma poufności chroni
pacjenta przed szkodami, jakie mógłby ponieść w następstwie działań osób spoza relacji ze
świadczeniodawcą1178. W takim przypadku, choć bezpośrednim sprawcą szkody pacjenta byłaby osoba
trzecia, to wobec niedochowania obowiązku tajemnicy, w następstwie czego działania lub zaniechania
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sprawcze zostały podjęte, odpowiedzialność za jej wyrządzenie mogłaby zostać przypisana
świadczeniodawcy, o czym szerzej w dziale IV.I.III.2. (s. 342).

2) Zakres podmiotowy
Obowiązek zachowania tajemnicy ciąży na wszystkich przedstawicielach zawodów
medycznych, niezależnie od formy jego wykonywania, piastowanego stanowiska, czy pełnionej
funkcji1179. Kwestia tego, czy dany zawód posiada swoją regulację ustawową pozostaje irrelewantna z
perspektywy art. 13 u.p.p. Uważam, że przedmiotowego obowiązku nie znosi żadna kara orzeczona
przez sąd dyscyplinarny w toku postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej.
Przedstawiciel zawodu medycznego, któremu ograniczono zakres czynności zawodowych, zawieszono
prawo wykonywania zawodu lub którego pozbawiono tego prawa, ma obowiązek zachowania
tajemnicy, jeżeli wbrew nałożonej sankcji dalej prowadzi aktywność zawodową. Podobnie, treści
przedmiotowego obowiązku nie zmienia fakt, iż osoba nim obciążona posiada jedynie ograniczone
prawo wykonywania zawodu.
Dodatkowo, na podstawie art. 24 ust. 3 u.p.p. obowiązane do zachowania w tajemnicy
informacji związanych z pacjentem są inne osoby, wykonujące czynności pomocnicze przy udzielaniu
świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, o
ile powzięły je w związku z wykonywaniem powierzonych zadań. W tej kategorii mieszczą się
członkowie personelu administracyjno-technicznego, a także studenci nauk medycznych odbywający
czynną praktykę.
Wykładnia art. 13 u.p.p. prowadzi do wniosku, że obowiązek zachowania tajemnicy nie obciąża
kadry kierowniczej, której członkowie nie są przedstawicielami zawodów medycznych, czy studentów
nauk medycznych odbywających praktykę, podczas której nie wykonują czynności pomocniczych. Tym
samym, w szeroko pojętym procesie udzielania świadczeń zdrowotnych może uczestniczyć grupa osób
nieobjętych obowiązkiem dyskrecji, co rodzi ryzyko naruszenia sfery tajemnicy pacjenta, którą
przytoczony przepis ma chronić. Największe kontrowersje budzi jednak okoliczność, że obowiązek
zachowania tajemnicy nie obciąża osób prawnych i jednostek organizacyjnych, dokładnie członków ich
organów. Tendencja obecna na rynku zdrowia pokazuje, że systematycznie zmniejsza się liczba
pacjentów leczonych w indywidualnych praktykach zawodowych, a rośnie w wielospecjalistycznych lub
monospecjalistycznych, aczkolwiek dużych podmiotach leczniczych, będących osobami prawnymi lub
ułomnymi osobami prawnymi. W takich przypadkach stronami umowy nie stają się konkretni
przedstawiciele zawodów medycznych, lecz spółki, na których obowiązek zachowania tajemnicy nie
ciąży. Istnieje zatem sytuacja, w której przepisy gwarantują pacjentowi poufność personelu
medycznego świadczeniodawcy, ale samego świadczeniodawcy już nie1180.
1179
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W literaturze prezentowano różne koncepcje usunięcia opisanego wyżej zagrożenia,
istniejącego dla sfery tajemnicy pacjenta. W świetle pierwszej z nich, posiadającej już jedynie walor
historyczny, obowiązek obejmował kadrę kierowniczą oraz cały personel administracyjno-techniczny,
jako osoby pomocne przy wykonywaniu zawodu, czego źródłem miał być art. 254 § 2 k.k. Obowiązek
ten, jako pochodny, wynikał z samej ustawy karnej, a uzależniony był tylko od ustanowionego prawem
obowiązku zachowania tajemnicy prywatnej przez osobę, której było się pomocnym przy wykonywaniu
zawodu1181. Słabym punktem tego założenia pozostawał fakt, iż brak regulacji zawodu medycznego, a
w związku z tym, brak wyraźnej podstawy prawnej dla obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej,
prowadził do wyłomu w odpowiedzialności osób pomagających przy obsłudze pacjenta. Druga z
koncepcji zakłada, że obowiązek zachowania tajemnicy może być konstruowany niezależnie od
wyraźnych potwierdzeń ustawowych, o ile tylko należy do istotnych elementów wykonywania
określonego zawodu1182. Założenie to pozwalałoby objąć przedmiotowym obowiązkiem także
przedstawicieli zawodów o nieuregulowanym statusie prawnym, jeżeli analiza istoty wykonywanej
przez nich działalności profesjonalnej uzasadniałaby przekonanie o celowości udzielenia takiej ochrony
pacjentowi. Mimo to, w dalszej mierze poza zakresem obowiązku znajduje się kadra kierownicza oraz
praktykujący studenci. Trzecia z koncepcji odwołuje się do instytucji tajemnicy bankowej, która
mogłaby posłużyć za wzór dla stworzenia tajemnicy pacjenta (medycznej) istniejącej w podmiotach
wykonujących działalność leczniczą1183. W zakresie informacji odnoszących się do pacjenta i jego
otoczenia, wiązałaby świadczeniodawcę, jako stronę umowy, a także wszystkie osoby, które poznały
takie informacje w związku z funkcjonowaniem w jego strukturze oraz osoby, za których
pośrednictwem świadczeniodawca udziela świadczeń zdrowotnych (tj. także podwykonawców i ich
wszelki personel). Pogląd ten zasługuje na aprobatę. Zmiana realiów rynkowych pokazuje, że
uzasadnienia obowiązku zachowania tajemnicy nie można poszukiwać wyłącznie w statusie zawodu,
lecz należy również sięgać do istoty nawiązywanej relacji, niezależnie od tego, czy jej profesjonalną
stroną jest indywidualnie działający lekarz, czy spółka. Treść tej relacji jest uniwersalna oraz
zdecydowanie mniej zmienna niż trendy rynkowe i związane z nimi formy prawne wykonywania
działalności leczniczej.
Osobiście jestem skłonny wywodzić istnienie obowiązku zachowania tajemnicy przez każdego
świadczeniodawcę, jako pochodnej natury umowy o świadczenie zdrowotne, niezależnie od tego, czy
postulat de lege ferenda w postaci regulacji tajemnicy pacjenta (medycznej) znajdzie urzeczywistnienie
w prawie, czy nie. Choć ostatni z poglądów wydaje się zapewniać najszerszą ochronę prywatności
pacjenta, to nie pozostaje bez wad. Taka tajemnica nie obejmowałaby personelu kontrahenta
świadczeniodawcy, który nie uczestniczyłby w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych,
zapewniając np. usługi sprzątania, czy przechowywania dokumentacji. Personel kontrahenta z
pewnością nie funkcjonowałby w strukturze świadczeniodawcy i spełniałby na jego rzecz usługę innego
rodzaju niż świadczenie zdrowotne. Wówczas świadczeniodawca musiałby podjąć dodatkowe starania
w celu zabezpieczenia nośników informacji poufnych przed dostępem osób nieuprawnionych. Ponadto
powyższa koncepcja nie rozwiązuje problemu następców prawnych. Obowiązek zachowania tajemnicy
nie podlega dziedziczeniu, co oznacza, że spadkobiercy osób wykonujących zawody medyczne, nie są
zobowiązani do utrzymania poufności informacji zgromadzonych w dokumentach przejmowanych po

zachowania takiej tajemnicy. To rodzi na gruncie r.o.d.o. oczywiste pytanie o dopuszczalność przetwarzania przez
takich świadczeniodawców danych wrażliwych.
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zmarłym1184oraz jej przetwarzania bez uszczerbku dla art. 9 ust. 2 i 3 r.o.d.o. W przypadku ujawnienia
informacji mogą jednak ponosić odpowiedzialność z tytułu naruszenia dóbr osobistych1185.
Niezależnie od przytoczonych poglądów literatury, ochrona sfery tajemnicy pacjenta poprzez
rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do zachowania poufności może nastąpić bez kolejnej
zmiany prawa. Uważam, że za standard powinny uchodzić klauzule umowne, w których niezależnie od
podstawy prawnej i zakresu wykonywanych obowiązków pracownik, praktykant, kontrahent,
zobowiązuje się względem świadczeniodawcy zachować w tajemnicy wszelkie informacje związane z
pacjentem, a powzięte w związku z funkcjonowaniem w jego zakładzie lub realizacją powierzonego
zlecenia. Postanowienie umowne stanowiłoby podstawę odpowiedzialności cywilnej, karnej (art. 266
§ 1 k.k.), a w pewnych przypadkach także pracowniczej.

3) Zakres przedmiotowy
Zakres przedmiotowy obowiązku zachowania przez świadczeniodawcę tajemnicy wyznacza
złożona norma ustawowa rekonstruowania w oparciu o normę prawną (art. 40 ust. 1 u.z.l., art. 17 ust.
1 u.z.p.p., art. 7 ust. 1 u.z.f., art. 29 ust. 1 u.d.lab., art. 9 pkt 3 u.z.fiz., art. 11 ust. 9 pkt 3 u.p.r.m.) i
etyczną (art. 23 k.e.l., I.1.4. k.e.z.p.p., § 11. k.e.d.l., art. 13 k.e.f., art. 12 k.e.z.r.m.). Ich wspólna
wykładnia zakłada urzeczywistnienie szerokiej ochrony wartości, jaką jest prywatność pacjenta. Aby
uznać, że określony fakt objęty jest tajemnicą zawodową, musi spełnić jednocześnie dwa kryteria1186.
Po pierwsze, musi być to informacja związana z pacjentem lub jego otoczeniem, a po drugie, musi być
uzyskana w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.
W odniesieniu do pierwszego kryterium, należy stwierdzić, że tajemnica obejmuje informacje
ogólne i szczególne związane z udzielaniem świadczenia zdrowotnego, stanem zdrowia pacjenta,
informacje związane z jego innymi interesami majątkowymi, niemajątkowymi oraz takie, które
pozostają dla nich obojętne, w tym także informacje o otoczeniu pacjenta. Jest to katalog otwarty,
którego nie sposób dokładnie sprecyzować. Odpowiednio rozwijając zaprezentowaną systematykę
trzeba stwierdzić, że informacją poufną jest sam fakt, że dana osoba pozostaje pacjentem, a dalej,
pacjentem zainteresowanym świadczeniami zdrowotnymi z zakresu określonej dziedziny medycyny.
Dyskrecji wymagają informacje uzyskane w toku wywiadu, takie jak: historia choroby, uprzednie
postępowanie terapeutyczne, metody i postępy w leczeniu, wcześniejsze lub współistniejące
schorzenia, przebyte hospitalizacje, przyjmowane leki, wcześniejsze leczenie i schorzenia, na które
pacjent cierpiał, choćby nawet te nie miały bezpośredniego związku z podejmowanymi przez
świadczeniodawcę działaniami, wyniki przeprowadzonych badań, postawiona na ich podstawie
diagnoza, metody leczenia, zarówno te proponowane, jak i te już podjęte w stosunku do pacjenta1187.
Tajemnica obejmuje także postępy w leczeniu1188. Z reguły katalog informacji objętych tajemnicą ulega
rozszerzaniu w miarę realizacji kolejnych etapów procesu terapeutycznego. Dalej, tajemnica chroni
wiadomości niezwiązane bezpośrednio ze stanem zdrowia pacjenta. Przykładowo, mogą to być
informacje dotyczące np. działalności pacjenta, stopnia jego inteligencji, stanu majątkowego1189,
sytuacji rodzinnej, zawodowej, obyczajów, poziomu kultury. Wreszcie wiadomości objęte tajemnicą
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mogą dotyczyć także życia prywatnego innych osób1190. W doktrynie prezentowane jest stanowisko, że
konstrukcja złożonej normy ustawowej, poprzez uwzględnienie otoczenia pacjenta, rozciąga
obowiązek poufności na ujawnione informacje dotyczących osób trzecich1191. Osobiście prezentuję
bardziej umiarkowany pogląd. Otoczenie pacjenta lub jego środowisko są pojęciami wielce nieostrymi.
Ich literalne interpretowanie prowadzi do rozszerzenia obowiązku poufności niemal na wszystko, co
zostanie ujawnione, obejmując także fakty zupełnie niezwiązane z pacjentem, a dotyczące życia innych
osób. Jest to rozszerzenie nieuprawnione, w żadnej mierze nieprzystające do założeń, jakie legły u
podstaw powstania przedmiotowego obowiązku i jego celu. Uważam, że przesłankę otoczenia pacjenta
należy odczytywać przez pryzmat wartości, jaką tajemnica ma chronić, tj. zważając na jego prywatność.
W ten sposób zawężam zakres ochrony informacji o otoczeniu pacjenta wyłącznie do tych faktów,
które pozostają związane z nim samym1192 i oddziałują lub mogą oddziaływać na jego życie. Tajemnicą
nie są objęte informacje na temat osób trzecich, jeżeli nie pozostają w żadnym związku z pacjentem.
Ich ujawnienie przez lekarza nie prowadzi do naruszenia obowiązku umownego, ani popełnienia
deliktu zawodowego. W takim przypadku świadczeniodawca co najwyżej mógłby odpowiadać za
naruszenie dóbr osobistych osoby trzeciej.
Drugie kryterium również posiada charakter formalny, gdyż o granicach chronionej dyskrecji
decyduje przede wszystkim sposób uzyskania danych informacji. Świadczy to o tym, że nie tyle
zawartość informacji, co poufny charakter relacji, w której zostały uzyskane, decyduje o wyznaczeniu
zakresu tajemnicy1193. Dla stwierdzenia związku informacji z wykonywanym zawodem, należy postawić
pytanie, czy gdyby nie wykonywanie czynności stanowiących treść danego zawodu, jego przedstawiciel
uzyskałby daną wiadomość - odpowiedź przecząca rozstrzyga o jego istnieniu1194. Zasadniczo
świadczeniodawca poznaje prywatność pacjenta podczas udzielania świadczenia zdrowotnego. Stąd
doktryna systematyzuje zakres przedmiotowy tajemnicy według kryterium podmiotowego, za jakie
uznaje osobę, od której świadczeniodawca powziął informację. Opierając się na tym kryterium
tajemnica obejmuje fakty ustalone przez świadczeniodawcę lub przekazane mu przez innego
świadczeniodawcę oraz fakty ujawnione przez pacjenta lub inne osoby na żądanie
świadczeniodawcy1195. Podział ten nie jest całkowicie poprawny, gdyż tajemnica obejmuje także
informacje, które świadczeniodawca poznał przypadkiem i niejako przy okazji, niezależnie od woli
pacjenta i źródła, z którego pochodziły1196 (np. mimowolnie słysząc rozmowę pacjentów na korytarzu
oddziału szpitalnego lub czytając dokument, który wypadł pacjentce z torebki). W doktrynie1197
zgłoszono postulat zmiany przepisu poprzez zastąpienie formuły „w związku z wykonywaniem zawodu”
na „w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych”. W moim przekonaniu pogląd ten nie zasługuje
na akceptację, gdyż zawęża zakres ochrony prywatności pacjenta. W takim ujęciu nie byłyby objęte
tajemnicą informacje powzięte podczas nieudzielania świadczeń zdrowotnych, a w związku z
wykonywaniem zawodu (np. wspomniane wyżej usłyszenie rozmowy pacjentów na korytarzu przez
lekarza opuszczającego już zakład leczniczy).
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Dla zakresu przedmiotowego obowiązku zachowania tajemnicy nie mają żadnego znaczenia
takie okoliczności jak to, czy treść informacji jest dla pacjenta kompromitująca, neutralna, czy nawet
taka, po której ujawnieniu można by oczekiwać, że przyniesie choremu korzyść1198. Podobnie bez
wpływu pozostaje okoliczność, że pacjent o danym fakcie nie wie1199, jak również to, w jakiej formie
informacja została powzięta i utrwalona. W szczególności ochronie podlegają wszelkie materiały,
notatki i kartoteki1200.
Tajemnica powiązana jest z prywatnością konkretnego pacjenta. W związku z tym, ochronie
podlega informacja prawdziwa, która może być spersonalizowana poprzez odniesienie jej do
oznaczonej osoby. Świadczeniodawca nie narusza przedmiotowego obowiązku, jeżeli przekazuje
wiadomość fałszywą lub ujawnia informację w sposób oderwany od pacjenta i stanowiący przedmiot
sam w sobie, dotyczący choroby, stanu jej rozwoju i możliwości jej leczenia. Świadczeniodawca ma
prawo rozporządzać taką informacją bez zgody pacjenta. Stanowi ona materiał porównawczy do
rozważań lekarza na temat choroby i jej zwalczania, z istoty swej pozostaje elementem doświadczenia
świadczeniodawcy w jego edukacji praktycznej i teoretycznej1201. Innymi słowy, fakty na temat
jednostki chorobowej, służące rozwojowi medycyny, a niezbędne w pracy naukowej lub dydaktycznej,
wyizolowane z treści informacji pozwalającej je spersonalizować, nie są objęte zakresem
przedmiotowym obowiązku zachowania tajemnicy.

4) Miejsce, czas i forma zachowania tajemnicy
Obowiązek zachowania tajemnicy nie posiada swoich ram terytorialnych. Istnieje niezależnie od
miejsca poznania informacji oraz miejsca, w którym mogłoby dojść do ich ujawnienia.
Ramy temporalne obowiązku zachowania tajemnicy są niezależne od faktu zawarcia umowy o
świadczenie zdrowotne, jak też jej konkretnych ram czasowych. Obowiązek ten może powstać zanim
pacjent formalnie zawarł lub zakończył umowę, jak też, gdy zobowiązanie w ogóle nie posiada
charakteru umownego. Powstanie obowiązku nie wymaga bezpośredniego kontaktu z pacjentem.
Osoba, która konsultowała dany przypadek, lecz nie udzielała świadczenia zdrowotnego, pozostaje
obowiązana do zachowania tajemnicy, mimo że między nią a pacjentem nie występuje żadna więź
obligacyjna. W takich sytuacjach obowiązek zachowania sekretu przez osoby wtajemniczone wynika z
tego, że same są przedstawicielami profesji zobowiązanej do dyskrecji, ich powinność nie jest zależna
od tajemnicy wiążącej strone umowy1202.
Czas trwania obowiązku wyznaczają dwa momenty. Obydwa są związane z osobą, którą
obowiązek obciąża. Zazwyczaj otrzymanie informacji i zapoznanie się z nią następuje w tej samej chwili.
Jeżeli jednak świadczeniodawca zapoznał się z treścią informacji dopiero w późniejszym czasie,
ochrona informacji przysługuje już od momentu ich otrzymania1203.
Z kolei wygaśniecie obowiązku ma miejsce z chwilą śmierci osoby, którą obciążał. Termin ten nie
ulega zmianie wobec wykonania umowy, zaprzestania wykonywania zawodu, czy nawet śmierci
pacjenta.
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Świadczeniodawca obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystkie informacje, które powziął w
związku z wykonywanym zawodem, niezależnie od formy w jakiej to nastąpiło i w jakiej zostały
utrwalone. Co więcej, zróżnicowaniu form utrwalania informacji towarzyszy zróżnicowanie sytuacji w
których istnieje nakaz zabezpieczenia tych informacji przed dostępem osób trzecich.

5) Wyjątki usprawiedliwiające zaniechanie wykonania obowiązku
Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest obowiązkiem bezwzględnym, jej uchylenie nie zawsze
będzie stanowiło naruszenie zobowiązania. Wyjątki od zachowania tajemnicy określają ustawy
regulujące wykonywanie zawodów medycznych, u.p.p. oraz przepisy odrębne. Ich katalog powinien
być enumeratywny, jednakże realia obrotu dostarczają kolejnych przykładów, kiedy ujawnienie
informacji chronionych jest celowe, o czym niżej. Pomimo odmiennej redakcji przepisów, wyjątki
uzasadniające zdradzenie chronionej informacji przez świadczeniodawcę można sprowadzić do
czterech sytuacji. Następuje to, gdy pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na
ujawnienie tajemnicy, gdy zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym świadczeniodawcom, uczestniczącym w tym
procesie, gdy tak stanowią przepisy odrębnych ustaw, a także gdy zachowanie tajemnicy może
stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób. Wskazane wyjątki można
sklasyfikować według dwóch grup. Z jednej strony, są to sytuacje, w których ujawnia się brak interesu
pacjenta w dalszym zachowaniu poufności. Z drugiej strony, są to okoliczności związane z istotnym
interesem publicznym lub interesem osób trzecich w uchyleniu poufności1204.
Dysponentem sfery tajemnicy zasadniczo jest pacjent1205. Dlatego też, ujawnienie informacji
objętych tajemnicą może nastąpić w następstwie zgody wyrażonej przez pacjenta lub jego
przedstawiciela ustawowego. Tak jak w przypadku zgody na leczenie, zgoda na ujawnienie informacji
chronionych jest czynnością prawną o charakterze upoważniającym, legitymującą naruszenie przez
świadczeniodawcę dobra prawnego w postaci prywatności pacjenta. Podobnie jak zgoda na leczenie,
musi być wyraźna, wyrażona uprzednio, na podstawie informacji o zagrożeniach wynikających z faktu
ujawnienia informacji chronionej. Zgoda blankietowa pozostaje nieważna. Ponadto, tak jak zgoda na
leczenie, posiada swoje granice podmiotowe, przedmiotowe, czasowe i miejscowe. Zasadniczo
wyrażenie przez pacjenta zgody na leczenie jest warunkiem legalnego udzielenia świadczenia
zdrowotnego. Taka zależność nie występuje w przypadku udzielenia zgody na ujawnienie informacji
objętych tajemnicą, bowiem w następstwie jej wyrażenia, świadczeniodawca wcale nie musi
podejmować żadnych działań dla należytego wykonania zobowiązania. Pacjent, który godzi się na
ujawnienie tajemnicy zawodowej, nie aktualizuje ani nie tworzy w ten sposób żadnego obowiązku po
stronie świadczeniodawcy, którego wykonania może egzekwować, lecz utrzymuje stan prawności
pomimo ujawnienia przez niego informacji chronionej. Zgoda pacjenta nie jest upoważnieniem do
zasięgania informacji o nim. Zakres zgody nie odzwierciedla automatycznie zakresu upoważnienia.
Obrazuje to przykład, w którym pacjent przyprowadza ze sobą tłumacza języka migowego lub języka
obcego albo gdy przystaje na jego obecność w przypadku zapewnienia takiej osoby przez
świadczeniodawcę. Tolerowanie obecności osoby trzeciej, pomocnej dla spełnienia innych
obowiązków umownych, nie jest jeszcze tożsame z upoważnieniem jej do zasięgania informacji o
pacjencie.
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Zgoda na uchylenie tajemnicy odnosi się wyłącznie do informacji związanych z pacjentem.
Innymi słowy, pacjent nie może zwolnić świadczeniodawcy z obowiązku zachowania w poufności
informacji na temat osób ze swojego otoczenia, nawet jeśli te wiadomości pozostają w związku z jego
osobą. W przeciwnym razie zgoda pacjenta legalizowałaby wtargnięcie w sferę dóbr prawnych innych
osób1206. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy informacje przekazywane są osobie uczestniczącej wraz z
pacjentem w tej samej terapii, mającej na celu zaspokojenie ich wspólnej potrzeby zdrowotnej. Mowa
o przypadku, kiedy obydwoje małżonkowie pozostają pacjentami w ramach procedury zapłodnienia
pozaustrojowego1207.
Każda z ustaw regulujących wykonywanie danego zawodu medycznego, jak też u.p.p. odmiennie
regulują kwestię dostępu do informacji objętych tajemnicą przez osoby uczestniczące w procesie
udzielania świadczeń zdrowotnych. Na gruncie u.z.l. informacje mogą być przekazane innemu
lekarzowi lub uprawionym osobom uczestniczącym w udzielaniu świadczeń. W przypadku u.z.p.p.
mowa jest o osobach uczestniczących w udzielaniu świadczeń, a więc osobach, które nie muszą być
nawet do tego uprawnione. U.z.f. dopuszcza ujawnienie informacji przed lekarzem lub kierującym
czynnościami felczerem lub starszym felczerem. U.d.lab. odwołuje się do osób, pod których opieką
medyczną pozostaje pacjent, a więc zasadniczo lekarzy, którzy czynności z zakresu diagnostyki
laboratoryjnej zlecają. U.p.p. oraz u.z.fiz. wskazują na inne osoby wykonujące zawód medyczny,
uczestniczące w udzielaniu świadczeń. Natomiast u.p.r.m. nie przewiduje w ogóle, aby ratownik
medyczny mógł przekazać informację objętą tajemnicą. Uważam, że regulację prawną, która najlepiej
odpowiada realiom i potrzebom rynku zdrowia zawiera u.z.l. W tym duchu powinny być
znowelizowane postanowienia pozostałych ustaw, dopuszczając ujawnienie informacji objętych
tajemnicą lekarzom oraz innym uprawionym osobom, uczestniczącym w udzielaniu świadczeń
zdrowotnych. Przepis wskazuje, że przekazywane mogą być wyłącznie informacje o pacjencie i to
jedynie te, które są związane z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych, pod warunkiem, że
pozostają niezbędne dla ich wykonania. Przedmiotowy wyjątek nie obejmuje informacji o otoczeniu
pacjenta, informacji o pacjencie, ale niezwiązanych z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych1208,
jak też informacji o pacjencie związanych z procesem ich udzielania, lecz nie niezbędnych dla jego
realizacji. Ustawodawca nie wymaga, aby odbiorca informacji leczył pacjenta, wystarczy że uczestniczy
w takim procesie, jednakże za takie osoby nie uchodzą odbywający praktyki studenci nauk
medycznych1209.
Ujawnienie informacji objętych tajemnicą dopuszczają przepisy odrębne, do których należą akty
rangi ustawowej i podustawowej, w szczególności: art. 14 u.p.p., art. 12 u.p.p.r., art. 19 ust 2
u.p.p.p.t.k.n., art. 50 ust. 1 u.o.z.p., art. 27 ust. 1 u.ch.z., art. 180 § 1 i 2 k.p.k. Ideą ustaw przewidujących
uchylnie tajemnicy jest ochrona interesów społeczeństwa kosztem rezygnacji z dyskrecji względem
jednostki1210.
Wreszcie, za ujawnieniem informacji chronionych może przemawiać interes osób trzecich – tak
fizycznych, jak i prawnych - w zakresie, w jakim jego ochrona nie została poddana wskazanym wyżej
przepisom odrębnym. Wyjątek ten odnosi się głównie do sytuacji, w których pacjent jest źródłem
zagrożenia dla swojego otoczenia. W literaturze wskazuje się na dopuszczalność poinformowania w
niezbędnym zakresie o chorobach zakaźnych pacjenta, które ten może przenieść na innych celowo lub
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przez nieuwagę, jak też, głębokich zaburzeniach psychicznych, na których tle występuje silna agresja
skierowana przeciwko określonym podmiotom1211. Niebezpieczeństwo uzasadniające uchylenie
tajemnicy, musi być realne, a nie jedynie hipotetyczne. Powinno się je rozumieć jako zagrożenie, które
nie jest bezpośrednim następstwem i medyczną konsekwencją dynamiki choroby1212. Jednocześnie
podkreśla się, że działanie świadczeniodawcy jest środkiem ultima ratio, na wypadek gdyby pacjent
pomimo uprzednich zapytań i próśb zaniechał przekazania przedmiotowej informacji z własnej
inicjatywy1213. Sporne pozostaje natomiast to, czy w sytuacji kiedy świadczeniodawca nie ma
bezpośredniego kontaktu z osobami zagrożonymi, a pacjent odmawia wyjawienia im informacji, po
stronie świadczeniodawcy dochodzi do aktualizacji obowiązku działania1214, czy też uchylenie tajemnicy
pozostaje wyłącznie jego uprawnieniem1215. Z jednej strony, przyjęcie istnienia obowiązku wydaje się
nazbyt rygorystycznym potraktowaniem świadczeniodawcy, który wielokrotnie będzie miał problem z
jego realizacją. Samodzielne zweryfikowanie tego, kiedy zagrożenie jest realne, a nie hipotetyczne, kim
są osoby zasługujące na uprzedzenie, jak do nich dotrzeć, a nadto, jak sprawdzić prawdziwość
potencjalnych deklaracji pacjenta o przekazaniu informacji osobom ze swojego otoczenia wydaje się
wręcz niemożliwe. Utożsamienie tej sytuacji z obowiązkiem musi też rodzić pytanie o zakres
odpowiedzialności z tytułu jego niewykonania. Chociaż trudno nakładać sankcję za niewywiązanie się
z obowiązku, którego wielokrotnie nie będzie dało się spełnić, to tworzenie lex imperfecta, stawia pod
znakiem zapytania samodzielną determinację obowiązanego do jego dobrowolnego wypełniania. Z
drugiej strony, założenie, że ujawnienie informacji pozostaje uprawnieniem świadczeniodawcy rodzi
ryzyko marginalizacji zagrożenia, wręcz pozostawania na nie obojętnym, wobec braku negatywnych
dla świadczeniodawcy konsekwencji.
De lege lata, w przypadku obiektywnych trudności w nawiązaniu przez świadczeniodawcę
kontaktu z osobami zagrożonymi, opowiadam się za drugim poglądem, upatrującym w ich
zawiadomieniu możliwości. Żmudne ustalenia osób zagrożonych i nawiązanie z nimi kontaktu, ani nie
wpisuje się w istotę wykonywanej działalności, ani też nie przystaje do posiadanych przez
świadczeniodawcę środków, umożliwiających podjęcie takiego działania bez mitręgi. Analizowana
sytuacja mogłaby de lege ferenda przyjąć postać obowiązku, przy założeniu jego spełnienia już wobec
nadania sprawie biegu, a to poprzez poinformowanie organów ściągania (zwłaszcza policji),
dysponujących środkami ustalania danych osobowych osób zagrożonych przez pacjenta. Wymagałoby
to jednak sformułowania dodatkowej podstawy do uchylenia tajemnicy, bez czego ujawnienie
informacji organom ścigania należałoby poczytać za uchybienie obowiązkowi jej zachowania.
Pozaustawową okoliczność uzasadniającą uchylenie tajemnicy stanowi obrona interesów
świadczeniodawcy w postępowaniu przed sądem powszechnym. Dotyczy to zarówno przypadków,
kiedy świadczeniodawca zmuszony jest bronić się przed roszczeniami pacjenta, jak też, kiedy sam
dochodzi swoich praw przeciwko niemu lub podmiotom finansującym udzielone mu świadczenie
zdrowotne (np. sprawy przeciwko NFZ o zapłatę z tytułu nadwykonań lub przeciwko prywatnemu
ubezpieczycielowi). W doktrynie formułowano słuszne postulaty, iż domaganie się przez pacjenta w
takich warunkach dochowania tajemnicy, stanowi nadużycie jego prawa, które nie zasługuje na
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ochronę1216. Wskazywano również, że wniesienie przeciwko świadczeniodawcy pozwu stanowi
implicite zgodę na ujawnienie informacji, bowiem ich poznanie przez sąd jest warunkiem sine qua non
wydania orzeczenia co do podstawy sporu1217.

6. Powinności świadczeniodawcy
Obok realizacji obowiązków umownych, na świadczeniodawcy ciążą powinności takiego
postępowania, aby pomnażać wzajemne zaufanie oraz jak najlepiej zadośćuczynić interesowi pacjenta.
Można je podzielić na te odnoszące się do celu świadczenia zdrowotnego, a więc zaspokojenia potrzeby
zdrowotnej pacjenta oraz te dotyczące organizacji procesu jego udzielania.
W pierwszej kolejności świadczeniodawca, w miarę możliwości powinien stosować się do
wskazówek pacjenta. Mowa tutaj o wskazówkach, które nie ingerują w istotę treści świadczenia
zdrowotnego, lecz dotyczą pobocznych kwestii obranej przez świadczeniodawcę, a zaakceptowanej
przez pacjenta, drogi postępowania, mogących uczynić poszczególne działania świadczeniodawcy
względniejszymi dla pacjenta. Przykładowo, świadczeniodawca powinien brać pod uwagę preferencje
pacjenta odnośnie podania znieczulenia, jeżeli nie jest nierozłącznym składnikiem świadczenia
zdrowotnego, miejsca wkłucia, jeżeli z perspektywy reguł aktualnej wiedzy medycznej może być
dokonane w kilku alternatywnych miejscach na ciele, sposobu podania leku – dożylnie, doustnie,
poprzez wchłonięcie, zmniejszenia ucisku opatrunku, kolejności wykonania ćwiczeń, jeżeli jest
dowolna, koloru usztywnienia lub opatrunku, barwy ligatur itp. Uwzględnianie wskazówek pacjent
wymaga od świadczeniodawcy ich krytycznej oceny pod kątem tego, czy ich zastosowanie nie wpłynie
ujemnie na wykonanie zobowiązania, zwłaszcza prawidłowość udzielenia świadczenia zdrowotnego.
Jak już była o tym mowa, przedmiotową umowę cechuje wysoki stopień ukształtowania jej treści
normami prawa publicznego oraz imperatywnymi i semiimperatywnymi normami prawa prywatnego.
Niekiedy poszanowanie wskazówek pacjenta może nie tylko zagrażać należytemu wykonaniu
zobowiązania, ale również prowadzić do popełnienia deliktu lub być źródłem odpowiedzialności
zawodowej świadczeniodawcy. W takim wypadku, na świadczeniodawcy nie tyle ciąży konieczność
powiadomienia o możliwych negatywnych konsekwencjach poszanowania wskazówki, co obowiązek
odmowy jej uwzględnienia. Świadczeniodawca nie musi przestrzegać wskazówek, które w
szczególności godzą w należytą staranność (zarówno w reguły aktualnej wiedzy medycznej, jak i
należytą staranność sensu stricto), normy prawne i deontologiczne oraz dobre obyczaje. Jednakże, o
podstawach odmowy uwzględnienia wskazówek pacjent powinien zostać poinformowany, ponieważ
uzasadnia to charakter relacji, jako stosunku szczególnego zaufania. Z tych powodów obojętne dla
świadczeniodawcy pozostaną wskazówki (niekiedy przybierające postać życzeń, czy nawet żądań) co
do sposobu leczenia (np. wyczytanego w Internecie), leczenia w ogóle (np. podejmowania działań
mimo braku wystarczających podstaw), niecelowego wydawania recept, zwolnień, skierowań itp.
Odmowa ich poszanowania nie jest naruszeniem zobowiązania.
Drugą powinnością jest uwzględnianie życzeń pacjenta odnośnie zasięgnięcia opinii drugiego
lekarza, pielęgniarki lub położnej albo też zwołania konsylium w odpowiednim składzie, o ile życzenie
pacjenta znajduje uzasadnianie w regułach aktualnej wiedzy medycznej, a nie wiąże się ze znacznymi
kosztami, trudnościami organizacyjnymi lub opóźnieniem postępowania terapeutycznego1218.
Powinnością strony profesjonalnej dotyczącą zapewnienia prawidłowej organizacji procesu
udzielania świadczeń zdrowotnych jest rzetelne planowanie grafiku przyjęć. Świadczeniodawca
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powinien zaplanować swój czas tak, aby działania medyczne były prowadzone w pierwotnie
zaplanowanych dniach i godzinach, co wymaga szczególnej uwagi, zwłaszcza w lecznictwie
ambulatoryjnym. Jeżeli przewidywalnym jest, że z powodu opóźnienia pacjent nie odbierze
świadczenia w umówionym czasie, konieczne jest jego powiadomienie tak, aby mógł zdecydować, czy
będzie czekał, czy też odbierze je w nowym terminie. Zawinione przez świadczeniodawcę
niedotrzymanie terminu spełnienia świadczenia stanowi podstawę przypisania mu odpowiedzialności
odszkodowawczej, o czym szerzej w dziale IV.I.III.2. (s. 339).

III.

Obowiązki umowne pacjenta

Zasadniczo dług pacjenta ma charakter oddawczy1219. Świadczeniodawca występujący w roli
wierzyciela, przyjmuje w swoim zakładzie leczniczym zaoferowane przez pacjenta świadczenie.
Umowę o świadczenie zdrowotne wyróżnia dysproporcja obowiązków ciążących na stronach.
Licznym obowiązkom świadczeniodawcy odpowiada tylko jeden obowiązek pacjenta w postaci zapłaty
wynagrodzenia, który zresztą nie zawsze jest przez niego spełniany osobiście. Po stronie pacjenta
występuje raczej szereg powinności umownych, których niewykonanie nie może być egzekwowane
roszczeniem świadczeniodawcy. Jedynie w niektórych przypadkach, kiedy nieprzestrzeganie
powinności bezpośrednio oddziałuje na sferę interesów majątkowych lub niemajątkowych
świadczeniodawcy, dopuszczalnym jest budowanie roszczenia odszkodowawczego. Na ogół ich
lekceważenie godzi w interes samego pacjenta, skutkując negatywną oceną jego postępowania. W
zależności od okoliczności przypadku, w nieprzestrzeganiu powinności umownych można dopatrywać
się przyczynienia do powstania lub zwiększenia szkody, uzasadnienia dla odmowy przypisania
odpowiedzialności odszkodowawczej świadczeniodawcy lub ważnych przyczyn rozwiązania przez
niego umowy. Ewentualnie ich niewykonanie może prowadzić do uznania, iż wierzyciel pozostaje w
zwłoce albo też do odwrócenia ciężaru dowodzenia w postępowaniu sądowym. W przypadkach
wyjątkowych nieprzestrzeganie powinności może być źródłem odpowiedzialności pacjenta za szkodę
wyrządzoną świadczeniodawcy.

1. Obowiązek zapłaty wynagrodzenia
Zapłata umówionego wynagrodzenia jest obowiązkiem głównym, spełnianym przez pacjenta
lub podmiot trzeci, przez co dochodzi do wykonania zobowiązania. W umowach zawartych poza
publicznym systemem ochrony zdrowia obowiązek zapłaty wynagrodzenia z reguły obciąża pacjenta.
Może też spoczywać na podmiocie trzecim (pracodawcy, ubezpieczycielu, przedstawicielu
ustawowym). Jeżeli umowa została zawarta w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia, zapłatę
przejmuje płatnik krajowy, a przepływ środków finansowych odbywa się bez udziału pacjenta.
Wówczas umowa nie ma charakteru wzajemnego, lecz staje się umową jednostronnie zobowiązującą.
W dalszych rozważaniach skupię się wyłącznie na umowach dwustronnie zobowiązujących.
Zasadniczo zapłata wynagrodzenia obciąża pacjenta. Jeżeli umowa została zawarta na jego
rzecz, czyniąc go wyłącznie osobą uprawnioną do odbioru świadczenia, zapłata wynagrodzenia obciąża
formalnego kontrahenta świadczeniodawcy. W przypadkach wskazanych w dziale III.II.II. (s. 186),
obowiązek zapłaty wynagrodzenia obciąża także małżonka pacjenta.
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Przedmiotem wynagrodzenia są zwykle środki pieniężne. Dlatego też do świadczenia pacjenta
znajdują zastosowanie przepisy dotyczące świadczeń pieniężnych, zwłaszcza zasada walutowości,
możliwość waloryzacji wynagrodzenia albo modyfikacji w razie aktualizacji przesłanek klauzuli rebus
sic stantibus1220. Może ono również przybrać postać rzeczową lub świadczenia usługi, co niekiedy ma
miejsce na prowincji.
Stosownie do art. 24 ust. 1 pkt 12 u.d.l. ogólna stawka wynagrodzenia za udzielenie
świadczenia zdrowotnego określonej treści wynika z regulaminu organizacyjnego świadczeniodawcy,
chyba że ten świadczy w ramach prowadzonej praktyki zawodowej1221. Wówczas poziom
wynagrodzenia reguluje inny dokument. Teść regulaminów organizacyjnych, obowiązujących w
praktykach zawodowych, jest znacznie uboższa niż treść tych regulaminów w podmiotach leczniczych.
Ustawodawca nie wymaga określenia w nich wysokości przedmiotowych opłat. Niezależenie od treści
regulaminu lub innego dokumentu, stawka wynagrodzenia może być przedmiotem uzgodnień stron.
Powinna odpowiadać istocie usługi. Jej wysokość jest determinowana przyjętą przez
świadczeniodawcę polityką rynkową. Na wysokość wynagrodzenia wpływa charakter świadczenia
zdrowotnego, jego dostępność, treść, standard obsługi, dostęp do nowoczesnego sprzętu
medycznego, kwalifikacje zawodowe oraz tytuły naukowe świadczeniodawcy i osób, z pomocą których
świadczy itd. Stawka świadczeniodawcy powinna być ustalana przy uwzględnieniu kodeksowych
rozwiązań, chroniących słabszą stronę zobowiązania. Kontroli jej proporcjonalności należy dokonywać
zwłaszcza pod kątem ochrony pacjenta przed ewentualnym wyzyskiem. Szczególnie ostrożnie należy
badać wysokość wynagrodzenia w przypadku pacjentów wymagających pilnego podjęcia działań
medycznych oraz trapionych ogromnym bólem, gdyż ich sytuacja osobista może być źródłem nadużyć
dokonywanych przez nieuczciwych świadczeniodawców. Jeżeli strony nie uzgodniły wysokości
wynagrodzenia, a to nie wynika z obowiązującego regulaminu organizacyjnego lub cennika, pacjenta z
mocy art. 750 w zw. z art. 735 § 2 k.c. obciąża obowiązek zapłaty wynagrodzenia odpowiadającego
wykonanej pracy. W ten sposób ustawa wypełnia pozostawioną przez strony lukę w uzgodnieniach
elementów przedmiotowo istotnych umowy. Pacjent nie popadając w zwłokę w spełnieniu części
świadczenia może odmówić zapłaty nadwyżki, wynikającej z żądanej przez świadczeniodawcę stawki
wyższej, gdyż ta nie była w ogóle objęta porozumieniem stron.
Wynagrodzenie zaspokaja majątkowy interes świadczeniodawcy z tytułu wykonania
wszystkich obowiązków umownych, chyba że ustawa stanowi inaczej1222. Obejmuje koszty
prowadzenia działalności leczniczej oraz zawiera w sobie marżę zysku.
Termin zapłaty wynagrodzenia może się różnić. Przypada przed spełnieniem świadczenia
wzajemnego lub po nim. Z uwagi na specyfikę obrotu świadczeniami zdrowotnymi, regułą jest płatność
następcza. Wówczas zapłata wynagrodzenia, zgodnie z art. 750 w zw. z art. 744 k.c., staje się
wymagalna z chwilą ich wykonania. Nie ma jednak przeszkód, aby na podstawie art. 750 w zw. z art.
743 k.c. świadczeniodawca pobrał od pacjenta zaliczkę, zwłaszcza jeśli wykonanie świadczenia
zdrowotnego łączy się z koniecznością poczynienia wydatków na zakup dedykowanych pacjentowi
wyrobów medycznych (np. dopasowanej do jego potrzeb soczewki). Po wygaśnięciu umowy,
świadczeniodawca powinien wskazać w jaki sposób spożytkował zaliczkę, a jeżeli przewyższyła
wysokość wynagrodzenia, zwrócić odpowiednią część. Zaliczka podlega zwrotowi również wtedy, gdy
umowa wygasła przed jej wydatkowaniem1223.
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Jeżeli pacjent nie znajduje się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, a zapłata
wynagrodzenia jest wątpliwa z uwagi na stan majątkowy pacjenta, świadczeniodawca może
powstrzymać się ze spełnieniem swojego świadczenia, do czasu zaoferowania przez drugą stronę
świadczenia wzajemnego lub dania odpowiedniego zabezpieczenia.
Okoliczności uzasadniające odmowę zapłaty całości lub części wynagrodzenia stanowią
zagadnienie z zakresu odpowiedzialności i zostały opisane w dziale IV.I.II (s. 332) oraz dziale IV.I.III.2.
(s. 339).

2. Powinność współdziałania
Stosownie do art. 354 § 2 k.c. wierzyciel powinien brać udział w wykonaniu zobowiązania.
Oczekiwana od pacjenta postawa podczas wykonywania przez świadczeniodawcę swoich obowiązków
jest wynikiem funkcjonującego od dawna zwyczaju i przybiera postać współdziałania. Współdziałanie
pacjenta nie jest obowiązkiem umownym. Zazwyczaj nakierowane jest na zaspokojenie własnego
interesu pacjenta lub wręcz pomnożenie korzyści płynących z zawartej umowy. W rezultacie
świadczeniodawca nie może sądownie egzekwować jego treści, lecz co najwyżej, w pewnych
przypadkach, dochodzić roszczenia zastępczego (odszkodowawczego) lub skorzystać z uprawnienia
kształtującego (np. rozwiązanie umowy). Współdziałanie należy raczej kwalifikować jako powinność,
zadośćuczynienie przekonaniu ustawodawcy o pożądanym kształcie relacji obligacyjnej.
Pacjent nie może domagać się zapłaty wynagrodzenia za swoje współdziałanie lub potracić go
z wynagrodzenia należnego świadczeniodawcy1224.
Współdziałanie to reguła wykonywania każdego zobowiązania, która na gruncie umowy o
świadczenie zdrowotne nabiera szczególnego wymiaru, z uwagi na celowość pogłębiania szczególnego
zaufania stron oraz osiągniecie optymalnego efektu terapeutycznego. Współdziałanie pacjenta przy
wykonywaniu zobowiązania powinno być rozumiane jako takie zachowanie się, bez którego spełnienie
świadczenia przez świadczeniodawcę jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. Oznacza również
powstrzymywanie się od zachowań, które mogłyby utrudniać świadczeniodawcy wykonanie
zobowiązania1225.
Współdziałanie może polegać na czynieniu, zaniechaniu lub znoszeniu, tak aby stworzyć
świadczeniodawcy prawidłowe warunki zorganizowania i prowadzenia procesu terapeutycznego.
Współdziałanie pacjenta wyraża się w poddawaniu się działaniom świadczeniodawcy, informowaniu
go, przestrzeganiu ustalonej terapii oraz prezentowaniu względem świadczeniodawcy lojalnej
postawy.
Powinność poddawania się działaniom świadczeniodawcy1226 zasadniczo polega na znoszeniu
działań medycznych, których suma tworzy świadczenie zdrowotne. Wynika z niej powinność
poszanowania dóbr osobistych personelu medycznego świadczeniodawcy oraz poszanowania mienia
(np. urządzeń i materiałów), wykorzystywanego do udzielenia świadczenia zdrowotnego. W
kategoriach tej powinności należy ujmować także przychodzenie na wyznaczony termin wizyty, jak też
stawianie się w określonym stanie psychofizycznym (np. na czczo). Nieprzestrzeganie powinności
polegające na opuszczeniu terminu lub stawieniu się w kondycji uniemożliwiającej udzielenie
świadczenia zdrowotnego, przeważnie oddziałuje na sferę interesów majątkowych świadczeniodawcy,
stanowiąc źródło jego szkody. W tej sytuacji, choć strona profesjonalna nie ma podstaw do sądownego
egzekwowania realizacji tejże powinności, to może skorzystać z roszczenia zastępczego do naprawienia
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szkody wyrządzonej jej nieprzestrzeganiem. W zależności od okoliczności faktycznych sytuacja ta
będzie oceniana w kategoriach zwłoki wierzyciela w odbiorze świadczenia, zawinionego wywołania
niemożliwości świadczenia przez świadczeniodawcę, a także może naświetlić podstaw do dalszej
negatywnej oceny zachowania pacjenta jako ewentualnego przyczynienia się do szkody, wyłączenia
odpowiedzialności świadczeniodawcy, czy odwrócenie ciężaru dowodu.
Powinność informowania realizuje się w szczególności na etapie diagnostyki w ramach
elementu jakim jest wywiad z pacjentem. Następuje również na etapie leczenia i kontroli. Wiadomości
przedstawiane przez pacjenta należy kwalifikować w kategoriach oświadczeń wiedzy, ułatwiających
świadczeniodawcy wykonanie jego obowiązków. Powinność ta rozciąga się na wszelkie informacje
istotne dla osiągnięcia celu udzielanego świadczenia. Informowanie nie musi przyjmować formy ustnej,
może także podlegać na przedłożeniu dokumentacji medycznej wytworzonej przez wcześniej
działającego świadczeniodawcę1227.
W zależności od etapu procesu terapeutycznego, na którym pacjent realizuje swoją powinność,
przedmiotem informacji może być wiedza na temat przebytych i obecnych chorób, istniejących
dolegliwości bólowych, niepokojących objawów, samopoczucia, obciążeń genetycznych, nałogów,
aktualnie zażywanych środków leczniczych, uczuleń, diet, szkodliwych dla zdrowia czynników
występujących w miejscu pracy i zamieszkania, aktywności zawodowych oraz prywatnych, reakcji na
udzielone świadczenia zdrowotne, itp.
Pacjent nie wykonuje opisywanej powinności, jeżeli świadomie zataja pewne fakty lub też
dopuszcza się tego przez niedbalstwo. Zaniechania powinnego zachowania nie można przyjąć, jeżeli
jest ono wynikiem bardzo zaawansowanego wieku lub stanu, do którego doprowadziła choroba. W
granicach tej powinności mieści się również ujawnienie informacji dotyczących warunków, w jakich
przyjdzie świadczeniodawcy spełniać świadczenie, tj. konieczność uprzedzenia o nosicielstwie wirusa
lub zachorowaniu na niebezpieczną chorobę zakaźną, aby świadczeniodawca mógł podjąć niezbędne
kroki w celu zabezpieczenia siebie, swojego personelu oraz innych pacjentów przed zarażeniem.
Zatajenie przedmiotowej informacji może uzasadniać przypisanie pacjentowi odpowiedzialności za
szkodę powstałą na dobrach kontrahenta. Problematycznym jest, czy taki stan zdrowia pacjenta
uzasadnia obciążenie go dodatkowymi powinnościami w celu minimalizacji ryzyka zarażenia
pozostałych pacjentów świadczeniodawcy, jak korzystanie z innej poczekalni, czy osobnego wejścia.
Wydaje się, że w szczególnych okolicznościach byłoby to usprawiedliwione.
Powinność przestrzegania ustalonej terapii wymaga bycia wiernym zaleceniom
świadczeniodawcy. Zalecenia mogą dotyczyć wdrożenia przez pacjenta stałego sposobu zachowania
się lub odnosić się do postaw, jakie powinien przyjąć doraźnie dla swojego dobra i pomyślności procesu
terapeutycznego w razie wystąpienia zdarzenia możliwego, aczkolwiek niepewnego. W pierwszym
przypadku mogą one dotyczyć zażywania poszczególnych leków w określonych dawkach i porach dnia,
przestrzegania diety, unikania zdarzeń niepożądanych (np. stresu, wysiłku fizycznego), porzucenia
nałogów, uprawiania sportu, podjęcia rehabilitacji lub gimnastyki. W drugim przypadku mogą być
nakierowane na wykształcenie reakcji na samodzielnie zaobserwowane objawy lub stany niepożądane,
jak np. niezwłoczne stawienie się na konsultację, aby nie przechodzić dolegliwości, płukanie jamy
ustnej w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia bakteriemii, unikanie drapania w razie wystąpienia
określonych zmian skórnych itp. Zaniechanie realizacji tej powinności nie może rzutować negatywnie
na ocenę postawy pacjenta, jeżeli nie zostało poprzedzone informacją o możliwych skutkach jej
nieprzestrzegania. Pacjent musi być świadomy konsekwencji swoich działań lub zaniechań, aby móc je
obiektywnie mu przypisać.
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Powinność zachowania lojalności implikuje wstrzemięźliwość od działań, które mogłyby zostać
uznane za godzące w zasady uczciwości, słuszności1228 i leżące u podstaw relacji stron szczególne
zaufanie. Przejawia się to w przestrzeganiu porządku i przebiegu procesu udzielania świadczeń
zdrowotnych1229, nienarażaniu kontrahenta na zbędne wydatki, marnotrawstwo czasu,
niekwestionowaniu rzetelności leczenia poprzez jednoczasowe korzystanie z usług innego podmiotu,
czy uskutecznianie praktyk kuracyjnych wyczytany w internecie.
Ogólne granice powinności pacjenta do współdziałania z świadczeniodawcą wyznacza art. 354
§ 2 k.c. Nie można oczekiwać od niego działań lub poddania się działaniom niezgodnym z treścią
zobowiązania, jego społeczno-gospodarczym celem, zasadami współżycia społecznego oraz panującym
zwyczajem.
Niezależnie od podstawy odmowy współdziałania, aktualizuje się obowiązek informacyjny
świadczeniodawcy odnoszący się do skutków, jakie mogą spotkać pacjenta z powodu prezentowanej
postawy.
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WNIOSKI
Rozważania zawarte w niniejszym dziale prowadzą do wniosku o posiadaniu przez relację
świadczeniodawcy i pacjenta potencjału do wyróżnienia jej jako kodeksowego typu umowy nazwanej.
Typ stosunku nie odnosi się do pojedynczego, konkretnego stosunku prawnego, lecz stanowi
wyabstrahowanie znamion właściwych całemu szeregowi stosunków prawnych o podobnych cechach
formalnych (regulacji w prawie przedmiotowym) i funkcjonalnych (sposobie nawiązania i celach
świadczeń, interesach stron). O typie stosunku prawnego nie decydują wyłącznie essentialia negotii,
choć mają w przypadku umów nazwanych podstawowe znaczenie. Elementami kwalifikującymi są
również obowiązki towarzyszące obowiązkowi głównemu, cel gospodarczy umowy, zwyczaje
handlowe, regulujące treść stosunku, czy rodzaje występujących w jego ramach interesów.
Dla opisania umowy o świadczenie zdrowotne i oddania w ten sposób jej natury wyróżniam
elementy typowe, dotyczące: celu jej zawarcia, stron, charakteru występującej między nimi więzi,
sposobu regulacji, konstrukcji, przedmiotu i treści.
Analizowana umowa jest zawierana w celu zaspokojenia potrzeby zdrowotnej. Poprzez jej
wykonanie realizowany jest niemajątkowy interes (osobisty) pacjenta, któremu odpowiada majątkowy
interes świadczeniodawcy.
Stosunek ten zawsze posiada charakter jednostronnie profesjonalny. Nawet jeżeli umowa
zawierana jest przez przedsiębiorcę na rzecz osoby trzeciej, to i tak udział zastrzegającego w wykonaniu
umowy ulega istotnej marginalizacji. Pierwszoplanową rolę w korzystaniu z praw wynikających z
umowy oraz egzekwowaniu obowiązków świadczeniodawcy odgrywa pacjent. Jednostronnie
profesjonalny charakter umowy o świadczenie zdrowotne nie przesądza jej adhezyjności. To, czy dana
umowa jest, czy nie jest umową adhezyjną, zależy od istniejących okoliczności faktycznych, zwłaszcza
od sposobu zorganizowania przez świadczeniodawcę procesu udzielania świadczeń zdrotownych.
Kontrakt wyróżnia rodzaj więzi, jaka występuje między jego stronami, opartej na szczególnym
zaufaniu. Motywacją pacjenta w zawarciu umowy jest nie tylko chęć zaspokojenia potrzeby, której nie
jest w stanie sprostać samodzielnie, lecz zaspokojenie jej przez oznaczoną osobę. Wybór kontrahenta
zapada z uwagi na jego wiedzę, umiejętności, doświadczenie, ale także empatię, względność czy
życzliwość. Pacjent zawierza właściwościom świadczeniodawcy, których sam nie posiada, licząc że jego
postępowanie będzie nacechowane priorytetem ochrony dóbr pacjenta, a nie zaspokojenia własnego
interesu świadczeniodawcy.
Na zawarcie umowy, ukształtowanie treści, sposób wykonania i jej rozwiązanie, w dużej mierze
oddziałują przepisy ustaw, zasady współżycia społecznego i normy deontologiczne. Dlatego też,
przysługująca stronom swoboda umów doznaje ograniczeń1230. Wiele emanacji granic swobody umów
określonych w art. 3531 k.c. znajduje zastosowania do relacji świadczeniodawcy i pacjenta.
Najznaczniejsza jest grupa przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Dodatkowo, są one
uzupełniane normami etycznymi, adresowanymi do przedstawicieli zawodów medycznych. Normy
deontologiczne podsuwają rozwiązania problemów, których nie udało się ująć lub które z różnych
względów nie są ujęte w regulacjach normatywnych1231. Ich wspólna interpretacja prowadzi do
funkcjonowania złożonych norm ustawowych1232. Te, z mocy art. 56 k.c., precyzują treść ciążących na
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stronach obowiązków i przysługujących im praw, ograniczając swobodę ich umownego
modyfikowania. Następuje to w sposób negatywny, poprzez całkowite wyłączenie pewnych kategorii
uzgodnień oraz pozytywny, poprzez związanie stron normami imperatywnymi i semiimperatywnymi.
Po drugie, istotny wpływ na treść i zakres uzgodnień wywiera pojmowany w kategoriach zasad
współżycia społecznego obowiązek postępowania zgodnie z regułami aktualnej wiedzy medycznej.
Stronom zasadniczo nie wolno marginalizować doniosłości tej wiedzy. Dodatkowo, ograniczenia w
dowolnym kształtowaniu treści zobowiązania należy upatrywać w godności osoby ludzkiej.
Demokratyczne państwo prawne nie powinno legalizować działań godzących w podstawową wartość
na jakiej się opiera, a które z uwagi na rozwój nauk mogą być podejmowane względem człowieka.
Po trzecie, przedmiotowa umowa posiada wyraźnie zarysowaną właściwość (naturę), która
wielokrotnie uniemożliwi dokonywanie poszczególnych uzgodnień lub też będzie stanowić mocną
przeszkodę do ich formułowania z obawy przed ich ogólną niedopuszczalnością.
Poza wyżej wymienionymi ograniczeniami o charakterze przedmiotowym, istnieje grupa
ograniczeń o charakterze podmiotowym, odnoszących się do posiadanego przez strony statusu.
Pacjent korzysta z niepomiernie większego zakresu swobody niż świadczeniodawca. Jest to szczególnie
widoczne na etapie zawarcia umowy, wyboru kontrahenta i jej rozwiązania. O ile co do zasady pacjent
może wybrać dowolnego świadczeniodawcę, o tyle świadczeniodawca nie może kontraktować
wyłącznie z niektórymi. Odmowa zawarcia umowy lub jej rozwiązanie nie wynikają z dowolnej decyzji
świadczeniodawcy, lecz wymagają ważnej ku temu przyczyny.
Zakres swobody umów, z jakiej korzysta świadczeniodawca i pacjent, jest niesymetryczny.
Ponadto, podlega dalszemu różnicowaniu po stronie profesjonalnej.
W kategorii świadczeniodawców mieszczą się przedstawiciele wielu zawodów medycznych.
Dotycząca ich regulacja prawna nie jest jednorodna, a w wielu przypadkach w ogóle jej nie ma. De lege
lata stanowi źródło zróżnicowania zakresu przysługującej swobody umów, która jest odmienna w
zależności od rodzaju wykonywanego przez świadczeniodawcę zawodu.
Ponadto, różnice zakresu swobody umów uwydatniają się w zależności od otoczenia, w jakim
zostało zawiązane zobowiązanie. Jeżeli nastąpiło to w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia,
swobodę stron dodatkowo ograniczają normy prawa administracyjnego tworzące warunki i zasady
finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Normy tego rodzaju wpływają na różny stopień rygoryzmu
interpretacji ważnych przyczyn, uzasadniających odmowę zawarcia lub rozwiązania umowy przez
świadczeniodawcę.
Asymetrii kompetencyjnej stron towarzyszy asymetryczny rozkład obowiązków umownych, co
ma chronić pacjenta przed nadużyciem przez świadczeniodawcę stosunku zależności. To na
profesjonaliście spoczywa szereg obowiązków, wzajemnie na siebie oddziałujących i ze sobą
powiązanych, natomiast pacjent jest jedynie obowiązany zapłacić wynagrodzenie, a w niektórych
sytuacjach nie ciąży na nim nawet ten jeden obowiązek, przez co pozostaje wyłączenie podmiotem
uprawnionym z umowy.
Znamieniem najbardziej wyróżniającym umowę jest jej przedmiot w postaci świadczenia
zdrowotnego.
Treść obowiązku głównego świadczeniodawcy zakłada znaczny stopień ingerencji w wartości
szczególnie cenne dla człowieka. Jego wykonanie istotnie odbiega od dostarczania zdecydowanej
większości dóbr.
Treść pozostałych obowiązków została stronom z góry narzucona przez ustawodawcę. Uległa
daleko idącej jurydyzacji. Normatywizacja obowiązków informacyjnego, poszanowania autonomii,
prowadzenia dokumentacji medycznej, zachowania tajemnicy wyklucza możliwość odmiennego
sposobu ich realizacji. Za pomocą przepisów powszechnie obowiązującego prawa legislator
ustabilizował relacje stron, dokonał znaczącej konkretyzacji jej treści, wprowadzając w ten sposób
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standard ochrony pacjenta1233. Konsekwencją tego zabiegu, być może wręcz ceną jaką przychodzi
zapłacić, jest teatralizacja relacji świadczeniodawcy i pacjenta. Przybiera ona postać z góry ustalonych
scen, które każda ze stron odgrywa dla wykonania zobowiązania, stosownie do wyobrażenia
ustawodawcy o jego modelowym przebiegu.
Przedstawiając kolejne elementy wyróżniające tę umowę, trzeba wskazać, że jest ona kontraktem
o wewnętrznie złożonej strukturze. Obok stosunku podstawowego, w granicach którego następuje
spełnienie obowiązków stron, występuje stosunek upoważniający świadczeniodawcę do wtargnięcia
w sferę dóbr osobistych pacjenta, którego źródłem zasadniczo jest zgoda. Zarówno stosunek
podstawowy, jak i stosunek upoważniający, mogą mieć charakter prosty lub złożony1234. Pierwszy
zachodzi wobec jednoprzedmiotowości i jednopodmiotowości zobowiązania. Drugi determinuje
kumulatywność przedmiotowa (wielość powiązanych ze sobą świadczeń zdrowotnych, np. szereg
różnorodzajowych zabiegów operacyjnych i następujących po nich usług pielęgnacyjnych) lub
podmiotowa, która może wystąpić po stronie świadczeniodawcy (np. kilka osób obowiązanych do
wykonania świadczenia zdrowotnego) bądź po stronie pacjenta (kilka podmiotów uprawnionych do
jego odbioru np. rozdzielenie bliźniąt syjamskich).
Umowa o świadczenie zdrowotne nie jest umową powszechnie zawieraną w drobnych bieżących
sprawach życia codziennego. Faktem jest, iż ten typ umowy jest wykorzystywany w obrocie każdego
dnia na masową skalę, a jej celem pozostaje zaspokojenie podstawowej potrzeby człowieka (niekiedy
spowodowanej wręcz błahą chorobą). Jednakże, z drugiej strony, kwalifikacja podmiotowa
świadczeniodawcy, jego właściwości uzasadniające wytworzenie szczególnej więzi zaufania,
wewnętrznie złożona struktura zobowiązania, doniosłość dóbr na jakie oddziałuje jego przedmiot,
sprzeciwiają się takiej klasyfikacji.
Na koniec warto podkreślić, że stosowanie przepisów ogólnych k.c. do umowy o świadczenie
zdrowotne jest proste i nie wymaga specjalnych zabiegów interpretacyjnych. Są one wystarczające do
zdekodowania sposobu, czasu, miejsca, formy zawarcia umowy, jej wygaśnięcia. Ta część
obowiązującej regulacji kodeksowej nie naświetla wielu braków legislacyjnych, które miałyby się
ujawniać wobec dojścia do skutku przedmiotowego kontraktu.
Powyższe rozważania pokazują, że relacja świadczeniodawcy i pacjenta eksponuje szereg cech
właściwych tylko sobie, wyróżniających ją spośród pozostałych umownych stosunków
zobowiązaniowych.
Ostatni dział pracy poświęcę materii ponoszenia odpowiedzialności z umowy o świadczenie
zdrowotne, prezentując dodatkowe argumenty przemawiające za jej normatywizacją w k.c.
Zważywszy, że wskazana problematyka stanowi tylko wycinek obszernego zagadnienia
odpowiedzialności kontraktowej w ogóle, odniosę się jedynie do kwestii najważniejszych z
perspektywy istoty tej umowy.
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ROZDZIAŁ I
PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ
I.

Wprowadzenie

Z istoty zobowiązania wynika, że jego wykonanie polega na spełnieniu obowiązku dłużnika i
zaspokojeniu roszczenia wierzyciela. Następuje to, gdy oznaczone w treści stosunku prawnego
działania lub zaniechania (świadczenie) zostają zrealizowane. Z tą chwilą zobowiązanie jest wykonane
i wygasa1235. Innymi słowy, o wykonaniu zobowiązania przesądza treść świadczenia, tj. takiego
zachowania dłużnika, które zaspokaja oznaczony interes wierzyciela. Spełnienie świadczenia zachodzi,
wówczas, gdy dłużnik lub osoba działająca na jego rzecz, zrealizował stan rzeczy, którego osiągnięcie
zapewnia wierzycielowi treść zobowiązania i którego nastąpieniem jest on zainteresowany1236.
Na gruncie umowy jako źródła stosunku prawa medycznego, podmiot wykonujący działalność
leczniczą zobowiązuje się udzielić świadczenia zdrowotnego, w zamian za co, pacjent płaci uzgodnione
wynagrodzenie, chyba że do jego zapłaty obowiązana jest osoba trzecia1237.
Naruszenie umowy będzie miało miejsce, gdy dłużnik lub osoba działająca na jego rzecz, nie
zrealizował stanu rzeczy, którego osiągnięcie zapewnia wierzycielowi treść zobowiązania i w którego
nastąpieniu jest on zainteresowany. Art. 471 k.c. precyzuje dwie formy naruszenia więzi obligacyjnej,
nazywając je odpowiednio niewykonaniem i nienależytym wykonaniem zobowiązania. Każda z nich jest
samodzielną przesłanką odpowiedzialności kontraktowej, której przypisanie ustawa uzależnia od tego,
czy naruszenie zobowiązania nastąpiło wskutek okoliczności obciążających dłużnika. Wraz ze szkodą i
związkiem przyczynowym składają się na przesłanki odpowiedzialności kontraktowej, rozumianej jako
ujemne następstwa zachowania dłużnika naruszającego więź obligacyjną.
Dalsza część rozważań będzie polegała na przybliżeniu każdej z przesłanek tej
odpowiedzialności. Z racji tego, że wszystkie doczekały się już szczegółowej analizy w licznych
monografiach i opracowaniach, poniższe uwagi zostaną przedstawione syntetycznie, w zakresie
koniecznym dla omówienia roszczeń i uprawnień przysługujących każdej stronie umowy. Analizę
koncentruję na przypadku typowym, kiedy płatność wynagrodzenia obciąża pacjenta.

II.

Niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania

Niewykonanie umowy o świadczenie zdrowotne jest zjawiskiem rzadkim w obrocie, aczkolwiek
z uwagi na swoją istotę, z reguły dość oczywistym, łatwo dostrzegalnym przez jej strony. Występuje,
gdy pomimo wymagalności, strona nie spełnia swojego świadczenia. Z reguły taka sytuacja ma miejsce,
kiedy w umówionym terminie dłużnik nie zrealizował choćby jednego z wyróżnionych elementów
świadczenia. Po stronie świadczeniodawcy będzie to brak realizacji świadczenia zdrowotnego,
natomiast po stronie pacjenta, brak zapłaty wynagrodzenia. Niewykonanie tych obowiązków
powoduje odpowiednio niezaspokojenie umownego (osobistego) niemajątkowego interesu pacjenta
oraz majątkowego interesu świadczeniodawcy.
W zależności od tego, czy strony uzgodniły osiągnięcie określonego rezultatu, czy nie,
odmiennie będzie prowadzona ocena wykonania zobowiązania. W umowach starannego działania,
niewykonanie zobowiązania nastąpi wówczas, kiedy dłużnik nie dochował staranności, do której był
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obowiązany. Przy czym istotą świadczenia nie jest tylko staranne działanie, ale staranne działanie
nakierowane na zaspokojenie interesu wierzyciela1238. W umowach rezultatu, niewykonanie będzie
stwierdzone w przypadku nieuzyskania uzgodnionego efektu, nawet jeżeli dłużnik działał w sposób
mający do niego prowadzić (np. kolor założonego implantu zębowego będzie odbiegał od koloru zębów
pacjenta, chociaż świadczeniodawca dał gwarancję jednolitości barwy).
Oprócz powyższej sytuacji niewykonanie zobowiązania zachodzi, gdy oznaczony w jego treści
interes wierzyciela został zaspokojony, ale nie nastąpiło to w wyniku zachowania dłużnika1239. Z takim
przypadkiem należy utożsamiać wszelkie zjawiska, w których, z przyczyn niedających się wyjaśnić w
świetle aktualnej wiedzy medycznej, nastąpiło samoistne zniknięcie potrzeby zdrowotnej pacjenta
(tzw. cud, np. remisja nowotworu w terminalnym stanie zaawansowania) lub też nastąpiło
zaspokojenie potrzeby zdrowotnej wskutek aktywności samego pacjenta (np. samoleczenie
spowodowało ustanie ostrego bólu brzucha przed przybyciem wezwanego lekarza). Wówczas
zobowiązanie wygasa i mimo niespełnienia przez dłużnika świadczenia, brak będzie podstaw do
przypisywania mu odpowiedzialności.
Niewykonanie zobowiązania musi wykazywać cechę nieusuwalnej trwałości. Sam brak
zaspokojenia wierzyciela, zgodnie z treścią stosunku prawnego, nie musi jeszcze oznaczać że zachodzi
niewykonanie zobowiązania. Jeżeli świadczenie pozostaje możliwe do spełnienia, z reguły ma miejsce
opóźnienie lub zwłoka dłużnika. Do niewykonania zobowiązania dochodzi natomiast, gdy realizacja
świadczenia nie nastąpiła i jednocześnie występują okoliczności wyłączające późniejsze jego
spełnienie1240.
Jeżeli niewykonanie zobowiązania nie wykazuje cechy nieusuwalnej trwałości, to w istocie jest
dotknięte tymczasową niemożliwością świadczenia. W zależności od tego, czy ten stan wystąpił
wskutek okoliczności obciążających świadczeniodawcę, czy nie, może być utożsamiony ze zwłoką lub
opóźnieniem. W pierwszym przypadku, będzie implikował naruszenie więzi obligacyjnej przybierając
postać nienależytego wykonania zobowiązania. Może również przybrać postać niewykonania
zobowiązania, jeżeli tymczasowa niemożliwość świadczenia przekształci się w niemożliwość trwale
nieusuwalną. Będzie to miało miejsce, kiedy pacjent na podstawie art. 494 k.c. odstąpi od umowy
wzajemnej lub w warunkach art. 477 § 2 k.c. nie przyjmie spóźnionego świadczenia (np. jego potrzebę
zaspokoi inny podmiot lub świadczenie zdrowotne nie będzie miało dla pacjenta znaczenia w
późniejszym terminie, gdyż z uwagi na rychły start leczenia nowotworu musi być wykonane przed
poddaniem się chemioterapii). Takie działanie wierzyciela przekształca zwłokę dłużnika w definitywne
niewykonanie zobowiązania. Także częściowa niemożliwość świadczenia może oznaczać niewykonanie
zobowiązania, jeżeli znaczenie dla pacjenta ma wyłącznie całość usługi (świadczenie zupełne)1241.
Niemożliwość wykonania umowy może wynikać także z okoliczności, za które dłużnik
odpowiedzialności nie ponosi. Jeżeli stan ten nie ma cechy nieusuwalnej trwałości, wówczas
świadczeniodawca pozostaje w opóźnieniu. Może spełnić świadczenie, kiedy przeszkoda przeminie.
Dochodzi do nienależytego wykonania zobowiązania, jednakże świadczeniodawcy nie sposób przypisać
odpowiedzialności. Odmiennie kształtuje się sytuacja pacjenta, bowiem ten spełnia świadczenie
pieniężne. Opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia, stosownie do art. 481 § 1 k.c. uprawnia jego
kontrahenta do żądania odsetek. Jeżeli stan niemożliwości świadczenia cechuje niezawiniona przez
dłużnika trwała nieusuwalność, zobowiązanie wygasa (np. zbyt zaawansowane stadium choroby,
wykluczające pomoc pacjentowi, której udzielenie nie było wcześniej możliwe z uwagi na konieczność
wygaszenia ognisk dolegliwości współtowarzyszących lub oczyszczenie organizmu pacjenta z
określonych środków leczniczych lub innych substancji, uniemożliwiających rozpoczęcie leczenia;
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śmierć lub trwała choroba lekarza, który jako jedyny mógł wykonać zabieg; obalenie dotychczasowego
przekonania o przydatności metody leczenia lub wręcz uznanie jej za szkodliwą; wprowadzenie
ustawowego zakazu prowadzenia danego postępowania lub prowadzenia go w umówiony przez strony
sposób).
W odróżnieniu od niewykonania zobowiązania, wykonanie nienależyte występuje w obrocie
częściej, lecz jego ustalenie pozostaje trudniejsze. Z uwagi na charakterystykę stosunku, wykonanie
nienależyte zazwyczaj ujawnia się dopiero po upływie pewnego czasu. Okazuje się, że świadczenie
zdrowotne nie przyniosło efektów lub wywołało konsekwencje inne niż oczekiwane. Po drugie,
stwierdzenie nienależytego wykonania jest trudne. Pacjenci długo nie zdają sobie sprawy, że
zobowiązanie zostało wykonanie nienależycie, ufając świadczeniodawcy, że kondycja, w której się
aktualnie znajdują jest normalnym następstwem jego aktywności. Przypuszczenie naruszenia więzi
obligacyjnej będzie wielokrotnie budowane na podstawie niepokojących symptomów i obserwacji. W
przeważającej liczbie przypadków świadczenie zdrowotne będzie działaniem medycznym w ciele
pacjenta, wobec czego ten nie może obejrzeć wykonania, a jego ślady są powierzchowne. Dodatkowo,
asymetria informacyjna pogłębia trudności w wyciąganiu wniosków i stawianiu hipotez. Wielokrotnie
zweryfikowanie posiadanych przypuszczeń będzie wymagało skorzystania z wiedzy specjalnej innego
świadczeniodawcy. Jednakże, nawet i takie konsultacje mogą nie potwierdzić pojawiających się
podejrzeń. Środowisko medyczne ciągle prezentuje wewnętrzną solidarność i dalece posuniętą
powściągliwość w negatywnej ocenie pracy innych jego przedstawicieli. Poza tym, nie można wykluczyć
sytuacji, kiedy nienależytego wykonania zobowiązania nie będzie można stwierdzić w ogóle lub
stwierdzić z wysoką dozą prawdopodobieństwa z przyczyn czysto biologicznych. Analizowana umowa
jest znakomitym przykładem stosunku obligacyjnego, na bazie którego można wytknąć
niedoskonałości obecnego systemu ochrony wykonania zobowiązania. Obrót świadczeniami
zdrowotnymi dostarcza przykładów, kiedy naruszenie więzi obligacyjnej jest trudne do jednoznacznego
ustalenia, jeśli nie niemożliwe. Ponadto, płynące z niego doświadczenia obalają leżące u podstaw
odpowiedzialności kontraktowej założenie, iż naruszenie zobowiązania jest okolicznością ze sfery
faktu, którą zawsze da się stwierdzić.
Nienależyte wykonanie zobowiązania ma miejsce, gdy świadczenie zostaje spełnione, lecz
jednocześnie zachodzi rozbieżność między zakresem zaspokojenia wierzyciela, przewidzianym w treści
zobowiązania, a zaspokojeniem uzyskanym w rzeczywistości1242. Decyduje o nim każde odchylenie od
wzoru realizacji obowiązków umownych, zarówno głównych, jak i ubocznych.
Problematycznym pozostaje ustalenie, czy można mówić o niewykonaniu zobowiązania w
sytuacji, kiedy dłużnik, mimo że w pewnej mierze wykonał ciążące na nim obowiązki, to uczynił to na
tyle wadliwie, że nie sposób ocenić jego postępowania w kategoriach wykonania nienależytego.
Ustalenie tej okoliczności odgrywa bardzo istotną rolę zwłaszcza dla pacjenta. W zależności od tego,
czy zobowiązanie zostało przez świadczeniodawcę niewykonane lub wykonane nienależycie, różnie
będzie się kształtował obowiązek spełnienia przez pacjenta świadczenia wzajemnego1243. W pierwszym
przypadku pacjent będzie uprawiony do odmowy uiszczenia wynagrodzenia, a jeżeli już spełnił swoje
świadczenia, będzie mógł w ramach odszkodowania dochodzić jego zwrotu. W drugim przypadku,
będzie mógł ograniczyć się do zapłaty części wynagrodzenia lub odpowiednio dochodzić zwrotu jego
części.
W literaturze1244 wskazuje się, że w modelu należytego świadczenia można wyróżnić cechy
konstytutywne i uzupełniające. Jeśli to, co zostało przez dłużnika zrealizowane, nie odpowiada
przynajmniej cechom konstytutywnym świadczenia, trzeba uznać, że świadczenie nie jest w ogóle
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spełnione. Gdy zaś odstępstwa od modelu wyznaczonego według kryteriów z art. 354 § 1 k.c. dotyczą
cech uzupełniających, ma miejsce świadczenie nienależyte. Do konstytutywnych trzeba zaliczyć przede
wszystkim te cechy, które określają, co dłużnik powinien zrealizować i wystarczają do odróżnienia
powinnego świadczenia od innych możliwych świadczeń. Pozostałe cechy, wyznaczające wykonawcę,
termin, miejsce, jakość i sposób świadczenia należą z reguły do cech uzupełniających.
Odnosząc zaprezentowane założenie do analizowanego stosunku umownego, wydaje się, że
konstytutywną cechą świadczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą jest udzielenie
świadczenia zdrowotnego z zachowaniem należytej staranności. Zbędne jest twierdzenie, że
świadczenie zdrowotne musi być adekwatne do potrzeby zdrowotnej pacjenta, bowiem wynika to
wprost z reguł aktualnej wiedzy medycznej. Jeżeli tak by nie było, to w istocie świadczeniodawca
działałby niezgodnie z tymi regułami, godząc tym samym w należytą staranność. Świadczenie
zdrowotne zaspokaja potrzebę zdrowotną pacjenta, która leży u podstaw zawarcia umowy. Z kolei
pozostałe zachowania świadczeniodawcy, ujęte w ramy ubocznych obowiązków umownych, stanowią
wyłącznie otoczenie dla zaspokojenia tej potrzeby, chroniąc dobra pacjenta, eksponowane w tym
czasie na ryzyko naruszenia. Zachowanie tych obowiązków pomnaża i zabezpiecza korzyści, jakie
pacjent odnosi z zawarcia umowy. Zatem tylko dalece nienależyte wykonanie świadczenia
zdrowotnego można utożsamiać z niewykonaniem zobowiązania. Nie stanowią go odchylenia od treści
pozostałych obowiązków, nawet jeżeli są istotne. Ich naruszenie samo w sobie nie przekreśla znaczenia
świadczenia zdrowotnego dla pacjenta, jak też nie sprawi, że potrzeba zdrowotna nie będzie
zaspokojona.
W moim przekonaniu niewykonanie zobowiązania pomimo udzielenia świadczenia
zdrowotnego, można przyjąć, jeżeli nie przedstawia ono dla pacjenta żadnego znaczenia. Taki stan
będzie miał miejsce w trzech przypadkach. Po pierwsze, realizacja świadczenia zdrowotnego nastąpiła
z naruszeniem należytej staranności, polegającym na niezachowaniu reguł aktualnej wiedzy
medycznej, wskutek czego leczenie pacjenta nie przynosiło spodziewanych w świetle tych reguł
efektów. Po drugie, udzielenie świadczenia zdrowotnego nastąpiło z naruszeniem należytej
staranności, powodując u pacjenta szkodę, której likwidacja wymaga powtórzenia lub podjęcia nowych
działań medycznych. Po trzecie, jeżeli realizacja świadczenia zdrowotnego nastąpiła z naruszeniem
należytej staranności, powodując u pacjenta znaczną, trwałą i nieodwracalną szkodę.
Punktem wyjścia dla uzasadnienia powyższych przykładów jest twierdzenie, że pacjenta
interesuje zaspokojenie potrzeby zdrowotnej. Świadczenie zdrowotne, które nie mogło spełnić tego
celu, nie ma dla niego znaczenia. Wykazanie, że brak efektów leczenia wynikał z postępowania
oczywiście sprzecznego z regułami aktualnej wiedzy medycznej, uzasadnia pogląd o niewykonaniu
zobowiązania w ogóle. Jednocześnie, odstępstwo od reguł aktualnej wiedzy medycznej musi być na
tyle istotne, że cel, do którego świadczeniodawca dążył, z pewnością nie mógł być osiągnięty lub nie
mógł być osiągnięty z wysokim prawdopodobieństwem (np. zakładanie uzupełnień zębowych z
materiału nieświatłoutrwaldzalnego przy stosowaniu lampy polimeryzacyjnej). Odstępstwa od reguł
aktualnej wiedzy medycznej nieusprawiedliwiające takiego przekonania, pozwalają wyłącznie na
uznanie, że zobowiązanie zostało wykonane nienależycie.
Konieczność usunięcia szkodliwych skutków aktywności świadczeniodawcy powoduje, że
pacjent nie może korzystać z rezultatów leczenia, nie akceptując jednocześnie niepożądanego stanu
zdrowia, w którym musiałby pozostać. Jego usunięcie niekiedy zakłada zniweczenie dotychczasowych
działań świadczeniodawcy, przez co tracą one dla pacjenta jakiekolwiek znaczenie.
W trzecim przypadku rozmiary wyrządzonej u pacjenta szkody mogą trwale i nieodwracalnie
przekreślać korzyści wynikające z dotychczasowego leczenia lub też szkoda może być jedynym jego
efektem. Niewspółmierność negatywnych następstw i korzyści musi być przy tym oczywista. Ustalenie
tej okoliczności wymaga analizy konkretnej sytuacji. Szkoda może polegać na pogłębieniu
dotychczasowej dolegliwości, jak też wywołaniu innej, zarówno powiązanej z dotychczasową, jak też
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zupełnie odrębnej. Drobne niedogodności pozwalają twierdzić wyłącznie o nienależytym wykonaniu
zobowiązania.
Podsumowując, aby nienależyte udzielenie świadczenia zdrowotnego utożsamić ze stanem
niewykonania zobowiązania, pacjentowi przychodzi wykazać, że świadczeniodawca nie dochował
należytej staranności, w następstwie czego otrzymane świadczenie zdrowotne nie ma dla niego
żadnego znaczenia. Przesłanki te muszą wystąpić kumulatywnie. Wielokrotnie bezwartościowość
działań medycznych świadczeniodawcy będzie łączyła się z wyrządzeniem pacjentowi szkody. Jednakże
o bezwartościowości działań medycznych mogą świadczyć również inne okoliczności, jak chociażby
wskazany wyżej zawiniony brak postępu leczenia. Samo naruszenie należytej staranności, polegające
na niezachowaniu reguł aktualnej wiedzy medycznej lub należytej staranności sensu stricto, nie
implikuje niewykonania zobowiązania. Może nie prowadzić do wyrządzenia szkody, przeciwnie, nie
można wykluczyć, że niekiedy pozwoli osiągnąć zamierzony cel leczenia (np. świadczeniodawca
posłużył się zdezaktualizowaną już metodą, która w konkretnym przypadku akurat odniosła pozytywny
skutek). Z tego względu, każdy przypadek wymaga indywidualnej analizy problemu. Ponadto,
bezwartościowość świadczenia zdrowotnego nie może być oceniana przez pacjenta subiektywnie, lecz
ma być stwierdzalna obiektywnie. Oporność choroby leczonej z zachowaniem należytej staranności nie
jest argumentem dla uznania niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
Do powyższej systematyki elementów uznawanych za konstytutywne zgłoszono w doktrynie
wątpliwości1245. Wskazano, że w pewnych stosunkach prawnych (niektóre umowy gospodarcze), takie
elementy jak termin, miejsce, jakość i sposób świadczenia mogą mieć znaczenie równie ważne, jak
świadczenia podstawowe, odróżniające dany stosunek od innych, a w konsekwencji mogą decydować
o niewykonaniu zobowiązania.
W związku z powyższym, należy sprawdzić, czy umowa o świadczenie zdrowotne nie jest
jednym ze stosunków, których owe wątpliwości dotyczą.
Relację świadczeniodawcy i pacjenta cechuje szczególne zaufanie, co może sugerować, iż
osoba wykonawcy obowiązku głównego nie pozostaje bez znaczenia (np. strony uzgodniły osobę
operatora w zabiegu planowym). W takim wypadku pacjenta nie interesuje jedynie świadczenie
zdrowotne, lecz świadczenie zdrowotne udzielone przez oznaczonego fachowca. Zaoferowanie go z
rąk osoby innej niż pierwotnie przyrzeczona jest po prostu zaoferowaniem innego świadczenia.
Uważam, że przyjęcie takiego poglądu jako reguły jest zbyt daleko idące. Chociaż z powodu
więzi szczególnego zaufania osoba wykonawcy świadczenia zdrowotnego stanowi okoliczność
doniosłą, to jednak nie jest decydująca.
Po pierwsze, nie powinna być eksponowana tak bardzo jak np. w umowach o wykonanie dzieła
przez oznaczonego artystę, którego renoma bezpośrednio oddziałuje na dzieło i sposób jego
postrzegania przez otoczenie. Wiedza medyczna jest dostępna szeregu osobom, które przeszły
specjalne przygotowanie, ustandaryzowana, a zachowanie jej reguł podlega obiektywnej weryfikacji.
Uzgodnienie wykonawcy odgrywa raczej rolę w sferze psychiki pacjenta. Sytuacje, kiedy tylko jednostki
będą mogły udzielić świadczenia zdrowotnego należą do absolutnych wyjątków1246. Takie przypadki
należy interpretować oddzielnie, uwzględniając całość kontekstu faktycznego.
Po drugie, świadczenie zdrowotne jest wykonywane na ciele, w ciele bądź oddziałuje na ciało
pacjenta. Nie da się go udzielić bez współdziałania odbiorcy. Pacjent, widząc gotowość
świadczeniodawcy do podjęcia działań medycznych treści nieodpowiadającej umowie, może ich nie
odebrać bez popadania w zwłokę wierzyciela. Chociaż świadczeniodawca znajduje się w gotowości, to
nie rozpocznie wykonywania świadczenia zdrowotnego wbrew woli pacjenta. Niepodjęcie działań
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medycznych, składających się na treść świadczenia zdrowotnego, jest nieudzieleniem go w ogóle. Nie
można prowadzić rozważań, czy nienależyte wykonanie było wadliwe na tyle, że pozostaje je utożsamić
z niewykonaniem, gdyż de facto nic nie zostało odebrane przez pacjenta. Z ontologicznego punktu
widzenia pole, na którym przychodzi utożsamić nienależyte wykonanie zobowiązania z niewykonaniem
w ogóle, jest bardzo wąskie. Dotyczy tylko przypadków, kiedy świadczeniodawca faktycznie udzielał
świadczeń zdrowotnych. Dlatego też, skuteczne zlekceważenie treści uzgodnień (tutaj zmiana osoby
operatora) nastąpi wówczas, kiedy pacjent będzie nieświadomy podejmowanych działań medycznych.
Wtedy też nie będzie miał możliwości stawienia fizycznego oporu. Jeżeli jednak świadczenie zdrowotne
zostanie udzielone przez osobę inną niż pierwotnie przyrzeczona, ale z zachowaniem należytej
staranności, zaspokajając potrzebę zdrowotną pacjenta, to świadczeniodawcy nie będzie można
przypisać odpowiedzialności1247. Wystąpiłaby trudna do zrozumienia sytuacja, którą prawo
kwalifikowałoby jako niewykonanie zobowiązania, podczas gdy leżąca u podstaw zawarcia umowy
potrzeba zdrowotna zostałaby zaspokojona. Pacjent nie mógłby egzekwować swojego roszczenia o
wykonanie zobowiązania in natura, gdyż usługa utraciła już swój przedmiot. Z kolei roszczenie
odszkodowawcze odpadłoby z uwagi na brak szkody. Dlatego, mimo iż szczególne zaufanie cechuje
przedmiotową relację, uważam, że wykonanie świadczenia zdrowotnego przez członka personelu
medycznego innego niż uzgodniony, nie daje podstaw do przyjęcia niewykonania zobowiązania, lecz
jego wykonania nienależytego.
Podobnie będzie w przypadku udzielenia świadczenia zdrowotnego w sposób nieobjęty
porozumieniem. Aktualność zachowują powyższe argumenty. Pacjent wyraża zgodę na zastosowanie
określonej metody postępowania. Jeżeli świadczeniodawca wykonał świadczenie zdrowotne tak, że
zaspokoiło potrzebę zdrowotną pacjenta, lecz przy wykorzystaniu innej metody, zobowiązanie zostało
wykonane, aczkolwiek nienależycie.
Za cechę konstytutywną trudno również uznać miejsce udzielenia świadczenia zdrowotnego.
Jest nim zakład leczniczy świadczeniodawcy (chyba, że świadczeniodawca działa w miejscu wezwania),
poza którym jego wykonanie bez stosownego przysposobienia z reguły nie jest w ogóle możliwe.
Jedynie w ramach wyjątku, cechę konstytutywną może posiadać termin udzielenia świadczenia
zdrowotnego. Stanie się tak, gdy działanie medyczne będzie można podjąć tylko w danym czasie1248,
po którego upływie straci dla pacjenta jakiekolwiek znaczenie (np. przeprowadzenie operacji
kosmetycznej z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby organizm mógł się zregenerować do daty
ślubu).
Analogiczna analiza w odniesieniu do świadczenia pacjenta jest zbędna. Jedynie na marginesie
zaznaczam, że świadczenie strony profesjonalnej nie ma charakteru majątkowego i nie jest podzielne.
Brak zapłaty wynagrodzenia lub zapłata stawki niższej uzasadnia odwołanie do treści art. 490 § 1 k.c.
W razie wątpliwości co do otrzymania od pacjenta wynagrodzenia, świadczeniodawca może się
powstrzymać z realizacją własnych obowiązków, dopóki pacjent nie zaofiaruje świadczenia
wzajemnego lub nie da zabezpieczenia. Regulacja ta nie ma zastosowania, jeśli pacjent znajduje się w
stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
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III.

Szkoda

1. Uwagi ogólne
Szkodą jest każdy uszczerbek w dobrach lub interesach prawnie chronionych. Ostatnie
zastrzeżenie wydaje się być szczególnie istotne na gruncie umowy o świadczenie usług medycznych.
Wielokrotnie skutki w sferze dóbr osobistych pacjenta należałoby utożsamić ze szkodą, gdyby nie fakt,
że zostały spowodowane legalną aktywnością osób powołanych do wykonywania działalności
leczniczej (np. zeszpecenie, amputacja kończyny, usunięcie narządu, celowe pozostawienie ciała
obcego itp.). Stąd, ustalenie szkody wyrządzonej pacjentowi jest nierzadko trudniejsze niż zwykle.
Wynika to także ze specyfiki stanów podlegających porównaniu. Z reguły pacjent zgłasza się do
świadczeniodawcy już jako osoba trawiona chorobą, która poczyniła w jego organizmie większe lub
mniejsze spustoszenie, obniżyła odporność, zdołała dokonać zmian w sytuacji życiowej, perspektywach
zawodowych. To oznacza, że aktywność świadczeniodawcy częstokroć nie jest ani przyczyną wyłączną
ani przyczyną główną szkody1249, lecz oddziaływaniem na już anormalny stan zdrowia. Niebagatelne
znaczenie ma również postawa samego pacjenta, którego brak współdziałania może być tak daleko
posunięty, że wyrządzenie szkody można będzie przypisać wyłącznie jemu.
Pod pojęciem szkody mieści się uszczerbek o charakterze majątkowym (szkoda majątkowa) i
niemajątkowym (szkoda niemajątkowa)1250.
Szkoda majątkowa to uszczerbek w dobrach i interesach o wartości majątkowej, dający się
wyrazić w pieniądzu1251. Szkoda niemajątkowa to uszczerbek w dobrach i interesach osobistych,
przejawiający się cierpieniami fizycznymi i psychicznymi1252, niepodlegający prostej ewaluacji
pieniężnej. Pojęcie szkody jest więc ujmowane szeroko1253. Stanowisko takie uzasadnione jest nie tylko
umieszczeniem przepisu art. 445 k.c., przewidującego naprawienie niemajątkowych uszczerbków
zwanych „krzywdą”, wśród przepisów regulujących odpowiedzialność za szkodę, ale także użyciem
przez ustawodawcę terminu „poszkodowany” również w odniesieniu do osób, które doznały
uszczerbków niemajątkowych1254. Ponadto, wszelkie roszczenia deliktowe przewidziane w Tytule VI
k.c., ograniczone są tymi samymi terminami przedawnienia. Wskazuje się też, że przepisy o ochronie
dóbr osobistych posługują się pojęciem szkody majątkowej, co a contrario sugeruje istnienie szkody
niemajątkowej1255.
Ogólne granice szkody majątkowej wyznacza art. 361 § 2 k.c. Jej naprawienie obejmuje straty,
które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.
Kompensatą nie są objęte uszczerbki wynikające z nieuzyskania korzyści nielegalnych, związanych z
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naruszeniem prawa lub zasad współżycia społecznego1256 (np. na lekarzu, który wywołał uszczerbek u
pacjenta, który poddał się zabiegowi zmiany rysów twarzy w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej
za popełnione przestępstwo, nie ciąży obowiązek jego naprawienia. Podobnie, w przypadku
uszczerbku wywołanego u kobiety, która poddała się zabiegowi nielegalnego przerwania ciąży).
Stratą (damnum emergens) jest każde faktyczne pogorszenie sytuacji majątkowej
poszkodowanego, wskutek zmniejszenia się posiadanych aktywów lub też zwiększenia się
pasywów1257. W przeciwieństwie do sytuacji świadczeniodawcy, gdzie jego strata następuje wraz ze
zdarzeniem szkodzącym, wywołanie jej u pacjenta z reguły nie będzie natychmiastowo, bezpośrednio
i jednorazowo pomniejszało jego aktywów lub zwiększało pasywów. Raczej sprowadzi się do rozłożonej
w czasie konieczności systematycznego odczuwania uszczerbku, który w razie nienaruszenia więzi
obligacyjnej nie musiałyby być doznany.
Utracone korzyści (lucrum cessans) to aktywa, które z wysokim prawdopodobieństwem
weszłyby do majątku poszkodowanego, gdyby mu szkody nie wyrządzono. W przeciwieństwie do
straty, szkoda w postaci lucrum cessans ma charakter hipotetyczny, ponieważ w ramach tego pojęcia
poszukujemy odpowiedzi na pytanie, jak kształtowałby się stan praw i interesów poszkodowanego,
gdyby nie nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę. Należy tu uwzględniać tylko takie następstwa w
majątku poszkodowanego, które oceniając rzecz rozsądnie, według doświadczenia życiowego, w
okolicznościach danej sprawy dałoby się przewidzieć, iż wzbogaciłyby majątek poszkodowanego1258. Z
tego względu utrata korzyści powinna być wykazana z wysokim prawdopodobieństwem1259.
Rekompensacie w ramach utraconych korzyści nie podlega szkoda ewentualna, rozumiana na
gruncie przedmiotowej umowy jako utrata szansy wyleczenia lub ogólnie poprawy swojej sytuacji
zdrowotnej. Różnica między lucrum cessans a szkodą ewentualną polega na różnym stopniu
prawdopodobieństwa wystąpienia szkody. O ile w pierwszym przypadku jest to prawdopodobieństwo
graniczące z pewnością, o tyle w drugim przypadku prawdopodobieństwo pozostaje zdecydowanie
mniejsze1260.
Wysokość szkody oceniania jest w chwili wyrokowania przy pomocy metody dyferencyjnej
polegającej na uchwyceniu różnicy między rzeczywistym stanem majątku poszkodowanego i stanem
hipotetycznym1261. Ocena ta jest dokonywana w sposób zobiektywizowany, lecz przy uwzględnieniu
indywidualnej sytuacji poszkodowanego1262.
Szkoda niemajątkowa obejmuje krzywdę, tj. uszczerbek niemajątkowy, wynikły z naruszenia
dóbr osobistych (sensu stricto) oraz przypadki uszczerbku niemajątkowego, które nie stanowią
konsekwencji naruszenia dóbr osobistych (sensu largo)1263. Krzywda jest uszczerbkiem mieszącym się
w kategoriach szkody, jej sztandarowym przykładem na gruncie spraw medycznych są ból fizyczny,
dyskomfort psychiczny, depresja, świadomość utraconej szansy, stres, zaburzenia snu, rozkojarzenie,
rozchwianie emocjonalne, spadek poczucia własnej wartości, nerwowość, zaniki pamięci, fobie,
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traumy, strach, nieufność, izolacja od bliskich, spadek apetytu, poczucie uprzedmiotowienia, czy
zdradzenia.
W przeciwieństwie do szkody majątkowej, k.c. nie zawiera przepisu wyznaczającego sztywne
granice szkody niemajątkowej. Jej rekompensata nie jest obligatoryjna, lecz polega na uznaniu sądu.
Ustaleniu wysokości zasądzanej kwoty pieniężnej służą wypracowane przez judykaturę kryteria mające
określić jego odpowiedniość. Należą do nich: rozmiar doznanej krzywdy oceniany poprzez badanie
charakteru doznanych obrażeń, cierpień, jakich one przysporzyły, czasu ich trwania, stanu ogólnego
poszkodowanego, rodzaju uszkodzenia ciała czy rozstroju zdrowia, stopnia zagrożenia życia i zdrowia,
bolesności zabiegów leczniczych, jakim został poddany pacjent, długotrwałości hospitalizacji czy
choroby, nieodwracalność skutków urazu, wpływ tych skutków na dalsze życie pokrzywdzonego,
szanse na przyszłość, a także poczucie nieprzydatności społecznej, czy wywołaną bezradność życiową.
Naprawienia szkody w reżimie obligacyjnym może dochodzić wyłącznie bezpośrednio
poszkodowana strona kontraktu1264. Mimo że takie ograniczenie nie wynika wprost z art. 471 k.c., to z
racji naruszenia prawa podmiotowego służącego wierzycielowi, tylko on może domagać się jej
kompensaty. Na tej podstawie prawnej swoje roszczenia może oprzeć również pacjent będący jedynie
uprawnionym z umowy zawartej na jego rzecz, jak i sam zastrzegający. Jednakże zakres obowiązku
odszkodowawczego świadczeniodawcy względem zastrzegającego będzie ograniczony. Szkoda
pacjenta nie jest szkodą własną zastrzegającego, przez co może on najwyżej odmówić uiszczenia
wynagrodzenia lub jego części, a jeżeli już spełnił swoje świadczenie, żądać zwrotu albo zwrotu jego
części. Podstawę ku temu stanowi przyjęcie, że świadczenie podmiotu wykonującego działalność
leczniczą nie spowodowało zaspokojenia jego kontrahenta. Analiza ta ma charakter złożony. W
pierwszej kolejności będzie wymagała oceny, czy świadczenie miało dla pacjenta jakiekolwiek
znaczenie. Jeśli nie przedstawiało dla pacjenta żadnej wartości, to w zaistniałym stanie nie może mieć
również znaczenia dla formalnego kontrahenta świadczeniodawcy. Skoro podmiot zawierający umowę
traktuje zaspokojenie potrzeby zdrowotnej trzeciego, jak zaspokojenie samego siebie, to świadczenie
zdrowotne, które nie spełnia tego celu, nie może być traktowana jako świadczenie wzajemne, któremu
odpowiada płacone wynagrodzenie. Ponadto, szkodą zastrzegającego mogą być również ujemne
następstwa majątkowe tego, iż nie uległo umorzeniu jego zobowiązanie względem osoby trzeciej1265.

2. Szkoda majątkowa pacjenta
Szkodę majątkową pacjenta może spowodować niewykonanie lub nienależyte wykonanie
każdego z obowiązków ciążących na świadczeniodawcy, tak głównego, jak i ubocznych.
Najdonioślejszym w skutkach, a przez to najbardziej dotkliwym dla pacjenta, jest naruszenie obowiązku
udzielenia świadczenia zdrowotnego1266, prowadzące do szkody na jego osobie. Dlatego też, w dalszych
rozważaniach poświęcę jemu najwięcej miejsca.
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Kompensacie podlegają wszelkie wydatki jakie pacjent1267 zmuszony został ponosić z uwagi na
uszczerbek na zdrowiu, w szczególności wydatki na: świadczenia zdrowotne innych podmiotów,
zarówno z tożsamej, jak i odrębnej dziedziny medycyny, niezbędne dla likwidacji lub złagodzenia
szkody albo zaprzestania jej pogłębiania1268, usługi opiekuńcze i sprzątania (np. bieżąca opieka
sprawowana przez osobę trzecią na pacjentem dotkniętym paraliżem), pokrycie wzrostu kosztów
polisy na życie lub dodatkową opiekę zdrowotną, zakup: środków leczniczych, wyrobów medycznych,
środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego, zwierząt asystujących, ich zaopatrzenia i
wyżywienia (np. psa przewodnika), produktów spożywczych dostosowanych do indywidualnej diety,
aktywności sportowych i rekreacyjnych niezbędnych dla poprawy albo utrzymania funkcjonowania
organizmu lub jego części (np. karnet na basen), jak też związanych z nimi przyrządów treningowych
(np. piłka gimnastyczna, materac), wyjazdów do miejsc o szczególnych właściwościach klimatycznych,
w których przebywanie bezpośrednio oddziałuje na poprawę stanu zdrowia, pokrycie: kosztów
transportu związanych z podejmowaniem wszystkich powyższych aktywności, kosztów wezwań i porad
prawnych, uczestnictwa w postępowaniach likwidacyjnych, kosztów opinii pozasądowych, kosztów
transportu w celu poddania się oględzinom biegłych, kosztów przygotowania do wykonywania innego
zawodu, kosztów przystosowania pomieszczeń i urządzeń domowych oraz środków lokomocji do
indywidualnych potrzeb, jak też kosztów korzystania z tymczasowych dóbr zastępczych (np. czynsz
najmu wyrobu medycznego lub specjalnego samochodu). Obok wydatków kompensacie podlegają
utracone przychody z różnych tytułów zarobkowania (np. pracy, której poszkodowany nie może już
wykonywać, działalności, której nie jest już w stanie prowadzić lub prowadzić z takim powodzeniem).
Istnieją także przypadki, gdy naruszenie obowiązku udzielenia świadczenia zdrowotnego nie
prowadzi tylko do szkody na osobie, lecz także na mieniu pacjenta, a niekiedy nawet wyłącznie na
mieniu.
Szkodą na mieniu jest poniesienie kosztów odebrania świadczenia zdrowotnego, które nie
przedstawia dla pacjenta żadnej wartości, o czym była mowa powyżej w dziale IV.I.II. (s. 332).
Uszczerbek na mieniu ma również miejsce wówczas, gdy świadczeniodawca pozostaje w
zwłoce ze spełnieniem swojego świadczenia (np. z uwagi na błędnie zorganizowany terminarz przyjęć),
lecz jest ona na tyle niewielka, że nie wywołuje ujemnych konsekwencji dla zdrowia pacjenta. Jego
szkoda będzie polegać na konieczności poniesienia dodatkowych wydatków na odebranie świadczenia
od dłużnika pozostającego w zwłoce. Zaliczają się do nich zwłaszcza: koszty ponownego przyjazdu na
umówiony termin, koszty powierzenia opieki nad wymagającymi tego członkami najbliższej rodziny
(np. małoletnimi dziećmi), utracony zarobek lub zlecenie, koszty naprawienia szkody wyrządzonej innej
osobie.
Jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą dopuszcza się zwłoki ze spełnieniem
świadczenia, dobre obyczaje wymagają, aby pacjenta pouczyć o dostępnych rozwiązaniach.
Mianowicie możliwości oczekiwania przez czas wskazany lub wyznaczenia nowego terminu spełnienia
świadczenia. Jednakże, w każdym przypadku strona profesjonalna ponosi odpowiedzialność, jeżeli
zawinione niewykonanie świadczenia w pierwotnie umówionym terminie spowodowało u pacjenta
1267
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szkodę1269. Mając na uwadze specyfikę działalności leczniczej, zwłaszcza zachowanie równowagi
interesów każdej ze stron, wydaje się, iż nieterminowe spełnienie świadczenia nieprzekraczające 30
minut nie powinno być poczytywane za zawinione, lecz traktowane jako margines błędu podczas
planowania rozkładu przyjęć1270.
Kolejnym przykładem szkody na mieniu jest zapłacenie przez pacjenta wyższej stawki
wynagrodzenia z tytułu udzielenia świadczenia zdrowotnego (zwykle oznaczonej jej części np. zabiegu
operacyjnego), której naliczenie uzasadniał komfort psychiczny pacjenta wynikający z przekonania o
poddaniu się działaniom oznaczonego członka personelu medycznego o ponadprzeciętnych
kwalifikacjach, umiejętnościach, doświadczeniu lub autorytecie, a które ostatecznie zostało wykonane
przez osobę nieposiadającą tej cechy szczególnej. Jeżeli strony przyjęły regułę płatności następczej,
pacjent może ograniczyć się do zapłaty stawki podstawowej, bowiem nie uzyskał świadczenia
uzasadniającego żądanie wyższej ceny usługi. Jeżeli już spełnił swoje świadczenie, może rościć sobie
zwrot nadwyżki. Natomiast w przypadku niedochowania przez świadczeniodawcę przesłanek
skorzystania z klauzuli zamiany, pacjent może poddać się zabiegowi wykonywanemu przez osobę inną
niż umówiona za zapłatą wynagrodzenia podstawowego lub, bez popadania w zwłokę wierzyciela,
żądać wyznaczenia terminu, na którym świadczenie zostanie spełnione stosownie do uzgodnień. Jeżeli
już zapłacił, może żądać zwrotu nadwyżki.
Szkoda pacjenta może polegać na zapłacie za dodatkowe badania, jeżeli w świetle aktualnej
wiedzy medycznej modelowy świadczeniodawca powinien był być w stanie postawić diagnozę bez ich
wykonywania, już w oparciu o dotychczas pozyskane informacje. Szkodą będą także wydatki
poniesione na badania innych obszarów organizmu, wskutek błędu diagnostycznego przejawiającego
się w przeoczeniu rzeczywistego źródła dolegliwości (np. zlecenie badania MR głowy bez podania
kontrastu, wobec czego diagnostyka nie uwidoczniła guza mózgu, wytwarzając u świadczeniodawcy
przekonanie o konieczności poszukiwania źródeł dolegliwości w innych obszarach ciała przez innych
specjalistów).
Szkodą pozostają także wydatki poniesione na badania uchodzące za zbędne, wręcz
niepotrzebne dla należytego wykonania umowy, a zlecone przez świadczeniodawcę dla własnych
partykularnych celów (np. dla wykorzystania wyników w prowadzonych badaniach naukowych).
Pacjent obowiązany jest zapłacić wynagrodzenie za działania świadczeniodawcy niezwiązane z
zaspokojeniem potrzeby zdrowotnej, tylko, gdy sam żąda ich wykonania.
W pewnych przypadkach szkodą będą również wydatki na pokrycie kosztów działań
medycznych niezleconych, a wykonanych. Cena usługi zalicza się do elementów istotnych umowy. Jej
uzgodnienie następuje w odniesieniu do pewnej aktywności, którą pacjent musi zaakceptować.
Nieobjęcie uzgodnieniami działań medycznych, które następnie wykonano, uzasadnia odmowę zapłaty
przypadającego za nie wynagrodzenia. Powszechną jest okoliczność, iż potrzeba wykonania badań
określonego rodzaju pojawia się dopiero w toku świadczenia usługi medycznej, jednakże nic nie stoi
na przeszkodzie, aby świadczeniodawca pouczył pacjenta o możliwości pojawienia się potrzeby
przeprowadzenia dalszych działań medycznych generujących koszty lub przedstawił ogólne zasady ich
pokrywania. Pacjent nie powinien być zaskakiwany koniecznością zapłaty za coś, co świadczeniodawca
postanowił jednostronnie wykonać lub zlecić.
Naruszenie obowiązku informacyjnego w zakresie, w jakim stanowi objaśnienie w celu
samostanowienia z reguły wywołuje szkody na osobie o charakterze niemajątkowym, czego typowym
przykładem jest nieposzanowanie autonomii pacjenta. Niekiedy dochodzi także do uszczerbku na
zdrowiu (np. silny stres, szok lub nawet depresja, spowodowane wiadomością o ciężkiej chorobie),
implikującym szkodę majątkową. Jej kompensata następuje w granicach omówionych przy naruszeniu
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obowiązku wykonania świadczenia zdrowotnego. Poza tym, istnieją przypadki wyjątkowe, w których
naruszenie przedmiotowego obowiązku skutkować będzie szkodą na mieniu pacjenta.
Szkoda na mieniu pacjenta może powstać z uwagi na niepouczenie go o alternatywnej
metodzie postępowania, której wybór wiązałby się z mniejszymi nakładami finansowych z jego strony.
Jeżeli pacjent poddałby się metodzie alternatywnej, będąc świadomym niedogodności jakich za niższą
cenę zakłada jej realizacja, wówczas jego stratę stanowi nadwyżka w cenie świadczenia zdrowotnego
wykonanego metodą dotychczasową nad ceną świadczenia zdrowotnego realizowanego metodą
alternatywną, o której nie wiedział (np. gastroskopia standardowa i kapsułka endoskopowa)1271.
Kompensata szkody z tytułu naruszenia obowiązku informacyjnego w zakresie, w jakim stanowi
objaśnienie terapeutyczne, następuje w granicach nakreślonych powyżej przy szkodzie wywołanej
naruszeniem obowiązku udzielenia świadczenia zdrowotnego. Stanowi przejaw błędu medycznego. W
kategoriach szkody na mieniu należy tutaj upatrywać wydatków poczynionych na aktywności, których
należycie poinformowany pacjent nie podjąłby, wiedząc o istniejącym z ich strony bezpośrednim
zagrożeniu (np. świadczeniodawca nie poinformował pacjentki, że w czasie ciąży absolutnie nie
powinna podejmować określonych aktywności sportowych. Nieświadomość tego faktu doprowadziła
do intensywnego korzystania z siłowni, a w efekcie poronienia. Wydatek poczyniony na zakup karnetu
jest szkodą pacjentki).
Dodatkowo, szkoda na mieniu może wynikać z przedstawienia informacji nadmiernej1272, która
pacjenta przestraszy, stymulując do bezzasadnego poddania się badaniom dodatkowym u innych
świadczeniodawców (np. pacjent poinformowany o rzekomej konieczności amputacji palca dokonuje
pogłębionej diagnostyki i umawia dodatkowe konsultacje u innych świadczeniodawców). Należy
zaakcentować, że odpowiedzialność za informację nadmierną może nastąpić jedynie wtedy, gdy w
oparciu o reguły aktualnej wiedzy medycznej, modelowy świadczeniodawca, na podstawie zebranego
materiału, nie stwierdziłby uzasadnionych podstaw do przekazania pacjentowi informacji na drodze,
w jakiej to nastąpiło oraz gdy forma podania informacji mogła u modelowego pacjenta wytworzyć
przekonanie o istnieniu zagrożenia.
Naruszenie obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej może prowadzić do szkody na
osobie przejawiającej się w naruszeniu jej dóbr osobistych, zwłaszcza zdrowia, godności i czci. Do
uszczerbku na zdrowiu dochodzi w szczególności, gdy świadczeniodawca zaniechał prowadzenia
dokumentacji, sporządzał ją sprzecznie z wymaganiami przepisów odrębnych, odmówił jej wydania lub
popadł w zwłokę z jej wydaniem, opóźniając leczenie pacjenta i narażając go na ponoszenie
zwiększonych wydatków z powodu rozciągnięcia go w czasie, przetrwałego łagodzenia towarzyszących
skutków ubocznych, dłuższej rekonwalescencji, czy konieczności poddania się metodom bardziej
kosztochłonnym, gdyż tylko te przystawały do zmagań z zaawansowanym schorzeniem. Kompensata
szkody majątkowej wywołanej uszczerbkiem na zdrowiu tak, jak w przypadku naruszenia obowiązku
udzielenia świadczenia zdrowotnego, obejmuje wszystkie wynikłe stąd koszty.
Naruszenie dóbr osobistych w postaci godności i czci następuje poprzez zamieszczenie w
dokumentacji informacji niezgodnych z rzeczywistością. Wówczas, podlegającą kompensacie szkodą
pacjenta będą wszelkie wydatki, jakie zmuszony został ponosić z uwagi na zamieszczenie fałszywego
wpisu (np. wzrost składki na prywatne ubezpieczenia), niezbędne dla jego usunięcia (np. koszty obsługi
prawnej), jak też utrata przychodów (np. gdy ich treść bezpośrednio rzutuje na odmowę przyznania
1271

B.R. Kern, Handbuch…, s. 838.
Odmiennie: R. Tymiński, Odpowiedzialność lekarza za udzielenie informacji nadmiernej, PiM 1/2012, s. 57.
De lege lata Autor nie znajduje podstaw do przypisania świadczeniodawcy odpowiedzialności za informację
nadmierną. Na temat możliwości ponoszenia odpowiedzialności za informację nadmierną wzmiankują w swoich
pracach: M. Nesterowicz, Prawo…, s. 190 i M. Świderska, Zgoda…, s. 129-130. Co prawda autorzy nie wyrażają
tego wprost, lecz wydźwięk ich wypowiedzi, w której odwołują się do doświadczeń niemieckich, pozwala
wnioskować, iż dopuszczają możliwość poniesienia tej odpowiedzialności także w polskim stanie prawnym.
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świadczenia). Oprócz naprawienia szkody pacjent może żądać sprostowania treści dokumentacji
odwołując się do art. 16 r.o.d.o. (art. 32 u.o.d.o.)
Naruszenie obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej może skutkować również szkodą
na mieniu pacjenta. Stanie się tak wówczas, gdy świadczeniodawca z przyczyn od siebie zależnych
doprowadził do jej unicestwienia lub przed nim nie ustrzegł (np. zaniedbania świadczeniodawcy w
utrzymaniu należytego stanu instalacji budynku doprowadziły do pożaru lub zalania pomieszczenia
archiwum, a odpowiednio dalej do spalenia lub rozmycia treści dokumentów). Jeżeli wobec utraty
danych relewantnych, pacjent będzie zmuszony do ponownego poddania się badaniom, których wyniki
są niezbędne do odebrania innych świadczeń zdrowotnych, koszt ich ponownego wykonania stanowi
jego stratę, za którą odpowiedzialny pozostaje świadczeniodawca. Jeżeli treść dokumentacji z innych
przyczyn jest nieczytelna, pacjentowi przysługuje roszczenie o wydanie czytelnego egzemplarza.
Pacjenta obciążają jedynie koszty wydania dokumentacji, z której jest w stanie skorzystać sam, czy to
za pomocą innego świadczeniodawcy. Innym przykładem będzie sytuacja, w której nieodnotowanie
okoliczności istotnej spowoduje konieczność ponownego wykonania badania i poniesienia raz jeszcze
jego kosztów.
Naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy prowadzi zasadniczo do szkody na osobie,
polegającej na naruszeniu dobra osobistego w postaci prywatności i poufności informacji związanych
z pacjentem. Ujawnienie informacji lub ich wyciek z powodu nienależytego zabezpieczenia przed
osobami trzecimi może wywołać uszczerbek na zdrowiu pacjenta (np. depresję spowodowaną zmianą
nastawienia do niego przez otoczenie). Wówczas naprawienie wynikającej z tego zdarzenia szkody
majątkowej obejmuje wszelkie koszty. Obok przykładów podanych podczas opisywania szkody
wynikłej z naruszenia obowiązku udzielenia świadczenia zdrowotnego, można wskazać także na
wydatki związane ze zmianą miejsca zamieszkania, czy zmianą pracy. Wyjście na jaw informacji o
pacjencie treści niepopularnej społecznie (np. informacje o orientacji seksualnej, nosicielstwie wirusa
HIV) może także stanowić bezpośrednią przyczynę szkód wyrządzanych przez otoczenie pacjenta na
jego mieniu (np. utrata pracy, utrata zleceń, umieszczanie ksenofobicznych napisów na nieruchomości
pacjenta)1273.

3. Szkoda majątkowa świadczeniodawcy
O ile naruszenie więzi obligacyjnej przez świadczeniodawcę może wywołać szkodę na osobie
(majątkową i niemajątkową) oraz mieniu pacjenta, o tyle niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania przez pacjenta prowadzi niemal1274 wyłącznie do szkody na mieniu świadczeniodawcy.
Świadczenie pacjenta lub osoby trzeciej polegające na zapłacie uzgodnionego wynagrodzenia,
realizuje majątkowy interes świadczeniodawcy, prowadząc do jego umownego zaspokojenia. W razie
odebrania przez pacjenta świadczenia zdrowotnego i jednoczesnego nieuiszczenia ceny lub
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Problem jest poważny, gdyż dyskryminacja światopoglądowa nie przejawia się wyłącznie w wyrządzeniu
szkód na mieniu, lecz przede wszystkim na osobie. Upublicznienie kontrowersyjnej informacji może prowadzić
do poważnego i trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego przez sprawców przestępstw na tle
światopoglądowym. W takim przypadku problematycznym może być ustalenie, czy zachowanie
świadczeniodawcy pozostaje w adekwatnym związku przyczynowym z całością szkody. Możliwość przypisania
świadczeniodawcy odpowiedzialności za szkodę in solidum ze sprawcami przestępstwa należy rozstrzygać na
gruncie konkretnego stanu faktycznego.
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Wyjątkiem będzie szkoda na osobie świadczeniodawcy wynikła z niewykonania przez pacjenta obciążających
go powinności, np. uprzedzenia o nosicielstwie wirusa choroby zakaźnej, o czym była mowa w dziale III.VI.III.2 (s.
324).
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niezapłacenia jej w uzgodnionej wysokości, roszczenie świadczeniodawcy o zapłatę ceny przekształca
się w roszczenie o zapłatę odszkodowania w wysokości odpowiadającej cenie lub brakującej jej części.
Roszczenie odszkodowawcze przysługuje świadczeniodawcy także wówczas, kiedy nie spełnił
ciążącego na nim świadczenia, lecz był gotów to czynić w czasie i miejscu jego odbioru przez pacjenta.
Jak już wskazałem w dziale III.IV.I (s. 198), umówienie terminu wizyty utożsamiam z zawarciem umowy
z odroczonym terminem spełnienia świadczeń. Niepodjęcie świadczeniodawcy na wizycie domowej lub
niestawienie się pacjenta na termin, powoduje popadniecie w zwłokę z odbiorem świadczenia, które
dłużnik gotów był spełnić. Przedmiotowa umowa wymaga ścisłego i konsekwentnego współdziałania
stron, dlatego zastosowanie znajduje art. 486 k.c. Wierzyciel dopuszcza się zwłoki, gdy bez
uzasadnionego powodu uchyla się od przyjęcia zaofiarowanego świadczenia, bądź odmawia dokonania
czynności, bez której świadczenie nie może być spełnione, bądź oświadcza dłużnikowi, że świadczenia
nie przyjmie. Nie chodzi więc o winę pacjenta, lecz ocenę, czy w okolicznościach danego przypadku
brak koniecznego współdziałania był uzasadniony, czy też nie1275. Oprócz powyższych przykładów
hipotezę tego przepisu realizują przypadki nieodwołania wizyty domowej, mimo iż dolegliwości
uzasadniające wezwanie świadczeniodawcy ustapiły, tak znacznego spóźnienia się pacjenta, że
niemożliwym jest wykonanie zaplanowanego świadczenia zdrowotnego1276, stawienia się pacjenta w
umówionym terminie przy jednoczesnej odmowie wyrażenia zgody1277, jak też odmowy dokonania
innej czynności faktycznej, poprzez którą następuje współdziałanie, polegające na stworzeniu
świadczeniodawcy warunków do spełnienia świadczenia zdrowotnego (np. przekazanie do chwilowej
pieczy personelu administracyjnego dziecka pacjenta, dotąd siedzącego na jego kolanach w czasie
wizyty stomatologicznej). Pomimo sprzeciwiającej się temu redakcji art. 486 § 2 k.c., zwłoki wierzyciela
upatrywałbym także wobec stawienia się pacjenta na termin w stanie, który uniemożliwia udzielenie
świadczenia zdrowotnego, pomimo uprzedniego dokonania przez świadczeniodawcę pouczenia (np.
pacjent miał przyjść na USG jamy brzusznej na czczo) lub bez niezbędnych dokumentów (np. bez
dokumentacji medycznej zawierającej informacje diagnostyczne).
Nakreśloną koncepcję można krytykować przy pomocy następujących argumentów. Po
pierwsze wskazując, że umówienie terminu wizyty nie stanowi zawarcia umowy z odroczonym
terminem spełnienia świadczeń, lecz jest wyłącznie uzgodnieniem o charakterze organizacyjnym.
Konsekwencją takiego stanowiska musi być twierdzenie o niemożliwości zastosowania art. 486 k.c. Jak
długo nie została zawarta umowa, tak długo nie powstał obowiązek spełnienia świadczenia, co w
efekcie oznacza, że nie można przyjmować istnienia zwłoki w jego odbiorze. Ta jest pochodną
zawiązanej uprzednio więzi obligacyjnej. Jak wskazałem wcześniej w dziale III.III.I (s. 198), wychodzę z
odmiennego założenia, które moim zdaniem lepiej zabezpiecza interesy stron, zwiększając także
pewność obrotu. W rezultacie dochodzę do odmiennych wniosków.
Po drugie, zastosowanie art. 486 k.c. wymaga, aby świadczenie dłużnika było
skonkretyzowane. Natomiast za takie nie można uznać świadczenia podmiotu wykonującego
działalność leczniczą, zwłaszcza spełnianego podczas pierwszej wizyty nowego pacjenta. Uważam, że
temu argumentowi należy przeciwstawić twierdzenie, że nie ma wątpliwości co do tego, że
przedmiotem umowy jest świadczenie zdrowotne. Przy tym, trzeba mieć na uwadze, iż jego treść
zostaje jedynie dopasowana do potrzeby zdrowotnej oznaczonego pacjenta, a to jest specyfiką tej
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Za wielu: K. Zagrobelny, Kodeks cywilny…, s. 909-910. Odmiennie: M. Gawrysiak, Wina jako przesłanka zwłoki
wierzyciela, RPEiS 1/1979, s. 48 i n.; W. Borysiak, System Prawa Medycznego…, s. 924. Autorzy wymagają
realizacji zasady zawinienia.
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W. Borysiak, System Prawa Medycznego…, s. 924.
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Podobnie: A. Niewęgłowski, Wyrok…, s. 143, Z. Banaszczyk, Właściwość…, s. 41, Tenże, System Prawa
Medycznego…, s. 340; P. Sobolewski, System Prawa Medycznego…, s. 417. Odmiennie: J. Ciszewski, Prawa
Pacjenta w aspekcie odpowiedzialności lekarza za niektóre szkody medyczne, Gdańska 2002, s. 417.
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umowy. W przeciwnym wypadku, art. 486 k.c. w ogóle nie znajdowałby zastosowania do umów o
świadczenie usług.
Trzeci kontrargument jest konsekwencją drugiego. Skoro świadczeniodawca, zawierając
umowę, zobowiązuje się wykonać bliżej nieokreślone świadczenie zdrowotne, to jak wyliczyć jego
szkodę w razie niestawiennictwa pacjenta? Pierwsza wizyta może ograniczać się do prostej konsultacji,
lecz także obejmować serię specjalistycznych badań. Zatem nie sposób przewidzieć, co w danych
okolicznościach świadczyłby dłużnik. Replikując, uważam, że jeżeli strony podczas uzgadniania
terminu, nie określiły na czym będą polegać działania medyczne, szkoda świadczeniodawcy opiewa
wyłącznie na wynagrodzenie podstawowe, które otrzymałby, gdyby pacjent stawił się na wizytę
konsultacyjną. Dopiero wówczas, gdy pacjent był umówiony na określone badania specjalistyczne lub
zabiegi, świadczeniodawca mógłby żądać odszkodowania według stawki dedykowanej takiej
aktywności.
Po czwarte, można wskazywać na odpowiednie stosowanie do zawartej umowy art. 746 § 1
k.c. W jego świetle pacjent, jako dający zlecenie, może je wypowiedzieć w każdym czasie. W takim
wypadku niestawienie się na umówiony termin stanowiłoby dorozumiane rozwiązanie umowy.
Uważam taki argument za niedopuszczalny. Pozostaje on w sprzeczności z wysłowionymi w art. 354
k.c. ogólnymi zasadami wykonywania zobowiązań, w świetle których wierzyciel powinien współdziałać
z dłużnikiem, zgodnie z treścią zobowiązania, w sposób odpowiadający celowi społecznogospodarczemu oraz zasadami współżycia społecznego i ustalonymi zwyczajami. Niezapowiedziane
nieprzychodzenie na umówione terminy jest wyrazem lekceważenia kontrahenta i świadectwem braku
szacunku dla jego osoby i czasu. Stanowi działanie godzące w zasady współżycia społecznego, w
szczególności zasadę przyzwoitości i lojalności względem drugiej strony umowy. Posługiwanie się tym
argumentem prowadziłoby do niczym nieuzasadnionego polepszenia sytuacji pacjenta kosztem
interesów świadczeniodawcy. Obrona przed roszczeniem świadczeniodawcy przy pomocy tego
argumentu powinna być poczytywana jako niezasługujące na ochronę nadużycie prawa. Z tego
względu odwołuję się do rozwiązań opisanych w dziale III.V.IV.2.1).b). (s. 223) zakładających
zastrzeganie obowiązku zapłaty określonej stawki wobec nieodwołania terminu wizyty na mniej niż 24
godziny przed jego nadejściem.
Po piąte, obciążanie pacjenta kosztami stanowi ograniczenie autonomii woli1278. Pacjent, choć
może wycofać zgodę na udzielenie świadczenia zdrowotnego w każdej chwili, nie będzie tego robił w
obawie przed koniecznością poniesienia wydatków. Replikując, należy kategorycznie odróżniać
stosunki zobowiązaniowie, jakie występują w zawiązanej relacji. Cofając zgodę, pacjent unicestwia
wewnątrzumowny stosunek upoważnienia. Przy tym, samostanowiący o sobie pacjent nie jest
zwolniony od ponoszenia konsekwencji swoich decyzji, a te mogą oddziaływać na interesy innych.
Jednostronne odwołanie zgody nie modyfikuje i nie może modyfikować skutków zawartego stosunku
podstawowego w ten sposób, że uchyla wynikający z niego, a obciążający pacjenta, obowiązek zapłaty
wynagrodzenia.
Pomimo zaprezentowania argumentów przeciwnych, uważam iż świadczeniodawca może
wywodzić z art. 486 k.c. roszczenie o zapłatę, które w tym wypadku przybierałoby postać
odszkodowania opiewającego na wynagrodzenie, którego nie otrzymał, a jakie mógłby odebrać za
świadczenie zdrowotne, które prawdopodobnie by udzielił, pomniejszone o zaoszczędzone koszty (np.
koszt użycia sprzętu lub materiałów). Ponadto, warunkiem skuteczności roszczenia świadczeniodawcy
jest wykazanie, że w tym samym czasie mógł podjąć innego pacjenta, czego nie zrobił licząc na
stawiennictwo poprzedniego1279.
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J. Ciszewski, Prawa pacjenta…, s. 49; P. Zawadzki, Oświadczenia podobne do oświadczeń woli – przebaczenie
i zgoda, PP UW 2/2007, s. 148-149.
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określony lekarz działający w oparciu o umowę cywilnoprawną, nieskuteczną będzie obrona pacjenta polegająca
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W razie rozwiązania umowy przez pacjenta, świadczeniodawcy przysługuje roszczenie o
zapłatę części wynagrodzenia odpowiadającego jego dotychczasowym czynnościom. Odmowa zapłaty
powoduje przekształcenie roszczenia o zapłatę części ceny w roszczenie o naprawienie szkody
odpowiadającej wysokości części wynagrodzenia wraz z odsetkami. Warunkiem uzasadniającym to
żądanie jest, aby wykonane czynności miały znaczenie dla pacjenta lub też obiektywnie mogłyby mieć
(były celowe), gdyby pacjent nie rozwiązał umowy. Skoro pacjent nie ma obowiązku zapłaty
wynagrodzenia za świadczenie, które nie ma lub nie może mieć dla niego żadnego znaczenia, to tym
bardziej może się uchylić od płatności części wynagrodzenia za fragment takiego świadczenia.
Dodatkowo aktualność zachowują uwagi poczynione w dziale II.III.III. (s. 152), wobec czego w
tym miejscu ograniczam się do stwierdzenia, że także na podstawie art. 746 § 1 k.c. in fine
świadczeniodawcy przysługuje roszczenie odszkodowawcze w razie rozwiązania przez pacjenta umowy
bez ważnego powodu.
Od dotychczas omówionych roszczeń odszkodowawczych należy odróżnić roszczenie o zwrot
wydatków poczynionych w celu należytego wykonania umowy. Rozwiązanie umowy przez pacjenta
powoduje, że wydatki poniesione na poczet wykonania zobowiązania nie zostaną pokryte z
otrzymanego wynagrodzenia i jako koszt pozostaną przy świadczeniodawcy. Z reguły będą to wydatki
na specjalnie zamówione oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta wyroby medyczne,
niezbędne do udzielenia świadczenia zdrowotnego (np. soczewki, protezy, zastawki, korony zębowe
itp.), środki lecznicze lub środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które wymagają podania w
wyjątkowych okolicznościach faktycznych.
Wydatki mogą być pierwotnie poczynione przez świadczeniodawcę lub też ich poniesieniu
może służyć pobranie zaliczki na zasadach określonych w odpowiednio stosowanym art. 743 k.c.
Wówczas, w razie rozwiązania umowy przez pacjenta, zaliczka nie ulega zwrotowi w zakresie, w jakim
stanowi pokrycie poniesionych wydatków. Jeżeli pacjent nie znajduje się w stanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego, świadczeniodawca może uzależnić poczynienie wydatku, a tym samym wstrzymać
przygotowania do spełnienia swojego świadczenia, od uiszczenia na ten cel zaliczki.
Roszczenie o zwrot nie obejmuje wydatków poczynionych na powszechnie używane materiały
i narzędzia, znajdujące ogólne zastosowanie podczas udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz bliżej
nieokreślonego pacjenta. Dochowanie należytej staranności wymaga od świadczeniodawcy
utrzymywania stałego zaplecza uniwersalnych środków rzeczowych niezbędnych w zwykłym toku
świadczenia takich usług.
W przypadku nieodwołania wizyty, podczas której świadczeniodawca miał podjąć aktywność
związaną z wcześniej poczynionymi wydatkami, roszczenie o ich zwrot podlega konsumpcji przez
roszczenie o zapłatę odszkodowania wobec popadnięcia pacjenta w zwłokę. Jeżeli jednak
świadczeniodawca nie byłby w stanie wykazać, iż w czasie niedoszłej wizyty miał możliwość
świadczenia na rzecz innej osoby, sąd powinien rozważyć zasądzenie zwrotu wydatków. Zwrot
wydatków należy się świadczeniodawcy nawet jeżeli pacjent stosowanie do powziętych uzgodnień
zawiadomił na więcej niż 24 godziny, że nie stawi się na wizytę, rezygnując definitywnie z odebrania
świadczenia. Zadośćuczynienie wymogom klauzuli ograniczającej prawo rozwiązania umowy nie
zwalnia pacjenta z obowiązku zwrotu wydatków.

na wykazywaniu, że strona przeciwna rozlicza się z lekarzem wyłącznie na zasadach fee for service.
Świadczeniodawca nie poniósł wydatku z tytułu wynagrodzenia lekarza, jednak jednocześnie utracił dochód, na
który liczył.
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4. Szkoda niemajątkowa
Zgodnie z dominującym poglądem doktryny1280 i orzecznictwa1281 na gruncie obecnie
obowiązującej kodeksowej regulacji prawa zobowiązań umownych nie ma możliwości dochodzenia
przez wierzyciela naprawienia szkody niemajątkowej. Roszczenie o zadośćuczynienie przysługuje
wyjątkowo na podstawie pozakodeksowych przepisów szczególnych1282 albo w ramach reżimu
deliktowego, dzięki instytucji zbiegu roszczeń (art. 443 k.c.), w razie wykazania, że naruszenie więzi
obligacyjnej stanowi jednocześnie czyn niedozwolony1283. Roszczenie o zadośćuczynienie może
przysługiwać także w wyniku powzięcia między stronami umownych uzgodnień, tak co do podstaw
jego dochodzenia, jak i wysokości.
Pogląd dominujący utrwalił się z uwagi na następujące argumenty. Biorąc pod uwagę względy
historyczne, k.c. nie zawiera odpowiednika art. 242 k.z., który umożliwiał odpowiednie stosowanie
przepisów o naprawieniu szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym do odpowiedzialności
kontraktowej1284. Po drugie, wykładnia językowa art. 361 § 2 k.c. prowadzi do wniosku, że przepis ten
wyznacza granice odpowiedzialności odszkodowawczej, odnosząc ją do straty i utraconych korzyści (tj.
szkody majątkowej). Art. 361 jest umieszczony w tytule pierwszym księgi trzeciej k.c., poświęconym
przepisom ogólnym o zobowiązaniach, znajdującym zastosowanie w każdym z reżimów
odpowiedzialności. Kompensata w szerszych granicach następuje tylko, jeżeli istnieje ku temu
szczególna podstawa prawna1285. Trzeci argument, będący konsekwencją drugiego, a w dalszej mierze
odwołujący się do analizy systemowej, polega na stwierdzeniu, że przepisy dające podstawę do
zasądzenia zadośćuczynienia, tj. wykroczenia poza granicę szkody majątkowej (art. 445, art. 448),
zostały umieszczone w tytule szóstym k.c., poświęconym czynom niedozwolonym. Wobec tego,
1280
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systemowo przypisano je do odpowiedzialności deliktowej, poza którą nie ma możliwości naprawienia
krzywdy1286. Dla wzmocnienia tego poglądu, jego zwolennicy odwołują się także do konstrukcji dóbr
osobistych, których charakter przesądza, że ich naruszenie może nastąpić tylko przez czyn
przejawiający się bezprawnością bezwzględną1287. Po czwarte, istota szkody majątkowej i
niemajątkowej różni się. Pierwsza cechuje się wymiernością, pozwalającą na automatyzm
przyznawania odszkodowania po spełnieniu przesłanek warunkujących jego zasądzenie. Natomiast
krzywda, jako niewymierna, podlega uznaniu w zasadzie i wysokości, stąd jej kompensacja musi
wymagać rozwagi ograniczając sposobność automatycznego działania1288. Po piąte, podnosi się, że
generalne otwarcie możliwości dochodzenia zadośćuczynienia w ramach reżimu odpowiedzialności
kontraktowej, prowadziłoby do obstrukcji pracy sądów powszechnych z powodu nadmiaru
powództw1289. Jako szósty argument funkcjonuje groźba wzrostu cen, spowodowanego zwiększeniem
ryzyka uczestniczenia w obrocie gospodarczym1290.
Pomimo trwania w orzecznictwie dotychczasowego przekonania na temat zakresu uszczerbku
podlegającego kompensacji ex contractu1291, coraz więcej przedstawicieli doktryny wskazuje, że
obecna regulacja k.c. nie przystaje do potrzeb obrotu. Niektórzy przedstawiają własne propozycje
zmian legislacyjnych1292, inni prezentują interpretacje mające pozwalać dochodzić zadośćuczynienia w
ramach reżimu obligacyjnego już obecnie1293. Niewątpliwie, w literaturze zarysowała się tendencja
dostrzegająca potrzebę otwarcia reżimu kontraktowego na możliwość kompensaty nie tyle krzywdy,
co wręcz szkody niemajątkowej, znajdując wyraz w propozycjach legislacyjnych Komisji Kodyfikacyjnej
Prawa Cywilnego1294.
Przeciwnicy dominującego stanowiska wskazują, że dochodzenie zadośćuczynienia ex
contractu jest dopuszczalne już w obecnym stanie prawnym. Argumentują, że brak w k.c.
odpowiednika art. 242 k.z. jest zwykłym przeoczeniem. Analiza historii prac legislacyjnych nad k.c.
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przemawia za tym, iż ustawodawca nie miał zamiaru ograniczać zakresu kompensacji w ramach reżimu
kontraktowego1295. W przeciwnym razie wprowadzenie k.c. wiązałoby się ze świadomym
pogorszeniem sytuacji poszkodowanego. W dalszej kolejności orędownicy zmiany dominującego
poglądu, argumentują, że ograniczenie możliwości kompensacji uszczerbków o charakterze
niemajątkowym pozostaje w sprzeczności z ogólną dyrektywą pełnej kompensacji szkody, odnoszącą
się także do uszczerbków o charakterze niemajątkowym1296. Trudno jest wskazać racjonalne powody,
które miałyby uzasadniać odmienny zakres kompensacji tej samej szkody, w zależności od innych
podstaw odpowiedzialności odszkodowawczej. Jej reżimy mogą się różnić przesłankami, lecz nie
powinny oferować różnego zakresu kompensaty1297. Po trzecie, wykładnia systemowa nie powinna
odgrywać istotnej roli interpretacyjnej, gdyż nie jest wykładnią pierwszego stopnia. Pełni funkcję
uzupełniającą względem reguł językowych. Treść art. 445 i 448 k.c. wskazuje na ich ogólny charakter,
nie wiążąc możliwości zadośćuczynienia jedynie z krzywdą wywołaną czynem niedozwolonym 1298.
Lokalizacja przepisów nie powinna być przesądzająca. Ustawodawca zamieścił przepisy o sposobie
wynagradzania szkód na osobie w ramach deliktów dlatego, że uszkodzenie ciała zawsze wywołuje
odpowiedzialność deliktową, a tylko niekiedy odpowiedzialność kontraktową. Jeżeli jednak ta ostatnia
wchodzi w rachubę, odpowiednie przepisy powinny znaleźć zastosowanie w drodze analogii1299.
Argumentów dostarcza również obserwacja tendencji europejskich do rozszerzania roli prawa
cywilnego, jako regulatora interesów niemajątkowych, ujawnianej zwłaszcza poprzez propozycje
kodyfikacyjne prawa obligacyjnego1300. Jednocześnie, przywołuje się dyrektywę Rady z dnia 13 czerwca
1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek (90/314/EWG), której art. 5 nie
wskazuje, czy kompensacie podlega szkodę majątkowa czy niemajątkowa, wobec czego przepis
powinien być interpretowany jako przyznający możliwość kompensacji każdej z nich, jeśli wynikają z
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Piątą grupę stanowią argumenty
funkcjonalne pokazujące, że niejednokrotnie krzywda towarzysząca naruszeniu więzi obligacyjnej jest
bardziej dotkliwa niż szkoda majątkowa. Tradycyjne podejście do rozważanej problematyki sprawia, że
istotny zakres interesów podmiotów prawa cywilnego pozostaje niechroniony1301. Sankcja
odszkodowawcza bywa mało atrakcyjna, zwłaszcza w sferze świadczenia usług, gdzie z natury rzeczy
wymierność szkody i adekwatność odszkodowania do rozmiarów tejże szkody nie kształtują się w
praktyce sądowej korzystnie1302. Kompensacja krzywdy ex contractu grozi obstrukcją pracy sądów tylko
wówczas, gdyby zadośćuczynienie pozostawałoby do uzyskania za każde naruszenie zobowiązania, co
przecież nie zasługuje na aprobatę1303. Natomiast skutki ekonomiczne w postaci wzrostu cen nie są
przekonujące, gdyż ten punkt widzenia pomija pozytywne konsekwencje prewencyjne ochrony w
postaci dyscyplinowania dłużnika, skłaniając do przyjęcia należytej postawy względem wierzyciela1304.
Na koniec warto odnotować jeszcze argument sprawiedliwościowy, zgodnie z którym wiązanie
zadośćuczynienia tylko z czynem niedozwolonym nakłada na poszkodowanego nadmierny ciężar
wykazania winy, który to problem nie jest tak dotkliwy przy odpowiedzialności kontraktowej1305.
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De lege lata utożsamiam się z obowiązującym poglądem. Nagła zmiana linii orzeczniczej,
dopuszczająca naprawienie szkody niemajątkowej ex contractu grozi zbytnim chaosem i wydaje się nie
do pogodzenia z postulatem pewności prawa w demokratycznym państwie prawnym. Nie sposób
jednak odmówić racji tym argumentom, że w przypadku niektórych umów możliwość dochodzenia
jedynie naprawienia szkody majątkowej nie daje wierzycielowi właściwie żadnej ochrony jego
interesów, co w rezultacie osłabia charakterystyczną dla stosunków prawa prywatnego równowagę
jego stron. Stąd też, podzielam pogląd de lege ferenda o potrzebie otwarcia reżimu odpowiedzialności
kontraktowej na możliwość dochodzenia zadośćuczynienia. Dotyczyłoby to tych stosunków
obligacyjnych, poprzez które zaspokajany byłby wiadomy stronom i uznawany w społeczeństwie za
godny ochrony, interes niemajątkowy wierzyciela. Właściwym przykładem jest tu właśnie umowa o
świadczenie zdrowotne. Obserwacje obrotu skłaniają do wniosku, że jej niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zasadniczo wywołuje większą szkodę niemajątkową niż majątkową. Pozbawienie pacjenta
możliwości naprawienia krzywdy ex contractu, czyni reżim odpowiedzialności obligacyjnej (pomimo
licznych dobrodziejstw) niemal bezużytecznym w sprawach medycznych. Pacjenci masowo formułują
roszczenia w oparciu o przepisy o czynach niedozwolonych, gdyż jedynie te przewidują możliwość
kompensaty, którą są głównie zainteresowani.
W literaturze podkreśla się, że sytuacja pacjenta jest dużo korzystniejsza niż wierzyciela innej
umowy. Ta korzyść polega na możliwości uzyskania pełniejszej kompensaty, obejmującej również
interesy niemajątkowe. Pacjent może korzystać z dodatkowej, pozakodeksowej podstawy prawnej dla
dochodzenia swoich roszczeń w postaci 4 u.p.p. Przepis pozwala egzekwować zadośćuczynienie z
tytułu zawinionego naruszenia praw pacjenta.
Obecnie nie budzi wątpliwości, że art. 4 u.p.p. jest samodzielną podstawą prawną roszczenia
o zadośćuczynienie. Przemawiają za tym argumenty wywodzone z wykładni historycznej, systemowej,
językowej i celowościowej. Przede wszystkim art. 4 u.p.p. jest odpowiednikiem art. 19a u.z.o.z., na
gruncie którego ukuto pogląd o możliwości wykorzystania go, jako samodzielnej podstawy prawnej
roszczenia. Linia orzecznicza wypracowana w czasie obowiązywania u.z.o.z. zachowuje aktualność
obecnie, gdyż odmienności art. 4 u.p.p. względem poprzednika polegają wyłącznie na rozszerzeniu
zakresu zastosowania, a mianowicie poszerzeniu katalogu praw, których naruszenie usprawiedliwia
formułowanie przedmiotowego roszczenia oraz możliwości dochodzenia go na gruncie każdej relacji
wytworzonej na rynku zdrowia, bez wcześniejszego ograniczenia, jakim były jedynie zakłady opieki
zdrowotnej. Przesłanki tej odpowiedzialności nie uległy zmianie.
Po drugie, analizując art. 4 u.p.p. systemowo, oczywiście widoczne jest umieszczenie go w
osobnej od k.c. ustawie. W ten sposób ustawodawca podkreśla odrębność tej regulacji od rozwiązań
kodeksowych, wykluczając powiązanie jej z którymkolwiek z reżimów odpowiedzialności. Motywacją
dla umiejscowienia przepisu w osobnym od k.c. akcie prawnym, a zarazem potwierdzeniem jego
samodzielności, są różnice co do konstrukcji i treści praw pacjenta i dóbr osobistych, o czym będzie
mowa niżej. Systemowa samodzielność art. 4 u.p.p. czerpie uzasadnienie także z praktyki obrotu,
bowiem prawa pacjenta znajdują zastosowanie do każdej relacji między świadczeniodawcą a
pacjentem, niezależnie od podstawy prawnej jej nawiązania, w szczególności niezależnie od tego, czy
świadczenie zdrowotne jest spełniane w ramach publicznego, czy niepublicznego systemu ochrony
zdrowia. Uniwersalność charakteru art. 4 u.p.p. podkreśla umieszczenie go w rozdziale pierwszym
u.p.p., poświęconym przepisom ogólnym.
Po trzecie, wykładnia językowa przepisu nie wskazuje na istnienie formuł słownych
dyskredytujących jego zastosowanie w jednym bądź drugim reżimie odpowiedzialności albo
skonsumowaniu go w całości przez jeden z nich. Co prawda, art. 4 u.p.p. odwołuje się do art. 448 k.c.,
umieszczonego w reżimie odpowiedzialności deliktowej, jednakże nie można wyprowadzać z tego
faktu wniosków, iż roszczenie z tytułu naruszenia praw pacjenta jest realizowane tylko w tym reżimie.
Już sama celowość zlokalizowania przepisu przewidującego zadośćuczynienie za naruszenie dobra
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osobistego w art. 448 k.c., jako przepisie reżimu odpowiedzialności deliktowej, jest przez doktrynę
krytykowana1306. Wskazuje się, że przepis ten jest ściślej związany z reżimem ochrony dóbr osobistych,
wobec czego powinien być umieszczony w księdze pierwszej k.c. Nadto, odwołanie do art. 448 k.c.
należy raczej wiązać z tym, że pomimo pewnych różnic, prawa pacjenta wciąż znajdują podobieństwa
z prawami podmiotowymi osobistymi. Te z kolei są chronione w ramach i na zasadach opisanych w art.
23-24 w zw. z art. 448 k.c. Posłużenie się art. 448 k.c. wydaje się być najbardziej racjonalne z
konstrukcyjnego punktu widzenia i nie może stanowić uzasadnienia dla związania art. 4 u.p.p.
wyłącznie z reżimem odpowiedzialności deliktowej. Dodatkowo, odwołanie do art. 448 k.c. pozwala
zastosować utrwalone w orzecznictwie kryteria zasądzania zadośćuczynienia1307.
Wreszcie, wykładnia celowościowa i prokonstytucyjna pozwala wyprowadzić założenie o
konieczności rozszerzania ochrony roztaczanej nad prawami pacjenta i nieograniczania jej do jednego
reżimu odpowiedzialności, jeśli brak istotnych przeszkód dla udzielania jej w każdym z nich. Jeżeli
prawa pacjenta czerpią swoje uzasadnienie z wartości, których ochrona jest deklarowana na poziomie
konstytucyjnym, to ustawodawca powinien pomnażać możliwości realizacji tej ochrony na różne
sposoby.
Samodzielność art. 4 u.p.p. nie oznacza, iż jest to przepis szczególny, a zatem wyłączający
możliwość korzystania z ochrony dóbr osobistych, jaką przewiduje k.c., czy też przepisów o czynach
niedozwolonych1308. Należy go interpretować jako źródło alternatywnej ochrony, realizowanej w
przystępniejszy dla pacjenta sposób.
Roszczenie o zadośćuczynienie z tytułu naruszenia praw pacjenta przysługuje wyłącznie jednej
stronie relacji, tj. pacjentowi. To oznacza, że zasadniczo1309 zadośćuczynienia może dochodzić jedynie
osoba bezpośrednio pokrzywdzona1310.
Roszczenie nie przysługuje formalnemu kontrahentowi świadczeniodawcy, który zawarł z nim
umowę na rzecz osoby trzeciej. Ponadto, roszczenie nie przysługuje świadczeniodawcy. Nie stanowi to
żadnego przeoczenia legislacyjnego, gdyż świadczeniodawca realizując umowę, zmierza do
zaspokojenia własnego interesu majątkowego. W konsekwencji, ewentualna szkoda wyrządzona przez
pacjenta niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania, będzie miała charakter
majątkowy, a jej naprawienie nastąpi poprzez zapłatę odszkodowania na podstawie art. 471 k.c.
Uzasadnieniem dla wypłaty zadośćuczynienia jest krzywda, wynikająca z naruszenia przez
świadczeniodawcę praw pacjenta, zredagowanych w u.p.p. Naruszenie innych praw pacjenta, np.
sformułowanych w innych ustawach lub uzgodnionych przez strony umownie, nie daje podstawy do
budowania roszczenia o zadośćuczynienie na podstawie art. 4 u.p.p. W takim wypadku,
zadośćuczynienia można dochodzić, gdy przewiduje to sama umowa lub w ramach reżimu ochrony
dóbr osobistych, jeżeli z naruszenia umownego prawa pacjenta można wywieść naruszenie dobra
osobistego.

1306

M. Ciemiński, Naprawienie…, s. 385-386; M. Safjan, Naprawienie krzywdy…, s. 258, 274-275; A. Mączyński,
Zadośćuczynienie…, s. 250; M. Nesterowicz, Zadośćuczynienie…, s. 23.
1307
M. Ciemiński, Naprawienie…, s. 358.
1308
Odmiennie: J. Jończyk, Naprawienie szkody (krzywdy) pacjenta w związku z ubezpieczeniem zdrowotnym PS
9/2003, s. 41. Autor twierdził o odrębności roszczenia, wykluczając kumulatywny zbieg z roszczeniami z k.c.
1309
Wyjątkiem jest uprawnienie małżonka, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia w linii prostej lub
przedstawiciela ustawowego do żądania rekompensaty za naruszenie prawa pacjenta do umierania w spokoju i
godności.
1310
Naruszenie prawa pacjenta może jednocześnie oddziaływać na sferę interesów osób trzecich. W takim
przypadku osoby inne niż pacjent powinny poszukiwać ochrony nie w u.p.p., lecz na gruncie k.c., wykazując, że
naruszenie praw pacjenta można jednocześnie utożsamić z naruszeniem ich dobra osobistego.
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Doktryna prawa nie prezentuje jednolitego poglądu na temat statusu praw pacjenta. Mówi się
o nich, jako o prawach człowieka1311, publicznych prawach podmiotowych1312, dobrach osobistych1313,
czy wręcz interesach niemajątkowych, którym ustawodawca udzielił ochrony z uwagi na podobieństwo
do dóbr osobistych1314.
Osobiście poczytuje prawa pacjenta jako konkretyzację praw człowieka, w pewnej mierze
podobnych do praw podmiotowych osobistych, chroniących dobra osobiste i interesy niemajątkowe
osób, które znalazły się w określonej sytuacji faktycznej (relacji z świadczeniodawcą), niezależnie od
podstawy prawnej jej nawiązania. Za ich pomocą ustawodawca daje wyraz ochronie przysługujących
człowiekowi wartości uznanych za doniosłe, a eksponowanych na wzmożone ryzyko naruszenia z uwagi
na szczególną sytuację życiową, zdrowotną i motywacyjną, w której się znalazł. Jednocześnie, za ich
pomocą ustawodawca wskazuje pożądany przez siebie model postępowania z taką osobą, aby wartości
te nie doznały uszczerbku, ewentualnie, aby rozstrzygnąć problem udzielenia pierwszeństwa ochrony
w razie ich kolizji lub kolizji z wartościami innych.
Prawa pacjenta nie wzbogacają w żadnej mierze katalogu praw człowieka, lecz je konkretyzują,
odnosząc do specyfiki danej sytuacji faktycznej. Niektóre z nich są bezpośrednią pochodną praw
człowieka, z kolei związek innych jest luźniejszy, co wymaga bardziej intensywnych zabiegów
wykładniczych. Prawa pacjenta są wtórne względem praw człowieka, a ich aktualizacja w danym
kontekście faktycznym zwraca uwagę na powszechność zastosowania przede wszystkim w relacjach o
charakterze horyzontalnym.
Prawa pacjenta nie stanowią praw podmiotowych osobistych. Wykazują względem nich pewne
podobieństwo, jak choćby to, że są związane z człowiekiem, przysługują mu osobiście, w konsekwencji,
nie są zbywalne, ani nie mają charakteru majątkowego. Z drugiej strony, występują między nimi istotne
różnice, tak co do konstrukcji, jak i treści. Nie chronią wyłącznie dóbr osobistych1315. Nie można stawiać
znaku równości między prawem pacjenta a dobrem osobistym. Prawo pacjenta co najwyżej jest polem
do rekonstrukcji dobra osobistego. Zabieg ten nie jest możliwy w każdym wypadku, bowiem szereg
praw pacjenta nie pozwala sformułować na ich gruncie żadnego dobra osobistego1316, lecz co najwyżej
pewien interes niemajątkowy, który ustawodawca zdecydował się chronić z uwagi na szczególną

1311

U. Drozdowska, Cywilnoprawna…, s. 71-79. M. Śliwka, Prawa pacjenta…, s. 38-39.
J. Bujny, Prawa pacjenta…, s. 24 i n.
1313
D. Karkowska, Ustawa…, s. 101;
1314
M. Ciemiński, Odszkodowanie za szkodę niemajątkową w ramach odpowiedzialności ex contractu, Warszawa
2015, s. 338-348.
1315
Dobra osobiste można rekonstruować na gruncie praw pacjenta określonych w art.: 6, 7, 8, 9, 13, 16, 20, 20a,
23, 33, 36 u.p.p. Trudno wywodzić jakiekolwiek dobro osobiste z prawa pacjenta do: informacji o swoich prawach,
rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń, zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych, sprzeciwu
wobec opinii lub orzeczenia lekarskiego, dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, czy przechowywania rzeczy
wartościowych w depozycie.
1316
Podobnie: P. Dzienis, Zasady prawa medycznego, SP 2000/3-4, s. 122; S. Rudnicki, Zadośćuczynienie za szkodę
niemajątkową - glosa do wyroku SN z 21 listopada 2003 r., sygn. akt V CK 167/03, MP 10/2004, s. 476; A. Górski,
J. P. Górski, Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta, Pal. 5-6/2005, s. 89; U. Drozdowska,
Cywilnoprawna…, s. 200, 202, 369; W. Borysiak, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego 17 grudnia 2004 r.…, s. 294;
M. Ciemiński, Odszkodowanie…, s. 339. Również wypowiedź M. Safjana, Prawo i medycyna…, s. 159 wskazuje, że
nie każde naruszenie prawa pacjenta przesądza o naruszeniu dobra osobistego. Odmiennie, jakoby naruszenie
prawa pacjenta stanowiło naruszenie dobra osobistego: M. Kolasiński, Ochrona dóbr osobistych w prawie
medycznym, PiM nr 11 (vol. 4) 2002, s. 35, 41-42; D. Karkowska, Ustawa…, s. 134, 138. Odmienną tezę można
wyczytać również z uzasadnień niektórych orzeczeń, gdzie z niepokojącym automatyzmem sądy przyjmują, iż
znaczenie art. 4 u.p.p. polega na tym, że wskazuje on expressis verbis te naruszenia praw pacjenta, które
przesądzają o naruszeniu dobra osobistego. Tak: wyrok SA w Łodzi z dnia 27 listopada 2014 r. I ACa 745/14, LEX
nr 1623928; wyrok SA w Warszawie z dnia 10 marca 2015 r. VI ACa 651/14, LEX nr 1677099; wyrok SA w Łodzi z
dnia 25 listopada 2016 r., sygn. akt I ACa 636/16, LEX nr 2200323.
1312
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sytuację faktyczną. Naruszenie dobra osobistego daje podstawę do dochodzenia zadośćuczynienia
kompensującego powstałą w ten sposób krzywdę. Z kolei naruszenie prawa pacjenta daje podstawę
do zadośćuczynienia krzywdzie wywołanej nie tylko naruszeniem dobra osobistego, lecz także interesu
niemajątkowego. To oznacza, że krzywda na gruncie u.p.p. podlega szerszej kompensacie niż w k.c.
Jeżeli, pomijając zabiegi wykładnicze, przyjąć, że ochroną z u.p.p. objęte są wyłącznie dobra osobiste,
a nie także interesy niemajątkowe, to naruszenie tych praw pacjenta, które nie dają podstawy do
rekonstrukcji takiego dobra nie spotykałoby się z żadną reakcja prawa, pozostawiając pacjenta bez
ochrony. Tworzenie lex imperfecta poddawałoby racjonalność ustawodawcy w wątpliwość. Za
odmiennością praw pacjenta od dóbr osobistych przemawia także uregulowanie tych praw w
odrębnym od k.c. akcie ustawowym i tym samym oddzielenie reżimu ich ochrony od dóbr osobistych.
Ponadto, cechą charakterystyczną katalogu dóbr osobistych jest jego otwartość. Prawa pacjenta objęte
ochroną z art. 4 u.p.p. zostały enumeratywnie wyliczone.
Odnosząc się do treści praw pacjenta, to zasadniczo jest ona odmienna od treści praw
podmiotowych osobistych, co daje podstawy do wątpienia w ich całkowicie bezwzględny charakter.
Na szczególną uwagę zasługują zwłaszcza te wypowiedzi przedstawicieli doktryny, w których podkreśla
się, że cechą praw podmiotowych osobistych jest treściowe ubóstwo w określeniu pozytywnych
uprawnień podmiotu uprawnionego względem wartości niemajątkowych, przybierających postać dóbr
osobistych1317. W tym znaczeniu, obowiązki wynikające z praw podmiotowych osobistych mają
powszechny charakter, bowiem określają powszechnie obowiązujące zakazy ingerencji w sferę praw
podmiotowych. Natomiast, z prawami podmiotowymi pacjentów często wiążą się konkretne
uprawnienia, które w dalszej kolejności służą ochronie określonych wartości niemajątkowych. W ten
sposób wyznaczają od strony pozytywnej sferę odpowiednich zachowań świadczeniodawców,
przybierających niejednokrotnie formę obowiązku działania określonej treści. Skorelowanie
uprawnienia i obowiązku, jako istniejących wyłącznie w określonym kontekście sytuacyjnym, pozwala
argumentować, że prawa pacjenta wykazują cechy praw podmiotowych względnych, skutecznych tylko
między stronami relacji1318.
Odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw pacjenta jest oparta na zasadzie winy, co oznacza,
że sankcjonowane jest wyłącznie zachowanie świadczeniodawcy, polegające na umyślnym naruszenia
tych praw lub ich naruszeniu nieumyślnym wskutek niedbalstwa.

1317

B. Gawlik, Ochrona dóbr osobistych. Sens i nonsens koncepcji tzw. prawa podmiotowych osobistych, ZNUJ
1985/41, s.130
1318
M. Ciemiński, Odszkodowanie…, s. 345; tak też: U. Drozdowska, Cywilnoprawna…, s. 207-208, 369,
Odmiennie: M. Śliwka, Prawa pacjenta…, s. 33, Autor twierdzi, że większość praw pacjenta posiada charakter
bezwzględny. Wskazuje, że ich istotą jest możliwość korzystania przez pacjenta z przysługujących mu praw z
wyłączeniem innych osób. Uprawnieniu temu towarzyszy więc obowiązek nieingerowania w sferę zastrzeżoną
wyłącznie dla pacjenta. Autor jednak pomija wyżej podkreślone różnice konstrukcyjne, jak też fakty, iż tylko
nieliczni mogą naruszyć prawa pacjenta, jako że ich aktualizacja następuje jedynie w określonej sytuacji
faktycznej.
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Teza o samodzielności roszczenie z art. 4 u.p.p., skłania doktrynę1319 i orzecznictwo1320 do
wniosku, iż można je realizować w reżimie odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej1321. Z uwagi
na generalną tendencję rozstrzygania spraw o błędy medyczne w oparciu o przepisy o czynach
niedozwolonych, jak też wykorzystanie w konstrukcji dochodzenia rekompensaty za naruszenie praw
pacjenta art. 448 k.c., literatura przedmiotu koncentruje swoje rozważania na wzajemnej relacji art. 4
u.p.p., art. 445 k.c., i art. 448 k.c., zwłaszcza na problematyce zakresu zastosowania każdego z nich,
zbiegu roszczeń i ewentualnej konsumpcji. Brakuje opracowań poświęconych podobnej problematyce,
z tym, że odnoszącej się do relacji między art. 4 u.p.p. i art. 471 k.c., zwłaszcza próby wyjaśnienia tego,
co właściwie w praktyce oznacza możliwość zastosowania art. 4 u.p.p. ex contractu.
Powyższe twierdzenie uważam za wielce niefortunne, wręcz wprowadzające w błąd. Sugeruje
odbiorcy, iż wywodzone z art. 4 u.p.p. roszczenie o zadośćuczynienie jest roszczeniem umownym. Tak
w istocie nie jest. Będąc precyzyjnym, należałoby stwierdzić, że przedmiotowe roszczenie jest jedynie
realizowane wobec istnienia stosunku obligacyjnego. Innymi słowy, umowa o świadczenie zdrowotne
jest źródłem relacji, w której jedna ze stron występuje jako świadczeniodawca, a druga jako pacjent.
Jak wskazałem w dziale III.V.IV.2.5). (s. 235), prawa pacjenta zostały zredagowane w akcie rangi
ustawowej i jako przepisy powszechnie obowiązującego prawa, wzbogacają treść każdej umowy o
świadczenie zdrowotne z mocy art. 56 k.c. Skutki, jakie wywołuje umowa, nie ograniczają się wyłącznie
do tych wskazanych przez strony stosunku prawnego, ale obejmują także uprawnienia zredagowane w
u.p.p. i odpowiadające im obowiązki sformułowane w ustawach regulujących wykonywanie zawodów
medycznych. Oznacza to, że każde naruszenie praw pacjenta, opisanych w u.p.p., stanowi jednocześnie
nienależyte wykonanie umowy, a niekiedy jej niewykonanie w ogóle (uwagi zamieszczone w dziale
IV.I.II. (s. 332)). W konsekwencji naruszenie praw pacjenta stanowiących składnik treści zobowiązania
daje podstawę do dochodzenia naprawienia szkody majątkowej w oparciu o art. 471 k.c., jak też szkody
niemajątkowej na samodzielnej podstawie, jaką jest art. 4 u.p.p.
Dochodzenie każdego z tych roszczeń napotyka jednak na istotne odmienności. Pierwsze z
wymienionych, jest roszczeniem umownym, drugie tylko roszczeniem realizowanym wobec zawarcia
umowy. W rezultacie, dochodzący zadośćuczynienia pacjent nie odwołuje się do przepisów działu
drugiego i trzeciego tytułu siódmego księgi trzeciej k.c. (odpowiednio: Skutki niewykonania
zobowiązań oraz Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych), a to oznacza, że
nie korzysta z domniemania będącego dobrodziejstwem art. 471 k.c., ani z umownych postanowień,
które modyfikowałyby na jego korzyść zasadę lub zakres odpowiedzialności dłużnika. Odmienny
pozostaje również zakres znaczeniowy kluczowego dla ustalania odpowiedzialności terminu należytej
staranności na gruncie art. 355 k.c. i art. 8 u.p.p. (uwagi zawarte w dziale III.VI.II.1.5) (s. 262).
Samodzielność art. 4 u.p.p. wyraża się w tym, iż formułuje różne od reżimu deliktowego i
kontraktowego przesłanki odpowiedzialności. Pacjentowi przychodzi wykazać, że doszło do
zawinionego naruszenia praw pacjenta opisanych w u.p.p. Ponadto, jeżeli doniosłość krzywdy ma
rzutować na zakres zadośćuczynienia dochodzonego wobec naruszenia art. 6 i 8 u.p.p., konieczne jest
1319

J. Ciszewski, Prawa pacjenta…, s. 21; M. Safjan, Prawo i medycyna…, s. 158; A. Górski, J. P. Górski,
Zadośćuczynienie…, s. 88, M. Safjan, Kilka refleksji…, s. 11-12; J. Jończyk, Strony i stosunki powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego, PiM 1/2005, s. 39; M. Nesterowicz, Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę
w „procesach lekarskich”, PiP 3/2005, s. 16-17; M. Nesterowicz, Zadośćuczynienie…, s. 23-24; U. Drozdowska,
Cywilnoprawna…, s. 354; M. Śliwka, Prawa pacjenta…, s. 330, 347; M. Wałachowska, Glosa do wyroku z dnia 29
maja 2007 r. (V CSK 76/07, PS 5/2009), s. 106; M. Ciemiński, Odszkodowanie…, s. 357, 358, 371.
1320
Wyrok SN z dnia 29 maja 2007 r. V CSK 76/07 LEX nr 298935, wyrok SN z dnia 27 kwietnia 2012 r., V CSK
142/11, LEX nr 1222168; wyrok SA w Warszawie z dnia 10 marca 2015 r. VI ACa 651/14, LEX nr 1677099; wyrok
SA w Warszawie z dnia 25 marca 2015 r. I ACa 1139/14 LEX nr 1754220; wyrok SA w Katowicach z dnia 29 września
2015 r., sygn. akt I ACa 408/15, LEX nr 1927481.
1321
Odmiennie: M. Rzewuski, Glosa do wyroku z 29 V 2007 V CSK 76/07, PiP 8/2009, s. 136. Autor prezentuje
pogląd o niedopuszczalności stosowania przepisu ex contractu.
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także wykazanie jej samej i związku przyczynowego ze zdarzeniem, będącym jej źródłem. W
przeciwnym, razie zadośćuczynienie będzie przyznane jedynie z tytułu formalnego naruszenia tych
praw.
Powyższe oznacza, że nie ma realnej korzyści stosowania art. 4 u.p.p. wobec zawarcia umowy.
Najlepiej obrazuje to sytuacja, kiedy kontrakt miałby charakter rezultatu, a nie starannego działania.
Wówczas nieosiągnięcie oczekiwanego efektu, jako składnika treści świadczenia, daje wystarczającą
podstawę do stwierdzenia naruszenia więzi obligacyjnej aktualizującej domniemanie winy
świadczeniodawcy, obligując go do prowadzenia dowodu przeciwieństwa. To na świadczeniodawcy
spoczywałby ciężar ekskulpacji, a nie na pacjencie ciężar wykazania winy. Jednakże, z takiego
dobrodziejstwa nie sposób korzystać dochodząc zadośćuczynienia z tytułu naruszenia praw pacjenta.
Co więcej, formułowanie roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie w jednym postępowaniu
może prowadzić do kłopotliwego rozkładu inicjatywy dowodowej. Żądając odszkodowania, pacjent
będzie korzystał z domniemania winy świadczeniodawcy, który za pomocą dowodu przeciwieństwa
będzie starał się wykazać jej brak. Natomiast w przypadku dochodzenia zadośćuczynienia w kwocie
wyższej niż odpowiadająca tylko formalnemu naruszenia prawa pacjenta, ten sam dowód z opinii
biegłego będzie wykorzystywany przez pokrzywdzonego dla powiązania skutku z naruszeniem jego
prawa (typowe dla roszczenia opartego na art. 6 ust. 1 w zw. z art. 4 u.p.p. lub na art. 8 w zw. z art. 4
u.p.p.). Strony muszą nie tyle dzielić się tym samym środkiem dowodowym w celu wykazania
przeciwstawnych twierdzeń, co dzielić inicjatywę w prowadzeniu tego samego dowodu. Problem ten
nie występuje przy kumulatywnym zbiegu roszczeń z art. 4 u.p.p. z roszczeniami wywodzonymi z
przepisów o czynach niedozwolonych, gdyż rozkład ciężaru dowodu jest tam taki sam i spoczywa na
pacjencie powodzie. Drugim przykładem świadczącym o nikłej przydatności art. 4 u.p.p. ex contractu
jest sytuacja, w której strony umownie zmodyfikowały zasadę odpowiedzialności z winy na ryzyko.
Pacjent może powołać się na korzystne postanowienie wyłącznie dla dochodzenia naprawienia szkody
majątkowej. Przypisanie odpowiedzialności za szkodę niemajątkową nie nastąpi wobec umownie
ustalonej zasady ryzyka, lecz winy, która nadal obowiązuje, jako zredagowana na poziomie ustawy
zasada odpowiedzialności za naruszenie praw pacjenta. Brak winy świadczeniodawcy uzasadniałby
oddalenie powództwa o zadośćuczynienie przy jednoczesnym uwzględnieniu powództwa o
odszkodowanie. Można mieć wątpliwości, czy spójność takiego rozstrzygnięcia byłaby do
zaakceptowania ze względów sprawiedliwościowych. Trzeci przykład dotyczy innych postanowień
umownych, które istotnie rzutują na odpowiedzialność świadczeniodawcy, jak np. sformułowanie
praw pacjenta nieprzewidzianych w u.p.p. lub zastrzeżenie okoliczności istotnej z perspektywy
interesów pacjenta (np. wykonanie zabiegu przed nadejściem określonego terminu z uwagi na czas
niezbędny do regeneracji organizmu przed ślubem). W przypadku naruszenia przez świadczeniodawcę
takiego postanowienia, pacjent nie może poszukiwać ochrony swoich interesów niemajątkowych na
gruncie u.p.p., gdyż ta ochrona obejmuje wyłącznie prawa zredagowane w tej ustawie. Przy spełnieniu
przesłanek odpowiedzialności, pacjent mógłby dochodzić jedynie odszkodowania na podstawie art.
471 k.c., ewentualnie poszukiwać podstaw do zadośćuczynienia w reżimie dóbr osobistych, jeżeli
naruszenie określonego postanowienia mogłoby uchodzić jednocześnie za naruszenie jego dobra
osobistego.
Inny problem związany jest z okresem przedawnienia roszczenia z art. 4 u.p.p. Wobec braku
stosownych postanowień u.p.p., rozwiązania należy poszukiwać na gruncie k.c. De lege lata termin
przedawnienia wskazany w art. 118 k.c. znajdzie zastosowanie wyłącznie do roszczenia o
odszkodowanie z tytułu naruszenia praw pacjenta, jako że to wywodzone jest z art. 471 k.c. Natomiast
roszczenie o zadośćuczynienie przedawnia się na zasadach opisanych w art. 4421 k.c., za czym
przemawia powiązanie konstrukcji ochrony praw pacjenta z reżimem ochrony dóbr osobistych, do
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czego wykorzystywany jest art. 448 k.c., ulokowany w rozdziale poświęconym przepisom o czynach
niedozwolonych1322.
Realna wartość art. 4 u.p.p. w obydwu reżimach odpowiedzialności jest taka sama. Po
pierwsze, dla pacjenta przepis stanowi wentyl bezpieczeństwa. Daje możliwość uzyskania kompensaty
krzywdy, wynikającej już z samego formalnego naruszenia prawa pacjenta. Dotyczy to w równej mierze
fiaska inicjatywy dowodowej w zakresie związku przyczynowego przy roszczeniu formułowanym ex
delicto, jak też dochodzenia tak samo wysokiej kwoty zadośćuczynienia w oparciu o art. 4 u.p.p. Po
drugie, ustawodawca objął ochroną nie tylko dobra osobiste pacjenta, ale i jego interesy
niemajątkowe, których nie sposób utożsamić z dobrami osobistymi. W tym zakresie dzięki u.p.p.
pacjent korzysta z szerszej ochrony, niż ta przysługująca mu na gruncie k.c. Trzecie udogodnienie
dotyczy płaszczyzny dowodowej. Pacjent nie jest obowiązany wykazać naruszenia konkretnego
prawnie chronionego dobra osobistego. Wystarczy, że udowodni naruszenie określonego prawa
pacjenta1323.
Dotychczasowa analiza pokazuje, że wobec zawarcia umowy o świadczenie zdrowotne, nie ma
przeszkód do jednoczesnego wywodzenia przez pacjenta roszczeń z art. 471 k.c. i art. 4 u.p.p.
Występuje zbieg kumulatywny przepisów. Naruszenie więzi obligacyjnej przez świadczeniodawcę,
pozwala dochodzić pacjentowi naprawienia szkody majątkowej w oparciu o art. 471 k.c., także jeśli
naruszenie polega na uchybieniu prawom pacjenta. Jednocześnie, ich naruszenie stanowi uzasadnienie
dla sformułowania roszczenia o naprawienie szkody niemajątkowej w oparciu o art. 4 u.p.p. Każde z
roszczeń jest rodzajowo inne, wywodzone z odrębnych od siebie podstaw prawnych. Nic nie stoi na
przeszkodzie, aby były dochodzone w jednym postępowaniu. Istotnym pozostaje, że zakres inicjatywy
dowodowej dla wykazania każdego z nich jest różny, co może niekiedy prowadzić do komplikacji
dowodowych. Jednocześnie, wyniki powyższej analizy nie zmieniają rozstrzygnięcia kwestii zasadniczej
dla pacjenta. W dalszej mierze, nie może on liczyć na pełną ochronę swoich interesów w reżimie
kontraktowym.

IV.

Związek przyczynowy

1. Uwagi ogólne
Związek przyczynowy pełni podwójną rolę. Po pierwsze, jest przesłanką odpowiedzialności.
Między naruszeniem więzi obligacyjnej a szkodą musi istnieć takie powiązanie, że szkoda jest wynikiem
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, które nastąpiło z powodów obciążających
dłużnika. Przypisanie odpowiedzialności następuje wobec istnienia obowiązku oznaczonego
zachowania, którego możliwość podjęcia miał dłużnik, a którego podjęcie mogłoby w normalnym toku
rzeczy zapobiec powstaniu szkody1324. Po drugie, związek przyczynowy wyznacza granice roszczenia o
odszkodowanie. Zgodnie z art. 361 § 1 k.c. zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność
tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. A contrario, w braku
osobnego postanowienia ustawy lub uzgodnienia stron, naprawienie szkody nie obejmuje następstw,
które są atypowe.
Kryterium normalności opiera się na teorii adekwatnego związku przyczynowego. Teoria ta
zakłada, że wśród wszelkich warunków nastąpienia szkody, prawną doniosłość przypisuje się tylko tym,
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które zwiększają możliwość (prawdopodobieństwo) nastąpienia badanego skutku. O adekwatnym
związku przyczynowym można mówić wówczas, gdy uznaje się prawną doniosłość tych skutków, które
są dla badanego zdarzenia zwykłe (typowe, normalne), a odrzuca się takie, które są oceniane jako
niezwykłe, nietypowe1325. Następstwo ma charakter normalny wówczas, gdy w danym układzie
stosunków i warunków oraz w zwyczajnym przebiegu rzeczy, bez zaistnienia szczególnych okoliczności,
szkoda jest następstwem danego zdarzenia1326. Decydują o tym takie okoliczności, jak wiedza dostępna
o tym zdarzeniu w chwili orzekania przez sąd i zobiektywizowane kryteria wynikające z doświadczenia
życiowego oraz zdobyczy nauki1327. Przyczynowość jest więc kategorią obiektywną.
Normalny związek przyczynowy zachodzi nie tylko pomiędzy bezpośrednią przyczyną a szkodą,
ale także pomiędzy przyczynami pośrednimi a badanym skutkiem1328. Powszechnie przyjmuje się, że
przez normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda należy rozumieć także
te z następstw, które mają charakter pośredni. W takiej sytuacji o adekwatnym związku przyczynowym
będzie można mówić wtedy, gdy w ciągu zdarzeń jedno z nich jest warunkiem koniecznym (przyczyną)
wystąpienia następnego, przy czym powiązania między poszczególnymi zdarzeniami mają charakter
normalny1329.
W granicach normalnego związku przyczynowego mieści się wyrządzenie pacjentowi szkody z
uwagi na jego nadzwyczajną podatność (predyspozycje lub słabość) organizmu, które nie nastąpiłaby
w takim toku zdarzeń u przeciętnego pacjenta. Jeżeli dane zdarzenie każdorazowo powoduje
zwiększenie prawdopodobieństwa zajścia skutku w rozmiarach charakterystycznych dla osób z
predyspozycją chorobową, to takie następstwa należy uznać za normalne1330. Nieświadomość tej
predyspozycji u świadczeniodawcy jest bez znaczenia dla przypisania odpowiedzialności za szkodę, co
najwyżej może zostać odzwierciedlona na poziomie wymiaru odszkodowania1331.
Związek przyczynowy między zdarzeniem, z którym ustawa wiąże obowiązek odszkodowawczy
oraz szkodą może być budowany z uwagi na działanie lub zaniechanie dłużnika. W przypadku
świadczeniodawcy, w odniesieniu do obowiązku udzielenia świadczenia zdrowotnego, przyczynowość
działania należy wiązać z podjęciem aktywności nieodpowiadającej należytej staranności, zwłaszcza
regułom aktualnej wiedzy medycznej. Z kolei przyczynowości zaniechania należy upatrywać w
odmowie odwiedzenia pacjenta, odmowie roztoczenia nad nim opieki, odmowie wykonania
określonego badania, opóźnienia w skierowaniu go do innego świadczeniodawcy (specjalisty lub
szpitala), opóźnieniu w udzieleniu świadczenia zdrowotnego lub wykonaniu go przy zastosowaniu
określonej metody1332.
Zasadniczo na stronie powodowej ciąży obowiązek wykazania związku przyczynowego w
sposób pewny lub zakładający prawdopodobieństwo graniczące z pewnością. Spory medyczne należą
1325

Wyrok SA w Białymstoku, z dnia 12 lutego 2014 r., sygn. akt I ACa 693/13, LEX nr 1437878.
Wyrok SN z dnia z dnia 26 stycznia 2006 r., sygn. akt, LEX nr 172186.
1327
Wyrok SN z dnia 11 września 2003 r., sygn. akt III CKN 473/01, LEX nr 191727; wyrok SA w Szczecinie z dnia
28 kwietnia 2015 r., sygn. akt I ACa 323/13, LEX nr 1782045.
1328
A. Szpunar, Wyrządzenie szkody przez kilka osób, PIP 2/1957, s. 298.
1329
Wyrok SA w Białymstoku, z dnia 12 lutego 2014 r., sygn. akt I ACa 693/13, LEX nr 1437878; wyrok SA w
Krakowie z dnia 15 lipca 2015 r., sygn. akt I ACa 483/15, LEX nr 1934435.
1330
M. Sośniak, Zagadnienie związku przyczynowego a dowód prima facie w procesach lekarskich (w:) Księga
pamiątkowa ku czci Kamila Stefki, Warszawa 1967, s. 330; A. Koch, Związek przyczynowy jako podstawa
odpowiedzialności odszkodowawczej w prawie cywilnym, Warszawa 1975, s. 132-142; M. Kaliński, O normalności
powiązań kauzalnych, PS 11-12/2007, s. 25 i n.; M. Kaliński, Szkoda…, s. 419; K. Krupa-Lipińska, Wpływ
szczególnych predyspozycji organizmu poszkodowanego na odpowiedzialność za szkodę, PiM 2/2014, s. 52-54.
1331
Świadczeniodawca może się jednak bronić, dowodząc wyłączenia prawnej relewancji związku przyczynowego
poprzez twierdzenie, że szkoda wystąpiłaby u pacjenta także bez zdarzenia z jego udziałem, z uwagi na samoistny,
a prowadzący do takiego skutku, rozwój predyspozycji pacjenta, tj. podnosić zarzut causa superveniens, szerzej
opisany w dalszej części tego punktu.
1332
M. Sośniak, Zagadnienie…, s. 335.
1326

356

do tych kategorii spraw, gdzie sprostanie tak rygorystycznemu obowiązkowi jest często obiektywnie
utrudnione lub wręcz niemożliwe. Wynika to z dynamicznych procesów zachodzących równolegle w
organizmie człowieka, wzajemnie na siebie oddziałujących, ograniczonej kontroli nad nimi ze strony
człowieka, czy nawet nieznajomości części z nich, a w efekcie trudności w przewidywaniu
indywidualnej reakcji organizmu. Do tego dochodzi wielość przyczyn, które mogą stać za danym
zjawiskiem, utrudniając jednoznaczne stwierdzenie, która z nich miała choćby dominujący wpływ na
jego przebieg. Dlatego też orzecznictwo uznaje omawianą przesłankę za spełnioną, jeżeli
poszkodowany pacjent wykaże istnienie związku przyczynowego już ze znacznym
prawdopodobieństwem, a w przypadku możliwości wielości przyczyn, przeważającym
prawdopodobieństwem związku przyczynowego szkody z jedną z nich1333. W doktrynie podkreśla się,
że choć sądy posługują się różną nomenklaturą („dostateczna doza prawdopodobieństwa”, „wysoki
stopień”, „znaczny stopień”, „odpowiedni stopień”, „przeważający stopień”) dla zdefiniowania stopnia
prawdopodobieństwa tej przesłanki, to określenia te należy traktować synonimicznie1334. Dla
uniknięcia dowolności interpretacji, odnoszenie tych pojęć do skali procentowej nie jest najtrafniejsze.
Każdy przypadek wymaga indywidualnej analizy, jednakże jeżeli z uwagi na sposób wypowiedzi
biegłego, konieczne jest ich określenie (nazwanie), wydaje się że znaczne prawdopodobieństwo nie
powinno być mniejsze niż 70 %1335.
Złagodzenie ciężaru dowodowego w zakresie przesłanki związku przyczynowego nie dotyczy
powiązania szkody z każdym z naruszonych przez świadczeniodawcę obowiązków, lecz wyłącznie z
obowiązkiem udzielenia świadczenia zdrowotnego. Jeżeli szkoda powstała z uwagi na niewykonanie
lub nienależyte wykonanie obowiązku informacyjnego, poszanowania autonomii, prowadzenia
dokumentacji medycznej lub zachowania tajemnicy, przypisanie świadczeniodawcy odpowiedzialności
wymaga pewności związku przyczynowego lub jego prawdopodobieństwa graniczącego z pewnością.
Wynikająca z art. 471 k.c. reguła uzależniająca odpowiedzialność dłużnika od tego, aby szkoda
była następstwem naruszenia więzi obligacyjnej z powodu okoliczności, za które on odpowiada, nie
jest regułą bezwzględną.
Na gruncie umowy o świadczenie zdrowotne występuje odstępstwo od powyższej zasady.
Świadczeniodawca będzie ponosił odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną udzieleniem świadczenia
zdrowotnego, powstałą od niego niezależnie, jeżeli wynika z powikłań, których ryzyko wystąpienia
urzeczywistniło się, a którego pacjent nie zaakceptował wyrażając prawnie doniosłą zgodę na
leczenie1336. Rezultatem zastosowania tej konstrukcji jest przypisanie świadczeniodawcy
odpowiedzialności za skutek, niezależnie od tego, czy wykonując świadczenie zdrowotne, zachował
należytą staranność, czy nie. Poszkodowany nie musi więc wykazywać ani naruszenia staranności
podczas realizacji świadczenia zdrowotnego, ani związku przyczynowego między tym naruszeniem a
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powstałą szkodą1337. Wystarczy udowodnienie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku
informacyjnego w zakresie, w jakim stanowi objaśnienie w celu samostanowienia. Powyższe oznacza,
że przypisanie odpowiedzialności za niekorzystne z perspektywy pacjenta rezultaty leczenia może
nastąpić na dwa sposoby. Po pierwsze, poprzez wykazanie naruszenia obowiązku udzielenia
świadczenia zdrowotnego. Po drugie, poprzez wadliwe objaśnienie w celu samostanowienia. W
pierwszym przypadku świadczeniodawca może się bronić twierdząc, że wykonał świadczenie
zdrowotne z zachowaniem należytej staranności albo, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie
świadczenia zdrowotnego nastąpiło z uwagi na okoliczność, za którą nie ponosi odpowiedzialności lub,
że naruszenie staranności podczas realizacji tego świadczenia w żadnej mierze nie implikowało szkody.
W drugim przypadku świadczeniodawca zwolni się z odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że spełnił
należycie ciążący na nim obowiązek, lub też, że pacjent dysponował informacją relewantną prawnie
(np. jest lekarzem tej specjalności, w obrębie której wystąpiła jego własna potrzeba zdrowotna) albo,
że w danej sytuacji nie miał obowiązku pouczenia pacjenta o możliwości wystąpienia ryzyka, które się
urzeczywistniło (np. nie było zwykłym typowym, dającym się przewidzieć następstwem), a strony
umownie nie rozszerzyły zakresu objaśnienia w celu samostanowienia o pouczenie o takich skutkach.
Uzasadnienie dla odstępstwa od stosowania ogólnych reguł art. 471 k.c. wywodzi się z
założenia, że brak należytego pouczenia spowodował u pacjenta mylne wyobrażenie o atrakcyjności
świadczenia zdrowotnego, na które pacjent być może nie zdecydowałby się, gdyby posiadał pełną
świadomość możliwych ujemnych następstw. Wówczas mógłby odstąpić od leczenia, podjąć je w
innym czasie i innym miejscu (np. chlubiącym się niższym odsetkiem powikłań danego rodzaju) lub
wyrazić zgodę na jego prowadzenie, lecz w inny sposób (np. niezagrożony danym powikłaniem). Celem
objaśnienia w celu samostanowienia jest ochrona autonomii pacjenta. Dokonywanie świadomych
wyborów jest możliwe tylko wówczas, gdy pacjent dysponuje informacjami relewantnymi do podjęcia
decyzji. Aby tak było, rzeczony obowiązek musi zostać wykonany należycie. Stąd, mimo iż powikłania
są ujemnymi skutkami ubocznymi leczenia, powstającymi niezależnie od woli świadczeniodawcy, to
deficyt informacyjny pacjenta, leżący u podstaw jego decyzji o leczeniu, powoduje pozostawienie
odpowiedzialności za całość zdarzenia po stronie jego kontrahenta. Zgoda udzielona w oparciu o
informację nierzetelną lub jej brak jest aktem wadliwym, który nie autoryzuje działań
świadczeniodawcy. Pozostają one bezprawne, niezależnie od tego, czy udzielenie świadczenia
zdrowotnego godziło w należytą staranność, czy nie.
Bezrefleksyjne stosowanie przedstawionego mechanizmu uważam za kontrowersyjne. Niesie
istotne zagrożenie dla równowagi procesowej stron sporu, narażając świadczeniodawcę na ryzyko
poniesienia nazbyt szerokiej odpowiedzialności, a mianowicie odpowiedzialności za samo wystąpienie
skutku i to niezależnie, czy skutek taki pozostaje w adekwatnym związku przyczynowym1338.
Mechanizm ten stanowi jawne odstępstwo od reguł przypisywania odpowiedzialności poprzez
wykazywanie przesłanek opisanych w art. 471 k.c1339. Jego istota sprowadza się do marginalizacji
przesłanki związku przyczynowego między szkodą a naruszeniem zobowiązania. Prowadzi do
przypisania świadczeniodawcy odpowiedzialności za szkodę nie z uwagi na niewykonanie lub
1337

Tak nakazuje logika posługiwania się tą konstrukcją. To jednak nie znajduje odzwierciedlenia w prowadzonych
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o wyniku sprawy. Także sądy nie traktują go priorytetowo, ustosunkowując się do niego po przeprowadzeniu
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nienależyte wykonanie obowiązku udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz obowiązku
informacyjnego (objaśnienia w celu samostanowienia), chociaż jego spełnienie lub niespełnienie
szkody wprost wywołać nie może. Pouczenie pacjenta jest formą ostrzeżenia kontraktowego przed
ewentualnymi negatywnymi skutkami realizacji świadczenia zdrowotnego. Warunkiem
urzeczywistnienia potencjalnego ryzyka jest wyłącznie wykonanie tego świadczenia. Ciężar dowodu
rzutującego na przypisanie odpowiedzialności zostaje więc przeniesiony z płaszczyzny powiązania
przyczynowo-skutkowego na płaszczyznę informacyjną. Wadliwe pouczenie powoduje przypisanie
odpowiedzialności, mimo że szkoda mogłaby wystąpić niezależnie od starannego podjęcia działań
medycznych.
Po drugie, fikcja niepoinformowania staje się w tym przypadku nie tyle reakcją na niemożność
lub oczywistą trudność wykazania naruszenia zobowiązania1340 (w zakresie wykonania świadczenia
zdrowotnego), co sankcją za uchybienie obowiązkowi informacyjnemu. Fundamentalna dla
odpowiedzialności odszkodowawczej funkcja kompensacyjna ustępuje miejsca funkcji represyjnej.
Represja jest związana z naruszeniem zobowiązania w zakresie innego obowiązku niż ten, którego
realizacja realnie może wyrządzić szkodę. Odpowiedzialność nie jest przypisywana za wyrządzenie
szkody, lecz z uwagi na teoretyczną możliwość jej uniknięcia.
Po trzecie, wyjątek od reguły ogólnej nie wynika wprost z przepisów prawa, lecz poprzez
literaturę przeniknął do polskiej judykatury. Tym samym nie posiada mocnego fundamentu
normatywnego. Jest uzasadniany bardziej względami słusznościami niż normatywnymi. Powinien być
stosowany ostrożnie, z zapewnieniem drugiej stronie możliwości obrony.
Po czwarte, fikcja niepoinformowania jako źródło odpowiedzialności za skutek leczenia, została
przyjmowana pierwotnie na płaszczyźnie umów o dostarczanie dóbr, i to z uwagi na naruszenie
przedkontraktowych, a nie kontraktowych obowiązków informacyjnych. Mimo to została
przeszczepiona na płaszczyznę świadczenia usług, gdzie taka konstrukcja odpowiedzialności może
okazać się dla świadczeniodawcy nazbyt surowa, godząc w równowagę stron stosunków obligacyjnych.
Uważam, że interesy świadczeniodawcy zasługują na możliwość obrony realizowanej poprzez
zarzut zgody hipotetycznej1341. Jest to zarzut procesowy, polegający na wykazaniu, że nawet należycie
poinformowany pacjent przystąpiłby do odebrania świadczenia zdrowotnego na drodze, na jakiej to
już miało miejsce. Takie przekonanie może wynikać z okoliczności danego przypadku, wskazujących m.
in., że dane działanie medyczne stanowiło jedyny sposób na uratowanie życia pacjenta, inne metody
nie dałyby takich szans terapeutycznych, jak ta zastosowana, przez co pacjent nie mógłby liczyć na
powrót do dotychczasowego trybu życia lub utrzymania dotychczasowej formy zarobkowania, czy też,
że dana dolegliwość była tak uciążliwa dla pacjenta, że chciał się jej pozbyć za wszelką cenę itp.
Zarzut zgody hipotetycznej jest przykładem odwołania się sprawcy szkody do alternatywnego
działania legalnego. Jest to zagadnienie z zakresu przyczynowości alternatywnej (zwanej także
przyczynowością wyprzedzającą, rezerwową lub causae superveniens)1342, która zakłada
zakwestionowanie relacji typu sine qua non między zdarzeniem przypisanym sprawcy a zmniejszeniem
się majątku poszkodowanego1343. Legalne zachowanie alternatywne jest konstrukcją rozpatrywaną w
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M. Pecyna, F. Zoll, Regulacja…, s. 581.
Pierwszym orzeczeniem, w którym pośrednio zasugerowano możliwość prowadzenia obrony poprzez zarzut
zgody hipotetycznej był wyrok SO w Krakowie z dnia 30 grudnia 2003 r., sygn. akt I C 110/02, LEX nr 174314.
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sytuacjach, w których sprawca potrafi ex post wykazać, że także w razie jego zgodnego z prawem
działania poszkodowany poniósłby ten sam uszczerbek majątkowy, który wystąpił realnie na skutek
działania bezprawnego1344. Problematyka ta wywołuje liczne kontrowersje, a poglądy co do
dopuszczalności powoływania się na causae superveniens są w polskiej doktrynie i judykaturze
podzielone. Dlatego też zachowanie klarowności wywodu wymaga przedstawienia w pierwszej
kolejności stanowisk i argumentów przedstawicieli każdego z poglądów na temat dopuszczalności
powołania się przez sprawcę szkody na przyczynę rezerwową, a dopiero w dalszej kolejności stanowisk
i argumentów na temat dopuszczalności podnoszenia w jej ramach zarzutu zgody hipotetycznej.
Przeciwnicy1345 uwzględniania przyczyny rezerwowej twierdzą, że teoria adekwatnego związku
przyczynowego może uwzględniać tylko te zdarzenia, które w konkretnych okolicznościach faktycznych
rzeczywiście miały miejsce. Prowadzenie rozważań hipotetycznych rodzi ryzyko wyłączenia lub
ograniczenia odpowiedzialności sprawcy szkody bez możliwości faktycznego zweryfikowania, czy
szkoda rzeczywiście by powstała.
Zwolennicy1346 powoływania się na causae superveniens, do których zaliczam siebie, odwołują
się do leżącej u podstaw określania wielkości szkody metody dyferencyjnej. Szkoda ujmowana jest jako
różnica pomiędzy rzeczywistym stanem majątku poszkodowanego w chwili ustalania
odpowiedzialności a hipotetycznym stanem majątku poszkodowanego, jaki istniałby w tej chwili, gdyby
nie nastąpiła rozpatrywana przyczyna odpowiedzialności odszkodowawczej. Jeżeli według tego ujęcia
jedną z wielkości, wyznaczających szkodę majątkową jest stan hipotetyczny majątku poszkodowanego
w chwili ustalania odpowiedzialności, to określając ten stan należy mieć na względzie w zasadzie
wszystkie czynniki zdolne do jego kształtowania, które zaistniały lub niewątpliwie zaistniałyby po
zdarzeniu rozpatrywanym jako przyczyna odpowiedzialności, także te określane jako przyczyna
rezerwowa1347.
Po drugie, dopuszczanie causae superveniens pozwala uniknąć sytuacji, w której dochodziłoby
do bezpodstawnego obciążania ryzykiem wystąpienia zdarzeń niepożądanych świadczeniodawców,
mimo że w normalnym toku zdarzeń widmo takiego ryzyka nie ciąży nad ich dobrami, lecz mogło się
wyłącznie zrealizować u pacjenta. Sam fakt wyrządzenia szkody nie powinien uzasadniać obciążania
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nią innych. Odszkodowanie nie ma na celu uniezależniania stanu majątku poszkodowanego od
negatywnych skutków ewentualnych zdarzeń losowych1348.
Po trzecie, wyłączenie dopuszczalności powoływania przyczyn rezerwowych prowadziłoby do
budowania hipotetycznego przebiegu jedynie w oparciu o te zdarzenia, które zwiększają rozmiar
doznanej szkody. Wykluczałoby to możliwość powołania takich zdarzeń, których hipotetyczne
zaistnienie zmniejszałoby szkodę, działając w efekcie na korzyść zobowiązanego do jej naprawienia.
Zróżnicowanie takie nie znajduje podstawy w żadnej normie ustawowej ani w ogólnych zasadach i
celach prawa odszkodowawczego1349.
Po czwarte, odmówienie świadczeniodawcy możliwości obrony przy pomocy przedmiotowego
zarzutu prowadziłoby do wypaczenia kompensacyjnej funkcji odszkodowania, zmieniając ją w czystą
represję.
Mimo iż pogląd o dopuszczalności obrony sprawcy szkody poprzez powołanie na
przyczynowość alternatywną zyskuje coraz większą popularność, to uważa się, że uwzględnianie
legalnego działalna alternatywnego nie powinno być bezwzględne. W szczególności, skuteczne
powołanie się na taką przyczynę rezerwową nie będzie mogło nastąpić wówczas, gdy stanowi ją zgodne
z prawem zachowanie się samego zobowiązanego, jeżeli jego rzeczywiste zachowanie naruszyło normy
mające zapobiegać szkodzie, której naprawienie jest dochodzone.
Zastrzeżenie to jest uzasadniane przy pomocy następujących argumentów1350. Po pierwsze,
uwzględnienie tego, że poszkodowany zostałby dotknięty takim samym uszczerbkiem w wyniku
zgodnego z prawem zachowania się zobowiązanego, podważałaby funkcję gwarancyjną norm
naruszonych przez sprawcę szkody. Ich uchybienie przesądza o istnieniu związku przyczynowego ze
szkodą, gdyż pozbawia pacjenta możliwości rozważenia swej sytuacji i podjęcia świadomej decyzji
(pacjent mógł przecież odmówić odebrania świadczenia zdrowotnego)1351. W rezultacie marginalizacja
ustanowionych zasad postępowania byłaby zaprzeczeniem spójności i racjonalności systemu
prawnego, prowadząc do tolerancji zachowań oczywiście sprzecznych z obowiązującymi przepisami
prawa. Po drugie, dopuszczenie takiej obrony oznaczałoby, że sąd uznałby się za władny do
rozstrzygania o wynikach postępowań zastrzeżonych do kompetencji innych osób lub organów. Po
trzecie, w niektórych przypadkach, zwłaszcza śmierci poszkodowanego, odparcie zarzutu powstania
szkody na skutek zgodnego z prawem zachowania się sprawcy wydaje się wręcz niemożliwe.
Z perspektywy powyższej argumentacji należy ocenić, czy zgłoszonego wcześniej zarzutu zgody
hipotetycznej (jako formy obrony świadczeniodawcy przed przypisaniem mu odpowiedzialności) nie
należy utożsamić z niedopuszczalnym wyjątkiem od coraz szerzej akceptowanego zarzutu causae
superveniens.
Z zaprezentowanych w doktrynie opracowań wynikają dwa przeciwstawne stanowiska.W
świetle pierwszego z nich świadczeniodawca nie może bronić się podnosząc, że szkoda powstałaby
także wówczas, gdyby pacjent został należycie pouczony1352. Instytucja zgody ma na celu ochronę
autonomii jednostki. Jest sprzężona z uprzednio podawaną informacją, która kształtuje świadomość
1348
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odbiorcy świadczenia zdrowotnego. Należycie pouczony pacjent, mógłby zachować się inaczej niż tylko
poddając się leczeniu. Twierdzenie, że należycie poinformowany pacjent i tak by się zgodził prowadzi
wprost do marginalizacji prawnego znaczenia zgody i obowiązku informacyjnego1353, jako instytucji,
chroniących go przed uprzedmiotowieniem. Obowiązek informacyjny i wyrażana w następstwie jego
realizacji zgoda są przepisanymi ustawowo gwarancjami proceduralnymi, chroniącymi pacjenta przed
potencjalnym uszczerbkiem. Ponadto, wskazuje się, że dopuszczenie zarzutu zgody hipotetycznej
pozostaje w sprzeczności z konstytucyjną ochroną godności osoby ludzkiej1354, wyłącznie władnej do
decydowania o sobie. Po drugie, domniemywanie zgody pacjenta w sytuacji, kiedy okoliczności sprawy
sugerują, że wręcz nieprawdopodobnym byłaby jej odmowa, nie znajduje oparcia w przepisach
prawa1355. Sąd w ten sposób rozważałby postępowania hipotetyczne, na które wpływ miał tylko
pacjent. Po trzecie, możliwość skutecznej obrony przed podniesionym zarzutem pozostaje niemożliwa,
jeżeli pacjent zmarł. Obezwładnieniu zarzutu zgody hipotetycznej służą głównie zeznania
poszkodowanego, a jego śmierć uniemożliwia ich przedstawienie. Zaprezentowane argumenty na
temat niedopuszczalności zarzutu zgody hipotetycznej są więc niczym innym jak dostosowaniem do tej
problematyki ogólnych argumentów o niedopuszczalności bezwzględnego respektowania causae
superveniens.
W świetle drugiego stanowiska, obrona sprawcy szkody zarzutem zgody hipotetycznej jest
dopuszczalna1356. Za koniecznością uwzględniania w tego typu sytuacjach hipotetycznej zgody pacjenta
przemawia przede wszystkim fakt, iż inne rozwiązania stałoby w sprzeczności z zasadą, że celem
postępowania odszkodowawczego jest postawienie poszkodowanego w takiej sytuacji, w jakiej
znajdowałby się, gdyby brak było zdarzenia wyrządzającego szkodę. Celem tej gałęzi prawa powinna
być jedynie rekonstrukcja hipotetycznego stanu dóbr poszkodowanego, nie zaś wymuszanie
przestrzegania procedur ochronnych i to niezależnie od tego, jakie dobra chronią te procedury. Zasadą
powinno być więc wyłącznie domaganie się od sprawcy szkody naprawienia takiej szkody, którą
poszkodowany i tak by poniósł, gdyby nie było zdarzenia szkodzącego1357. Nie należy więc dopuszczać
do sytuacji, w której funkcja kompensacyjna odszkodowania ustępowałaby na rzecz funkcji
prewencyjnej lub represyjnej. Te są wykonywane przez prawo karne lub administracyjne (zwłaszcza w
zakresie ponoszenia odpowiedzialności za delikt zawodowy).
Po drugie, można mieć wątpliwości, czy objaśnienie w celu samostanowienia i wyrażana w
następstwie jego dokonania zgoda, rzeczywiście stanowią procedurę gwarancyjną, której celem jest
uniknięcie szkody. Nawet jeżeli przyjąć, że tak jest, to należy konsekwentnie postawić pytanie o to,
przed jaką szkodą chroni ta procedura. Innymi słowy, jakie dobro jest tutaj przedmiotem ochrony?
Udzielając odpowiedzi warto uwzględnić kontekst faktyczny sporów, na których kanwie
kształtowała się krajowa linia orzecznicza określająca granice możliwość powołania się na przyczyny
alternatywne. Te dotyczyły głównie prowadzenia egzekucji z pominięciem regulujących ją przepisów
prawa. Wydaje się, że te spory różnią się kilkoma aspektami od spraw o odszkodowanie za powikłanie
nieobjęte zakresem pouczenia, co wymaga głębszej rozwagi przed automatycznym przeszczepieniem
ich tez na grunt spraw medycznych.
Przede wszystkim, szkoda wywoływana bezprawnie prowadzoną egzekucją jest szkodą na
mieniu. Szkoda wywołana wystąpieniem powikłania jest głównie szkodą na osobie. Uszczerbek
następuje więc nie tylko w obrębie majątku człowieka, ale również w obrębie jego dóbr osobistych.
Dodatkowo, wcale nie jest oczywistym, jakie dobro osobiste pacjenta zostało wyłącznie naruszone
zaniechaniem sprawcy. Szkoda w obrębie niektórych z nich może pozostawać, jeśli nie w pośrednim,
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to pozornym związku przyczynowym z zaniechaniem świadczeniodawcy. Druga odmienność polega na
tym, że w sprawach egzekucyjnych zarówno działanie organu egzekucyjnego, jak i będące jego
następstwem wyegzekwowanie długu jest zależne od tego organu, o ile tylko istnieje jakakolwiek masa
majątkowa podlegająca egzekucji. Z kolei pod pełną kontrolą świadczeniodawcy znajduje się wyłącznie
działanie, a nie skutek, do którego owo działanie prowadzi. Zachowanie podejmowanie przez
świadczeniodawcę może doprowadzić do oczekiwanego skutku, lecz wcale nie musi. Co więcej, nawet
jeżeli zakładany skutek zostanie osiągnięty, to mogą obok niego wystąpić także niechciane następstwa.
Obydwie kategorie spraw różni stopień pewności i przewidywalności skutku jako następstwa działań
ich inicjatora. O ile w pierwszym przypadku bezprawne działanie rodzi bezprawny skutek, o tyle w
drugim przypadku, bezprawne działanie może wcale nie wywołać jakiegokolwiek skutku, jak też skutku
który zostałby określony mianem całkowicie bezprawnego. Z takim skutkiem nie można utożsamić
przywrócenia zdrowia, czy uratowania życia. Obydwie wartości są dobrami osobistymi znajdującymi
się pod ochroną państwa, co oznacza, ze traktowanie ich w kategoriach szkód, stanów bezprawnych,
czy bezprawnych skutków bezprawnych działań godziłoby w założenia aksjologiczne leżące u podstaw
porządku prawnego. Ewentualnych nielegalnych skutków należałoby poszukiwać w sferze naruszenia
autonomii, gdyż tylko tutaj występuje bezpośrednie powiązanie bezprawnego działania z
konsekwencją nietolerowaną społecznie. O ile wyegzekwowanie od dłużnika długu z naruszeniem
przepisów o prowadzeniu egzekucji jest źródłem jego szkody, o tyle wyleczenie pacjenta (bez powikłań)
z dopuszczeniem się naruszenia obowiązku informacyjnego nie może być utożsamione ze szkodą, a
przynajmniej nie ze szkodą w sferze dobra osobistego, jakim jest życie i zdrowie. Po trzecie, w sprawach
medycznych sprawca szkody zasadniczo nie ma możliwości powołania się na późniejsze zachowanie
zgodne z prawem, gdyż wykonanie zabiegu uniemożliwia powtórzenie go w przyszłości. Zmiany nim
wywołane są z reguły nieodwracalne. Świadczeniodawca nie będzie mógł przywrócić organizmu
pacjenta do stanu sprzed wykonania świadczenia zdrowotnego. Ponowne udzielenie świadczenia
zdrowotnego za uprzednim należytym pouczeniem pacjenta nie jest możliwe, ponieważ nie istnieje już
jego przedmiot (dolegliwość pacjenta została wyleczona; dokonano działań, które spowolnią rozwój
choroby nieuleczalnej albo wywołano stan zdrowia, w którym nie można już podjąć innych działań,
wcześniej jeszcze alternatywnych, względem przeprowadzonych czynności). Wszystkie wskazane
różnice powinny zostać wzięte pod uwagę przy ocenie tego, czemu w istocie służy prawidłowe
pouczenie pacjenta i jak na gruncie spraw medycznych racjonalnie odczytać tezy cytowanych orzeczeń.
Zasadniczo odebranie zgody w następstwie należytego pouczenia nie gwarantuje uniknięcia
wystąpienia powikłania, lecz w razie jego urzeczywistnienia powoduje zmianę kwalifikacji (oceny)
prawnej z bezprawnego skutku na skutek legalny tj. taki, którego ryzyko wystąpienia zaakceptował
pacjent. Nawet należycie staranne wykonanie świadczenia zdrowotnego nie daje gwarancji uniknięcia
powikłania, gdyż o nim decydują czynniki biologiczne. Oczywiście zwiększa szanse sukcesu, lecz realnie
nie eliminuje ryzyka jego wystąpienia. Trudno argumentować, że prawo przewiduje procedurę, której
przestrzeganie chroniłoby przed wystąpieniem takiej szkody. Z pewnością bliższe utożsamieniu z
procedurą ochronną jest przestrzeganie reguł aktualnej wiedzy medycznej niż prawidłowe przekazania
pacjentowi informacji. W gruncie rzeczy jedyną pewną okolicznością pozwalającą uniknąć wystąpienia
powikłania jest niepoddanie się leczeniu w ogóle i to przy założeniu, że bierność pacjenta nie przyniesie
mu żadnej szkody, lecz w tym wypadku z pewnością nie o to chodzi. Dlatego też, nie powinno ulegać
wątpliwości, że dobrem, którego ochronę kształtuje należyte pouczenie pacjenta jest jego autonomia.
Po trzecie, analizowany sposób obrony jedynie pozornie osłabia doniosłość zgody jako wyrazu
autonomii. Oczywiście przedmiotowy zarzut będzie mógł zostać sformułowany niemal zawsze, lecz
jego skuteczne podniesienie wcale nie jest proste. Świadczeniodawca rzadko będzie znał sytuację
życiową pacjenta na tyle dobrze, aby twierdzić, że pełna informacja nie zmieniłaby jego decyzji. Nie
może odwoływać się do racjonalności modelowego pacjenta, gdyż zlekceważona została autonomia
konkretnej osoby. Przedmiotowy zarzut musi polegać na wyraźnym odniesieniu się do indywidualnej
363

sytuacji motywacyjnej. Co więcej, hipotetyzowanie na temat zgody jest trudniejsze, jeśli powikłania
wywołują doniosłe skutki w sferze zdrowia pacjenta. Bezskuteczna byłaby argumentacja
świadczeniodawcy, że brak informacji wynikał z obawy przed odmową zgody, gdyż takie twierdzenie
w istocie uwiarygadnia stanowisko (obronę) pacjenta1358. Poza tym, skuteczne podniesienie zarzutu
zgody hipotetycznej znosi ryzyko poniesienia nadmiernej odpowiedzialności, tj. odpowiedzialności za
skutek, który wystąpił niezależnie od świadczeniodawcy, a nie poniesienia odpowiedzialności w ogóle.
Świadczeniodawcy zostanie przypisana odpowiedzialność za formalne naruszenie praw pacjenta. To
oznacza, że doniosłość samostanowienia pacjenta wcale nie jest marginalizowana, gdyż jej
udaremnienie nadal spotka się z reakcją prawa, a pacjent nie zostaje pozostawiony bez rekompensaty.
Rolą sądu będzie orzeczenie zadośćuczynienia odpowiadającego rozmiarom krzywdy, której wysokość
określana jest także przy uwzględnieniu skutków, do jakich doprowadziło zachowanie bezprawne1359.
Ponadto, uznanie, iż priorytetem objaśnienia w celu samostanowienia jest realizacja autonomii
pacjenta nie wyklucza domagania się przez niego naprawienia szkody majątkowej. Ta może powstać w
sytuacji, gdy prawidłowe pouczenie pozwoliłoby wybrać inny termin zabiegu, implikując mniejsze
straty majątkowe (np. w prowadzonej przez niego osobiście działalności gospodarczej)1360.
Po czwarte, można mieć również wątpliwości odnośnie trafności argumentu o tym, że sąd
orzekając w przedmiocie zarzutu zgody hipotetycznej wykraczałby poza swoje kompetencji. Sąd nie
określa wyniku, do jakiego doprowadziłoby prawidłowe postępowanie, lecz jedynie bada, czy wynik
taki nie wyrządziłby poszkodowanemu identycznej szkody1361.
Po piąte, śmierć pacjenta również nie powinna być przeszkodą w odparciu przedmiotowego
zarzutu, gdyż temu mogą służyć zeznania zstępnych dziedziczących roszczenie pacjenta lub zeznania
innych osób dopuszczone w ramach inicjatywy dowodowej sądu, a ukazujące traumatyczne
doświadczenia pacjenta, jego lęki, czy sposób życia.
Dodatkowo można argumentować, że rolą rzeczonego objaśnienia nie jest przerzucenie ryzyka
wystąpienia powikłań na świadczeniodawcę w sytuacji, gdy pacjent niewątpliwe by je zaakceptował.
Pacjent i tak uczyniłby w danej sytuacji identyczny użytek ze swojej autonomii, gdyż jego celem
pierwotnym jest zaspokojenie potrzeby zdrowotnej, niezależnie od związanego z tym ryzyka
ewentualnych powikłań1362.
Podsumowując dotychczasowy wywód, w wyjątkowych przypadkach dopuszczam
utożsamienie objaśnienia w celu samostanowienia i wyrażanej w następstwie jego realizacji zgody z
procedurą ochronną takich dóbr, jak życie i zdrowie. Jako że są to przypadki wyjątkowe, podlegają
ścisłej interpretacji. Równocześnie akcentuję, że pacjenta nie poucza się z myślą o ochronie jego życia
i zdrowia. Rzeczone objaśnienie pełni tę rolę niejako przy okazji realizacji pierwszoplanowej funkcji,
polegającej na ochronie innego dobra osobistego, tj. autonomii. Jednakże, nie da się z góry wykluczyć,
że w indywidualnym przypadku świadomość treści określonej informacji może odgrywać decydującą
rolę dla wyrażenia lub odmowy zgody na odebranie świadczenia zdrowotnego. Okoliczności sporu
mogą pozwalać na traktowanie obowiązku informacyjnego jako niemającego znaczenia dla decyzji
pacjenta lub też w kategoriach bezpiecznika pośrednio odpowiadającego za nienastąpienie szkody. Tak
należałoby zdekodować sytuację, w której świadomość możliwości wystąpienia określonego
powikłania usuwałaby lub zmniejszyłaby ryzyko wystąpienia szkody, z uwagi na odstąpienie od leczenia
1358

Odmiennie: W. Borysiak, Glosa do wyroku SN z dnia 26 kwietnia 2007 r…, s. 101. Autor twierdzi, że ze
względów celowościowych w okolicznościach culpa lata lub dolus zarzut ten świadczeniodawcy w ogóle nie
przysługuje.
1359
W. Borysiak, Brak…, s. 57.
1360
W. Borysiak, Glosa do wyroku SN z dnia 26 kwietnia 2007 r…, s. 101.
1361
Za J. Jastrzębskim, O wyprzedzającej…, s. 644: J. Esser, E. Schmidt, Schuldrecht, Band I, Allgemeiner Teil,
München 1987, s. 525.
1362
W. Borysiak, Glosa do wyroku SN z dnia 26 kwietnia 2007 r…, s. 100.

364

albo zmianę sposobu prowadzenia leczenia na taki, który eliminuje dane ryzyko w ogóle lub wyraźnie
je minimalizuje, bądź powoduje, że powikłanie występuje w znacznie łagodniejszej odsłonie1363. Należy
również podkreślić, że wykazanie przez pacjenta, że zmieniłby decyzję o przeprowadzonym już leczeniu
nie kończy postępowania dowodowego. Świadczeniodawca poprzez odwołanie są do naturalnej
przyczyny alternatywnej (tj. innej odmiany causae superveniens) będzie mógł argumentować, że taka
sama lub nawet większa szkoda powstałaby z uwagi na zaniechanie leczenia lub skorzystania z innej
ścieżki postępowania.
Zestawiając zarzut zgody hipotetycznej z najnowszym orzecznictwem dotyczącym granic
powoływania się na przyczyny alternatywne uważam, że zarzut ten jest dopuszczalny, o ile celem jego
podniesienia jest uwolnienie świadczeniodawcy od odpowiedzialności za szkodę wywołaną
powikłaniem nieobjętym zakresem pouczenia, która wystąpiła w takich dobrach osobistych pacjenta,
jak życie i zdrowie. Jego skuteczne podniesienie prowadzi do przerwania związku przyczynowego
prawnie relewantnego dla przypisania odpowiedzialności. Pozostaje więc zagadnieniem z zakresu
przyczynowości, które należy wiązać z podstawą odpowiedzialności oraz jej zakresem wyznaczaną
przez przesłankę związku przyczynowego (art. 361 § 2 k.c.)1364.
Obezwładnienie zarzutu zgody hipotetycznej czyni świadczeniodawcę odpowiedzialnym za
powikłanie, bowiem w okolicznościach danego przypadku pacjent wykazał, że zaniechanie pouczenia
było pośrednią, aczkolwiek w dalszym ciągu, normalną przyczyną zwiększającą ryzyko szkody. Z
dogmatycznego punktu widzenia inicjatywa dowodowa pacjenta zmierza do utrzymania
zakwestionowanej przez świadczeniodawcę fikcji przyczynienia. Stąd, nie wystarczy, że pacjent wskaże,
iż stanąłby w obliczu rozterki, konfliktu decyzyjnego. Teoria adekwatnego związku przyczynowego
wymaga co najmniej wysokiego prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia relewantnego prawnie,
którym w tym wypadku jest decyzja o odstąpieniu od leczenia lub istotnej zmianie sposobu jego
prowadzenia, przy jednoczesnym braku skutecznego wywiedzenia przez świadczeniodawcę kolejnych
alternatywnych przyczyn szkody.
Uważam, że takie rozwiązanie najlepiej godzi interesy obydwu podmiotów. Pacjentowi, jako
słabszej stronie sporu, daje uprzywilejowaną pozycję procesową oraz możliwość polemiki z zarzutami
przeciwnika, a świadczeniodawcy argumenty do obrony przed automatyzmem w przypisywaniu
nadmiernej odpowiedzialności1365.
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Na gruncie spraw medycznych obowiązujące orzecznictwo należy odczytywać w ten sposób,
że świadczeniodawca nie może się bronić zarzutem zgody hipotetycznej w celu zwolnienia z
odpowiedzialności za naruszenie autonomii pacjenta. Obowiązek informacyjny zasadniczo stanowi
wzmiankowaną w tym orzecznictwie procedurę chroniąca to dobro osobiste, wyjątkowo także życie i
zdrowie.
W razie naruszenia zobowiązania poprzez uchybienie obowiązkowi udzielenia świadczenia
zdrowotnego oraz obowiązkowi informacyjnemu w zakresie, w jakim stanowi objaśnienie w celu
samostanowienia, świadczeniodawcy ostatecznie zostanie przypisana odpowiedzialność. Zarzut zgody
hipotetycznej służy jednak powiązaniu odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania z relewantnie prawną przyczyną. W zależności od rodzaju naruszonego dobra, będzie to
odpowiedzialność za krzywdę spowodowaną uszczerbkiem na życiu lub zdrowiu albo autonomii (może
to być także odpowiedzialność za obydwa naruszenia). Są to odmienne krzywdy, wynikające z
naruszenia osobnych dóbr prawnych. Ich precyzyjne rozróżnienie jest kluczowe dla odpowiedniego
zrekompensowania kwotą zadośćuczynienia.
W moim przekonaniu zarzut causa superveniens może być podnoszony nie tylko, jak
przedstawiono powyżej, w obronie przed przypisaniem odpowiedzialności za powikłanie nieobjęte
pouczeniem pacjenta, lecz także w obronie przed przypisaniem odpowiedzialności w ogóle1366.
Wówczas zarzut ten wymaga sprecyzowania polegającego na odwołaniu się do konkretnej kategorii
przyczyny rezerwowej, którą na gruncie spraw medycznych może być zwłaszcza predyspozycja tkwiąca
w organizmie samego pacjenta, jak np. schorzenie towarzyszące, prowadzące do tego samego skutku.

2. Przyczynienie
Na gruncie umów o świadczenie zdrowotne przyczynienie się do powstania lub zwiększenia
szkody zazwyczaj jest łączone z osobą pacjenta, stąd też poniższe rozważania także i w niniejszej pracy
będą podążały w nakreślonym kierunku.
Poza moimi zainteresowaniami znajdują się postawy pacjenta będące wyłącznym źródłem
szkody (np. zwłoka w poddaniu się leczeniu, prowadząca do stanu terminalnego). Wówczas nie można
mówić o przyczynieniu do powstania lub zwiększenia szkody, lecz jej wywołaniu. Związku
przyczynowego nie należy poszukiwać między zachowaniem świadczeniodawcy a szkodą, lecz między
szkodą a zachowaniem pacjenta.
Przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody ma miejsce wówczas,
gdy szkoda jest skutkiem nie tylko zdarzenia, z którym ustawa łączy obowiązek odszkodowawczy
innego podmiotu, ale także zachowania się samego poszkodowanego. Zachowanie się
poszkodowanego jest więc w konstrukcji przyczynienia traktowane jako przyczyna konkurencyjna do
przyczyny przypisanej osobie odpowiedzialnej1367. Innymi słowy, aby uznać, że pacjent przyczynił się
do powstania lub zwiększenia szkody, ta w jakimś stopniu musi być przypisana świadczeniodawcy.

1984 r. VI ZR 188/82, BGHZ, tom 90, s. 101-102 oraz VI ZR 174/82, BGHZ tom 90, s. 112, które ukształtowały w
tym zakresie linię orzeczniczą. W prawie francuskim orzeczenie Cour de Cassation z dnia 20 czerwca 2000 r. 9823.046, Bulletin Civ. z 2000 r. Izba I, Nr 193, z uwagami P. Jourdaina, Dalloz z 2000 r. Jurisprudence Sommaires
comment’s, s. 471-472. Taka wykładnia przyjmowana jest też w systemie common law, np. w wyroku SN Kalifornii
Moore v. Regents of the University of Kalifornia (1991) 51 Cal.3d 120. Odmienną wykładnię przyjęła głosami 3 do
2 angielska Izba Lordów w wyroku Chester v. Afshar (2004) All E.R. z 2004 r. Vol. 4, str. 587 i n., a wcześniej - w
podobnych okolicznościach - australijski SN w orzeczeniu Chappel v. Hart (1998) 195 CLR 232).
1366
Odmiennie: M. Sośniak, Zagadnienie …, s. 331.
1367
Z. Banaszczyk, Kodeks cywilny…, s. 1169.

366

Regulacja przyczynienia nastąpiła w art. 362 k.c. Został on umieszczony w przepisach ogólnych
księgi trzeciej k.c., co oznacza, że zagadnienie przyczynienia należy odnosić do obydwu reżimów
odpowiedzialności. Przyczynienie się poszkodowanego pacjenta do powstania, a w szczególności
zwiększenia szkody, nie musi być równoznaczne z jego przyczynieniem się do niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania1368. Przyczynienie się zaś wierzyciela do powstania lub
zwiększenia szkody powoduje natomiast ten skutek, iż pewien zakres uszczerbków z tego wynikających
nie będzie obciążał odszkodowawczo dłużnika, mimo jego generalnej odpowiedzialności za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania1369. Wydaje się, że przyczynienie pacjenta nie
może całkowicie wyłączać obowiązku naprawienia szkody przez jej sprawcę1370. Przyczynienie pacjenta
może stanowić podstawę do odpowiedniego zmiarkowania odszkodowania obciążającego
świadczeniodawcę z tytułu naruszenia więzi obligacyjnej w zakresie każdego z obowiązków umownych.
Z reguły będzie dotyczyło jednak obniżenia odszkodowania za naruszenie obowiązku udzielenia
świadczenia zdrowotnego. W takim wypadku przyczynienie się pacjenta do powstania lub zwiększenia
szkody może nastąpić przed rozpoczęciem ubiegania się o zaspokojenie potrzeby zdrowotnej (np. jeśli
pacjent zwleka z zakontraktowaniem świadczeniodawcy), mieć miejsce już na gruncie zawartej umowy
lub w okresie przypadającym między zawarciem takich umów. Przyczynienie może wystąpić na każdym
etapie procesu terapeutycznego. Zawsze będzie polegało na uchybieniu powinności współdziałania w
postaci poddawania się czynnościom świadczeniodawcy, informowania go, przestrzegania ustalonej
terapii, czy zachowaniu względem niego lojalności.
Przyczynienie jest oparte na teorii adekwatnego związku przyczynowego. Jednakże przyczyna
spowodowana przez samego poszkodowanego nie mieści się w granicach adekwatnego związku
przyczynowego wyznaczanego przez przyczynę, za którą odpowiedzialność ponosi zobowiązany do
naprawienia szkody1371. Szkoda musi stanowić normalne, choćby pośrednie, następstwo zachowania
pacjenta (nie chodzi tu jednak o stosowanie się do wadliwych zaleceń). Okoliczność, iż
odpowiedzialność kontraktowa świadczeniodawcy opiera się na zasadzie winy, nie buduje wymogu,
aby poszkodowanemu także należało stawiać zarzut winy, chcąc powołać się na jego przyczynienie1372.
Dopiero jego skutki są zależne od okoliczności sprawy, w tym od faktu zawinienia poszkodowanego
oraz jego stopnia. Wykładnia literalna art. 362 k.c. sugeruje, ze przyczynienie się do powstania lub
zwiększenia szkody jest zjawiskiem czysto kauzalnym i nie wymaga odwołania się do spełnienia
żadnych zasad odpowiedzialności1373. Art. 362 k.c. znajduje zastosowanie bez względu na podstawę
odpowiedzialności sprawcy, a zatem stopień winy, i to obu stron, może mieścić się wśród okoliczności
jedynie wówczas, gdy sprawca szkody ponosi za nią odpowiedzialność na zasadzie winy. Wtedy tylko
możliwe jest porównywalne rozważanie stopnia winy, a tym samym, rozważenie czy zachowanie się
poszkodowanego było zawionie1374.
1368

M. Bączyk, Przyczynienie się wierzyciela do powstania szkody a wysokość kary umownej (w:) Ars et usus.
Księga Pamiątkowa ku czci Sędziego Stanisława Rudnickiego, Warszawa 2005, s. 45
1369
Z. Banaszczyk, Kodeks cywilny…, s. 1176.
1370
Odmiennie: S. Graniecki, Zasada bezwzględnego odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną umyślnie, SP
2000/3-4
1371
T. Dybowski, W sprawie przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody, NP 6/1977, s. 829-830.
1372
Odmiennie: U. Drozdowska, Cywilnoprawna…, s. 348.
1373
Tak też: R. Longchamps de Berier, Zobowiązania, Poznań 1949, s. 292; J. Rezler, Naprawienie…, s. 48-49; K.
Zagrobelny, Kodeks cywilny…, s. 593; Z. Banaszczyk, Kodeks cywilny…, s. 1172. Jest to pogląd sporny. W literaturze
zgłoszono również alternatywne koncepcje: subiektywnego zawinienia (A. Ohanowicz, Zobowiązania. Część
ogólna, Poznań 1958, s. 47), dodatkowej obiektywnej nieprawidłowości (E. Łętowska, Przyczynienie się
małoletniego do wyrządzenia szkody, NP 2/1965), czy dodatkowo zawinienia lub obiektywnej nieprawidłowości
w zależności od tego, czy sprawca szkody odpowiada na zasadzie winy czy ryzyka: A. Szpunar, Wina
poszkodowanego, Warszawa 1971, s. 117 i n.; A. Koch, Związek przyczynowy…, s. 90.
1374
Wyrok SN z dnia 14 kwietnia 1999 r., sygn. akt I CKN 1012/97, LEX nr 44470.
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Na gruncie umowy o świadczenie zdrowotne, świadczeniodawca nie może bronić się,
podnosząc zarzut przyczynienia się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody poprzez
takie zachowanie, któremu jako dłużnik miał zapobiec z uwagi na wynikający z tej umowy obowiązek
zabezpieczenia pacjenta1375.
Podobnie nieskuteczny będzie zarzut przyczynienia się do szkody utożsamiany z wewnętrzną
predyspozycją pacjenta do jej powstania, chyba że ta predyspozycja została wywołana jego własnym
działaniem (np. alkoholizmem lub narkomanią). Przyczynienie jest bowiem zachowaniem
poszkodowanego a nie czynnikiem wewnętrznym, na który ten nie ma wpływu1376.
Spornym pozostaje, na ile za przyczynienie pacjenta do powstania lub zwiększenia szkody może
uchodzić odmowa poddania się określonemu leczeniu. W świetle poglądu pierwotnego, posiadającego
już długą tradycję, odmowa pacjenta odebrania świadczeń zdrowotnych, mogących poprawić jego stan
zdrowia, nie może być poczytana za okoliczność przemawiającą za zmniejszeniem należnego mu
odszkodowania1377 (zarzut świadczeniodawcy). Stanowisko to jest uzasadniane następującymi
argumentami. Przede wszystkim, przemawia za nim ochrona godności człowieka poprzez uznanie
prymatu autonomii jednostki nad ewentualnym zakresem obowiązku odszkodowawczego. Po drugie,
wykonanie każdego świadczenia zdrowotnego zakłada ekspozycję na ryzyko nowej szkody, którego
akceptacji nie sposób wymagać od poszkodowanego. Podobnie, nie można oczekiwać od niego
psychicznego przeciwstawienia się swoim lękom i traumom, jakie wywołały dotychczas udzielone
świadczenia zdrowotne oraz bólowi czy dyskomfortowi jakie zawsze niesie ze sobą zaspokajanie
potrzeb zdrowotnych. Po trzecie, odmienne stanowisko prowadziłoby do zmiany ról, prowadząc do
utożsamienia sprawcy szkody z pokrzywdzonym, a pokrzywdzonego ze sprawcą nowej szkody,
polegającej na odmowie poddania się leczeniu.
Zgodnie z poglądem przeciwnym, w pewnych przypadkach odmowa poddania się leczeniu
może uchodzić za rzeczone przyczynienie, uzasadniając miarkowanie rekompensaty1378. Podzielam to
1375

T. Pajor, Uwagi o przyczynieniu się poszkodowanego do powstania szkody (w:) Księga pamiątkowa ku czci
Profesora Adama Szpunara (red. M. Pyziak-Szafnicka), Zakamycze 2004, s. 161-162.
1376
K. Krupa-Lipińska, Wpływ…, s. 64.
1377
Wyrok SN z dnia 15 marca 1961 r., sygn. akt II CR 867/59, LEX nr 106252; wyrok SN z dnia 7 maja 1962 r.,
sygn. akt II CR 504/61, LEX nr 1632886; wyrok SN z dnia 3 października 1962 r., sygn. akt III CR 250/62, niepubl.;
wyrok SN z dnia 11 stycznia 1978 r., sygn. akt III PR 183/77, LEX nr 5081; wyrok SO w Bydgoszczy z dnia 19 lipca
1999 r., sygn. akt I C 1150/98, LEX nr 1713507; wyrok SA w Lublinie z dnia 8 maja 2014 r., sygn. akt I ACa 68/14,
LEX nr 1466865; wyrok SA w Gdańsku z dnia 27 kwietnia 2017 r., sygn. akt V ACa 645/16, LEX nr 2362544. W
doktrynie zwolennikami tego poglądu są: M. Sośniak, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 marca 1961
r., II CR 867/59, OSPIKA 1962 z. 1 s. 25; Tenże, Jeszcze o obowiązku poddania się operacji, NP 6/1964, s. 608-612;
Tenże, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia z dnia 11 stycznia 1978 r., III PR 183/77 OSPiKA 1/1979, s. 45;
Tenże, Cywilna odpowiedzialność lekarza, Warszawa 1989, s. 228-229; J. Sawicki, Przymus leczenia, eksperyment,
udzielenie pomocy i przeszczep w świetle prawa, Warszawa 1966, s. 99; S. Garlicki, Odpowiedzialność cywilna za
nieszczęśliwe wypadki, Warszawa 1971, s. 348, 395; M. Nesterowicz, Kontraktowa…, s. 122; W kolejnych swoich
pracach Autor liberalizuje swoje stanowisko, dopuszczając przypadki, w których odmowa leczenia może zostać
poczytana za przyczynienie do powstania lub zwiększenia szkody. Zastrzega jednak szereg przesłanek, tak: Tenże,
Glosa do wyroku SO w Bydgoszczy z 19.71999 r., I C 1150/98, OSP 2002 Nr 4, poz. 59; Tenże, Odmowa poddania
się leczeniu przez poszkodowanego jako przyczynienie się do szkody w prawie porównawczym, PiM 2/2008, s. 13;
Tenże, Prawo…, s. 133.
1378
A. Szpunar, Zachowanie się poszkodowanego jako podstawa do zmniejszenia odszkodowania, NP 6/1957, s.
46; Tenże, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 października 1962 r., III CR 250/62, NP. 9/1963, s. 1048;
Tenże, O obowiązku poddania się operacji, NP 11/1979, s. 22-34; M. Nesterowicz, Glosa do wyroku SO w
Bydgoszczy z 19.71999 r., I C 1150/98, OSP 2002 Nr 4, poz. 59; Tenże, Odmowa poddania się leczeniu przez
poszkodowanego jako przyczynienie się do szkody w prawie porównawczym, PiM 2/2008, s. 13; Tenże, Prawo…,
s. 133; S. Krajnik, A. Ornowska, Przyczynienie się do powstania szkody w prawie cywilnym oraz jego aspekty
prawnokarne, SIT 2011 t. VIII, s. 116-117; A. Olejniczak, Kodeks cywilny…, s. 112, s. 555; K. Mularski, (w:) Kodeks
cywilny. Tom I. Komentarz - Art. 1 - 44911 (red. M. Gutowski), Warszawa 2016, s. 1841; M. Kaliński, System Prawa
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zapatrywanie. Rozwój nauk medycznych i związany z nimi postęp technologiczny, owocujący mniej
inwazyjnymi, bezpieczniejszymi i efektywniejszymi metodami leczenia, pozwalającymi na szybszą
rekonwalescencję chorego, powinien stanowić podstawę do zrewidowania dotychczasowego
stanowiska judykatury na temat przyczynienia się pacjenta do szkody w razie niepodjęcia zalecanego
leczenia. Sąd orzekający powinien wyważyć między dobrami w postaci nieprzypisywania sprawcy
szkody nadmiernej odpowiedzialności z uwagi na obiektywną możliwość skorzystania ze zdobyczy
aktualnej wiedzy medycznej oraz konieczności zapewnienia ochrony subiektywnym wyborom
pacjenta. Po drugie, niedopuszczanie wyjątków od powyższej zasady narusza istotę dyferencyjnej
metody ustalania szkody. Skutkuje nieuwzględnieniem okoliczności mogących ograniczyć jej rozmiar.
Metoda te nie zakłada brania pod uwagę jedynie okoliczności obciążających poszkodowanego, (przez
to zwiększających zakres samej szkody), ale dopuszczenie wszystkich okoliczności, także tych, które
pozwoliłyby na jej zmniejszenie. Po trzecie rekompensata pieniężna powinna pojawiać się tam, gdzie
restytucja naturalna jest niemożliwa. W sprawach medycznych przywrócenie stanu poprzedniego
zasadniczo jest trudne, jednakże nie można z góry wykluczać działań, które mogłyby poprawić sytuację
pacjenta. Wielokrotnie utrata zaufania do świadczeniodawcy będzie sprzeciwiała się podjęciu przez
niego wysiłków dla wyeliminowania lub zmniejszenia szkody, lecz nic nie stoi na przeszkodzie, aby to
on pośrednio dokonał restytucji poprzez pokrycie kosztów świadczenia zdrowotnego wykonanego w
tym celu przez inny podmiot. W ten sposób dochodziłoby do przynajmniej częściowego ograniczenia
szkody, być może rzutującego na zmniejszenie dalszych roszczeń pacjenta. Po czwarte, upatrywanie w
obowiązującym stanowisku reguły bezwzględniej, może niekiedy godzić w zasady współżycia
społecznego. Istnieją przypadki, kiedy wątpliwości pacjenta nie znajdują uzasadnienia w aktualnej
wiedzy medycznej, a jego odmowa nie jest racjonalna w ocenie przeciętnie rozsądnego pacjenta,
znajdującego się na jego miejscu. Co więcej, odmowa poddania się leczeniu jest niekiedy powodowana
niechęcią powrotu do pracy zarobkowej połączonej z wizją utraty łatwych pieniędzy z zabezpieczenia
społecznego. Uważam, że w przypadkach, kiedy medycyna powszechnie oferuje sprawdzone
postępowanie terapeutyczne1379 o bardzo wysokim prawdopodobieństwie powodzenia (nie chodzi
więc tylko o rehabilitację), niepołączone z nadmiernym bólem i ryzykami poważnych ujemnych
konsekwencji, kiedy dodatkowo motywy odmowy poddania się leczeniu nie mogą uchodzić za
uzasadnione w świetle testu rozsądnego pacjenta, uwzględniającego subiektywną sytuację
poszkodowanego, odmowa leczenia mogłaby uchodzić za przyczynienie się do szkody1380. To
stanowisko posiada także walor ponadindywidualny, gdyż każdemu społeczeństwu zależy na
ograniczeniu ilości osób nieproduktywnych, będących beneficjentami systemu zabezpieczenia
społecznego.
Świadczeniodawcy nie przysługują żadne środki prawne, pozwalające wyegzekwować od
pacjenta poddanie się leczeniu. Przy tym, niesłusznym byłoby obciążanie go konsekwencjami trudnego
Prywatnego..., s. 200; P. Sobolewski, Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część szczegółowa Tom III A (red.
K. Osajda), Warszawa 2017, s. 848; W. Borysiak, System Prawa Medycznego…, s. 932-934.
1379
Szczególnie ostrożnie należy analizować oferowane w dziedzinie psychiatrii i psychologii możliwości
zmniejszania poczucia krzywdy, tj. zmniejszania rozstroju zdrowia psychicznego. Każdy przypadek wymaga
osobnej analizy całokształtu okoliczności sprawy, prowadzonej ze szczególnym odwołaniem do wiedzy specjalnej
biegłego. Przesądzanie reguły ogólnej na gruncie zdrowia psychicznego wydaje się niemożliwe. Poczytania
odmowy poddania się terapii mogącej ograniczyć cierpienia psychiczne jako przyczynienia pacjenta nie wyklucza
B. Janiszewska, Odszkodowanie za szkodę na osobie (art. 444 k.c.) uwagi na tle orzecznictwa sądów
powszechnych, PiM 2/2015, s. 146.
1380
Uważam, że takie stanowisko można wywieść już z lektury wyroku SN z dnia 11 stycznia 1978 r., sygn. akt III
PR 183/77, LEX nr 5081, tak często przytaczanego przez judykaturę dla uzasadniania poglądu przeciwnego. W
tym kierunku wydaje się także argumentować P. Machnikowski, Kontraktowa odpowiedzialność
odszkodowawcza de lege ferenda (w:) Prawo kontraktowe (red. Z. Kuniewicz, D. Sokołowska), Warszawa 2017,
s. 288.
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do zrozumienia zachowania pacjenta. Stąd zakres przyczynienia powinna odzwierciedlać zasada utraty
przez pacjenta tej części rekompensaty za szkodę, w jakiej terapia mogłaby ją zmniejszyć lub usunąć1381.
Dokonując oceny należy unikać generalizacji, gdyż każdy przypadek wymaga wieloaspektowej i
indywidualnej analizy tak, aby nie stawiać pacjenta w sytuacji gorszej od sprawcy szkody, poddając go
jego dyktatowi.

1381

W literaturze wyrażono nawet pogląd, że niekiedy odmowa wyrażenia zgody na leczenie, pozwalające
zmniejszyć wysokość szkody, będzie nadużyciem prawa w rozumieniu art. 5 k.c., tak: W. Borysiak, System Prawa
Medycznego…, s. 934.
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ROZDZIAŁ II
UPRAWNIENIA WIERZYCIELA W RAZIE NARUSZENIA ZOBOWIĄZANIA
PRZEZ DŁUŻNIKA
Odpowiedzialność z tytułu naruszenia zobowiązania kształtowana jest na podstawie przepisów
tytułu VII, działu II (art. 471-486) i działu III (art. 487-497) k.c. Umowa o świadczenie zdrowotne,
zawierana w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia, nie jest umową wzajemną, dlatego też nie
stosuje się do niej przepisów ostatniego z wymienionych działów (art. 487-497 k.c.).
Podstawowym uprawnieniem wierzyciela, w razie naruszenia zobowiązania przez dłużnika, jest
możliwość żądania naprawienia szkody, która z tego wynikła. Wyłącznie formalne naruszenie treści
stosunku, nieprowadzące do wyrządzenia szkody, nie spotyka się z żadną formą kompensaty, chyba że
na tę okoliczność strony zastrzegły karę umowną.
W reżimie odpowiedzialności kontraktowej świadczenie odszkodowawcze ma charakter
zastępczy (w razie niewykonania zobowiązania) lub uzupełniający (w sytuacjach, gdy zobowiązanie
zostało wykonane nienależycie) względem świadczenia, wynikającego z naruszonego zobowiązania1382.
Pierwotny stosunek zobowiązaniowy trwa, a jedynie świadczenie ulega częściowej lub całkowitej
transformacji w świadczenie odszkodowawcze1383. Ogólną podstawą do dochodzenia naprawienia
szkody jest art. 471 k.c.
Ustawodawca przewidział w art. 363 k.c. dwa równorzędne sposoby kompensowania
uszczerbków. Restytucję naturalną oraz zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Każdy z nich pozwala
spełnić podstawową funkcję roszczenia o naprawienie szkody, jaką jest funkcja kompensacyjna. Chodzi
więc o przywrócenie poszkodowanego do stanu, który istniałaby gdyby nie doznał uszczerbku. Wybór
sposobu naprawienia szkody pozostaje w rękach poszkodowanego. Umowa o świadczenie zdrowotne
jest jednak stosunkiem prawnym, który z uwagi na swą właściwość, niekiedy treść lub okoliczności
przypadku, skutkuje tym, że tylko jeden z przedstawionych sposobów kompensaty będzie mógł zostać
wykorzystany.
Świadczeniodawcy przysługuje jedynie roszczenie o zapłacenie odpowiedniej sumy pieniężnej.
Świadczenie pacjenta ma charakter pieniężny, zaspokaja majątkowy interes kontrahenta.
Przywrócenie stanu poprzedniego nie może nastąpić, gdyż wobec naruszenia więzi obligacyjnej ten w
ogóle nie uległ zmianie. Restytucja naturalna jest w tym przypadku bezprzedmiotowa.
Swoboda wyboru między jednym i drugim sposobem kompensacji doznaje ograniczeń także
po stronie pacjenta. Jest to związane przede wszystkim z tym, iż naruszenie umowy przez
świadczeniodawcę często prowadzi do szkody na osobie. Restytucja naturalna jest charakterystyczna
dla naprawiania uszczerbków na mieniu. Trudno ją sobie wyobrazić w przypadku szkód na osobie1384.
Nawet jeżeli udałoby się podać przykład teoretycznie pozwalający zastosować restytucję naturalną, to
ta raczej i tak nie będzie wchodziła w rachubę z uwagi na utratę zaufania do świadczeniodawcy. Pacjent
nie będzie chciał ponownie powierzyć mu swych dóbr. Przeważnie jedynym sposobem naprawienia
szkody na osobie będzie zapłata pacjentowi odpowiedniej sumy pieniężnej.
Przepisy szczególne nie modyfikują sposobu naprawienia szkód spowodowanych
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy o świadczenie zdrowotne. Jednakże nic nie stoi

1382

T. Dybowski, System Prawa Cywilnego. T. III, cz. I. Prawo Zobowiązań, część ogólna, Ossolineum 1981, s. 184;
K. Zagrobelny, O okolicznościach kształtujących odszkodowawczą odpowiedzialność dłużnika, AUW 2897
Wrocław 2006, s. 275.
1383
M. Ciemiński, Odszkodowanie…, s. 236.
1384
Podobnie: J. Rezler, Naprawienie szkody…, s. 166.

371

na przeszkodzie, aby odmienny sposób wynikał z porozumienia stron, którego podstawą może być art.
473 k.c.1385
Na gruncie analizowanej umowy roszczenie o zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej polega na
jednorazowej zapłacie kwoty mającej rekompensować uszczerbek. W przeciwieństwie do reżimu
odpowiedzialności deliktowej nie może być to stałe lub okresowe powtarzające się świadczenie.
Przepisy regulujące instytucję renty (art. 444 § 2 k.c. i art. 446 § 2 k.c.) zostały zredagowane w tytule
VI, poświęconym czynom niedozwolonym, wobec czego ustawodawca systemowo przesądził, że nie
znajdują zastosowania w reżimie odpowiedzialności kontraktowej1386. Jest to istotna niedogodność dla
poszkodowanego pacjenta, która osłabia atrakcyjność dochodzenia roszczeń ex contractu. Jej
zniesienie powinno zostać de lege ferenda uwzględnione w pracach nad nowym kodeksem cywilnym.
Częstokroć sytuacja chorego jest złożona. Trudno ex ante przewidzieć rozwój dolegliwości, możliwości
jej złagodzenia, jak też czas trwania, a w konsekwencji skalę generowania kosztów wywołanych jej
leczeniem (szkodę przyszłą). Obecny sposób kompensaty ex contractu nie przystaje do potrzeb obrotu
i jest związany z założeniem, że regulacja odpowiedzialności kontraktowej nie daje możliwości
naprawienia krzywdy.
Kolejnym problemem, jaki rysuje się wobec egzekwowania tego uprawnienia, jest ustalenie, w
jakim stopniu wierzyciel skorzystał ze świadczenia. Innymi słowy, jak w bilansie szkody kształtuje się
wartość tego, co pacjent otrzymał. Ponieważ wartość ta jest trudna do ustalenia, niełatwo przychodzi
określenie stanu majątku pacjenta w porównaniu z sytuacją należytego wykonania zobowiązania1387.
Szczególną uwagę należy poświęcić uprawnieniom wierzyciela wobec zwłoki dłużnika, będącej
stanem pośrednim między niewykonaniem i nienależytym wykonaniem zobowiązania. Jako naruszenie
zobowiązania o charakterze kwalifikowanym, zwłoka rodzi po stronie wierzyciela szereg uprawnień1388,
które może on egzekwować niezależnie od naprawienia szkody. Przepisy o zleceniu nie zawierają
szczególnej regulacji tych uprawnień, stąd uzasadnionym jest sięganie do norm zlokalizowanych w
części ogólnej zobowiązań1389.
Na gruncie analizowanego stosunku prawnego egzekwowanie przez wierzyciela
przysługujących mu wobec zwłoki dłużnika uprawień niemal nie ma miejsca. Wynika to z faktu, iż
większość stosunków prawa medycznego nawiązywanych jest w ramach publicznego systemu ochrony
zdrowia, którego konstrukcja utrudnia sięganie po takie uprawnienia. Natomiast w zakresie relacji , do
których dochodzi poza systemem publicznym, rzeczone uprawnienia nie są egzekwowane z uwagi na
ich bezprzedmiotowość. Główną motywacją pacjentów do pozasystemowego kontraktowania
świadczeniodawców jest niechęć oczekiwania w kolejce. Dlatego też priorytetem staje się sprawne
zaspokojenie ich potrzeb. Z tego powodu przypadki zwłoki dłużnika są wyjątkami. Jeżeli jednak taki
stan wystąpi, to użyteczność wielu uprawnień wierzyciela, jest w odniesieniu do pacjenta wątpliwa.
Gdy dłużnik pozostaje w zwłoce, tj. z przyczyn od siebie zależnych nie spełnia świadczenia w
czasie odpowiednim, a jest ono jeszcze możliwe do spełnienia, wierzycielowi przysługują uprawnienia
do: żądania wykonania zobowiązania in natura; odstąpienia od umowy, wykonania zastępczego,
odmowy przyjęcia świadczenia, żądania naprawienia szkody. Z racji tego, iż odstąpienie jest
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uprawnieniem wierzyciela z umowy wzajemnej, nie dotyczy umów zawieranych w ramach publicznego
systemu ochrony zdrowia, jako nieposiadających tej cechy.
Zwłoka pacjenta jest zjawiskiem oczywistym do zdekodowania, jako że ciąży na nim jeden
obowiązek umowny, a do tego realizowany głównie poprzez świadczenie o charakterze pieniężnym.
Inaczej kształtuje się sytuacja świadczeniodawcy, na którym ciążą cztery obowiązki o różnej
doniosłości. Uważam, że świadczeniodawca popada w zwłokę, jeżeli w umówionym terminie z przyczyn
od siebie zależnych nie udziela świadczenia zdrowotnego. Uchybienie pozostałym obowiązkom (przy
wykonaniu świadczenia zdrowotnego) nie prowadzi do zwłoki, gdyż ich treść nie pozwala na
zaspokojenie potrzeby zdrowotnej pacjenta.
Naruszenie obowiązku informacyjnego polegającego na objaśnieniu w celu samostanowienia,
od razu przesądza o nienależytym wykonaniu zobowiązania. Naruszenia nie konwaliduje przyjęcie
świadczenia zdrowotnego przez pacjenta, ani nawet następcze dokonanie objaśnienia. Podobnie
kształtuje się ocena naruszeń w zakresie dochowania tajemnicy informacji związanych z pacjentem.
Ujawnienie takich wiadomości lub umożliwienie osobom postronnym ich poznania nie może być
sanowane późniejszym należytym zachowaniem świadczeniodawcy. Z kolei poprzez nieprowadzenie
dokumentacji medycznej świadczeniodawca nie popada w zwłokę, bowiem obowiązek ten ma
charakter wtórny. Jego realizacja następuje w ślad za udzielonym świadczeniem zdrowotnym, bez
którego staje się niemal bezprzedmiotowy. Nieprowadzenie lub nienależyte prowadzenie
dokumentacji oznacza nienależyte wykonanie zobowiązania i tak, jak w przypadku pozostałych dwóch
obowiązków, daje podstawę do budowania roszczenia o naprawienie szkody na podstawie art. 471 k.c.
Udzielenie świadczenia zdrowotnego jest zachowaniem pierwotnym, w którego dokonaniu
pacjent upatruje zaspokojenia swojej potrzeby zdrowotnej. Podobnie świadczenie pacjenta polegające
na zapłacie umówionej ceny zaspokaja majątkowy interes świadczeniodawcy. Stosowanie do art. 353
k.c., podstawowym żądaniem wierzyciela w wypadku zwłoki dłużnika, jest więc roszczenie o wykonanie
zobowiązania in natura (np. jeśli pomimo uzgodnienia świadczeniodawca nie wykona świadczenia
zdrowotnego przez oznaczonego członka personelu medycznego i jednocześnie nie zachodzą
przesłanki pozwalające skutecznie powołać się na klauzulę zamiany, pacjent może żądać udzielenia
świadczenia zdrowotnego przez przyrzeczonego fachowca w innym terminie bez popadania w zwłokę
wierzyciela). Potwierdza to redakcja art. 477 k.c. wskazująca, że rzeczone roszczenie zachowuje swoją
aktualność w razie popadnięcia dłużnika w zwłokę.
Pomimo istnienia rozmaitych środków przymusu, roszczenie o wykonanie zobowiązania in
natura, szczególnie z perspektywy pacjenta, pozostaje trudne do wyegzekwowania. Gdy prawidłowość
wykonania zależy od dobrej woli dłużnika, egzekucja zmierzająca do przymuszenia go do należytego
wykonania zobowiązania nie gwarantuje, że świadczenie zostanie spełnione zgodnie z
usprawiedliwionymi oczekiwaniami wierzyciela1390. Należy również zaakcentować, iż celowość
stosowania przymusu jest wątpliwa w umowach określanych mianem szczególnego zaufania.
Egzekwowanie na drodze sądowej wykonania zobowiązania in natura, pogłębia nieufność stron, kładąc
się cieniem na ich współpracę. Brak zaufania utrudnia spełnienie świadczenia, nawet jeśli jego
wykonanie nakaże sąd. Na marginesie należy odnotować, iż już samo sformułowanie żądania
spełnienia świadczenia w pozwie może natrafiać na problemy natury technicznej1391. Ani pacjent, ani
jego pełnomocnik nie posiadają bowiem wiedzy specjalnej, umożliwiającej opisanie tego, czego
dokładnie domaga się powód. Ponadto, utylitaryzm takiego żądania jest wątpliwy w przypadku umów
zawieranych w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia. Jeżeli pacjent oczekuje na odebranie
usługi kilkanaście miesięcy, trudno przyjąć, że np. zaoferowanie jej wykonania przez osobę inną, niż
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ustalona pierwotnie, skłoni go do odmowy przyjęcia i dalszego czekania na to, aby świadczeniodawca
spełnił świadczenie przy pomocy przyrzeczonego fachowca.
Ewentualnie podstawy dla żądania wykonania zobowiązania in natura można upatrywać w art.
491 § 1 k.c., jednakże z uwagi na praktykę obrotu, przepis ten nie będzie odgrywał dużego znaczenia,
o czym niżej.
Spełniając przesłanki określone w art. 491 § 1 k.c. lub art. 492 k.c. poprzez jednostronne
oświadczenie wierzyciel może odstąpić od umowy. Skutkiem tego umowę traktuje się jako nigdy nie
zawartą, a jej strony obowiązane są do zwrotu tego, co sobie uprzednio świadczyły. Trzeba dodać, że
użyteczność tej regulacji jest ograniczona nie tylko z uwagi na specyfikę obrotu, ale także z uwagi na
art. 744 w zw. z art. 750 k.c. Obrót rządzony jest zasadą płatności następczej. Dopóki nie zostanie
wykonane świadczenie zdrowotne, dopóty pacjent nie uiszcza wynagrodzenia. Strony nie muszą
niczego zwracać, gdyż niczego sobie nie przekazały. Natomiast w przypadkach, kiedy pacjent dokonał
płatności na poczet świadczenia rozłożonego w czasie, wykonanie dyspozycji normy zawartej w art.
494 § 1 k.c. pozostaje problematyczne z uwagi na przedmiot zwrotu. Świadczenie zdrowotne oparte
jest o kapitał wiedzy i często nie wiąże się z pozostawieniem pacjentowi żadnego trwałego składnika
rzeczowego. W jaki sposób pacjent ma więc zwrócić to, co już otrzymał?
Kolejny problem związany jest z ustaleniem momentu, w którym dłużnik popada w zwłokę.
Termin spełnienia świadczenia przez stronę profesjonalną nie jest tylko datą dzienną. W lecznictwie
ambulatoryjnym jest precyzowany także godzinowo. W ujęciu formalistycznym, błędna organizacja
pracy powodowałby popadnięcie przez świadczeniodawcę w zwłokę już wobec upływu kilku minut od
umówionej godziny przyjęcia. Jednakże pacjentowi trudno byłoby obiektywnie wykazać, że
świadczeniodawca pozostaje w zwłoce, a nie opóźnieniu. Doświadczenie życiowe, zwłaszcza w
działalności leczniczej, pokazuje, że dane przypadki pacjentów niespodziewanie mogą wymagać
poświęcenia dłuższego czasu lub też mogą wystąpić okoliczności nieprzewidywalne w normalnym toku
zdarzeń. Z tych względów, zupełnie naturalną wydaje się konieczność oczekiwania na swoją kolej, jeżeli
jego długość pozostaje do zaakceptowania w świetle zasad współżycia społecznego. W moim
przekonaniu właściwsze byłoby podejście mniej formalistyczne. Zwłaszcza w specjalistycznej opiece
ambulatoryjnej oczekiwanie do 30 minut nie godzi w zasady wykonywania zobowiązań, a co za tym
idzie, nie usprawiedliwia jeszcze wyznaczania przez pacjenta dodatkowego terminu. Poza tym, w razie
zwłoki dłużnika, zaczekanie często będzie dla pacjenta i tak korzystniejsze niż stawienie się po odbiór
świadczenia w kolejnym terminie. Ponowna wizyta jest uciążliwością, wymaga zorganizowania
obowiązków prywatnych i zawodowych. Co więcej, jeżeli pacjent decydowałby się na inny termin, to
jego wyznaczenie wcale nie będzie proste. Wykonanie świadczenia zdrowotnego wymaga przecież
współdziałania obydwu stron. Pacjentowi nie powinien być obojętny stan psychofizyczny, w którym
znajdzie się jego kontrahent. Jednostronne wyznaczenie terminu może wcale nie doprowadzić do
odebrania świadczenia spełniającego jego oczekiwania.
Warto rozważyć, czy pacjent, z racji swojego statusu, nie jest ex lege uprawniony do
odstąpienia od umowy na podstawie art. 492 k.c., tj. bez wyznaczania dodatkowego terminu. Można
argumentować, iż uprawnienie do odstąpienia powinno być interpretowane przez pryzmat art. 746 §
1 k.c. Skoro pacjent może rozwiązać umowę bez jakichkolwiek ograniczeń, tak samo może od niej
odstąpić. Taki pogląd wydaje się jednak zbyt daleko idący i niebezpieczny dla interesów
świadczeniodawcy. Rozwiązanie i odstąpienie to odmienne instytucje, prowadzące do ustania więzi
obligacyjnej. Powodują także różne skutki w sferze prawa materialnego. Odstąpienie wywołuje skutek
dalej idący. Umowę uznaje się za nigdy nie zawartą, co wiąże się z obowiązkiem zwrotu
dotychczasowych świadczeń. Trudno stosować rozszerzającą interpretację art. 492 k.c., jeśli wykładnia
językowa nie pozostawia wątpliwości, iż dopuszczalność korzystniejszych warunków odstąpienia
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została uzależniona od uzgodnienia stron1392. Skutki takiej wykładni godziłyby w pewność obrotu
gospodarczego. Można wyobrazić sobie sytuację, w której wykonanie zobowiązania wymagałoby od
świadczeniodawcy poczynienia kosztownego wydatku. Wówczas odstąpienie przez pacjenta od
umowy, bez konieczności wskazywania kontrahentowi dodatkowego terminu, pozbawiałoby go
ochrony, powodując, że świadczeniodawca nie zrekompensuje sobie w żaden sposób kosztów zakupu.
Odstąpienie wywołujące skutek ex tunc i byłoby nie do pogodzenia z rozliczeniem wydatku,
poczynionego na rzecz wykonania zobowiązania, które nigdy w obrocie nie istniało. Nawet jeżeli
wydatek został dokonany wobec zapłaty zaliczki, to obowiązek zwrotu dotychczasowych świadczeń
implikowałby pozostawienie przy świadczeniodawcy całego ryzyka poniesienia kosztów świadczenia
takiej usługi. Zachodziłaby konieczność rozstrzygnięcia kolizji między art. 494 § 1 k.c. i odpowiednio
stosowanym art. 746 § 1 k.c.
Pacjent nie korzysta też z prawa odstąpienia od umowy, przewidzianego w art. 27 u.p.k., a to
z uwagi na wyłączenie (art. 3 ust. 1 pkt 7 u.p.k.) spod zakresu regulacji tego aktu, zobowiązań, których
przedmiotem jest zaspokajanie potrzeb zdrowotnych1393.
Na gruncie umów o świadczenie zdrowotne, mających charakter zobowiązania ciągłego,
wartość praktyczną odstąpienia na zasadach ogólnych dodatkowo osłabia odpowiednio stosowany
przepis szczególny – art. 746 § 1 k.c., dając możliwość natychmiastowego wypowiedzenia umowy. W
zależności od przyjętego poglądu art. 491 § 1 k.c. nie stosuje się1394 lub też wywołuje jedynie skutek ex
nunc1395.
Obecna formuła prawa odstąpienia nie jest atrakcyjna także dla świadczeniodawcy. Dzieje się
tak nie tylko z uwagi na problem tego, co powinno mu zostać zwrócone, ale także wobec zastrzeżeń
ustawowych, ograniczających możliwość zakończenia relacji z pacjentami (np. art. 38 u.z.l., art. 29 ust.
1 pkt 1 i 3 u.d.l.). W przypadkach zagrożenia dla życia i zdrowia pacjenta, przepisy szczególne
ograniczają możliwość odstąpienia od umowy, jeżeli pacjent pozostaje w zwłoce lub gdy nawet
wyraźnie informuje, że nie spełni swojego świadczenia1396.
W analizowanej umowie prawo odstąpienia odgrywa więc marginalną rolę jako środek reakcji
na zwłokę dłużnika. Wydaje się, że interesy pacjenta będą w zupełności chronione przez art. 471 k.c.,
czy też odpowiednio stosowany art. 746 § 1 k.c. W przypadku podmiotu, który z uwagi na złą
organizację pracy nie jest w stanie świadczyć w umówionej z pacjentem dacie lub doprowadził do
sytuacji, w której nie sposób od pacjenta wymagać, aby jeszcze tego samego dnia oczekiwał na
spełnienie świadczenia tak długo, jak prognozuje to świadczeniodawca (np. pacjent musi zdążyć do
pracy, na spotkanie biznesowe, podjąć opiekę nad dzieckiem itd.), należałoby raczej wyznaczyć kolejny
termin odbioru świadczenia (wizyty), którego cena pozostałaby pomniejszona o wartość szkody, jakiej
doznał pacjent (koszty dojazdu, utracony zarobek, koszty opieki nad dzieckiem itd.).
Niewielkie praktyczne znaczenie posiada także kolejne z uprawnień wierzyciela – wykonanie
zastępcze. Jego przydatność w obecnej formule jest znikoma, zwłaszcza dla pacjenta. Wynika to
głównie z tego, że przepis wiąże uprawnienie wierzyciela ze zwłoką dłużnika. W rzeczywistości często
jest tak, że świadczeniodawca nie pozostaje w zwłoce, lecz w opóźnieniu. Ponadto, znamienne są
sytuacje, kiedy została zawarta umowa, strony wzajemnie zaoferowały i kolejno przyjęły swoje
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świadczenia, wobec czego zobowiązanie zostało wykonane. Świadczeniodawca jest jednak świadomy
popełnionego błędu i unika dalszego kontaktu z pacjentem. Istnieje więc stan, w którym pacjent nie
oczekuje odebrania świadczenia, lecz jej poprawy.
Skorzystanie ze wskazanego uprawnienia byłoby celowe w tych wszystkich umowach, które
mogłyby być uznane za umowy o dzieło, lub które zawierają w sobie elementy sprzedaży. W dziale
II.III.V. (s. 159) wskazywałem, iż wytworzenie i zamontowanie w ciele pacjenta rzeczy niezbędnej dla
zaspokojenia jego potrzeby zdrowotnej wymagałoby umożliwienia pacjentowi korzystania z niektórych
uprawnień z tytułu rękojmi. Pierwszy problem polega na tym, że przepisy umowy o dzieło oraz przepisy
o rękojmi nie przewidują wykonania zastępczego. W przypadku umów o dzieło wprawdzie
odpowiednio stosowany art. 636 § 1 k.c. daje możliwość wykonania zastępczego, jednakże dotyczy
wyłącznie sytuacji, w której dzieło jest w trakcie realizacji. Z przyczyn, o których była już mowa,
ustalenie naruszenia umowy o świadczenie zdrowotne następuje niemal zawsze następczo, co skutkuje
znacznym ograniczeniem roli tego przepisu w praktyce. Poprzez odpowiednie stosowanie art. 638 § 1
k.c. w razie wady dzieła pacjent mógłby żądać jej usunięcia, wymiany rzeczy na wolną od wad, odstąpić
od umowy lub obniżyć cenę. Niestety taka ochrona pacjenta jest niepełna. Doświadczenie życiowe
podpowiada, że w razie wadliwości wykonania pacjent raczej poszuka lepszego specjalisty, niż
ponownie podda się działaniom dotychczasowego świadczeniodawcy1397. Ryzyko wadliwego
wykonania i widmo sporu z nowym kontrahentem ustąpi przed utratą zaufania do dotychczasowego
świadczeniodawcy. Ponadto, pacjenta może nie interesować odstąpienie, łączące się z pełnym
zwrotem świadczeń, ani utrzymanie wady przy obniżeniu ceny, które nie prowadzi do zaspokojenia
potrzeby zdrowotnej, lecz petryfikuje jej trwanie. Drugi problem pojawia się wówczas, gdy pacjent
mimo wszystko jeszcze raz powierzyłby swoje dobra dotychczasowemu świadczeniodawcy. Naruszenie
obowiązków rękojmianych z przyczyn od niego zależnych nie pozwala de lege lata przejść na grunt
przepisów ogólnych (art. 480 § 1 k.c.). Zwłoka w wykonaniu obowiązku z rękojmi nie jest zwłoką
pozwalającą w oparciu o art. 480 k.c. sięgać do wykonania zastępczego, lecz po pozostałe uprawnienia
z rękojmi.
Odnosząc się do umów, których przedmiot nie nosi znamion dzieła, ani nie zawiera elementów
sprzedaży, zastosowanie art. 480 k.c. natrafia na przeszkody dwojakiego rodzaju.
W przypadku umów zawartych w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia, wdając się w
spór pacjent ryzykuje ustaleniem, iż dłużnik nie jest w zwłoce. Odwleczenie terminu odebrania
świadczenia może wynikać z ustawowych zasad tworzenia listy oczekujących, gdzie przypadki pilne
umieszcza się przed stabilnymi. Pacjent mogący czekać będzie ex lege ustępował miejsca tym, którzy
czekać nie mogą. Po drugie, odroczenie terminu może wynikać z wyczerpania środków przeznaczonych
na finansowanie świadczeń przez NFZ (np. z powodu wielu pacjentów będących w stanie nagłego
zagrożenia zdrowotnego). Pacjent nie ma możliwości potwierdzenia swoich przypuszczeń co do zwłoki
dłużnika. To po stronie świadczeniodawcy znajdują się wszelkie argumenty pozwalające wykazać, że
niedochowanie pierwotnego terminu spełnienia świadczenia nie nastąpiło z przyczyn od niego
zależnych. Stosowanie przepisów prawa oraz przestrzeganie postanowień umów o udzielanie
świadczeń nie może prowadzić do przypisania mu winy w odroczeniu terminu. W związku z tym,
przeważnie świadczeniodawca będzie pozostawał w opóźnieniu, które nie daje podstaw do wykonania
zastępczego, przez co pacjent przegra spór.
Odnoście umów zawartych poza publicznym systemem ochrony zdrowia zastosowanie art. 480
k.c. jest trudne do wyobrażenia. Po pierwsze, już wyżej wspomniana motywacja ich zawierana
pokazuje, ze rzadko kiedy dłużnik popada w zwłokę. Po drugie, nawet jeżeli sformułować przykład
obrazujący zastosowanie tegoż przepisu, to doświadczenie życiowe podpowiada, iż zaspokajanie
potrzeb zdrowotnych z reguły nie cierpi oczekiwania na uzyskanie sądowego upoważnienia. W
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przypadku drobnych potrzeb ubieganie się o upoważnienie to nadmierna fatyga. Sięganie do ścieżki
sądowej mogłoby mieć co najwyżej miejsce w przypadku złożonych i kosztochłonnych działań
medycznych. Mimo to jego zastosowanie jest wątpliwe, gdyż wprowadza przewlekłość w proces
zaspokajania potrzeby zdrowotnej, na co majętny pacjent raczej nie będzie się godził. Po prostu
wybierze innego świadczeniodawcę.
Pominiecie upoważnienia sądu jest możliwe w wypadkach nagłych, o których stanowi art. 480
§ 3 k.c. Jednakże, jeżeli zwłoka doprowadziła pacjenta do stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego, to
wątpliwym jest, aby świadczeniodawca odmówił udzielenia pomocy w ramach przymusu ustawowego,
narażając się nie tylko na odpowiedzialność cywilna, ale i karną. Natomiast jeżeli faktycznie wystąpiłby
taki przypadek, powodując, że w warunkach przymusu ustawowego działałby inny podmiot, to i tak
rozliczenie świadczenia zdrowotnego z mocy prawa przejąłby od pacjenta NFZ. Wyrażam przekonanie,
że wypadki nagłe, o jakich jest mowa w art. 480 § 3 k.c. nie odzwierciedlają wyłącznie stanów nagłego
zagrożenia zdrowotnego, lecz także sytuacje, które w świetle przepisów1398 regulujących kolejkowanie
pacjentów w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia, można utożsamić z pilnymi. Chodzi więc
o pacjentów, względem których istnieje konieczność pilnego udzielenia usługi ze względu na dynamikę
procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia
szans na powrót do zdrowia. Ową nagłość należy rozpatrywać przy uwzględnieniu stosunków danego
rodzaju, bacząc na okoliczności danego przypadku. Postawienie znaku równości jedynie między
wypadkiem nagłym a stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego, z uwagi na ustawowy przymus
leczenia, pozbawiłoby art. 480 § 3 k.c. racji zastosowania. Ponadto, byłoby to nadużyciem
marginalizującym specyfikę obrotu świadczeniami zdrowotnymi, zwłaszcza, gdy uwzględni się dorobek
orzecznictwa w zakresie przypadków uznawanych w innych gałęziach gospodarki za niewymagające
upoważnienia sądu. Możliwość sięgania przez pacjentów pilnych do wykonania zastępczego wcale nie
narusza uzasadnionych interesów dłużnika, gdyż jego koszt zostaje przerzucony na świadczeniodawcę
tylko w razie stwierdzenia zwłoki. Jak zaznaczyłem powyżej, świadczeniodawca posiada wszelkie
argumenty i dowody na ich poparcie, aby obalić wniosek preasumpcji płynącej z art. 471 k.c.
Kolejnym uprawnieniem wierzyciela w razie zwłoki dłużnika jest odmowa przyjęcia
świadczenia. Takie zachowanie wierzyciela, obok odstąpienia oraz wykonania zastępczego, wywołuje
trwałą i zawinioną przez dłużnika niemożliwość świadczenia, a w rezultacie niewykonanie
zobowiązania, dając podstawę do żądania naprawienia szkody. W tym wypadku szkoda obejmuje także
uszczerbek polegający na braku świadczenia dłużnika, ma więc szerszy zakres niż w przypadku szkody
wynikłej ze zwłoki1399. Uprawnienie to może być skutecznie wykonywane przez pacjenta (np. pacjent
umawiający danego dnia konsultację domową nie musi przyjmować lekarza w zwłoce, odwiedzającego
go nazajutrz. Jeżeli poniósł wyższy koszt wizyty innego fachowca, może dodatkowo żądać zwrotu
nadwyżki, będącej różnicą w cenie), lecz odnośnie świadczeniodawcy nie znajdzie zastosowania.
Trudno twierdzić, że spełnienie świadczenia pieniężnego całkowicie lub w przeważającym stopniu
straciło dla niego znaczenie. Ponadto, zapłata ceny stanowi świadczenie pieniężne, jest więc podzielne,
w związku z czym, stosownie do art. 450 k.c., w razie wymagalności wierzyciel nie może odmówić
przyjęcia nawet jej części.
Dotychczasowa analiza prowadzi do następujących wniosków. Po pierwsze, ogólne
uprawnienia wierzyciela w razie zwłoki dłużnika nie przystają do potrzeb wierzyciela z przedmiotowej
umowy. Dają mu bowiem znikomą ochronę. Mogą być stosowane wyłącznie w stanach faktycznych, w
których świadczenie zdrowotne jest udzielane planowo. Pacjent w stanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego z założenia miałby problem, aby z nich skorzystać, nie mówiąc o tym, że
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świadczeniodawca rzadko popada w zwłokę, gdy taki stan występuje. Mimo powyższej uwagi,
uprawnienia te trudno egzekwować nawet podczas udzielania świadczeń planowych. Pacjent nie ma
zadowalającej sposobności, aby potwierdzić zwłokę świadczeniodawcy, który często będzie
pozostawał tylko w opóźnieniu. Po drugie także uprawnienia rękojmiane nie przystają do ochrony
interesów stron umowy. Najbardziej potrzebne pacjentowi wykonanie zastępcze usuwające skutki
wadliwie udzielonego świadczenia zdrowotnego jest mu niedostępne. Obok każdego z analizowanych
uprawnień, wierzyciel może dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Roszczenie to
odgrywa obecnie główną rolę w ochronie jego interesów.
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ROZDZIAŁ III
ROZKŁAD CIĘŻARU DOWODU
I.

Uwagi ogólne

Polski proces cywilny jest procesem kontradyktoryjnym, co oznacza, że ciężar zbierania
materiału dowodowego, a poprzez to uwiarygodniania stawianych tez, zasadniczo obciąża strony.
Sądowi pozostawiono kompetencję przeprowadzania dowodu z urzędu, z której może, lecz nie musi
korzystać. Ta opiera się na uznaniu sędziowskim i nie powinna być nadużywana. Zasada
kontradyktoryjności opisuje relację sądu i stron postępowania, precyzując podział obowiązków w toku
sprawy. Nie odnosi się do problematyki ciężaru dowodu, która jest regulowana osobnymi normami,
stanowiąc zagadnienie z zakresu relacji powód-pozwany1400.
W literaturze1401 wyróżniono dwa znaczenia pojęcia ciężaru dowodu – subiektywne i
obiektywne. Ciężar dowodu w sensie subiektywnym (formalnym) reguluje czynności dowodowe stron,
mianowicie określa, która z nich powinna przedstawić lub wskazać środki dowodowe na poparcie
oznaczonych twierdzeń o faktach sprawy. Podstawę do sformułowania tego ujęcia stanowią przepisy
k.p.c., art. 3 i art. 232. Ciężar dowodu w sensie obiektywnym (materialnym) służy natomiast wyłącznie
do kwalifikacji prawnej negatywnego wyniku postępowania dowodowego, tj. ustalenia, jaki wpływ na
prawa i obowiązki stron wywiera nieudowodnienie określonych twierdzeń. To ujęcie jest
prezentowane na gruncie art. 6 k.c. i służy do określenia, która strona sporu poniesie negatywne skutki
niewykazania prawnie istotnych okoliczności. W dalszej części rozważań, posługując się terminem
ciężaru dowodu, będę miał na myśli ujęcie obiektywne.
Zgodnie z art. 6 k.c., ciężar udowodniania faktu spoczywa na tej osobie, która z faktu tego
wywodzi skutki prawne. Tym samym, rozkład ciężaru dowodu nie jest zależny od tego, czy strona jest
powodem, czy pozwanym, lecz od tego, kto w swoich wywodach twierdzi o faktach, powołując się na
skutki prawne, które mają z nich wynikać. Przy tym, nie chodzi o każde fakty, lecz tylko o fakty prawne,
czyli takie, o których mowa w normach prawnych i którym te normy przypisują skutki prawne1402.
Na płaszczyźnie procesowej rozkład ciężaru dowodu pełni dwie podstawowe funkcje. Po
pierwsze, określa transparentne reguły prowadzenia postępowania, porządkując działania stron, dla
osiągnięcia wyniku korzystnego z perspektywy interesów każdej z nich. Po drugie, pozwala sądowi
rozstrzygnąć spór, mimo niepewności faktów, czy wręcz niedoboru wiedzy o nich1403.

II.

Rozkład ciężaru dowodu na gruncie art. 471 k.c.

Art. 471 k.c. stanowi ogólną podstawę odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
Poszkodowany, niezależnie od tego, czy jest nim świadczeniodawca, czy pacjent, dochodząc
stosownej rekompensaty, obowiązany jest wykazać naruszenie przez dłużnika więzi obligacyjnej,
1400
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szkodę oraz związek przyczynowy między nimi. Art. 471 k.c. wzmacnia pozycję procesową wierzyciela,
gdyż posługuje się domniemaniem prawnym, jakoby niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania nastąpiło z powodu okoliczności obciążających dłużnika, zwalniając tym samym
wierzyciela z dowodu jego winy.
Wszystkie trzy wymienione wyżej przesłanki odpowiedzialności stanowią przedmiot dowodu
głównego, tj. dowodu, który spoczywa na wierzycielu, stosownie do postanowień art. 6 k.c. Dłużnik
może, lecz nie musi, utrudniać wierzycielowi wykazania swoich racji. Obezwładnieniu doniosłości
dowodu głównego służą dowody przeciwne. Prowadząc je, pozwany może się ograniczać wyłącznie do
zanegowania twierdzeń powoda, czyniąc opisywany przez niego stan rzeczywistości spornym. Może
też sięgać dalej, poddając w wątpliwość wnioski płynące z dowodów głównych lub wręcz je obalać. Od
dowodu przeciwnego należy odróżnić dowód przeciwieństwa, który z mocy prawa spoczywa na
dłużniku, z uwagi na wynikające z art. 471 k.c. prawne domniemanie jego winy. Dowód tego rodzaju
jest prowadzony w celu obalenia wniosku preasumpcji. Innymi słowy, dłużnik prowadzi dowód
przeciwieństwa dla wykazania, że zawarty w przepisie prawa wniosek, oparty na
prawdopodobieństwie zdarzeń, jest w danym przypadku fałszywy. Dowód przeciwieństwa będzie
zmierzał do wykazania, że naruszenie więzi obligacyjnej nastąpiło z uwagi na okoliczność inną niż
obciążająca dłużnika.

III.

Ciężar dowodu spoczywający na pacjencie powodzie

Wywołanie u pacjenta szkody może nastąpić z uwagi na naruszenie przez świadczeniodawcę
różnych obowiązków umownych. Mogą się również zdarzyć sytuacje kumulacji roszczeń z tytułu
naruszenia kilku z nich. Przeważnie pacjenci wytaczają powództwa z powodu naruszenia obowiązku
głównego. Wcale nierzadko zarzut uchybienia obowiązkowi udzielenia świadczenia zdrowotnego jest
jednak łączony z zarzutem naruszenia obowiązku informacyjnego w zakresie, w jakim stanowi
objaśnienie w celu samostanowienia. Natomiast dochodzenie naprawienia szkody z powodu
naruszenia obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej lub zachowania tajemnicy należy do
rzadkości. Zarzuty tego rodzaju są podnoszone raczej przy okazji roszczenia odszkodowawczego za
naruszenie obowiązku głównego, jako element strategii procesowej, która ma unaocznić skalę
zaniedbań, zwłaszcza dopuszczenie się ich na wielu polach.
Pozycja procesowa pacjenta uległa osłabieniu odkąd polski proces cywilny eksponuje zasadę
kontradyktoryjności1404. W poprzednio obowiązującym modelu, ciężar dochodzenia do prawdy
obiektywnej spoczywał na sądzie prowadzącym dowody z urzędu. To stawiało pacjenta w
dogodniejszej sytuacji, gdyż sąd wielokrotnie wyręczał go w sferze dowodowej. Obecnie pacjent mimo
że jest słabszą stroną procesu nie może liczyć na zbyt daleko posunięte wsparcie sądu, co w
konsekwencji oznacza, że negatywne konsekwencje bierności w prowadzeniu dowodów spadają na
niego.
Zasadniczo pacjent precyzuje, jak jego zdaniem świadczeniodawca naruszył zobowiązanie,
podając dowody na tę okoliczność, jak też wykazuje fakt poniesienia szkody i związek przyczynowy.
Wyjątek dotyczy naruszenia obowiązku informacyjnego w zakresie, w jakim stanowi objaśnienie w celu
samostanowienia, o czym będzie mowa niżej.
Przyjęło się głosić tezę, że reżim odpowiedzialności kontraktowej posiada nad reżimem
odpowiedzialności deliktowej tę przewagę, że stawia wierzyciela na korzystniejszej pozycji procesowej,
z uwagi na uwolnienie go od obowiązku wykazania winy dłużnika. Zasadniczo teza ta jest słuszna, lecz
na gruncie spraw medycznych korzyści płynące z zawartego w art. 471 k.c. domniemania prawnego są
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raczej znikome. Będąc precyzyjnym, nie jest to problem spraw medycznych, lecz raczej sporów
dotyczących zobowiązań starannego działania w ogóle1405. Ustalenie, że umowa została wykonana w
sposób nienależyty wymaga uprzedniego stwierdzenia, że dłużnik naruszył oczekiwaną po nim
staranność (tę wynikająca z ustawy lub uzgodnioną przez strony).
W sprawach medycznych, których spór polaryzuje się głównie wokół naruszenia obowiązku
udzielenia świadczenia zdrowotnego, wykazanie niezachowania należytej staranności zawsze wymaga
odwołania do wiedzy specjalnej biegłego. Na podstawie dowodu z jego opinii sąd zestawia wzorzec
modelowego świadczeniodawcy z postawą, jaką zaprezentowała strona kontraktu. Dopiero wówczas
możliwa staje się odpowiedź na pytanie, czy zachowano należytą staranność, tj. wykonano świadczenie
zdrowotne z poszanowaniem reguł aktualnej wiedzy medycznej i zasad należytej staranności sensu
stricto. Odpowiedź negatywna pozwala stwierdzić naruszenie więzi obligacyjnej, a w dalszej kolejności
uaktywnić domniemanie, że naruszenie było zależne od świadczeniodawcy. Odchylenie od
modelowego wzorca postępowania zasadniczo przesądza o winie świadczeniodawcy, od której rzadko
kiedy można się uwolnić. Słusznie podnosi się w doktrynie, że wykazanie naruszenia przez
świadczeniodawcę spodziewanej po nim staranności prowadzi w istocie do wykazania jego winy, co
oznacza, że sytuacja pacjenta na gruncie kontraktowym nie różni się od tej w reżimie deliktowym1406.
W obydwu przypadkach pacjent staje przed koniecznością udowodnienia winy świadczeniodawcy. Aby
ten cel osiągnąć, niezbędna jest opinia biegłego, jako jedynie adekwatny środek dowodowy, przy tym
najbardziej skomplikowany, najbardziej czasochłonny, najbardziej kosztochłonny i, mimo istniejącego
domniemania prawnego, wciąż obciążający słabszą stronę postępowania.
Korzyści reżimu kontraktowego ujawniają się dopiero w sytuacji, kiedy umowę zawartą przez
strony można zakwalifikować jako umowę rezultatu. Wówczas nieosiągnięcie przyrzeczonego efektu
stanowi dostateczny dowód niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Ciężar
prowadzenia dowodu z opinii biegłego przechodzi na świadczeniodawcę, który tylko w ten sposób
może wykazać, że nie zawinił podczas udzielania świadczeń. Umowa rezultatu nie modyfikuje zasady
odpowiedzialności kontraktowej, dlatego jeżeli strony oprócz efektu nie uzgodniły, że
świadczeniodawca będzie odpowiadał na zasadzie ryzyka za jego nieosiągnięcie, kwestia przypisania
mu odpowiedzialności pozostaje otwarta. Wykazanie przez świadczeniodawcę poszanowania dla reguł
aktualnej wiedzy medycznej i należytej staranności sensu stricto obali wniosek preasumpcji, uwalniając
go od odpowiedzialności za brak efektu wpisanego w treść umowy.
Drugim przypadkiem, w którym pacjent może korzystać z dobrodziejstwa art. 471 k.c. jest
sytuacja, kiedy strona profesjonalna w ogóle nie przystąpiła do realizacji świadczenia zdrowotnego1407.
Naruszenie więzi obligacyjnej pozostaje ewidentne, co zmusza świadczeniodawcę do podjęcia prób
ekskulpacji za zaistniały stan.
Odwołania do wiedzy specjalnej będzie wymagało również ustalenie prawidłowości dokonania
objaśnienia terapeutycznego. Domniemanie prawne winy dłużnika za naruszenie więzi obligacyjnej
znajduje szersze zastosowanie w odniesieniu do pozostałych obowiązków umownych
świadczeniodawcy. Ustalenie stanu powinnego z reguły nie wymaga zasięgnięcia wiadomości
specjalnych1408, gdyż stan ten wynika z przepisów prawa. Jest łatwo dostrzegalny dla stron. Sąd
rozstrzygający sprawę samodzielnie ocenia, czy postępowanie świadczeniodawcy odpowiada
wzorcowi nakreślonemu w prawie. Dlatego też wykazanie niewykonania lub nienależytego wykonania
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obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej, czy zachowania tajemnicy jest prostsze niż
udowodnienie naruszenia zobowiązania w zakresie realizacji świadczenia zdrowotnego.
Zagadnienie ciężaru dowodu prezentuje się odmiennie w przypadku obowiązku
informacyjnego. W doktrynie panuje powszechne przekonanie, że to nie pacjent dowodzi
prawdziwości twierdzenia o jego naruszeniu, lecz świadczeniodawca wykazuje, że obowiązkowi nie
uchybił1409. Stanowisko odnosi się wyłącznie do obowiązku informacyjnego w zakresie, w jakim stanowi
objaśnienie w celu samostanowienia. Udowodnienie niewykonania lub nienależytego dokonania
objaśnienia terapeutycznego spoczywa w dalszej mierze na pacjencie1410. W związku z tym,
świadczeniodawca udowadnia nie tylko, że należycie zrealizował pouczenie, ale także, że pacjent zrzekł
się prawa do informacji w całości lub niektórych jej fragmentów, zachodziły przesłanki pozwalające na
skorzystanie z przywileju terapeutycznego, jak też, że pacjent posiadał już stosowną wiedzę.
Wrażenie odmiennego ukształtowania rozkładu ciężaru dowodu jest tylko pozorne. W gruncie
rzeczy w dalszej mierze opiera się on na ogólnej regule wywodzonej z art. 6 k.c. Świadczeniodawca
dowodzi, iż należycie pouczył pacjenta i uzyskał jego zgodę, gdyż z tych faktów wywodzi legalność
swoich działań1411. Wyrażenie zgody blankietowej lub udzielenie świadczenia zdrowotnego bez zgody
stanowi działanie bezprawne, nawet jeżeli zostało przeprowadzone z należytą starannością. To
świadczeniodawca twierdzi, że działał w ramach wewnątrzumownego stosunku upoważnienia, dlatego
też na nim spoczywa dowód faktów, które prowadziły do jego powstania i uznania jego prawnej
doniosłości.
Drugi argument przytaczany na poparcie powyższego poglądu odwołuje się do sfery
funkcjonalnej, czy wręcz organizacyjnej. Zgodnie z nim tylko świadczeniodawca ma możliwość
przeprowadzenia takiego dowodu, ponieważ dysponuje dokumentacją medyczną pacjenta1412.
Po trzecie, podnosi się, że nieobciążania pacjenta dowodem naruszenia zobowiązania w
omawianym zakresie wymaga logika. Z logicznego punktu widzenia niemożliwe jest dowiedzenie, że
czegoś nie ma. Nieistnienie może być co najwyżej pośrednio wykazane poprzez istnienie okoliczności
wykluczającej tę, której istnienia nie jesteśmy pewni. Gdyby świadczeniodawca upierał się, że
informacja została udzielona, a pacjent zaprzeczał, ten ostatni nie ma praktycznej możliwości
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udowodnienia, że racja jest po jego stronie. Bezpośrednie dostarczenie dowodów na brak jakiegoś
zjawiska jest logicznie niemożliwe1413.
Komentując pierwszy z podanych argumentów mam wątpliwość co do jego rozstrzygającej roli.
Oczywiście zgadzam się z twierdzeniem, iż świadczeniodawca wywodzi legalność swojej interwencji ze
zgody pacjenta, wyrażonej w prawnie doniosłych okolicznościach. Niemniej jednak, tę sytuację można
odwrócić twierdząc, że pacjent z niewykonania lub nienależytego pouczenia lub wprost niewyrażenia
zgody wywodzi stan bezprawnego wtargnięcia w sferę swoich dóbr osobistych. Każda ze stron
przywołuje fakty, z których wywodzi skutek prawny o treści właściwej z perspektywy ochrony swoich
interesów. Dopiero kolejne podawane w literaturze argumenty utwierdzają w przekonaniu, że ciężar
dowodu powinien spoczywać na świadczeniodawcy. Innymi słowy, przechylają szalę na rzecz jego
zaakceptowania. Wspólnym mianownikiem tych argumentów jest po prostu słuszność takiego
rozwiązania. Z jednej strony, profesjonalna strona umowy dysponuje środkami, przy pomocy których
jest w stanie temu ciężarowi sprostać. Z drugiej strony, pozostawienie ciężaru dowodu przy pacjencie
stanowiłoby dla niego nadmierną uciążliwość, która w wielu przypadkach tworzyłaby wymaganie
niemożliwe do spełnienia. Przyjęta koncepcja godzi interesy powoda i pozwanego bez nadmiernego
osłabiania jednego kosztem drugiego. Poza tym, stanowi próbę wyważonego wzmocnienia słabszej
strony umowy na gruncie procesowym.
W związku z powyższym, jako że ciężar przedmiotowego dowodu spoczywa na
świadczeniodawcy, on prowadzi dowód główny. Pacjent może na bieżąco kwestionować inicjatywę
dowodową przeciwnika dowodami przeciwnymi, a ostatecznie obalić wniosek dowodu głównego.
Ciężar dowodu nie ulegnie przesunięciu na pacjenta także wówczas, gdy ten podniesie zarzut
udzielenia przez świadczeniodawcę informacji niepełnej. Nadal na świadczeniodawcy będzie
spoczywał ciężar wykazania, że pouczenie nie tylko miało miejsce, ale było również relewantnie
wyczerpujące1414.
Udowodnienie w toku postępowania sądowego przeprowadzenia objaśnienia w celu
samostanowienia i wyrażenia przez pacjenta w następstwie jego realizacji zgody często będzie
dokonywane za pomocą każdego legalnego środka dowodowego. Dowodem mogą być odpowiednie
adnotacje w dokumentacji medycznej pacjenta, czy zeznania świadków i stron1415.
Jednakże z uwagi na przyjęcie, iż zgoda stanowi jednostronną czynność prawną o charakterze
upoważniającym, zakres swobody posługiwania się środkami dowodowymi dla udowodnienia jej
uzyskania różni się, w zależności od tego, czy przedmiot świadczenia zdrowotnego wymagał od
świadczeniodawcy odebrania zgody pisemnej, czy nie.
Jeżeli przedmiotem umowy było świadczenie zdrowotne, na którego wykonanie ustawa
wymagała zgody na piśmie, fakt jej odebrania może być wykazany wszelkimi środkami dowodowymi
jedynie w warunkach przewidzianych w art. 74 § 2 k.c.1416 W tym przypadku ustawodawca zastrzegł
formę pisemną dla celów dowodowych, co oznacza, że świadczeniodawca nie może wykazywać
odebrania zgody własnymi zeznaniami lub zeznaniami świadków, chyba że pozwoli mu na to pacjent
lub fakt wyrażenia zgody jest uprawdopodobniony za pomocą dokumentu. Stosownie do art. 773 k.c.
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dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią1417. Wedle utrwalonego
poglądu doktryny za początek dowodu z dokumentu uznaje się każdy dokument, którego treść ma
związek z dokonaną czynnością. Na fakt jej zawarcia może wskazywać bezpośrednio lub pośrednio,
przy czym wcale nie musi pochodzić od oznaczonej strony. Z tego względu, istotnego znaczenia
nabierają standardowo podpisywane przez pacjentów formularze zgody. Chociaż nie stanowią
samodzielnej podstawy do przyjęcia prawnej doniosłości zgody, to jednak mogą pełnić istotną rolę w
ocenie uprawdopodobnienia za pomocą pisma, faktu jej wyrażenia1418. W moim przekonaniu formularz
zgody uprawdopodabnia fakt dokonania czynności prawnej za pomocą dokumentu, pozwalając
prowadzić pełną inicjatywę dowodową. Jednocześnie uważam, że takiego uprawdopodobnienia nie
można wywodzić z generalnego faktu prowadzenia przez świadczeniodawcę dokumentacji medycznej.
Ta z reguły obrazuje istnienie stosunku podstawowego, a nie wewnątrzumownego stosunku
upoważnienia, na który powinien wskazywać konkretny dokument lub wpis. Zatem ewentualnie,
uprawdopodobnienie może wynikać z adnotacji o wyrażonej przez pacjenta zgodzie, uczynionej przez
świadczeniodawcę w historii choroby. Za wyrażonym stanowiskiem przemawiają również argumenty
słusznościowe. Wychodząc z przeciwnego założenia, że każda dokumentacja medyczna
uprawdopodabnia fakt wyrażenia zgody, okazałoby się, że ograniczenie w środkach dowodzenia spotka
tylko tych świadczeniodawców, którzy w swej niestaranności jej nie prowadzili (w ogóle lub nie
prowadzili tej dokumentacji w kierunku świadczenia zdrowotnego, na które pacjent miał wyrazić
zgodę) lub ją zgubili. Takie przypadki byłyby zupełnie marginalne.
Jeżeli jednak przedmiotem umowy było świadczenie zdrowotne, dla którego wykonania
ustawa nie wymagała wyrażenia zgody w formie pisemnej, dowód na okoliczność jej udzielenia może
być prowadzony bez ograniczeń, o których mowa w art. 74 § 2 k.c. Nie stosują się też ograniczenia z
art. 246 k.p.c.

IV.

Ciężar dowodu spoczywający na świadczeniodawcy powodzie

Roszczenie świadczeniodawcy kierowane przeciwko kontrahentowi jest zawsze roszczeniem
pieniężnym. Świadczeniodawca dochodzi w ten sposób zapłaty należnego mu wynagrodzenia lub jego
części. W związku z tym, obciąża go dowód wykazania zawarcia umowy określonej treści, naruszenia
więzi obligacyjnej polegającego na niezapłaceniu należnego mu wynagrodzenia lub jego części, szkody
majątkowej oraz związku przyczynowego. Świadczeniodawca korzysta z domniemania, zakładającego
że niewykonanie obowiązku głównego drugiej strony nastąpiło z uwagi na okoliczności, za które ta
ponosi odpowiedzialność.
Postępowanie przeciwko pacjentowi jest typowym procesem o zapłatę, w związku z czym
rozkład ciężaru dowodu nie napotyka żadnych odmienności od zasad ogólnych.
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V.

Zarzuty stron

Wytaczając powództwo z tytułu naruszenia obowiązku udzielenia świadczenia zdrowotnego,
pacjent twierdzi o naruszeniu swojego dobra w postaci zdrowia. Podstawowym twierdzeniem
replikującym stanowisko pacjenta jest zarzut świadczeniodawcy o wykonaniu zobowiązania z
zachowaniem należytej staranności. Oprócz tego, świadczeniodawca może się bronić zarzucając, że
stan pacjenta jest wynikiem jego wyłącznego działania (tzw. zaniedbań własnych), rezultatem
niepowodzenia leczniczego, które go nie obciąża lub zmaterializowaniem się skutków, których ryzyko
nastąpienia pacjent na siebie przyjął, wyrażając zgodę. Ewentualnie świadczeniodawcy pozostaje
zarzut zgody hipotetycznej.
Świadczeniodawca może się również powoływać na ryzyko postępu lub błąd nauki1419,
argumentując odpowiednio, że w chwili działania jego postępowanie odpowiadało regułom aktualnej
wiedzy medycznej i należytej staranności sensu stricto lub ówczesnemu o nich wyobrażeniu. Reguły
aktualnej wiedzy medycznej mogą także wyłączać powiązanie przyczynowe między naruszeniem
zobowiązania a szkodą. Dodatkowo, odwołanie do tych reguł stanowi także wystarczającą linię obrony
przed twierdzeniem naruszenia aktu prawnego, nakazującego prowadzenie działań medycznych w
sposób nim określony, jeśli dekretacja tych działań godzi w reguły aktualnej wiedzy medycznej. Poza
tym, w ramach obrony dopuszczalne jest odwoływanie się do alternatywnych źródeł szkody, w tym
aktywności innych świadczeniodawców, u których pacjent leczył się równolegle.
Odpowiadając na roszczenie z tytułu naruszenia obowiązku informacyjnego, świadczeniodawca
będzie replikował, iż dokonał pouczenia w sposób należyty. Obrona może być również prowadzona
poprzez zarzut posiadania przez pacjenta relewantnych informacji z innych źródeł, zrezygnowania z jej
otrzymania, zastosowania przywileju terapeutycznego lub poprzez wykazanie, że niepodana
wiadomość nie była objęta ustawowym zakresem pouczenia, ani że zakres ten nie został umownie
rozszerzony na korzyść pacjenta. Ponadto, uważam, że w przypadkach szczególnych, kiedy
świadczeniodawca nieznacznie wykroczył poza granice zgody, twierdzeniu o naruszeniu autonomii
pacjenta można postawić zarzut nadużycia prawa.
Twierdzenia o uchybieniu obowiązkowi prowadzenia dokumentacji medycznej koncentrują się
przeważnie na jej prowadzeniu w sposób nieodpowiadający wymogom obowiązującego prawa, co
podlega łatwemu dostrzeżeniu, zwłaszcza jeżeli przepisy r.r.z.w.d.m. nakazują sporządzenie
określonego dokumentu i odnotowania informacji o konkretnej okoliczności. Problematyczne stają się
te przypadki, w których przepisy r.r.z.w.d.m. ograniczają się jedynie do nakazania utrwalenia w
dokumentacji informacji istotnej na dany temat, tworząc w ten sposób pole do interpretacji. Wówczas,
podstawową linią obrony świadczeniodawcy jest zarzut nieistnienia obowiązku umieszczenia w niej
wzmianki określonej treści, z uwagi na brak istotności dla procesu terapeutycznego.
Replika twierdzeń na temat naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy następuje poprzez
zarzut należytego wykonania obowiązku, wsparty przedstawieniem mechanizmów ochrony danych
pacjenta. Poza tym, świadczeniodawca może powoływać się na zdradzenie informacji poufnych w
oparciu o ustawowe przesłanki ich ujawnienia, zarzucać, że dana informacja nie była objęta zakresem
tajemnicy lub wcześniej stała się powszechnie znana. Ewentualnie świadczeniodawcy pozostaje
wskazywać alternatywne źródła szkody pacjenta.
W przypadku przypisania odpowiedzialności, minimalizowanie rozmiarów obowiązku
odszkodowawczego następuje poprzez kwestionowanie wysokości roszczenia. Służy temu zarzut
nieudowodnienia rozmiarów szkody majątkowej, tak straty (np. braku dowodów potwierdzających
wydatki), jaki i utraconych korzyści (np. braku wysokiego prawdopodobieństwa uzyskania
deklarowanego zysku). Wysokość szkody może być także zwalczana argumentacją o zbędności
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poniesionych wydatków, czy zarzutem przyczynienia. Jako że jego skuteczne podniesienie decyduje o
treści obowiązku świadczeniodawcy, wykazanie zarzutu obciąża świadczeniodawcę zgodnie z ogólną
regułą wynikającą z art. 6 k.c. Udowodnienie przyczynienia pacjenta może nastąpić poprzez
udowodnienie braku współdziałania na jednym lub kilku jego polach oraz rezultatów, jakie mogłyby
wystąpić, jeżeli ten przestrzegałby swoich powinności. Pacjent może zwalczać twierdzenia
świadczeniodawcy, wykazując, że nawet współdziałanie, którego brak jest mu zarzucany, nie
zapobiegłby szkodzie lub nie zmniejszyłby jej rozmiarów.
Zadośćuczynienie dochodzone w razie uznania naruszenia zobowiązania za czyn niedozwolony
może być kwestionowane poprzez zarzut braku odpowiedniości wysokości żądania lub zarzut
znikomości krzywdy. Ponadto, na wysokość zadośćuczynienia również rzutuje przyczynienie pacjenta.
Pacjent prowadzi swoją obronę przed roszczeniami świadczeniodawcy tak, jak każdy dłużnik
roszczenia pieniężnego.

VI.

Postulaty de lege ferenda ułatwień procesowo-dowodowych

Pacjent jest słabszą stroną umowy z uwagi na brak wiedzy, brak możliwości obserwacji
udzielanego świadczenia zdrowotnego, czy solidarność zawodową biegłych z świadczeniodawcami,
skorych do kamuflowania ich błędów. Dla wzmocnienia pozycji pacjenta na rynku zdrowia,
ustawodawca sformułował wiele praw, które mają stanowić materialnoprawną gwarancję ochrony
jego dóbr osobistych. Znamiennym jest jednak to, że za wzmocnieniem pozycji na gruncie prawa
materialnego nie idzie polepszenie jego sytuacji procesowej. W dalszej mierze układ sił na sali sądowej
jest nierówny, co przejawia się zwłaszcza w obarczeniu słabszej strony sporu licznymi obowiązkami
dowodowymi.
Poniżej prezentuję propozycje, które mogłyby ułatwić dochodzenie przez pacjenta swoich
roszczeń, bez jednoczesnego obciążania świadczeniodawcy obowiązkami dowodowymi, którym ten
nie jest w stanie sprostać. Propozycje zostały podzielone na te dotyczące ułatwień związanych z
formułowaniem roszczeń (1-2) oraz tych dotyczących ich dowodzenia (3-6).

1. Domniemanie odpowiedzialności głównego świadczeniodawcy
Wielokrotnie zdarza się, że lekceważenie przez świadczeniodawców przepisów prawa (również
prawa podatkowego) powoduje u pacjenta mylne wyobrażenie co do osoby rzeczywistego
kontrahenta, a w konsekwencji, osoby ponoszącej odpowiedzialność za naruszenie zobowiązania.
Istnieją wręcz przypadki, kiedy niestaranność prowadzenia dokumentacji medycznej i ksiąg
rachunkowych jest celowa, aby jak najbardziej skomplikować układ powiązań gospodarczych, leżących
u podstaw procesu udzielania świadczeń zdrowotnych. Obrazują to sytuacje, w których: pacjent jest
przyjmowany w ambulatorium, lecz w czasie, kiedy tytuł prawny do gabinetu posiada inny od jego
właściciela (świadczeniodawcy głównego) lekarz, pacjenta rozlicza ta sama rejestracja, lecz bez
wydawania paragonu, przy jednoczesnym nieodnotowywaniu wpisu w dokumentacji, bądź też
odnotowaniu go w dokumentacji wytwarzanej przez podmiot prowadzący ambulatorium; pacjent
przyjmowany jest w prywatnym gabinecie po czym hospitalizowany i operowany przez lekarza, który
wynajmuje od szpitala salę operacyjną, o czym pacjent nie wie (dzielona umowa o świadczenie
zdrowotne) itp.
Mylne wyobrażenie o osobie kontrahenta może prowadzić do oddalenia powództwa z uwagi
na brak legitymacji procesowej biernej, ewentualnie poniesienie kosztów związanych z dokonaniem
przekształcenia podmiotowego w trakcie trwania sporu.
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Jeżeli błędne przeświadczenie powstało z uwagi na nierzetelną postawę świadczeniodawcy,
pacjent nie powinien ponosić jego negatywnych konsekwencji. Co więcej, prawo powinno ułatwiać
laikom formułowanie roszczeń w przypadkach o złożonej podstawie faktycznej, której skomplikowanie
jest wynikiem działań lub zaniechań profesjonalnych uczestników obrotu gospodarczego i której
wyjaśnienie nie jest możliwe poprzez samodzielną, zewnętrzną ocenę okoliczności dokonaną przez
modelowego pacjenta działającego z należytą starannością.
W związku z powyższym, podzielam propozycje europejskie, związane z funkcjonowaniem
modelu odpowiedzialności solidarnej. Jeżeli podmiot, który w usprawiedliwionym wyobrażeniu
pacjenta uchodzi za stronę zobowiązania (podmiot prowadzący szpital lub przychodnię), pomimo
kierowanych do niego wezwań przedsądowych nie wskaże osoby będącej rzeczywistym kontrahentem
pacjenta, zostaje obciążany fikcją zawarcia umowy, a w konsekwencji ryzykiem poniesienia
odpowiedzialności za szkodę1420. Dla uniknięcia przyjęcia fikcji kontraktowania byłoby wystarczającym
udzielenie pacjentowi przedsądowej pomocy w określeniu osoby, z której działaniem ten wiąże
przyczynę szkody.

2. Naruszenie prawa dostępu do dokumentacji medycznej jako brak współpracy przy
wyjaśnieniu podstawy faktycznej sporu
Jedną z głównych bolączek pacjentów są problemy z uzyskaniem dostępu do dokumentacji
medycznej. Ciągle powtarzającym się zjawiskiem, zwłaszcza po mających miejsce incydentach, jest
lekceważenie wniosków o wydanie kserokopii dokumentacji lub wydawanie jej tylko w części. U
świadczeniodawców nadal pokutuje przeświadczenie, że przemilczenie sprawy zniechęci pacjenta i
oddali widmo sporu. Dostępne pacjentowi możliwości egzekwowania swojego prawa są
czasochłonne1421, czyniąc jego ochronę nieatrakcyjną. Dodatkowo, poczucie bezkarności
świadczeniodawców wzmacnia zupełnie niezrozumiałe ustawowe wyłączenie możliwości dochodzenia
zadośćuczynienia za naruszenie prawa dostępu do dokumentacji medycznej (art. 4 ust. 3 pkt 3 u.p.p.)
Uważam, że nierzetelna postawa świadczeniodawcy na etapie przedprocesowym, prowadząca
do ograniczenia lub pozbawienia pacjenta sposobności potwierdzenia swoich przypuszczeń i oceny
szans sądowych, powinna znaleźć odzwierciedlenie w ujemnych skutkach procesowych. Nie ulega
wątpliwości, że decyzje o wdaniu się w spór zapadają po analizie treści dokumentacji medycznej. Brak
jej lektury oznacza w zasadzie wytaczanie powództwa w ciemno.
Dokumentacja medyczna jest dla pacjenta podstawowym źródłem wiedzy o przebiegu procesu
terapeutycznego. Niekiedy zasięgnięcie opinii innego świadczeniodawcy dla potwierdzenia podejrzeń
błędu niweczy brak dostępu do historii choroby. Z kolei wykonywanie prywatnych opinii na podstawie
wybrakowanej dokumentacji może prowadzić do wniosków nieznajdujących pokrycia w rzeczywistości,
fałszywie zachęcając pacjenta do wdania się w spór, gdy nie ma racji. Wówczas postępowanie kończy
się oddaleniem powództwa i obciążeniem go kosztami procesu. Dlatego też, pacjent, który wnioskując
o udostępnienie dokumentacji przejawia inicjatywę starannej oceny stanu faktycznego, nie powinien
być zaskakiwany niekorzystnymi dla niego wnioskami płynącymi z jej treści, jeżeli sam nie mógł ich
1420

Wydaje się, że dalej idący pogląd wyraża M. Nesterowicz, Prawo…, s. 87, przyjmując odpowiedzialność
świadczeniodawcy głównego już wówczas, gdy świadczenie zdrowotne wykonał lekarz korzystający z jego
pomieszczeń i urządzeń w ramach prowadzonej praktyki, czego pacjentowi nie podano wyraźnie do wiadomości.
Uważam, że niepodanie takiej informacji nie jest wystarczające dla przyjęcia odpowiedzialności
świadczeniodawcy głównego, jeżeli okoliczności faktyczne pozwalały ustalić, kto jest stroną umowy.
1421
W ramach drogi cywilnoprawnej można wskazać na powództwo o ustalenie lub o wydanie. Natomiast ścieżka
administracyjnoprawna przewiduje skargę na bezczynność, tak m.in.: postanowienie NSA z dnia 8 listopada 2012
r., sygn. akt II OZ 958/12, LEX nr 1248512
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wcześniej wyciągnąć. Innymi słowy, nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji nierzetelności
przeciwnika, która doprowadziła obydwie strony przed sąd.
Niewydanie dokumentacji medycznej lub niewydanie jej w całości powinno być utożsamiane
z oczywiście niesumiennym postępowaniem świadczeniodawcy, którym utrudnia wyjaśnienie sprawy,
przyczyniając się do zainicjowania procesu i powstania kosztów związanych z jego prowadzeniem. W
konsekwencji taka postawa powinna uzasadniać zastosowanie art. 102 k.p.c. i skutkować
nieobciążaniem przegranego pacjenta kosztami w ogóle. Ewentualnie, jeżeli zachowanie
świadczeniodawcy wymagałoby kwalifikowanej oceny ujemnej, należałoby odwołać się do art. 103 § 1
k.p.c., dającego możliwość obciążenia go kosztami procesu. W ten sposób pacjentowi łatwiej
przychodziłoby sformułować roszczenie, gdyż nie byłyby paraliżowany strachem przegranej i
związanymi z nią konsekwencjami finansowymi. Po drugie, zaoszczędziłby czas potrzebny do sądowego
zaspokojenia żądania o wydanie dokumentacji.

3. Dowód prima facie
Pierwszym ze środków, który stanowi realne wsparcie dla dowodzenia przez pacjenta
stawianych tez jest dowód prima facie. Podstawę dla jego konstruowania stanowi oparte na
doświadczeniu życiowym uznanie, że istnieją okoliczności, które „mówią same za siebie” (res ipsa
loquitur)1422. Orzecznictwo coraz śmielej do niego sięga, jednakże istota tego dowodu pozostaje sporna
w literaturze tak co do przedmiotu, jak i co do konstrukcji1423, a nawet potrzeby stosowania1424.
Zgodność przekonań panuje jedynie odnośnie tego, że dowód prima facie, jak każdy dowód,
podlega swobodnej ocenie sądu1425 oraz, że powinien być stosowany dopiero wówczas, kiedy brak jest
możliwości dowodzenia na zasadach ogólnych lub gdy zostało to znacznie utrudnione postawą
przeciwnika bądź gdy przeprowadzenie dowodów na tych zasadach nie daje obiektywnych rezultatów,
wobec braku źródeł informacji pozwalających na bezpośrednie wykazanie faktu1426. Innymi słowy,
dowód prima facie nie jest dopuszczalny zawsze, lecz w postępowaniach szczególnego rodzaju, a
mianowicie sporach medycznych i pracowniczych, prowadzonych w zakresie odpowiedzialności
odpowiednio świadczeniodawcy i pracownika, i to jako dowód rezerwowy. Na gruncie spraw
medycznych dotyczy głównie sporów o naprawienie szkody z powodu zakażeń szpitalnych, infekcji
spowodowanych nieprawidłowym wysterylizowaniem narzędzi, pozostawieniem w ciele pacjenta ciał
obcych, oparzeń wywołanych naświetlaniem lub użyciem wadliwego sprzętu1427.
Pozostałe elementy konstrukcyjne są sporne. Po pierwsze, nie ma pełnej zgody co do istoty
tego środka. Z jednej strony podnoszone są poglądy, iż stanowi uproszczenie dowodowe1428, bowiem
1422

K. Krupa-Lipińska, Związek…, s. 95.
B. Janiszewska, Dowodzenie…, s. 112.
1424
M. Sośniak, Zagadnienie…, s. 341. Autor wskazuje, iż nie jest koniecznym, by trzeba było wprowadzać obcą
polskiej procedurze cywilnej konstrukcję dowodu prima facie. Istniejące środki procesowe dają możliwość pójścia
w kierunku reprezentowanym przez dowód prima facie bez potrzeby wykraczania poza istniejące przepisy.
Autorowi chodzi o art. 231 k.p.c., a więc zastosowanie domniemań faktycznych, pozwalających na
wyprowadzanie wniosków z już ustalonych faktów. Z twierdzeniem tym utożsamia się B. Janiszewska,
Dowodzenie…, s. 128. Wydaje się jednak, że autorka odstąpiła od tego poglądu w swojej późniejszej pracy: B.
Janiszewska, Uwagi o ciężarze dowodu w procesach medycznych, PiM 1/2015, s. 163 i n. Przeciwnikiem dowodu
prima facie był także K. Piasecki, Praktyka dowodu prima facie w procesach mankowych, NP 1/1960, s. 50 i n.
1425
M. Nesterowicz, Ciężar…, s. 682, A. Stefaniak, Dowód prima facie w procesie cywilnym, NP. 10/1970, s. 1455.
1426
L. Morawski, Domniemania faktyczne i reguły dowodu prima facie, SP 1-2/1980, s. 238-240; A. Stefaniak,
Dowód…, s. 1458, M. Nesterowicz, Glosa do wyroku SN z dnia 17 grudnia 2004 r., II CK 303/04…, s. 140.
1427
M. Serwach, Przesłanki…, s. 17.
1428
L. Morawski, Ciężar…, s. 207; A. Stefaniak, Dowód…, s. 1460.
1423
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ogranicza zakres faktów, których udowodnienie jeszcze (ponad to, co jest objęte dowodem prima
facie) obarcza stronę. Z drugiej, że nie jest żadnym ułatwieniem, które według pewnego prawidłowego
schematu pozwalałoby osiągnąć wyniki procesu. Jego zastosowanie nie daje się pogodzić z zasadą
prawdy obiektywnej, nie daje gwarancji jej wykrycia, a tylko prawdopodobieństwo. U podstaw jego
stosowania należy dopatrywać się tendencji słusznościowej, której urzeczywistnienie w procesie
wymaga specjalnej podstawy prawnej, a takiej przecież nie ma1429.
Drugim spornym elementem jest przedmiot dowodu, a konkretnie przesłanka lub zasada
odpowiedzialności, której wykazaniu ma on służyć . Można odnaleźć poglądy wskazujące na to, że służy
wykazaniu winy1430, związku przyczynowego1431 lub zdarzenia sprawczego1432.
Po trzecie, dyskusyjnym pozostaje, która strona postępowania może się nim posługiwać. W
świetle pierwszego poglądu, z dowodu prima facie może korzystać jedynie słabsza strona sporu1433,
gdyż ten środek ma służyć wyrównaniu szans procesowych, a swoje uzasadnienie czerpie we
względach słusznościowych. Zwolennicy stanowiska przeciwnego dopuszczają możliwość posłużenia
się nim zarówno przez laika, jak i profesjonalistę1434.
Po czwarte, co najważniejsze, dyskurs toczy się odnośnie tego, czy wniosek skutecznie
przeprowadzonego dowodu prima facie powoduje przesunięcie ciężaru dowodzenia faktu
przeciwnego na drugą stronę sporu.
W świetle pierwszego poglądu1435 dowód prima facie zwalnia stronę, która go prowadzi, od
dodatkowego potwierdzenia i eliminacji hipotez konkurencyjnych wobec wniosku wyprowadzanego z
tego dowodu oraz ogranicza go do udowodnienia podstawy określonej zasady doświadczenia
życiowego (res ipsa loquitur). W konsekwencji dochodzi do przeniesienia na oponenta ciężaru dowodu
którejś z hipotez przeciwnych i w ten sposób wykluczenia wniosku dowodu prima facie. W tym ujęciu
obalenie prawdziwości wniosku dowodu prima facie może nastąpić tylko dzięki przeprowadzeniu
dowodu przeciwieństwa, gdyż nie wystarcza poddanie jego wniosku w wątpliwość. Rozwiązanie to nie
narusza zasady wynikającej z art. 6 k.c., gdyż znajduje zastosowanie wówczas, gdy dowodzenie według
reguł ogólnych jest bezprzedmiotowe. Nie wyłącza stosowania art. 6 k.c., lecz go uzupełnia, tam gdzie
zasada ogólna z przyczyn obiektywnych doznaje ograniczenia. Jeżeli dowód prima facie nie przenosiłby
1429
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dowodu prima facie w celu poprawy sytuacji procesowej słabszej strony sporu; M. Śliwka, Ciężar dowodu w
procesach medycznych - między domniemaniami faktycznymi a dowodem prima facie II. Domniemania faktyczne
a dowód prima facie, AMSK 1/2004, http://www.amsik.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=265
(dostęp 19.09.2017); H. Dolecki, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I art. 1-366 (red. H. Dolecki,
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2007 r., III CSK 429/06, LEX 274129, PiM 2/2010, s.142-143; E. Bagińska, K. Krupa-Lipińska, Zdarzenie medyczne…,
s. 245.
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ciężaru dowodu na stronę przeciwną, to nie różniłby się od instytucji domniemania faktycznego,
którego zakwestionowanie wymaga jedynie poddanie w wątpliwość wyprowadzonego wniosku. Po
drugie, gdyby do obezwładnienia jego wniosku wystarczał tylko dowód przeciwny, to z chwilą jego
przeprowadzenia strona powołująca się na dowód prima facie musiałaby przeprowadzić dowód na
zasadach ogólnych, co godzi w podstawowe założenie tego dowodu, stosowanego właśnie w
sytuacjach wyjątkowych, kiedy dowodzenie na zasadach ogólnych zawodzi. Po trzecie, aksjologia
nakazuje nie obarczać strony postępowania wymogami, których nie jest w stanie dopełnić, jak też objąć
ochroną stronę słabszą.
Przeciwnicy1436 pierwszego stanowiska argumentują, że w razie aprobaty tego kierunku w
praktyce orzeczniczej, efekt stosowania dowodu prima facie byłby zbieżny ze stosowaniem
domniemania prawnego, którego cechą jest obarczanie jednej ze stron sporu dowodem
przeciwieństwa, czyli ciężarem dowodu okoliczności podważającej wniosek domniemania. Rzecz
jednak w tym, że preasumptio iuris przyjmuje postać normy prawnej, a dowód prima facie jest
konstrukcją pozanaormatywną. Skoro świadomy tych uwarunkowań prawodawca nie wprowadza
rozwiązań wspierających słabszą stronę sporu, można powątpiewać, czy uzasadnione jest dążenie
środkami pozanormatywnymi do osiągnięcia takiego stanu rzeczy, jaki powinien być efektem zmian
ustawodawczych1437. Innymi słowy, dopóki ustawodawca nie przewidzi w przepisach powszechnie
obowiązującego prawa, wyjątku od ustanowionej w art. 6 k.c. reguły ogólnej, odstępowanie od niej
jest działaniem dowolnym.
Dodatkowo, porównanie z instytucją domniemania faktycznego jest niecelowe z uwagi na
odmienne okoliczności zastosowania. O ile domniemanie faktyczne może być stosowane w każdym
postępowaniu, to dowód prima facie jedynie w niektórych. Zresztą, między jedną a drugą instytucją
prawa procesowego zachodzą dalsze różnice. Instytucja domniemania faktycznego służy ustaleniu
każdego twierdzenia, natomiast dowód prima facie jedynie zasady lub przesłanki odpowiedzialności.
Po trzecie, z reguły, poprzez domniemania faktyczne z faktu nieistotnego lub mało istotnego
wyprowadza się konkluzję o istnieniu faktu głównego. Natomiast za pomocą dowodu prima facie
wykazuje się tylko prawdziwość tych twierdzeń, które są w sprawie istotne. Po czwarte, w
przeciwieństwie do wnioskowań prima facie, wnioskowania z domniemań nie wymagają związku
przyczynowego między podstawą domniemania a faktem głównym. Po piąte, domniemania wywierają
inny wpływ na regułę o rozkładzie ciężaru dowodu, aniżeli dowód prima facie. Modyfikacja zasad
ciężaru dowodu polega wyłącznie na zmianie faktów, stanowiących dla tej samej strony przedmiot
dowodu. Natomiast zastosowanie dowodu prima facie powoduje ograniczenie rozmiaru obarczającego
stronę ciężaru dowodzenia1438. Ponadto, posługiwanie się w procesie domniemaniami faktycznymi ma
swoją podstawę normatywną. Stanowi ją art. 231 k.p.c., dowód prima facie jest dowodem
konstruowanym przez judykaturę, nie opiera się na samodzielnym fundamencie normatywnym.
Wskazuje się również, że takie rozwiązanie zbyt daleko oddziaływałoby na zasadę swobodnej
oceny dowodów. Nawet poważne wątpliwości co do prawdziwości faktów wykazanych dowodem
prima facie nie pozwoliłby sądowi uznać tych faktów za nieudowodnione. Sędzia, który po
przeprowadzeniu dowodu przeciwieństwa nie byłby już przekonany o prawdziwości tezy dowodu
prima facie, musiałby działać wbrew zasadzie swobodnej oceny i traktować tę tezę jako prawdziwą do
czasu aż zostanie ostatecznie obalona1439. Mimo że wniosek dowodu prima facie nie zakłada pewności
lecz prawdopodobieństwo, to z tej perspektywy poddanie go w wątpliwość byłoby niewystarczające
dla obezwładnienia jego doniosłości procesowej.
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Ponadto, przeciwko pierwszemu poglądowi można przedstawić argumenty praktyczne.
Ustalenie faktów w drodze dowodu prima facie następuje już po zamknięciu rozprawy, przy
wydawaniu wyroku. Nie jest jasne, na jakim etapie postępowania, i w jaki sposób pozwany ma
dowiedzieć się, że powinien przeprowadzić dowód przeciwieństwa tak, aby sąd nie przyjął
prawdziwości wniosku z dowodu prima facie1440.
W moim przekonaniu dowód prima facie mógłby stanowić procesowy wyraz wzmocnienia
pozycji pacjenta, chroniąc go przed przegraniem sporu nie z uwagi na brak racji, lecz problem ze
sprostaniem wymogom, jakie dla jej udowodnienia stawia prawo.
Po pierwsze, odrębność dowodu prima facie od instytucji domniemań faktycznych wcale nie
jest tak oczywista, jak podają wyżej przytoczeni przedstawiciele doktryny. Jako że konstrukcja i
przedmiot dowodu prima facie są sporne, za sporne należy poczytywać również większość tych różnic.
Obydwie instytucje przedstawiają reguły wnioskowań w przypadkach wyjątkowych, kiedy nie można
w sposób bezpośredni ustalić okoliczności istotnych w sprawie. Przytoczone różnice pozostają w cieniu
funkcji każdej instytucji. Obydwie strony sporu podejmują wysiłki wykazania pewności faktów
istotnych z perspektywy pomyślnego dla siebie rozstrzygnięcia. Dopiero kiedy takich rezultatów
otrzymać nie mogą, uciekają się do instytucji posiłkowych. Dopóki więc samodzielność dowodu prima
facie nie zostanie wyrażona w normie prawnej, dopóty trudno oczekiwać, aby uległ całkowitemu
upowszechnieniu w sporach medycznych. Dla nakreślenia jego samodzielności i odrębności od
domniemań faktycznych, jak też dla ucięcia sporów doktrynalnych co do jego konstrukcji i przedmiotu,
utrudniających jego popularycację, instytucja dowodu prima facie powinna zostać uregulowana przez
ustawodawcę. Właściwy przepis powinien być zlokalizowany w księdze I, tytule VI, dziale III, rozdziale
1 k.p.c. Mógłby stanowić paragraf drugi w art. 231. Dowód prima facie powinien być stosowany jako
środek dowodzenia ulitma ratio i to wyłącznie w sprawach, których charakter na to pozwala, to jest w
szczególności wówczas, kiedy rozwiązanie sporu wymaga odwołania się do wiedzy specjalnej, której
aktualny stan nie pozwala dostatecznie wyjaśniać określonego zjawiska, nie można tego zrobić z uwagi
na brak odpowiednich źródeł dowodowych lub ich bezskuteczne wyczerpanie lub kiedy obiektywnie
nie sposób oczekiwać udowodnienia pewności określonej okoliczności. Po trzecie, dowód prima facie
powinien służyć ustaleniu przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej, którą, w zależności od
istoty sporu, może być związek przyczynowy lub naruszenie więzi obligacyjnej1441. Zaakcentowanie
odrębności dowodu prima facie od instytucji domniemań faktycznych wymaga, aby jego skuteczne
przeprowadzenie prowadziło do przerzucenia ciężaru dowodzenia na stronę przeciwną.
Zakwestionowaniu wniosku płynącego z dowodu prima facie powinien służyć dowód przeciwieństwa.
Z doświadczenia procesowego można wnosić, że w razie dysponowania środkami dowodowymi żaden
profesjonalny pełnomocnik nie ogranicza się do zwyczajnej negacji tez przeciwnika, lecz, równolegle
do jego wywodów, próbuje wykazać, że szkoda może mieć swoje źródło w przyczynie alternatywnej
niż ta, z którą została powiązania za pomocą dowodu prima facie lub że wniosek prima facie jest
wykluczony przez wyniki innego środka dowodowego. Stąd też nie ma podstaw do obaw, że jedna ze
stron zostanie zaskoczona rezultatem postępowania dowodowego dopiero podczas lektury
uzasadnienia. Nawet jeżeliby tak przyjąć, nic nie stoi na przeszkodzie, aby dowód przeciwieństwa
prowadzić przed sądem drugiej instancji, choćby z tego względu, że instytucja dowodu prima facie
powinna być stosowana w drodze wyjątku, któremu sąd daje ostatecznie wyraz w uzasadnieniu
swojego rozstrzygnięcia. Wówczas stosowny wniosek dowodowy, zawarty w środku odwoławczym
1440
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391

powinien uchodzić za odpowiednią reakcję na przyjęty przez sąd wniosek dowodu prima facie, jako że
potrzeba jego powołania nie ujawniła się wcześniej. Jestem sceptykiem powiązania dowodu prima
facie wyłącznie ze słabszą stroną postępowania. Byłoby to trudne do uzasadnienia z perspektywy reguł
k.p.c., zwłaszcza że obiektywne problemy wykazania lub obalenia związku przyczynowego, czy
naruszenia więzi obligacyjnej istnieją niezależnie od tego, czy dana strona wiedzę specjalną posiada,
czy nie. Potwierdzenie lub wykluczenie tych przesłanek jest problemem samej nauki, a nie strony, która
co najwyżej korzysta z jej osiągnięć.

4. Domniemanie nieistnienia faktu, którego adnotacja była obowiązkiem świadczeniodawcy
Rozwiązanie służące wzmocnieniu pozycji procesowej pacjenta mogłoby stanowić
domniemanie prawne nieistnienia faktu (czynności świadczeniodawcy, stanu lub zachowania
pacjenta), o którym twierdzi świadczeniodawca, w razie nieodnotowania go w dokumentacji
medycznej, jeżeli nakazywał to przepis prawa lub aktualna wiedza medyczna, do której ten przepis się
odwołuje poprzez takie określania jak: „informacje istotne”, „niezbędne” lub inne podobne
sformułowania. Powyższe domniemanie powinno dotyczyć także uznania za niebyłe wszelkich
adnotacji, w tym skreśleń, jeżeli zostały uczynione w sposób naruszający przepisy lub praktykę
postępowania (np. ręczne dopiski na formularzach informacyjnych w miejscach do tego
niedostosowanych powinny być opatrzone dokładną datą i godziną, jak też podpisem każdej ze stron).
Innymi słowy, domniemanie polega na przyjęciu, iż pewne aktywności podejmowane dla lub podczas
realizacji obowiązków nie zostały wykonane1442.
Warunkiem zaistnienia domniemania powinno być uprzednie wykazanie przez pacjenta
naruszenia obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej, co następowałoby poprzez zestawienie
stanu rzeczywistego ze stanem powinnym, wynikającym z przepisów regulujących prowadzenie tej
dokumentacji. Oczywiście nie zawsze będzie się to sprowadzało do prostego porównania, gdyż w
przypadkach, kiedy normy odwołują się do aktualnej wiedzy medycznej, tylko biegły będzie w stanie
stwierdzić, czy dana okoliczność była na tyle doniosła w toku wykonywania umowy, że powinna zostać
odnotowania w dokumentacji medycznej. W związku z tym, moment zaistnienia domniemania
niekiedy nastąpiłby po sporządzeniu opinii przez biegłego, uruchamiając w ten sposób inicjatywę
dowodu przeciwieństwa po stronie świadczeniodawcy.
Domniemanie powinno istnieć tak długo, jak długo trwa obowiązek przechowywania
dokumentacji medycznej. Jednakże uważam, że jeżeli wobec upływu okresu archiwizacji,
dokumentacja medyczna lub jej poszczególne składniki nie zostałaby zniszczona, to domniemanie trwa
nadal. Uzasadnienia dla takiego stanowiska należy upatrywać w istocie domniemania, które bardziej
niż z czasem przechowania jest związane z rzetelnością wpisów. Jej ocena nie jest zależna od tego, czy
upłynął już nakazany prawem termin archiwizacji.
Jak już wskazano w dziale III.VI.II.4.1) (s. 300) dokumentacja medyczna pełni m.in. funkcję
informacyjną i dowodową, obrazując przebieg procesu terapeutycznego. Wielokrotnie zdarza się, że
braki w dokumentacji medycznej (lub jej brak w ogóle) negatywnie oddziałują na sytuacje procesową
pacjenta. Po pierwsze, utrudniają przedstawienie podstawy faktycznej sporu. Po drugie, stanowią
źródło problemu określenia rozmiarów roszczenia. Po trzecie, utrudniają biegłemu wydanie opinii w
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sprawie, a w konsekwencji komplikują sądową ocenę dochowania przez świadczeniodawcę należytej
staranności.
Skoro prowadzenie dokumentacji medycznej jest obowiązkiem umownym świadczeniodawcy,
a jego prawidłowa realizacja zależy wyłącznie od jego własnych działań, na żadnym etapie
postępowania pacjent nie powinien ponosić ujemnych następstw uchybienia temu obowiązkowi1443.
Odmienne stanowisko godziłoby w aksjologię, implikując pokrzywdzenie pacjenta. Chory nie ma
wpływu na to, jak świadczeniodawca spełnia obowiązek, ani też prawnego nakazu stałego
monitorowania, czy dokumentacja jest tworzona zgodnie z przepisami prawa. Z uwagi na relację
szczególnego zaufania, pacjent może zasadnie oczekiwać, że jego kontrahent prowadzi starannie
dokumentację medyczną tak, aby mogła stanowić realną pomoc w przyszłości, niezależnie od celu, w
którym zostanie wykorzystana.
Jednocześnie, niechlujne lub lakoniczne zamieszczanie wpisów, zwłaszcza prowadzenie
dokumentacji za pomocą zwrotów niezrozumiałych przez pacjenta (zarówno obcojęzycznych lub
hasłowych) nie może świadczyć o niepodjęciu pewnych czynności w ramach realizacji umownego
obowiązku głównego, lecz co najwyżej rzutować na ocenę prawidłowości wykonania obowiązku
prowadzenia dokumentacji i zasadność konstruowanych na tej podstawie roszczeń
odszkodowawczych (zwłaszcza z tytułu naruszenia praw pacjenta).
Uważam, że prezentowane rozwiązanie jest możliwe do zastosowania już na gruncie
obowiązujących przepisów proceduralnych poprzez odwołanie do art. 231 k.p.c. Lektura dokumentacji
medycznej jest podstawą ustalenia braku określonych wpisów (fakt), które według prawa powinny być
uczynione. Nie jest wnioskiem niespójnym logicznie i sprzecznym z zasadami doświadczenia życiowego
kolejne twierdzenie, że jeżeli świadczeniodawca nie opisał faktu istotnego w dokumentacji, to fakt ten
w rzeczywistości nie nastąpił. Zasadą jest bowiem, że dokumentacja medyczna zawiera informacje
istotne, których archiwizacji, modelowy świadczeniodawca nie pomija. Mimo to, sytuacja pacjenta
uległaby wzmocnieniu, gdyby powyższe rozumowanie przybrało postać domniemania prawnego.

5. Domniemanie szkody jako następstwa braku kwalifikacji
W dziale III.V.IV.2.4). (s. 231) wskazałem, że braku specjalizacji z danej dziedziny medycyny nie
należy odzwierciedlać na płaszczyźnie swobody umów, jako podmiotowego ograniczenia kompetencji
do kontraktowania czynności objętych programem nauczania specjalizacyjnego, lecz jako podstawę do
tworzenia ułatwień dowodowych dla pacjentów. Poniżej rozwijam tę myśl.
Świadczeniodawca, który uzyskał prawo wykonywania zawodu, może udzielać wszelkich
świadczeń zdrowotnych, jakie mieszczą się w zakresie czynności zawodowych, poza tymi wyraźnie
zastrzeżonymi przez ustawę dla świadczeniodawców posiadających dodatkowo określoną cechę. Przy
tym obowiązany jest każdorazowo ocenić, czy posiadana wiedza, umiejętności i doświadczenie są
wystarczające dla realizacji świadczenia zdrowotnego treści pożądanej przez pacjenta, czy też przerasta
ono jego aktualne zdolności. Praktyka obrotu ujawnia wiele przykładów kiedy świadczenia zdrowotne
nie są wykonywane przez specjalistów z danej dziedziny, lecz przez osoby będące w trakcie specjalizacji
lub osoby, które umiejętność jej realizacji nabywają w toku specjalistycznych kursów. Do czasu
ukończenia każdej z form podyplomowego doskonalenia zawodowego, jego uczestnik nie posiada
formalnego potwierdzenia nabycia umiejętności objętej programem nauczania. Nie musi to jednak
oznaczać, że materialnie nie potrafi ich wykonać, zwłaszcza, że same programy szkolenia często
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formułują wymóg praktyczny wykonania określonej ilości badań lub zabiegów pod okiem osoby
nadzorującej. Jednakże dopóki brakuje formalnego poświadczenia danej umiejętności, dopóty
aktualna jest wątpliwość co do możliwości jej bezpiecznego zaprezentowania. Istota postulowanego
domniemania zakłada wniosek, iż źródłem szkody jest brak kwalifikacji świadczeniodawcy do
przeprowadzenia działań medycznych, których się podjął. Pacjent powinien wykazać, że
świadczeniodawca podjął się zadania, którego umiejętność wykonania nabywa się dopiero w toku
kształcenia podyplomowego, a to w jego przypadku nie zostało ostatecznie zakończone. W związku z
powyższym domniemuje się, że nie posiadł wiedzy pozwalającej na realizację świadczenia
zdrowotnego z zachowaniem należytej staranności. Innymi słowy, postulowane domniemanie zakłada
naruszenie treści zobowiązania i istnienie związku przyczynowego między tym naruszeniem a szkodą.
Docelowa konstrukcja domniemania powinna przybrać postać domniemania prawnego,
obalanego dowodem przeciwieństwa. Jedyną możliwością wykazania fałszywości wniosku
domniemania byłoby przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego. Jego wynik powinien wskazywać, że
pomimo formalnego braku potwierdzenia kwalifikacji dochowano należytej staranności, wymaganej
od modelowego świadczeniodawcy, udzielającego świadczenia zdrowotnego w warunkach, jakie miały
miejsce.
W sytuacji szczególnej, kiedy istnieje wątpliwość co do rzeczywistych umiejętności
świadczeniodawcy, przedstawione rozwiązanie prowadziłoby do przesunięcia ciężaru dowodu na
silniejszą stronę sporu oraz uwolniło pacjenta od obowiązku płacenia kosztownych zaliczek na poczet
wynagrodzenia biegłego.
W obecnym stanie prawnym, domniemania źródła szkody w braku kwalifikacji można co
najwyżej wywodzić z art. 231 k.p.c. Jest to jednak domniemanie faktyczne, co w żaden istotny sposób
nie poprawia procesowej pozycji pacjenta. Do jego obalenia wystarcza poddanie wniosku
domniemania w wątpliwość, zmuszając pacjenta do prowadzenia dowodów na zasadach ogólnych, a
w konsekwencji ponoszenia dalszych kosztów.

6. Domniemanie naruszenia zobowiązania
kontrolowanego przez świadczeniodawcę

w

razie

zmaterializowania

się

ryzyka

Dokonując ogólnej charakterystyki umowy, jak też obowiązków świadczeniodawcy,
wskazywałem, że immanentnym składnikiem obowiązku udzielenia świadczenia zdrowotnego jest
zapewnienie pacjentowi bezpieczeństwa w czasie jego realizacji, rozumianego jako ochrona przed
zagrożeniami pochodzącymi z otoczenia, w jakim następuje wykonanie świadczenia zdrowotnego.
Obowiązek zabezpieczenia pacjenta jest obowiązkiem starannego działania, dlatego niepodjęcie lub
nienależyte podjęcie przez świadczeniodawcę zabiegów organizacyjnych mających na celu
zminimalizowanie lub wyłączenie ryzyk wystąpienia zdarzeń niepożądanych przesądza o jego winie,
określanej w doktrynie mianem winy organizacyjnej1444. U podstaw akcentowania po stronie
świadczeniodawcy obowiązku zapewnienia pacjentowi bezpieczeństwa leży przekonanie, że istotą
procesu terapeutycznego jest nie tylko zaspokajanie potrzeb zdrowotnych, ale także ich
niegenerowanie (primum non nocere). W związku z tym, świadczeniodawca powinien tak organizować
swoje działania, aby nie narażać pacjenta na powstanie lub zwiększenie potrzeby, z którą ten i tak się
już zgłasza.
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Proponowane rozwiązanie zakłada domniemanie naruszenia zobowiązania w zakresie
obowiązku udzielenia świadczenia zdrowotnego, jeżeli zmaterializowało się ryzyko pochodzące ze sfery
kontrolowanej przez świadczeniodawcę. Domniemanie ułatwia przypisanie odpowiedzialności z tytułu
niezachowania przez świadczeniodawcę należytej staranności sensu stricto. W konsekwencji
aktualizuje się także domniemanie, wynikające z art. 471 k.c., jakoby niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązania było spowodowane okolicznością obciążającą świadczeniodawcę. Skutkiem
tego domniemuje się łącznie naruszenie zobowiązania i winę świadczeniodawcy jednocześnie.
Aktualizacja domniemania następowałaby wobec wykazania przez pacjenta, że zdarzenie,
które miało miejsce, było wynikiem działań lub zaniechań świadczeniodawcy, tj. nastąpiło w otoczeniu
pozostającym pod jego kontrolą. Świadczeniodawca mógłby przeczyć, jakoby panował nad danym
zjawiskiem, dowodząc twierdzenia przeciwnego. Jeżeli taka linia obrony nie odniosłaby zamierzonego
skutku, uniknięcie przez świadczeniodawcę odpowiedzialności mogłoby nastąpić poprzez obalenie
wniosku domniemania płynącego z art. 471 k.c., a mianowicie poprzez wykazanie, że tak, jak
modelowy świadczeniodawca, podjął konieczne i zarazem możliwe środki przezorności dla uniknięcia
urzeczywistnienia się ryzyka na drodze jakiej ono wystąpiło, a zatem, że nie ponosi winy.
Uzasadnienia dla przedmiotowego rozwiązania należy upatrywać w tym, że pacjent w zaufaniu
poddaje się świadczeniu zdrowotnemu, którego spełnienie jest wypadkową bardzo wielu czynników
koordynowanych przez świadczeniodawcę, o których istnieniu, przebiegu, czy wzajemnym
oddziaływaniu pacjent przeważnie nie wie. Wobec jedynie powierzchownej znajomości otoczenia
organizacyjnego, w jakim następuje wykonanie świadczenia zdrowotnego, należy mu udzielić ochrony
przed wszystkimi niebezpieczeństwami, które towarzyszą jego realizacji, a których wykluczenie może
nastąpić z uwagi na przezorność świadczeniodawcy.
Wzmiankując o ryzyku kontrolowanym przez świadczeniodawcę mam na myśli ryzyko
spekulatywne. Dotyczy ono sytuacji, w której podmiot może ponieść stratę z uwagi na ekspozycje na
ryzyko1445, w tym wypadku wynikające ze specyfiki obrotu świadczeniami zdrowotnymi, jako
działaniami na dobrach osobistych człowieka. Zarządzanie ryzykiem spekulatywnym sprowadza się do
takiej organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, aby jak najbardziej pomniejszyć jego
rozmiary poprzez podejmowanie działań pozwalających eliminować przyczyny ewentualnych
uszczerbków. Chodzi więc o racjonalne planowanie przyjęć, zakupów, ustalanie grafików pracy
personelu, przestrzeganie instrukcji producentów sprzętu medycznego, narzędzi i materiałów,
standardów higienicznych, sanitarnych, technicznych, przepisów prawa oraz zasad doświadczenia
życiowego, w szczególności doświadczenia płynącego z dotychczasowego wykonywania działalności
leczniczej.
Sferę organizacyjną (będącą potencjalnym obszarem wystąpienia szkód), nad którą powinien
panować świadczeniodawca, można podzielić na cztery kategorie. Pierwsza związana jest z
funkcjonowaniem sprzętu medycznego, druga dotyczy utrzymania czystości, trzecia obejmuje
zabezpieczenie lokomocyjne pacjenta, a czwarta koordynację procesu terapeutycznego.
W pierwszej grupie ryzyk, których materializacja obciąża świadczeniodawcę, znajdują się
szkody spowodowane nieprzestrzeganiem standardów technicznych, w szczególności powstałe
wskutek zastosowania wadliwego sprzętu medycznego, sprzętu, którego bezpieczeństwo nie jest
potwierdzone z uwagi na brak aktualizacji paszportu technicznego albo nadmiernie
wyeksploatowanego, użycie sprzętu niezgodnie z zaleceniami producenta lub w celu, do którego nie
został przez niego przewidziany (np. poparzenie pacjenta podczas naświetlania, poparzenie wodą
cieknącą z nieszczelnego termofora, upadek na skutek pęknięcia piłki rehabilitacyjnej). Powyższe
twierdzenia dotyczą w równej mierze wyrobów medycznych. Należy podkreślić, iż świadczeniodawca
nie ponosi odpowiedzialności za wady sprzętu, których przy dochowaniu należytej staranności nie jest
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w stanie wykryć, czy to w toku rutynowych kontroli, czy okresowych kontroli technicznych. W
przypadku takich wad (błędny projekt techniczny, nieprawidłowe wykonanie, nieodpowiednie
materiały użyte do wytworzenia rzeczy lub inne wady tkwiące w niej), pełną odpowiedzialność za
szkodę wyrządzoną pacjentowi ponosi producent sprzętu medycznego, na podstawie przepisów o
odpowiedzialności za produkt niebezpieczny1446.
Do drugiej kategorii ryzyk, zaliczają się szkody wynikłe z nieprzestrzegania standardów
higienicznych (np. zainfekowanie pacjenta chorobą zakaźną poprzez kontakt z chorym personelem,
zakażenie pacjenta wirusem HIV, HCV lub gronkowcem złocistym podczas odpowiednio przetaczania
krwi, wielokrotnego stosowania strzykawek jednorazowych, niestarannej dezynfekcji narzędzi lub
podejmowania działań medycznych, wymagających sterylnego otoczenia w niedostosowanych do tego
salach, niezabezpieczenia przed pacjentem odpadów medycznych, zainfekowanie pacjenta grzybicą
lub zatrucie salmonellą wskutek karmienia skażonym pokarmem) oraz sanitarnych (np. szkody wynikłe
z niesprawnych filtrów oczyszczania wody, niedrożnych ciągów wentylacyjnych, braku generatora
prądu, przeglądów technicznych wind, gaśnic itp.).
Trzecia grupa obejmuje ryzyka wystąpienia szkód związanych z brakiem odpowiedniego
zabezpieczenia pacjenta podczas odpoczynku, przemieszczania, czy bezpośredniego przygotowania do
zabiegu, jak i opieki po nim. Chodzi więc w szczególności o zabezpieczenie pacjenta przed odleżynami,
wychłodzeniem, przegrzaniem, przewianiem, upadkiem z kozetki, przewróceniem na śliskiej
powierzchni, złym stanem technicznym wind, schodów, uchwytów, uszczerbkami wynikającymi z
błędnych oznaczeń, upadkami z wózka inwalidzkiego, złamaniem balkonika lub kul ortopedycznych,
upadkiem ze stołu operacyjnego z uwagi na nieprawidłowe ułożenie, niekontrolowanym oddalenia
pacjenta sedowanego, zabezpieczenie przed wyrządzeniem sobie krzywdy wobec nadpobudliwości,
czy ataku paniki.
Czwarta grupa ryzyk dotyczy szkód spowodowanych wadliwą koordynacją leczenia. Mieszczą
się tutaj takie przypadki, jak odmowa udzielenia świadczenia zdrowotnego pacjentowi znajdującemu
się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, pomylenie pacjentów mających odebrać świadczenie
zdrowotne określonej treści; wadliwa identyfikacja treści świadczenia zdrowotnego (np. operacja
żylaków nogi prawej zamiast lewej); niezabezpieczenie pacjenta przed promieniowaniem;
pozostawienie w organizmie pacjenta ciała obcego (np. wacika lub kleszczy); dopuszczenie do
wykonania świadczenia zdrowotnego osoby nieprzygotowanej merytorycznie, skrajnie przemęczonej,
nietrzeźwej lub pozostającej pod wpływem substancji odurzających, niezapewnienie prawidłowej
obsady kadrowej, niezapewnienie działającego sprzętu medycznego, ograniczenie personelu w
wyborze środków leczniczych, niezabezpieczenie odpowiedniej ilości środków leczniczych lub
materiałów, ich złe oznaczenie lub przechowywanie, podanie środków leczniczych po upływie daty
ważności, podanie ich pacjentowi, który posiada na nie alergię, błędne rozmieszczenie pacjentów, brak
możliwości izolacji niektórych z nich, brak miejsc na sali i inne błędy wynikające z nieprawidłowego
obiegu informacji lub wadliwego podziału kompetencji.
Dla czerpania przez pacjenta realnej korzyści, proponowane rozwiązanie powinno przybrać
postać domniemania prawnego tak, aby ciężar udowodnienia braku naruszenia zobowiązania
spoczywał na świadczeniodawcy. W konsekwencji jego obalenie wymagałoby przeprowadzenia
dowodu przeciwieństwa, a nie jedynie poddania w wątpliwość zasadności domniemywanego wniosku.
Świadczeniodawca organizuje proces terapeutyczny, w związku z czym posiada dowody zakupów,
przeglądów, instrukcje postępowania, grafiki pracy, pisemne protokoły bezpieczeństwa, procedury
podziału kompetencji, zestawienia zasobów, umowy z personelem itd. Wykazanie przez niego
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należytego zabezpieczenia pacjenta nie jest wymaganiem niemożliwego, zwłaszcza że całość działań
ukierunkowanych na eliminacje ryzyk towarzyszących udzielaniu świadczenia zdrowotnego jest
zależna od świadczeniodawcy. Zasadniczym argumentem, przemawiającym za przyjęciem tego
rozwiązania są więc względy słusznościowe. Regulacja tej instytucji stanowi propozycję konkurencyjną
dla dowodu prima facie, przynajmniej w zakresie tych spraw, w których jego zastosowanie służy
ustaleniu tej samej okoliczności, co wynikająca z wniosku opisywanego domniemania.
Obok regulacji przedmiotowego domniemania można zgłosić drugi postulat zmiany zasady
odpowiedzialności świadczeniodawcy za szkody spowodowane u pacjenta materializacją ryzyk
pierwszej z wyżej wymienionych kategorii. Uważam, że odpowiedzialność świadczeniodawcy za szkody
wyrządzone funkcjonowaniem sprzętu medycznego powinna opierać się na zasadzie ryzyka, a nie
winy1447. Świadczeniodawca powinien odpowiadać za każdą wadę sprzętu, którym się posługuje,
niezależnie od tego, czy postępując należycie starannie miał możliwość wykrycia wady. Poszkodowany
pacjent nie powinien być obciążany negatywnymi konsekwencjami sporu wiedzionego przez
świadczeniodawcę i producenta, na temat tego, kogo obciąża dany rodzaj wady. Prawo powinno mu
gwarantować efektywną ochronę, przewidując w każdej sytuacji łatwo identyfikowalnego adresata
swoich roszczeń. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej funkcjonowaniem sprzętu
medycznego zawsze powinno być więc skierowane przeciwko świadczeniodawcy, jeżeli posługiwał się
tym sprzetem w toku udzielania świadczenia zdrowotnego. W razie ustalenia, że defekt miał charakter
wady ukrytej, której świadczeniodawca nie mógł ujawnić, korzystałby on z regresu do producenta lub
innego podmiotu, który odpowiada jak producent. Za takim rozwiązaniem przemawiają argumenty
prawonoporównawcze i aksjologiczne.
W ramach argumentów pierwszej grupy podaję, że powyższe założenie wpisuje się w
ogólnoeuropejski trend roztaczania nad poszkodowanym coraz szerszej ochrony, ułatwiającej
dochodzenia rekompensaty. W orzecznictwie europejskim1448 wskazuje się, że dyrektywa Rady
85/374/EWG z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i
administracyjnych państw członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produkty wadliwe
(zmieniona dyrektywą 1999/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 maja 1999 r.) nie stoi
na przeszkodzie ustanowieniu przez państwo członkowskie prawa przewidującego odpowiedzialność
świadczeniodawcy za szkody wyrządzone funkcjonowaniem sprzętu medycznego, używanego w celu
wykonania świadczenia zdrowotnego nawet jeżeli nie można przypisać mu winy, pod warunkiem, że
poszkodowany lub taki świadczeniodawca zachowują możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności
producenta na podstawie przepisów dyrektywy. Kwestię ustalenia zasady odpowiedzialności za tego
rodzaju szkody prawo unijne pozostawia do uznania krajów członkowskich. Wyrazem tej swobody jest
chociażby ustawodawstwo francuskie, przyjmujące odpowiedzialność świadczeniodawcy na zasadzie
ryzyka1449.
Po drugie, utrzymywanie odpowiedzialności na zasadzie winy prowadzi do skutków trudnych
do zaakceptowania z aksjologicznego punktu widzenia. Mianowicie, po latach sporu ze
świadczeniodawcą może się okazać, że pozwanemu nie zostanie przypisana odpowiedzialność z uwagi
na dołożenie należytej staranności w obchodzeniu się ze sprzętem. Oddalenie powództwa pozostawia
pacjenta bez rekompensaty, lecz z utrzymującą się szkodą i poczuciem straconego czasu,
niejednokrotnie zasądzonymi od niego kosztami i perspektywą kolejnego długoletniego procesu, tym
razem przeciwko jeszcze bardziej wymagającemu przeciwnikowi, będącemu międzynarodowym
koncernem. Wydaje się, że przegrana pacjenta stawia go w dużo trudniejszej sytuacji niż przegrana
świadczeniodawcy. W pierwszym przypadku asymetria informacyjna (tak co do podmiotu, który należy
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pozwać, jak i konkretyzacji podstawy faktycznej), rozwój dolegliwości, pogorszenie sytuacji finansowej
i wizja przeciwnika mogą znacznie utrudnić, jeśli nie uniemożliwić, dalszą walkę w sądzie.
Świadczeniodawca wydaje się dużo lepiej przygotowany do prowadzenia takiego postępowania. Jest
kontrahentem producenta, zatem szanse polubownego załatwienia sprawy są znacznie większe, jeśli
producent nie chce tracić dużego odbiorcy. Poza tym, świadczeniodawca posiada wiedzę handlową na
temat swojego kontrahenta, wiedząc kogo pozwać i co zarzucić. Był inicjatorem zamówienia, dokładnie
określił jego przedmiot i swoje oczekiwania. Dysponuje wiedzą medyczną, dzięki czemu z łatwością
może konfrontować praktykę obrotu z twierdzeniami producenta rzeczy. Ma zasoby finansowe,
niezbędne do prowadzenia sporu, jak też zaplecze profesjonalnych pełnomocników. Ponadto,
wyrządzona mu szkoda nie osłabia ani determinacji, ani zdolności psychofizycznych do prowadzenia
sprawy w sądzie, często będzie w ogóle nieodczuwalna z uwagi na jej likwidowanie przez
ubezpieczyciela. Te elementy sprawiają, że siły każdej ze stron sporu są zdecydowanie bardziej
zrównoważone, niż ma to miejsce w przypadku pacjenta i producenta. Zarzucenie winy jako zasady
odpowiedzialności znacznie poprawia pozycję procesową pacjenta. Adresat roszczeń jest oczywisty,
znika ryzyko przegrania sprawy w razie ustalenia na czym polegała wada sprzętu medycznego, co
pozwala na szybsze uzyskanie odszkodowania. Jednocześnie świadczeniodawca nie traci szans
skutecznej obrony (może przecież prowadzić ją wspólnie z producentem jako interwenientem
ubocznym), ani szans odzyskania pieniędzy wypłaconych tytułem naprawienia szkody (roszczenie
regresowe). Nie podzielam wątpliwości wyrażonych w doktrynie1450, jakoby odpowiedzialność oparta
na zasadzie ryzyka była zbyt daleko idąca, z uwagi na to, że wiąże odpowiedzialność świadczeniodawcy
z wadami, których nie jest w stanie wykryć i skazuje go na długoletni i żmudny proces z producentem.
Odpowiedź na te zarzuty znajduje się już powyżej i czerpie z aksjologii. Po stronie świadczeniodawcy
znajdują się wszelkie argumenty (pozycja rynkowa, wiedza, pieniądze, kadry, asekuracja
ubezpieczeniowa) zwiększające jego szanse powodzenia w sprawie przeciwko producentowi, czyniąc
go naturalnym przeciwnikiem. Porównując korzyści i straty płynące z tego rozwiązania, ilość tych
pierwszych bezsprzecznie przeważa nad liczbą drugich.
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WNIOSKI
Kodeksowa regulacja nie sprzyja pełnej ochronie umownych interesów pacjenta i
świadczeniodawcy. Po pierwsze, spory z zakresu prawa medycznego, zwłaszcza te dotyczące błędów
medycznych pokazują, że wykazanie należącej do sfery faktu przesłanki naruszenia zobowiązania nie
zawsze jest możliwe. Jest to przyczyną poszukiwania alternatywnej drogi czynienia świadczeniodawcy
odpowiedzialnym za szkodę, zwłaszcza poprzez przypisywanie jej z uwagi na naruszanie obowiązku
informacyjnego, co w pewnych przypadkach może prowadzić do przypisania nadmiernej
odpowiedzialności.
Po drugie, brak satysfakcjonującej ochrony interesów stron wynika z tego, iż obowiązujące
przepisy prawa zobowiązań ciągle odzwierciedlają niegdyś panujące przekonanie, upatrujące w reżimie
obligacyjnym regulatora wyłącznie stosunków majątkowych. Dostępne środki prawne są dopasowane
do ochrony interesów majątkowych stron umowy sprzedaży i stosunków zakładających obrót
składnikiem rzeczowym. Tymczasem przedmiotem omawianej umowy jest częstokroć niematerialna
usługa, zmierzająca do zaspokojenia interesu niemajątkowego odbiorcy, której wykonanie w swej
istocie zakłada wejście w konflikt z dobrami osobistymi człowieka. W tym tkwi zasadnicze źródło
nieadekwatności wykonywania obecnie dostępnych wierzycielowi (zwłaszcza pacjentowi) uprawnień.
Choć problem dotyczy wielu umów o świadczenie usług, to szczególnie jaskrawo uwidacznia
się na gruncie umowy o świadczenie zdrowotne.
Uszczerbek na dobrach osobistych często powoduje niepomiernie większą szkodę
niemajątkowa niż majątkową. Zwłaszcza na gruncie spraw medycznych między ich wartością zachodzi
rażąca dysproporcja. W takim przypadku odszkodowanie nie stanowi dla pacjenta wystarczającej
kompensaty, pozostawiając jego interesy bez ochrony. Niemożność uzyskania zadośćuczynienia ex
contractu jest pierwszym i zasadniczym wyjaśnieniem niekorzystania przez pacjentów z reżimu
odpowiedzialności kontraktowej. Problemu nie rozwiązuje dochodzenie zadośćuczynienia w oparciu o
art. 4 u.p.p. Roszczenie to nie jest roszczeniem umownym, przez co pacjent w dalszej mierze nie
korzysta z dobrodziejstw oferowanych przez reżim odpowiedzialności kontraktowej. Po drugie, pacjent
nie otrzymuje wystarczającej ochrony nawet kiedy dochodzi naprawienia szkody majątkowej.
Jednostkowe odszkodowanie, nie zawsze zaspokoi jego interes tak, jak czyniłaby to renta. Oferowane
przez reżim kontraktowy ułatwienie dowodowe i możliwości egzekwowania rozszerzonej umownie
odpowiedzialności dłużnika schodzą na drugi plan, wobec zamknięcia drogi do indemnizacji krzywdy i
naprawienia szkody majątkowej trwającej w czasie. Dopóki ustawodawca nie otworzy możliwości jej
naprawienia ex contractu, jak też nie zabezpieczy należytej kompensaty szkód przyszłych, dopóty reżim
ten pozostanie dla pacjenta martwy.
Umożliwienie dochodzenia naprawienia krzywdy ex contractu poprzez wprowadzenie jednego
uniwersalnego przepisu do części ogólnej zobowiązań nie wydaje się satysfakcjonującym
rozwiązaniem. Przeciwnie, niesie za sobą ryzyko nadinterpretacji i zbyt szerokiego zastosowania.
Pewność obrotu wymagałaby raczej stworzenia ogólnej podstawy prawnej takiego roszczenia, która
zostałaby doprecyzowana w przepisach szczególnych, regulujących umowy typowe. Wówczas
podstawa prawna roszczenia o zadośćuczynienie byłaby interpretowana przez pryzmat zakresu
przedmiotowego danego typu stosunku umownego.
Po drugie, w przypadku szkód medycznych, dochodzenie nawet roszczeń odszkodowawczych
w reżimie odpowiedzialności kontraktowej wydaje się niesatysfakcjonujące, a to z uwagi na systemowe
powiązanie instytucji renty z reżimem deliktowym. Renta, jako zryczałtowane świadczenie
odszkodowawcze, najlepiej przystaje do rekompensaty uszczerbków dynamicznie zmieniających się w
czasie, a przez to w dużej mierze przyszłych.
Po trzecie, interesy stron analizowanej umowy nie są wystarczająco chronione, gdyż
obowiązująca formuła przepisów regulujących uprawnienia wierzyciela na wypadek zwłoki dłużnika
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jest dla nich dysfunkcyjna. Obecnie w obrocie świadczeniami zdrowotnymi niemal nikt z tych przepisów
nie korzysta. Podobnie kształtuje się sytuacja przy zwłoce wierzyciela (art. 486 k.c.). Jednakże,
niedochodzenie przez świadczeniodawców od pacjentów odszkodowań tłumaczyłbym raczej niechęcią
straty klienta, a w konsekwencji niepogorszenia wyników finansowych w perspektywie długofalowej.
Na ogół świadczeniodawcy wolą ponieść jednostkową stratę finansową, niż narazić się na utrwalenie
negatywnej opinii (niezależnie od tego, czy jest prawdziwa, czy nie) mogącej wywołać odpływ
pacjentów lub zniechęcenie do skorzystania z ich usług wśród nowych klientów.
Po czwarte, niedogodności wynikają z treści przepisów regulujących uprawnienia z rękojmi,
które nie dają pacjentowi satysfakcjonujących rozwiązań, zmuszając go do utrzymywania relacji z
osobą, do której pacjent utracił zaufanie. Dotyczy to nienależytego wykonania zwłaszcza tych umów,
gdzie udzielanie świadczenia zdrowotnego polega m.in. na zamontowaniu składnika rzeczowego.
Po piąte, w ślad za wzmocnieniem pozycji pacjenta na gruncie prawa materialnego, nie idzie
wzmocnienie jego pozycji procesowej. Obowiązujące przepisy nie zawierają dla niego korzystnych
domniemań prawnych, a dowód prima facie, z uwagi na brak regulacji, nie jest jeszcze powszechnie
wykorzystywany przez sądy. Brak udogodnień rozszerza katalog powodów, dla których pacjenci nie
egzekwują swoich roszczeń w reżimie kontraktowym. Dodatkowo, oferowane przez ten reżim
dobrodziejstwo domniemania winy, wydaje się być mało istotne tam, gdzie stwierdzenie naruszenia
zobowiązania wymaga odwołania do wiedzy specjalnej. W gruncie rzeczy pacjent decydując się na
dochodzenie roszczenia ex contractu, a nie ex delicto, wcale nie zajmuje silniejszej pozycji w sporze.
Reżim odpowiedzialności kontraktowej jest i, w razie braku zmian, będzie wykorzystywany
tylko przez świadczeniodawców dla egzekwowania typowych roszczeń pieniężnych. Natomiast
pacjenci będą poszukiwali zaspokojenia swoich roszczeń na płaszczyźnie deliktowej. Dokonując oceny
z perspektywy właśnie pacjenta, występująca asymetria przydatności procesowej reżimu
kontraktowanego i deliktowego zmusza do wywiedzenia wniosku, że pomimo zawarcia umowy,
przepisy k.c., regulujące wykonywanie umów, jak też skutki ich niewykonania, jawią się jako zupełnie
nieprzydatne dla ochrony jego interesów. Przykład umowy o świadczenie zdrowotne pokazuje, że
zrównanie pozycji stron kontraktowych stosunków zobowiązaniowych niekiedy nie ma miejsca. Trudno
twierdzić przeciwnie, zważywszy, że pacjent dla ochrony interesów umownych ucieka się do reżimu
deliktowego, co zresztą nie zawsze będzie możliwe.
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WNIOSKI KOŃCOWE
Formułując wnioski częściowe, podsumowujące każdy z działów niniejszej pracy i stopniowo
ukazujące zasadność postawionej tezy badawczej, dostrzegałem, że na podstawie przeprowadzonej
analizy, mogłaby zostać podjęta także próba wnioskowania przeciwnego, poddającego bronioną tezę
w wątpliwość. Dlatego też, redagując poniższe wnioski końcowe, uczyniłem to niejako w odpowiedzi
na odmienny punkt widzenia, który wydaje się możliwy do zaprezentowania. Wyraża się on w
sceptycyzmie odnośnie celowości kodeksowej regulacji umowy o świadczenie zdrowotne, jako typu
umowy nazwanej. Wierzę, że dokonanie takiej autokrytyki i natychmiastowa próba jej odparcia uczyni
niniejsze opracowanie pełniejszym.
Zachowując tematyczną kolejność argumentacji prowadzonej w kolejnych działach niniejszej
pracy, pierwsze uwagi krytyczne należy poczynić na gruncie analizy prawnoporównawczej. Można
twierdzić, że wynika z niej, jakoby większość krajów UE, w ustawodawstwach których stosunek prawa
medycznego kwalifikowany jest jako stosunek prawa prywatnego, zobowiązaniowy, o charakterze
umownym, nie podjęła działań zmierzających do jego bezpośredniej jurydyzacji na gruncie k.c.
Rekonstrukcji treści takiego stosunku służą przepisy regulujące inne typy umów nazwanych, co
świadczy o tym, iż obrót świadczeniami zdrowotnymi jest w stanie funkcjonować bez kodeksowej
normatywizacji umownego stosunku prawa medycznego. Również dorobek orzeczniczy każdego z
krajów może wskazywać, że judykatura nie ma problemów z rozstrzyganiem sporów powstających na
gruncie tej relacji. Dodatkowo, brak propozycji inicjatyw legislacyjnych, może świadczyć o przekonaniu,
że ewentualne przepisy i tak nie odcisną na tym obrocie żadnego piętna. Pomimo upływu 20 lat nie
przeprowadzono żadnych szerszych międzynarodowych badań na temat tego, czy świadomość prawna
(praw i obowiązków, możliwości i środków egzekwowania swoich roszczeń) społeczeństwa, w którym
obowiązujący kodeks cywilny statuuje przedmiotowy typ umowy nazwanej, jest większa, niż
świadomość prawna społeczeństwa państwa, które takiego typu na poziomie kodeksu cywilnego nie
znormatywizowało. Poza tym, nie zostały przeprowadzone badania, wskazujące, czy taka regulacja ma
realny wpływ na zmniejszenie roszczeń pacjentów, czy też wzrost wśród nich poczucia bezpieczeństwa
w obrocie. Z tego względu twierdzenie o celowości jurydyzacji takiej relacji na gruncie kodeksowym
jest nieweryfikowalne.
Powyższe zarzuty można jednak zreplikować, twierdząc, że proces rozwoju prawa nigdy nie jest
zakończony. Nie sposób zakładać, że nie powstaną już żadne nowe przepisy wprowadzające typ umowy
nazwanej do kodeksów cywilnych krajów członkowskich UE. Część z nich, w tym polski k.c., jest
regulacją starą, która wymaga dostosowania do potrzeb dynamicznie zmieniającego się obrotu. Proces
stanowienia przepisów regulujących podstawowe stosunki prawa cywilnego jest tak doniosły, że
trudno sobie wyobrazić, aby nie poprzedzały go gruntowne studia prawnoporównawcze. Ich celem jest
nie tylko poznanie treści, czy sposobu regulacji poszczególnych instytucji, ale przede wszystkim
skorzystanie z doświadczeń wskazujących, jak dane prawo funkcjonuje na co dzień. Takie studia
pokazują, że na przestrzeni ostatnich 30 lat wykształciła się tendencja do jurydyzacji przedmiotowej
relacji na gruncie kodeksów cywilnych poszczególnych państw europejskich i zyskuje coraz większą
aprobatę. W przeciwnym razie, kolejne kraje nie wprowadzałyby do swoich porządków prawnych
regulacji wzorowanej na przepisach holenderskich. Studia prawnoporównawcze pokazują, że
propozycja holenderska zyskała także uznanie wśród przedstawicieli nauki, co odzwierciedlają projekty
unifikacyjne prawa prywatnego takie, jak PECL, czy DCFR. Jeżeli zaś chodzi o postawę judykatury, to
naturalnym jest, że sąd nie może uchylić się od rozstrzygnięcia sporu, nawet jeżeli proces wyrokowania
utrudniają niedobory norm prawnych. Bogactwo dorobku orzeczniczego (zwłaszcza holenderskiego i
niemieckiego) świadczy nie o tym, że przepisy innych umów nazwanych są wystarczające dla ustalenia
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treści relacji stron oraz jej rozliczenia, lecz o czymś przeciwnym, dokładnie o brakach legislacyjnych.
Gdyby przedmiotowe przepisy zostały zredagowane, nie byłoby potrzeby wypracowywania poprzez
dogmatykę wartości konstytucyjnych i konwencyjnych rozwiązań zagadnień dotyczących przedmiotu
stosunku prawa medycznego, standardu leczenia, potrzeby, zakresu i szczegółowości informowania,
zasad wyrażania zgody, prowadzenia dokumentacji medycznej, czy granic tajemnicy. Wiele tez, które
zostały zapisane na kartach BW, czy BGB jest odzwierciedleniem tego, co na przestrzeni dziesięcioleci
udało się wypracować i utrwalić judykaturze. Klarowna treść relacji stron nie rodziłaby potrzeby
rozstrzygnięć sądowych, a przynajmniej nie o tak różnorodnej treści i nie w takiej ilości. Z kolei brak
badań porównawczych o zasięgu międzynarodowym nie powoduje że twierdzenie o celowości
wprowadzenia osobnych przepisów jest nieweryfikowalne. Lektura opracowań krajowych pozwala
wyrobić sobie pogląd o tym, jak zmiany ocenia doktryna i orzecznictwo, które w swych wypowiedziach
odnoszą się do stanu przed i po ich wprowadzeniu.
Wyniki analizy prawnoporównawczej mogą skłaniać ku dalszej krytyce, wyrażającej się w
twierdzeniu, że istota stosunku prawa medycznego jest w UE niesporna. Treść oraz zakres praw i
obowiązków stron są wywodzone ze wspólnie wyznawanych wartości. Różnice dotyczą tylko sposobu
ich regulacji i rozliczania wzajemnych roszczeń. Świadczy to o tym, iż każde ustawodawstwo krajowe
osiągnęło ten sam rezultat, lecz przy pomocy różnych metod regulacyjnych. Posługiwanie się normami
prawa publicznego, czy prywatnego okazuje się być irrelewantne dla określenia treści tej relacji, a
zależy niemal wyłącznie od wizji roli państwa w systemie ochrony zdrowia. Im większa jego obecność,
tym wyższy stopień regulacji publicznoprawnej, która ją odzwierciedla. Obecnie, w obliczu tego, że
europejskie systemy ochrony zdrowia są już ukształtowane, krajowe doktryny prawa medycznego
mocno rozwinięte, a dorobek orzeczniczy bogaty, zmienianie sposobu regulacji tej relacji nie ma
istotnego sensu.
Odpowiadając na taki zarzut, można stwierdzić, że chociaż treść oraz zakres praw i obowiązków
posiada wspólny korzeń aksjologiczny, to stopień ich społecznej świadomości i zrozumienia może być
różny właśnie w zależności od przyjętej metody regulacji. Przekonanie o oczywistości pewnych
zagadnień dla prawników nie powoduje, że w ten sam sposób daną relację postrzega reszta
społeczeństwa. Dla tej części, a jest to znakomita większość, należy poszukiwać i wdrażać rozwiązania
pozwalające szybciej i łatwiej zrozumieć swoje położenie prawne.
Innym zarzutem formowanym wobec wyników analizy prawnoporównawczej, może być
twierdzenie, że kodeks cywilny nie jest właściwym miejscem do redakcji przedmiotowych przepisów.
Katalog praw pacjenta jest bardzo rozbudowany i odpowiada kazuistyce zagadnień prawa
medycznego. Z tego względu systematyka kodeksu cywilnego i zwięzła metoda regulacyjna wykluczają
zredagowanie norm, których treść będzie satysfakcjonująco normować całość tej problematyki.
Rozwiązanie holenderskie, litewskie, niemieckie i czeskie są fragmentaryczne i ogólne, dotykają tylko
części zagadnień, ale żadnego kompleksowo nie opisują. Właściwszym jest pozostawienie
problematyki praw pacjenta i obowiązków świadczeniodawcy, zwłaszcza obowiązków przedstawicieli
zawodów medycznych, osobnym ustawom. Ponadto, kodeksowe regulowanie przedmiotowego
stosunku nie może obecnie przynieść ustabilizowania treści relacji ani wyjaśnienia pacjentom ich praw,
ani rozpowszechnienia o nich wiedzy. Zakres praw i obowiązków został wypracowany przez doktrynę i
orzecznictwo, ich treść stała się dawno jasna, a jej rozpowszechnienie nastąpiło już dzięki sile mediów,
zwłaszcza Internetu. Obecnie podstawowe prawa i obowiązki stron utrwaliły się w świadomości
przeciętnego pacjenta, co pokazuje stale rosnąca liczba sporów sądowych. Nawet jeżeli przyjąć, że
nadal tak nie jest, wiara w to, że w dobie społeczeństwa globalnego i całkowicie scyfryzowanego, laik
będzie poszukiwał odpowiedzi na trapiącego go wątpliwości w kodeksie, a nie w Internecie, jest
naiwna.
Ustosunkowując się do tego zarzutu, należy wskazać, że ustawodawcy wszystkich państw, w
których dokonano jurydyzacji nowego typu umowy nazwanej nieprzypadkowo dokonali tego w
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kodeksie cywilnym. Przyjęto słuszne założenie, że właśnie kodeks cywilny, jako akt prawny regulujący
podstawowe stosunki prywatnoprawne, a nie inna ustawa, zapewnia najprzystępniejszy dostęp do
wiedzy o tym, jak normowane są relacje, najczęściej zawiązywane w obrocie. Oczywiście można
twierdzić, iż założenie o kształtowaniu świadomości prawnej przeciętnego obywatela poprzez lekturę
kodeksu cywilnego jest złudne. Jednakże, przyjmując je za punkt wyjścia, wątpliwe pozostaje
normatywizowanie czegokolwiek. Poza tym internetowe opracowania o charakterze popularnym nie
są autonomiczne, lecz bazują na treści norm prawnych, w tym przepisach k.c., zatem i tak je
popularyzują. Niski poziom społecznej znajomości regulacji prawnych obciąża system edukacyjny, a nie
prawny. Z pewnością ilość i obszerność powstających regulacji prawnych może powodować trudności
w rozpoznaniu aktów prawnych i przepisów mających zastosowanie do oznaczonego stanu
faktycznego, jednakże nie zmienia podstawowego założenia o tym, że prawo powstaje przede
wszystkim z myślą o wszystkich uczestnikach obrotu, a nie tylko prawnikach. Żaden inny akt prawny
nie jest tak społecznie rozpoznawalny i nie daje takiej szansy (niezależnie od sporu co do jej wielkości),
na rozpowszechnienie podstawowej wiedzy o treści przedmiotowej relacji, jak kodeks cywilny. Z
perspektywy systemowej, zwłaszcza potencjału oddziaływania na społeczną świadomość norm
prawnych, miejsce redakcji przepisów jest zupełnie właściwe. Nie można zaprzeczyć, że wprowadzone
do BW, CK, BGB, czy OZ przepisy są ogólne, jednakże takie muszą być z uwagi na założenia leżące u
podstaw konstrukcji kodeksu cywilnego. Nadmierne rozbudowanie treści każdej z umów nazwanych
doprowadziłoby do utraty przejrzystości tekstu prawnego i spadku jego walorów informacyjnych.
Kodeks cywilny, zwłaszcza w zakresie regulacji umów nazwanych, prezentuje informacje podstawowe.
Wynika to z założenia, iż w treść norm zostają ujęte tylko te zagadnienia, które uchodzą za
fundamentalne, charakterystyczne, a przez to wyróżniające dany stosunek pośród innych.
Zredagowanie postanowień o umowie nazwanej czerpie uzasadnienie właśnie z ujawniania przez daną
relację pewnych cech charakterystycznych, właściwych tylko jej lub grupie takich relacji. Szczegółowej
regulacji kwestii kazuistycznych może dokonywać akt odrębny, do którego przepisy kodeksowe mogą
wprost odsyłać, lub którego przepisy należy uwzględniać poprzez postanowienia art. 56 k.c.
Kolejny zarzut uzasadniający krytykę ewentualnej inicjatywy legislacyjnej, wywodzony na
podstawie wyników analizy prawnoporównawczej, może polegać na twierdzeniu, iż rozwiązana
legislacyjne krajów ościennych prowadzą do skomercjalizowania relacji pacjenta i świadczeniodawcy.
Chociaż ich komentatorzy podkreślają szczególny rodzaj więzi stron opartej na zaufaniu, to w istocie
nie da się uciec od wrażenia, iż inkorporacja przedmiotowych przepisów do kodeksu cywilnego
przyśpiesza merkantylizację wartości życia i zdrowia. Wprowadzone rozwiązania legislacyjne osadzają
strony w sztywnych rolach usługodawcy - profesjonalisty i zamawiającego - konsumenta, który żąda
wykonania usługi. Akcentują prawa pacjenta, czyniąc to ze względu na podnoszoną konieczność
ochrony jego interesów, jako strony słabszej, tak jakby rynkiem zdrowia władali wyłącznie
przedstawiciele zawodów medycznych, nieustannie wykorzystujący słabych chorych. We wszystkich
wprowadzonych regulacjach brakuje akcentu, iż stosunek prawa medycznego nie jest typową
komercyjną relacją, lecz posiada mocny ładunek aksjologiczny.
To, że kraje wysokiej kultury prawnej, w szczególności Holandia, czy Niemcy, wprowadziły do
swoich kodeksów cywilnych stosowne przepisy, jak też to, iż PEL SC i DCFR również postulują taki
zabieg, nie oznacza, że trzeba ślepo podążać za europejskimi trendami. Zwłaszcza, iż ugruntowanie
treści praw i obowiązków stron nastąpiło w Polsce na przestrzeni ostatnich 30 lat poprzez regulację,
której charakter w znacznej mierze jest publicznoprawny. Obecne otoczenie prawne relacji
świadczeniodawcy i pacjenta jest zupełnie inne niż to istniejące na początku lat 90 XX w., co przesądza
o tym, że wprowadzenie do k.c. nowego typu umowy nazwanej nie spowoduje wzmocnienia pozycji
pacjenta, usystematyzowania jego praw, ich wyjaśnienia i rozpowszechnienia o nich wiedzy w
społeczeństwie. Środkiem realizacji takich celów, zwłaszcza uczynienia procesu wykonywania
świadczeń zdrowotnych bezpieczniejszym, bardziej zrozumiałym i transparentnym dla pacjenta
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powinna być raczej inicjatywa legislacyjna nakierowana na modyfikację otoczenia, w jakim ta relacja
jest nawiązywana. Jeżeli więc zdecydowana większość stosunków prawa medycznego powstaje w
ramach publicznego systemu ochrony zdrowia, należałoby wprowadzić poważne reformy systemowe.
Zmiany powinny koncentrować się na zwiększeniu nakładów na system ochrony zdrowia, zwiększeniu
konkurencyjności wśród ubezpieczycieli, uszczupleniu katalogu świadczeń gwarantowanych,
sprecyzowaniu formuł słownych, za pomocą których opisano mieszczące się w nich procedury, czy
wzroście nakładów na kształcenie kadr medycznych. Stanowiłoby to pierwszy krok ku skróceniu
pacjentowi okresu oczekiwania, możliwości zaspokojenia potrzeby zdrowotnej już przez lekarza
pierwszego kontaktu, a jeśli nie byłoby to możliwe, poświęceniu mu większej ilości czasu przez
specjalistę tak, aby przez należytą komunikację minimalizować nieporozumienia, które w wielu
przypadkach stanowią przyczynę wzajemnych pretensji, eskalowanych następnie w spory sądowe.
Innymi słowy, można twierdzić, że jurydyzacja typu umowy nazwanej to kolejny przejaw myślenia tylko
o doraźnych interesach pacjenta i to z perspektywy ex post. Tymczasem, najwyższy czas podjąć
działania dalekowzroczne (głębokie zmiany systemowe), pozwalające trwale zwiększyć komfort pracy,
w tym zmniejszyć presję ekonomiczną i czasową świadczeniodawców tak, aby do konieczności
sądowego rozliczenia z pacjentem w ogóle nie musiało dochodzić.
Replikując powyższe argumenty nie da się marginalizować tego, iż celem stanowienia prawa
jako takiego jest opis i regulacja rzeczywistości. Stąd pewne zdarzenia faktyczne posiadają oczywistą
kwalifikację prawną. Prawo rozpoznaje relację stron jako zobowiązanie, a aktywność przedstawicieli
zawodów medycznych jako usługę, stanowiącą świadczenie spełniane w toku wykonania tego
zobowiązania. Jednocześnie, nie jest rolą prawa, lecz oświaty akademickiej, a potem samorządu
zawodowego, aby odpowiednio edukować, kultywować i egzekwować od adeptów nauk medycznych,
a później praktyków, przestrzeganie wartości, jakie powinien reprezentować przedstawiciel danej
profesji. Głęboko internalizowanej hierarchii wartości nie jest w stanie zaburzyć nomenklatura
prawnicza. Twierdzenie, że taki skutek wywołuje określanie stron mianem świadczeniodawcy/
usługodawcy i świadczeniobiorcy/usługobiorcy, dowodzi jedynie przewrażliwienia niektórych grup
zawodowych i nikłej wiedzy o funkcji prawa.
Zachwianie równowagi stron stosunku prawa medycznego jest zjawiskiem obiektywnym. To
życie osadza człowieka w roli pacjenta, sprawiając że znajduje się w anormalnej sytuacji zdrowotnej i
motywacyjnej, co w większości przypadków wiąże się z brakiem wiedzy o przyczynach swojego
położenia oraz możliwościach jego poprawy. Przepisy prawa zmierzające do przywrócenia
zbalansowanej pozycji stron mają za zadanie eliminację ryzyka występowania postaw patologicznych,
zwłaszcza nieakceptowalnego w obrocie wyzysku podmiotów słabszych. Ustawodawca niweluje takie
dysproporcje sięgając do prawa cywilnego jako sprawdzonego środka harmonizowania obrotu.
Przepisy statuujące ochronę konsumenta wcale nie muszą być stosowane, lecz w razie
urzeczywistnienia się ryzyka naruszenia jego uzasadnionych interesów, lepiej, aby istniały niż gdyby
strona słabsza miała pozostać bez żadnego wsparcia.
Nie da się ukryć, że gruntowne reformy systemowe są konieczne, jak też że mają szanse realnie
poprawić sytuację świadczeniodawcy i pacjenta. Jednakże, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zmian
dokonywać dwutorowo. Jedne nie wykluczają drugich. Obydwie ścieżki podążają w (tym samym)
kierunku zabezpieczenia interesów pacjenta. Podczas gdy zmiany systemowe zakładają eliminację
sytuacji, w których drzemie potencjał konfliktu, to kodeksowa regulacja nowego typu umowy nazwanej
pozwoliłaby na jego szybsze i łatwiejsze zniesienie, w razie, gdyby się pojawił.
W drugiej kolejności dokonałem analizy systemowej, której wyniki nie pozwalają na poddanie
postawionej tezy w wątpliwość. Trudno tutaj wskazać jakiekolwiek przekonujące argumenty, gdyż
wnioski płynące z prowadzonych rozważań pokazują, że w polskim porządku prawnym nie tylko jest
przestrzeń do kodeksowej regulacji umowy o świadczenie zdrowotne, jako typu umowy nazwanej, ale
wręcz wymagają tego istniejące braki legislacyjne. Art. 68 Konstytucji RP przyznaje ustawodawcy
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zwykłemu szeroką swobodę kreowania systemu ochrony zdrowia, która obejmuje także wolność
kształtowania charakteru stosunków prawnych pomiędzy aktorami tego systemu. Dlatego też,
prywatnoprawny charakter relacji typu zobowiązaniowego, istniejącej w ramach publicznego systemu
ochrony zdrowia między NFZ a świadczeniodawcą oraz świadczeniodawcą a pacjentem jest wyrazem
świadomej decyzji legislatora. Wynika z przyjętej przez niego koncepcji systemu ochrony zdrowia,
mieszczącej się w ramach konstytucyjnej swobody jego kreacji. Umowa o udzielanie świadczeń oparta
na modelu umowy na rzecz trzeciego, została skonstruowana przez ustawodawcę na potrzeby
efektywnego wykonania zadania publicznego. Jej cywilnoprawny charakter przesądzono w sposób
formalny, wychodząc z założenia, że właśnie prawo zobowiązań, które najpełniej odzwierciedla
autonomię uczestników obrotu prawnego, pozwoli zoptymalizować mechanizm organizacji krajowej
siatki świadczeniodawców i dystrybucji dobra społecznie pożądanego, a w rezultacie, otworzy drogę
do nawiązywania stosunków prawa medycznego na masową skalę.
Rzeczywiście, przeważająca część tych stosunków jest zawiązywana dzięki przyjętej
konstrukcji. Istotnym pozostaje jednak to, że ciężar regulacji ich treści, ustawodawca przeniósł na k.c.
Umowa o udzielanie świadczeń wcale szczegółowo i bezpośrednio nie normuje treści tych stosunków.
Normuje ją zaledwie w sposób wtórny, tj. o tyle, o ile dane prawo lub obowiązek są pochodną warunku
stawianego świadczeniodawcom przez NFZ, a wymaganego dla udzielania świadczeń opieki
zdrowotnej w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia. Suma warunków obrazuje to, za co płaci
państwo, jak też ma gwarantować, że środki publiczne nie zostaną zmarnotrawione i pokryją koszty
leczenia osób uprawnionych formalnie i materialnie. Uczynienie z k.c. regulatora relacji podmiotu
wykonującego działalność leczniczą i pacjenta powoduje, że jej treść będzie w znacznej mierze
uniwersalna. Problem polega jednak na tym, że bieżące przepisy k.c. są niedostosowane do właściwości
stosunku prawa medycznego. Przez to, braki legislacyjne ujawniają się w relacjach stron tych
stosunków niezależnie od tego, czy ich nawiązanie następuje w ramach publicznego systemu ochrony
zdrowia, czy poza nim.
Po pierwsze, umowy o świadczenie usług, nienormowane odrębnymi przepisami,
podporządkowano pod typ zlecenia, który jest dla nich typem odniesienia. Umowy o świadczenie usług
to kategoria zbiorcza, niejednolita, wewnętrznie zróżnicowana i ciągle rozwijająca się pod wpływem
komplikującego się obrotu, ewolucji jego potrzeb i społecznych oczekiwań. Koncepcja regulacji usług,
poprzez odpowiednie stosowanie przepisów o zleceniu obecnie nie daje satysfakcjonujących
rezultatów. Obowiązująca metoda regulacji nie pozwala na łatwe dekodowanie praw i obowiązków
stron takich kontraktów. Lektura k.c. nie rozwiewa wątpliwości interpretacyjnych prawników, nie
mówiąc już o laikach. Obecnie trudno zaakceptować stan, w którym typ zlecenia, jako ograniczający
się jedynie do dokonywania czynności prawnych, nieczęsty w obrocie, nieodgrywający dużego
znaczenia społeczno-gospodarczego, jest punktem odniesienia dla umów, których doniosłość jest
znacznie większa i stale rośnie. Po drugie, umowa o świadczenie zdrowotne wykazuje względem
zlecenia nie tylko subtelne odmienności, lecz zdecydowane różnice w treści praw i obowiązków stron,
swobody kontraktowania, trwałości stosunku, zakresu odpowiedzialności względem tego, jak reguluje
je zlecenie. Subsumpcja pod typ zlecenia jest fragmentaryczna. Przy tym istnieje obszerna, szczegółowa
pozakodeksowa regulacja praw i obowiązków stron, w żaden sposób niepowiązana z przepisami tytułu
XXI księgi trzeciej k.c. Po trzecie, w przypadkach niektórych umów występują elementy sprzedaży,
wymagające dla ochrony interesów pacjenta sięgnięcia do przepisów o rękojmi za wady rzeczy.
Tymczasem dla takiego odesłania nie ma wyraźnych podstaw prawnych. Nawet jeśli pominąć te
przeszkodę, stosowanie przepisów o rękojmi może być jedynie częściowe. Uprawnienia rękojmiane nie
są dostosowane do specyfiki umów wykonywanych na dobrach osobistych. Wyrządzenie wykonaniem
zobowiązania krzywdy skłania przeciętnego pacjenta raczej do poszukiwania nowego
świadczeniodawcy, niż ponownego powierzania swoich dóbr osobie, która zawiodła jego zaufanie.
Aktualne przepisy nie umożliwiają wykonania zastępczego, jako jednego z uprawnień rękojmianych,
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lecz jako środek reakcji na bierność dłużnika i to tylko w odniesieniu do praw wykonywanych w związku
z rzeczami zamontowanymi - art. 5611 k.c. Z jednej strony, szczęśliwie przepis ten odnosi się do
specyfiki umów o świadczenie zdrowotne. Z drugiej, a to kluczowe, możliwość wykonania zastępczego
pojawia się dopiero następczo, w momencie nieprzystąpienia przez świadczeniodawcę do
zadośćuczynienia swoim obowiązkom. To oznacza, że jeśli pacjent nie chce utracić uprawnień z
rękojmi, musi przełamać swoje lęki i uprzedzenia do świadczeniodawcy, który nadal zamierza działać.
Można mieć wątpliwości, czy w stosunkach opartych na szczególnym zaufaniu, prawo powinno
zmuszać do kontynuowania relacji, jeśli strony już sobie nie ufają.
Metoda regulacji umowy o świadczenie zdrowotne, polegająca na odpowiednim stosowaniu
przepisów o zleceniu, wcale nie pozwala na zdekodowanie treści tej umowy. Zabieg ten wymaga
rozległej znajomości przepisów pozakodeksowych, odnoszących się do relacji świadczeniodawcy i
pacjenta, a także zabiegów interpretacji tekstu prawnego, aby połączyć normy k.c. i ustaw
szczególnych. To powoduje, że k.c. ani nie reguluje jednego z najczęściej zawieranych kontraktów, ani
nie spełnia roli podstawowego źródła wiedzy uczestnika obrotu o tej umowie. Lektura jego przepisów
nie pozwoli laikowi zrozumieć istoty relacji, jak również nie pozwoli rozwiązać problemów, które
występują na gruncie jej wykonywania. Brak przystępnej regulacji kodeksowej jest też uciążliwy dla
samej judykatury, bowiem nie sprzyja ujednolicaniu linii orzeczniczej.
O ile wyniki analizy systemowej nie dostarczają argumentów przeciwko postawionej tezie, o
tyle takie argumenty można starać się formułować na podstawie analizy prowadzonej w dziale III,
poświęconej dalszym przepisom stosowanym do relacji świadczeniodawcy i pacjenta, które składają
się na obowiązujący stan prawny. Tutaj można próbować twierdzić, że tworzenie przepisów typu
umowy nazwanej na obecnym etapie rozwoju doktryny prawa medycznego i orzecznictwa jest
wątpliwe co najmniej z kilku powodów. Po pierwsze, problematyka sposobu, miejsca, czasu zawarcia i
rozwiązania umowy, jej formy, nie wykazuje różnic, wymagających zaakcentowania poprzez
opracowanie nowych kodeksowych norm części szczególnej zobowiązań. Z powodzeniem znajdują
zastosowanie przepisy ogólne k.c. Po drugie, zakres podmiotowy i przedmiotowy stosunku prawa
medycznego w zdecydowanej mierze precyzują przepisy obowiązujących ustaw – z perspektywy praw
pacjenta - przepisy u.p.p. oraz - z perspektywy świadczeniodawcy - korespondujące z tymi prawami
obowiązki określone w aktach regulujących funkcjonowanie rynku zdrowia, czy wykonywanie
poszczególnych zawodów medycznych. Nie da się więc uniknąć sytuacji, w której ewentualne przepisy
k.c. powtarzałyby to, co i tak już wynika z regulacji innych ustaw. Inicjatywa legislacyjna musiałaby więc
przyjąć te same zarzuty wtórności, co inicjatywa niemiecka, czy czeska. Po trzecie, stronom relacji
przysługuje znikoma swoboda kontraktowania. Przepisy powszechnie obowiązującego prawa tworzą
minimalny standard ochrony interesów pacjenta, który umownie może być tylko podwyższony.
Jednocześnie świadczeniodawcy nie są zainteresowani przyjmowaniem postanowień zwiększających
ryzyko ich odpowiedzialności. Zatem względy obiektywne i subiektywne sprawiają, że sfera realnej
możliwości negocjowania czegokolwiek niemal nie istnieje i tego nowe przepisy nie zmienią.
Obserwując wzrostową tendencję branżowej aktywności legislacyjnej, można wręcz nabrać
wątpliwości, czy prywatnoprawna metoda regulacji tego stosunku ma racje bytu, skoro państwo
nadaje mu pożądany przez siebie kształt i treść, wyłączając spod dyspozytywności stron coraz to nowe
zagadnienia. Po czwarte, wprowadzenie przepisów grozi wywołaniem tak, jak na Litwie, dualizmu
regulacyjnego. Większość stosunków prawa medycznego jest nawiązywanych w ramach publicznego
systemu ochrony zdrowia, gdzie zgodnie z panującym przekonaniem między świadczeniodawcą a
pacjentem nie dochodzi do zawarcia umowy. Zredagowanie osobnego typu umowy nazwanej rodzi
więc ryzyko odmiennego traktowania pacjentów, korzystających ze świadczeń zdrowotnych w ramach
takiego systemu i poza nim. Dla laika wprowadzenie dodatkowego miejsca regulacji jego praw może
być dezorientujące, wywołując trudne do samodzielnego rozwiania wątpliwości odnośnie tego, który
akt znajduje do niego zastosowanie i jaka jest ich wzajemna zależność. Obecnie problematyka zgody,
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obowiązku informacyjnego, obowiązku poszanowania autonomii, obowiązku prowadzenia
dokumentacji medycznej, czy obowiązku zachowania tajemnicy jest regulowana w u.p.p. i u.z.l. K.c.
byłby kolejnym, trzecim aktem zawierającym normy dotyczące tych zagadnień. Poza tym,
formułowanie w k.c. przepisów statuujących ułatwienia procesowo-dowodowe doprowadzi do
bezpodstawnego zróżnicowania sytuacji procesowej pacjenta w zależności od tego, czy odbiera
świadczenie zdrowotne w ramach systemu, czy prywatnie. Po piąte, treść obowiązków obciążających
stronę profesjonalną jest tworzona z perspektywy lekarza, jako zawodu o najszerszych kompetencjach
i największej samodzielności w kreśleniu wizji procesu terapeutycznego. Tymczasem, pojęcie
świadczeniodawcy, tak jak w regulacjach prawnych innych krajów członkowskich, obejmowałoby
również przedstawicieli pozostałych zawodów medycznych, z których to perspektywy wykonywanie
obowiązków tej treści stanowiłoby przesadną uciążliwość. Odesłanie do wykonania obowiązków
stosownie do standardu zawodowego w zasadzie niczego nie wyjaśnia, opiera się wyłącznie na intuicji,
gdyż często takiego standardu nie ma w ogóle wykreowanego (np. jak masażysta lub logopeda miałby
wykonywać objaśnienie w celu samostanowienia?).
Replikując powyższe argumenty, należy odpowiednio stwierdzić, że aktualność rozwiązań
zawartych w części ogólnej k.c. jest okolicznością pozytywną, a nie negatywną. Sprawia, że nie będzie
koniecznym regulowanie w części szczególnej zobowiązań przepisów korygujących uniwersalne
zasady. Dzięki temu, treść przepisów umowy o świadczenie zdrowotne będzie koncentrowała się na
kwestiach zasadniczych, poświęconych zagadnieniom typowym, charakterystycznym dla tego
stosunku, korzystając w pozostałym zakresie z uniwersalizmu rozwiązań przyjętych w części ogólnej
k.c.
Powątpiewanie w możliwość dokonywania dodatkowych uzgodnień jest nieusprawiedliwione.
Uwarunkowania historyczne opisane we wstępie niniejszej pracy pokazały, że umowa jest
instrumentem, który od wieków wydaje się być najlepszym regulatorem stosunków prawnych,
zwłaszcza wymiany dóbr. Systematycznie rośnie jej znaczenie gospodarcze, co dostrzega się choćby
poprzez wykorzystywanie tej instytucji dla realizacji zadań publicznych. Znaczenie kontraktu rośnie
także na prywatnym rynku zdrowia, co wynika z czynników, które wzajmenie na siebie oddziałują. Z
jednej strony obserwujemy proces starzenia się społeczeństwa, któremu towarzyszy poprawa
warunków bytowych i wzrost jego zamożności, z drugiej strony dostrzega się postępującą
niewydolność i anachroniczność systemu publicznego przy pojawianiu się innowacyjnych metod
leczenia, zwiększających podaż jakościowych świadczeń zdrowotnych, niedostępnych w jego ramach.
Coraz istotniejszą rolę odgrywać będzie również wspólnotowa turystyka medyczna oraz inicjatywy
prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Obecnie wąski margines swobody kontraktowania może być z
czasem wykorzystywany dla negocjowania postanowień, których nikt się nie spodziewa. Zresztą już
teraz możliwe jest dokonywanie uzgodnień istotnych dla stron (jak choćby klauzule zastępstwa, czy
dodatkowe prawa pacjenta). Ponadto, rynek świadczeń zdrowotnych może się zupełnie zmienić w
perspektywie kolejnych 30 lat, czyniąc postanowienia podwyższające standard obsługi lub ochrony
interesów pacjenta środkiem rywalizacji o klienta. W przypadku dokonywania takich uzgodnień, reżim
odpowiedzialności deliktowej nie zapewni pacjentowi wystarczającej ochrony jego interesów.
Niedochowanie postanowień umownych, które nie stanowią jednocześnie czynu niedozwolonego, ani
nie prowadzą do naruszenia praw pacjenta o treści określonej w u.p.p., nie pozwoli pacjentom
egzekwować swoich roszczeń.
Kodeksowa normatywizacja relacji świadczeniodawcy i pacjenta nie musi być określana
mianem wtórnej względem tego, co na bazie obowiązujących przepisów wypracowała doktryna i
orzecznictwo. Należałoby ją raczej postrzegać jako ugruntowanie zagadnień objętych autoryzacją
systemową i przyzwoleniem społecznym. Jurydyzacja tego, co bezsporne, mogłaby stanowić punkt
wyjścia do dyskusji nad normowaniem kwestii budzących kontrowersje. Natomiast nawet postrzegając
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przedmiotową inicjatywę legislacyjną w kategoriach wtórności, to jej skala zależy od tego, jak zostanie
sformułowany cel wprowadzenia przepisów. W moim przekonaniu, ten powinien być złożony.
Po pierwsze, jednym z założeń leżących u podstaw k.c., zwłaszcza części szczególnej
zobowiązań, jest to, aby jej przepisy odzwierciedlały umowy najczęściej zawierane w obrocie. K.c. ma
zbierać, porządkować i normatywizować występujące w nim praktyki. Bez tego pełnienie funkcji
informacyjno-edukacyjnej pozostaje niemożliwe do spełnienia. Jednocześnie, uzyskanie skrótowości i
przejrzystość tekstu prawnego, tak aby był on czytelny dla każdego uczestnika obrotu, wymaga, by
redakcji podlegały przepisy regulujące stosunki umowne, które można określić mianem
samodzielnych, wyróżniające się przez zespół cech typowych, których nie posiadają inne
normatywizowane relacje.
Obydwa powyższe założenia spełnia relacja świadczeniodawcy i pacjenta. Doświadczenia dnia
codziennego pokazują, że umowny stosunek prawa medycznego jest nawiązywany masowo. Odznacza
się cechami charakterystycznymi, co ukazała dotychczasowa analiza. Jego szczególna natura wyraża się
poprzez cel zawiązania, status jego stron, charakter występującej między nimi więzi, sposób regulacji,
złożoną konstrukcję, przedmiot i treść.
Umowa jest zawierana w celu zaspokojenia potrzeby zdrowotnej. Poprzez jej wykonanie
realizowany jest niemajątkowy interes (osobisty) pacjenta, któremu odpowiada majątkowy interes
świadczeniodawcy.
Stosunek ten zawsze posiada charakter jednostronnie profesjonalny. Nawet jeżeli umowa
zawierana jest przez przedsiębiorcę na rzecz osoby trzeciej, to i tak udział zastrzegającego w wykonaniu
umowy ulega istotnej marginalizacji. Pierwszoplanową rolę w korzystaniu z praw wynikających z
umowy oraz egzekwowaniu obowiązków świadczeniodawcy odgrywa pacjent. Jednostronnie
profesjonalny charakter umowy o świadczenie zdrowotne nie przesądza jej adhezyjności. To, czy dana
umowa jest, czy nie jest umową adhezyjną, zależy od istniejących okoliczności faktycznych, zwłaszcza
od sposobu zorganizowania przez świadczeniodawcę procesu udzielania świadczeń zdrotownych.
Kontrakt wyróżnia rodzaj więzi, jaka występuje między jego stronami, opartej na szczególnym
zaufaniu. Motywacją pacjenta w zawarciu umowy jest nie tylko chęć zaspokojenia potrzeby, której nie
jest w stanie sprostać samodzielnie, lecz zaspokojenie jej przez oznaczoną osobę. Wybór kontrahenta
zapada z uwagi na jego wiedzę, umiejętności, doświadczenie, ale także empatię, względność czy
życzliwość. Pacjent zawierza właściwościom świadczeniodawcy, których sam nie posiada, licząc że jego
postępowanie będzie nacechowane priorytetem ochrony dóbr pacjenta, a nie zaspokojenia własnego
interesu świadczeniodawcy.
Na zawarcie umowy, ukształtowanie treści, sposób wykonania i jej rozwiązanie, w dużej mierze
oddziałują przepisy ustaw, zasady współżycia społecznego i normy deontologiczne. Dlatego też,
przysługująca stronom swoboda umów doznaje ograniczeń. Wiele emanacji granic swobody umów
określonych w art. 3531 k.c. znajduje zastosowania do relacji świadczeniodawcy i pacjenta.
Najznaczniejsza jest grupa przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Dodatkowo, są one
uzupełniane normami etycznymi, adresowanymi do przedstawicieli zawodów medycznych. Normy
deontologiczne podsuwają rozwiązania problemów, których nie udało się ująć lub które z różnych
względów nie są ujęte w regulacjach normatywnych. Ich wspólna interpretacja prowadzi do
funkcjonowania złożonych norm ustawowych. Te, z mocy art. 56 k.c., precyzują treść ciążących na
stronach obowiązków i przysługujących im praw oraz ograniczają swobodę ich umownego
modyfikowania. Następuje to w sposób negatywny, poprzez całkowite wyłączenie pewnych kategorii
uzgodnień oraz pozytywny, poprzez związanie stron normami imperatywnymi i semiimperatywnymi.
Po drugie, istotny wpływ na treść i zakres uzgodnień wywiera pojmowany w kategoriach zasad
współżycia społecznego obowiązek postępowania zgodnie z regułami aktualnej wiedzy medycznej.
Stronom zasadniczo nie wolno marginalizować doniosłości tej wiedzy. Dodatkowo, ograniczenia w
dowolnym kształtowaniu treści zobowiązania należy upatrywać w godności osoby ludzkiej.
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Demokratyczne państwo prawne nie powinno legalizować działań godzących w podstawową wartość
na jakiej się opiera, a które z uwagi na rozwój nauk mogą być podejmowane względem człowieka.
Po trzecie, przedmiotowa umowa posiada wyraźnie zarysowaną właściwość (naturę), która
wielokrotnie uniemożliwi dokonywanie poszczególnych uzgodnień lub też będzie stanowić mocną
przeszkodę do ich formułowania z obawy przed ich ogólną niedopuszczalnością.
Poza wyżej wymienionymi ograniczeniami o charakterze przedmiotowym, istnieje grupa
ograniczeń o charakterze podmiotowym, odnoszących się do posiadanego przez strony statusu.
Pacjent korzysta z niepomiernie większego zakresu swobody niż świadczeniodawca. Jest to szczególnie
widoczne na etapie zawarcia umowy, wyboru kontrahenta i jej rozwiązania. O ile co do zasady pacjent
może wybrać dowolnego świadczeniodawcę, o tyle świadczeniodawca nie może kontraktować
wyłącznie z niektórymi. Odmowa zawarcia umowy lub jej rozwiązanie nie wynikają z dowolnej decyzji
świadczeniodawcy, lecz wymagają ważnej ku temu przyczyny.
Zakres swobody umów, z jakiej korzysta świadczeniodawca i pacjent, jest niesymetryczny.
Ponadto, podlega dalszemu różnicowaniu po stronie profesjonalnej.
W kategorii świadczeniodawców mieszczą się przedstawiciele wielu zawodów medycznych.
Dotycząca ich regulacja prawna nie jest jednorodna, a w wielu przypadkach w ogóle jej nie ma. De lege
lata stanowi źródło zróżnicowania zakresu przysługującej swobody umów, która jest odmienna w
zależności od rodzaju wykonywanego przez świadczeniodawcę zawodu.
Ponadto, różnice zakresu swobody umów uwydatniają się w zależności od otoczenia, w jakim
zostało zawiązane zobowiązanie. Jeżeli nastąpiło to w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia,
swobodę stron dodatkowo ograniczają normy prawa administracyjnego tworzące warunki i zasady
finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Normy tego rodzaju wpływają na różny stopień rygoryzmu
interpretacji ważnych przyczyn, uzasadniających odmowę zawarcia lub rozwiązania umowy przez
świadczeniodawcę.
Asymetrii kompetencyjnej stron towarzyszy asymetryczny rozkład obowiązków umownych, co
ma chronić pacjenta przed nadużyciem przez świadczeniodawcę stosunku zależności. To na
profesjonaliście spoczywa szereg obowiązków, wzajemnie na siebie oddziałujących i ze sobą
powiązanych, natomiast pacjent jest jedynie obowiązany zapłacić wynagrodzenie, a w niektórych
sytuacjach nie ciąży na nim nawet ten jeden obowiązek, przez co pozostaje wyłączenie podmiotem
uprawnionym z umowy.
Znamieniem najbardziej wyróżniającym umowę jest jej przedmiot w postaci świadczenia
zdrowotnego. Treść obowiązku głównego świadczeniodawcy zakłada znaczny stopień ingerencji w
wartości szczególnie cenne dla człowieka. Jego wykonanie istotnie odbiega od dostarczania
zdecydowanej większości dóbr.
Treść pozostałych obowiązków została stronom z góry narzucona przez ustawodawcę. Uległa
daleko idącej jurydyzacji. Normatywizacja obowiązków informacyjnego, poszanowania autonomii,
prowadzenia dokumentacji medycznej, zachowania tajemnicy wyklucza możliwość odmiennego
sposobu ich realizacji. Za pomocą przepisów powszechnie obowiązującego prawa legislator
ustabilizował relacje stron, dokonał znaczącej konkretyzacji jej treści, wprowadzając w ten sposób
standard ochrony pacjenta. Konsekwencją tego zabiegu, być może wręcz ceną jaką przychodzi zapłacić,
jest teatralizacja relacji świadczeniodawcy i pacjenta. Przybiera ona postać z góry ustalonych scen,
które każda ze stron odgrywa dla wykonania zobowiązania, stosownie do wyobrażenia ustawodawcy
o jego modelowym przebiegu.
Przedstawiając kolejne elementy wyróżniające tę umowę, trzeba wskazać, że jest ona kontraktem
o wewnętrznie złożonej strukturze. Obok stosunku podstawowego, w granicach którego następuje
spełnienie obowiązków stron, występuje stosunek upoważniający świadczeniodawcę do wtargnięcia
w sferę dóbr osobistych pacjenta, którego źródłem zasadniczo jest zgoda.
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Po drugie, założeniem k.c., czy też wszelkich wprowadzanych do niego zmian, powinno być
dążenie do jak najszerszej konsumpcji istniejącego potencjału regulacyjnego. Oprócz odzwierciedlenia
popularnych stosunków społecznych na gruncie normatywnym, zmiany wprowadzane do k.c. powinny
rozstrzygać ujawniane w dyskusjach doktryny wątpliwości, przecinać toczone w literaturze spory,
ujednolicić linię orzeczniczą, uprościć obrót, uczynić go bardziej transparentnym, czy wprowadzić lub
wzmocnić pozycję strony słabszej. Przyjęcie takich celów wymusi redakcję przepisów, które realnie
wzbogacają ustawodawstwo ułatwiając pracę judykaturze. Obecnie, jurydyzacja nowego typu nie
powinna być motywowana jedynie względami porządkowo-informacyjnymi, lecz także względem
rozwoju doktryny prawa medycznego. Poniżej podaję, jakie zagadnienia należałoby objąć zakresem
przedmiotowej inicjatywy legislacyjnej tak, aby w pełni wykorzystać jej potencjał regulacyjny i nie
wywołać problemów, którymi można uzasadniać niechęć ich dokonywania.
W pierwszej kolejności, wprowadzone przepisy powinny ujednolicić siatkę pojęciową tak, aby
przyjąć jedną nomenklaturę dla nazwy umownego stosunku prawa medycznego oraz jego stron. Dla
pogłębiania spójności systemowej, w tym celu powinny zostać wykorzystane pojęcia ugruntowane w
obrocie, doktrynie i judykaturze. Uważam za konieczne uczynienie z pojęcia świadczenia zdrowotnego
terminu uniwersalnego dla rynku zdrowia, którego operacjonalizacja jest niezależna od tego, czy
relacja stron nawiązywana jest w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia, czy poza nim. Innymi
słowy, transparentność obrotu wymaga, aby termin świadczenia zdrowotnego stanowił fundament, na
którym budowane będą dalsze przepisy uszczegóławiające treść tej relacji. Stąd, umowa, która ma za
przedmiot świadczenie zdrowotne powinna przyjąć nazwę umowy o świadczenie zdrowotne, a jej
strony odpowiednio podmiotu wykonującego działalność leczniczą i pacjenta. Należałoby również
rozważyć, czy normatywizacja umownego stosunku prawa medycznego nie powinna zasadzac się
wyłącznie na istocie powołania osób wykonujących zawody medyczne. Wówczas regulacja działań
medycznych, które nia mają charakteru terapeutycznego następowała poprzez odpowiednie
stosownie przepisów tej umowy. Jednakże jak już wcześniej podkreślałem, wiązałoby się to z
koniecznością redefinicji pojęcia świadczenia zdrowotnego.
Po drugie, umowa o świadczenie zdrowotne powinna stanowić uniwersalne źródło
autonomicznego stosunku prawa medycznego, niezależnie od tego, czy jest on nawiązywany w ramach
publicznego systemu ochrony zdrowia, czy poza nim. Dalsze utrzymywanie dualizmu postrzegania
relacji, jako bezumownej i umownej, w zależności od kontekstu sytuacyjnego, jest zabiegiem
sztucznym, z uwagi na argumenty podniesione w dziale II.III.I (s. 147). Nadanie wspólnego,
kontraktowego mianownika udzielaniu świadczeń zdrowotnych pozwoliłoby uniknąć wszelkiego
różnicowania, czyniąc obrót bardziej transparentnym. Jednocześnie, ryzyko wywołania wątpliwości
interpretacyjnych w razie posłużenia się innymi formułami słownym od tych przyjętych w u.p.p., czy
ustawach regulujących wykonywanie zawodów medycznych nie powinno być argumentem
pierwszorzędnym. Takie ryzyko istnieje, aczkolwiek można je całkowicie wyeliminować poprzez
staranną redakcję przepisów i tryb odesłań. Ponadto, dodatkowe uregulowanie w k.c. niektórych praw
pacjenta, w szczególności tych o korzeniach konstytucyjnych, posiada istotny akcent systemowy.
Stanowi podkreślenie ich fundamentalności, jako uprawnień człowieka znajdującego się w
szczególnym położeniu faktycznym, objętego ochroną prawa cywilnego.
Po trzecie, w ramach precyzowania zakresu podmiotowego, ustawodawca powinien usunąć
wątpliwości odnośnie tego, które podmioty będą uznawane za stronę profesjonalną umowy. Chodzi
więc o sformułowanie wyłączeń, które moim zdaniem powinny dotyczyć podmiotów prowadzących
sprzedaż środków leczniczych oraz wyrobów medycznych. Natomiast okoliczność, iż treść przepisów
regulujących tę umowę byłaby redagowana z punktu widzenia lekarzy, mimo istniejącego
zróżnicowania grup zawodowych, których przedstawiciele udzielają świadczeń zdrowotnych, nie
stanowi problemu nie do rozwiązania. Istota należytej staranności i tak jest dekodowana w odniesieniu
do każdej grupy zawodowej z osobna. To, na czym polega należycie staranne wykonanie obowiązków
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umownych przez przedstawicieli profesji nielekarskich, należy w konkretnych przypadkach pozostawić
orzecznictwu.
Po czwarte, przedmiotowa regulacja powinna usunąć bieżącą fikcję możliwości zawarcia
umowy przez małoletnich, której nie sposób wykonać bez zaangażowania ich przedstawiciela
ustawowego. Powinno to nastąpić poprzez ujednolicenie na poziomie 16 lat progu wiekowego, którego
przekroczenie skutkuje przyznaniem pełnej zdolności do czynności prawnych na gruncie umowy o
świadczenie zdrowotne i uprawnia do samodzielnego wyrażenia zgody.
Po piąte, wprowadzane przepisy powinny jasno określać, czy normy, które inkorporują mają
charakter imperatywny, semiimperatywny, czy dyspozytywny, tak, aby łatwiej przychodziło stronom
ustalenie tego, o co mogą się umówić.
Po szóste, wprowadzane przepisy mogłyby definitywnie rozstrzygnąć zagadnienia sporne w
doktrynie, ostatecznie nieprzesądzone w orzecznictwie: możliwość umownego zastrzeżenia rezultatu,
prawny charakter zgody, prawną relewancję oświadczeń składanych na wypadek utraty zdolności do
wyrażenia woli, dopuszczalność obrony świadczeniodawcy za pomocą zarzutu zgody hipotetycznej, czy
po prostu uregulować instytucje potrzebne w codziennym obrocie, jak choćby możliwość udzielenie
pełnomocnictw medycznych.
Po siódme, ewentualna regulacja mogłaby dostosować do potrzeb obrotu świadczeniami
zdrowotnymi przepisy, których przydatność jest znikoma, jak te statuujące uprawnienia wierzyciela na
wypadek zwłoki dłużnika, czy przepisy o rękojmi w przypadkach, kiedy udzielenie świadczenia
zdrowotnego zakłada wykorzystanie składnika rzeczowego.
Po ósme, a zarazem co najważniejsze z perspektywy realnej poprawy pozycji procesowej
pacjenta, ustawodawca mógłby wykorzystać nowelizację k.c. do wprowadzenia podstawy prawnej
dochodzenia zadośćuczynienia ex contractu. Właściwy przepis doprecyzowujący mógłby zostać
zamieszczony w części szczególnej zobowiązań, pośród postanowień regulujących umowę o
świadczenie zdrowotne tak, aby interpretacja granic możliwej rekompensaty następowała w obrębie
danego typu umowy nazwanej. Do rozstrzygnięcia pozostawałoby, czy, a jeśli tak, to w którym miejscu
części ogólnej zlokalizować ogólną podstawę prawną do dochodzenia zadośćuczynienia krzywdy ex
contractu.
Po dziewiąte, chcąc ostatecznie doprowadzić do tego, aby wzmocnienie pacjenta nie
ograniczało się, jak dotychczas, tylko do płaszczyzny materialnoprawnej, ale także obejmowało
płaszczyznę procesową, przepisy k.c. powinny regulować dostępne pacjentowi ułatwienia procesowodowodowe w postaci odpowiedzialności solidarnej, odpowiedzialności za koszty w razie
niewyjaśnienia podstawy sporu, dowód prima facie, domniemania związane z wybrakowaniem
dokumentacji medycznej, domniemania związane z brakiem kwalifikacji, czy domniemanie naruszenia
zobowiązania w razie zmaterializowania się ryzyka kontrolowanego przez świadczeniodawcę.
Ewentualnie, pośród przepisów regulujących umowę o świadczenie zdrowotne można zamieścić
postanowienia szczególne, modyfikujące regułę ponoszenia przez stronę profesjonalną
odpowiedzialności za szkodę wywołaną użyciem sprzętu medycznego, kształtując ją na zasadzie ryzyka,
a nie winy.
Wreszcie, przepisy umowy o świadczenie zdrowotne mogłyby, na wzór obecnej regulacji
zlecenia i świadczenia usług, stanowić ogólną platformę do dekodowania treści umów wykonywanych
na ciele człowieka (osoby wykonujące tatuaże, piercing, kosmetyczki, linerystki, uzdrowiciele,
znachorzy). W ten sposób ustawodawca stworzyłby minimalny standard ochrony życia, zdrowia,
autonomii i prywatności beneficjentów usług innych niż świadczenia zdrowotne, którzy poddając się
czynnościom takich usługodawców wystawiają swoje dobra na podobne ryzyko naruszenia. Taki model
regulacyjny oddawałby i jednocześnie kontynuował występujący na przestrzeni wieków trend
rozszerzania ochrony podstawowych dóbr człowieka, która była akcentowana najpierw na gruncie
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relacji lekarz-pacjent, potem w relacjach przedstawicieli nowych zawodów medycznych i pacjenta, by
następnie dotyczyć relacji ogółu świadczeniodawców i pacjenta.
Powyższe wyliczenie pokazuje, jak wiele zagadnień może zostać wyjaśnionych poprzez
kodeksową jurydyzację przepisów umowy o świadczenie zdrowotne. W przedmiotowej inicjatywie
legislacyjnej drzemie ogromny potencjał regulacyjny. Jednakże to, czy i w jakim stopniu zostanie
wykorzystany, zależy w dużej mierze od wizji kodeksu cywilnego, zwłaszcza tego projektowanego. Im
więcej zagadnień instytucjonalnych zostanie uregulowanych wyłącznie w części ogólnej, tym mniejsze
znaczenie mogą odegrać przepisy o umowie o świadczenie zdrowotne. Wyjście z założenia, że część
ogólna zobowiązań będzie wyczerpująco regulowała dochodzenie krzywdy ex contractu, uprawnienia
wierzyciela na wypadek zwłoki dłużnika, czy rękojmię, powoduje automatyczne uszczuplenie treści
przepisów tej umowy, które będą stanowić jakiekolwiek novum. Wartość regulacji ograniczy się do
rozstrzygnięcia pewnych sporów i ustanowienia ułatwień procesowo-dowodowych. Jednakże, jeżeli
przyjąć, iż ustawodawca nie rozstrzygnie żadnych kwestii spornych, a rzeczone ułatwienia nie zostaną
uregulowane w ogóle lub nie nastąpi to w przepisach o typowej umowie nazwanej, lecz w innych
częściach k.c., w k.p.c., lub u.p.p., to wartość regulacyjna wprowadzanych norm niemal znika. Przepisy
te jedynie ogólnie odzwierciedlą podstawowe prawa i obowiązki stron, a to sprawi, że zarzuty
sformułowane względem rozwiązania niemieckiego i czeskiego będą mogły głośno wybrzmieć także
względem propozycji polskiej. To pokazuje, że wykorzystanie potencjału regulacyjnego, jaki drzemie w
przedmiotowej inicjatywie legislacyjnej jest wprost zależne od wizji k.c., jaką posiada ustawodawca.
W ostatniej kolejności argumenty krytyczne przeciwko postawionej tezie można formułować
wobec wyników analizy zagadnień odpowiedzialności stron. Wprowadzenie do k.c. przepisów
podobnych do propozycji holenderskiej, litewskiej, niemieckiej, czy czeskiej może wcale realnie nie
wzmocnić pozycji pacjenta. Obserwacje polskiego obrotu świadczeniami zdrowotnymi skłaniają do
wniosku, że reżim odpowiedzialności kontraktowej raczej nie jest wykorzystywany przez strony do
dokonywania wzajemnych rozliczeń. W szczególności nie korzysta z niego pacjent.
Obecna formuła reżimu odpowiedzialności kontraktowej pozwala jedynie na rekompensatę
szkody majątkowej. Naprawieniem tej szkody pacjenci nie są zainteresowani w pierwszej kolejności.
W razie naruszenia zobowiązania przez świadczeniodawcę, rozmiar szkody majątkowej jest
nieporównywalny do rozmiaru szkody niemajątkowej (zwłaszcza w razie uchybienia obowiązkowi
wykonania świadczenia zdrowotnego). Po drugie, brak szkody niemajątkowej powoduje zwykle
również brak szkody majątkowej. Jeżeli nawet szkoda majątkowa wystąpi samodzielnie to ma bardzo
znikome rozmiary. Jeszcze mniejszym, wręcz znikomym, zainteresowaniem cieszą się spory o
naprawienie szkody majątkowej na mieniu. Nie wynika to z braku przepisów służących dochodzeniu
roszczeń, lecz z przeświadczenia, że ich egzekwowanie jest niewarte fatygi. Ponadto, sale sądowe są
wolne od sporów co do sposobu korzystania przez wierzyciela z uprawnień na wypadek zwłoki dłużnika
(art. 353, 477, 480, 491, 492, 494 k.c.). W obrocie świadczeniami zdrowotnymi niemal nikt z tych
przepisów nie korzysta, co pokazuje, że są mało przydatne. Pacjent wchodzi w spór sądowy dopiero
wówczas, kiedy dozna krzywdy z powodu uszczerbku na zdrowiu. Próby przypisania odpowiedzialności
następują również wobec naruszenia obowiązku informacyjnego w zakresie, w jakim stanowi
objaśnienie w celu samostanowienia. Braki informacyjne skutkują wadliwością zgody, a w
konsekwencji bezprawnością naruszenia integralności cielesnej pacjenta. Zarzut ten jest jednak
najczęściej łączony z uchybieniem obowiązkowi wykonania świadczenia zdrowotnego, utożsamianym
powszechnie z błędem medycznym. Rzadziej stanowi samodzielny przedmiot sporu. Dochodzenie
naprawienia krzywdy z powodu naruszenia obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej lub
zachowania tajemnicy należy do rzadkości. Raczej zarzuty tego rodzaju są podnoszone niejako przy
okazji roszczenia odszkodowawczego, z powodu uchybienia obowiązkowi głównemu. Stanowią
element strategii procesowej, która ma postawić świadczeniodawcę w negatywnym świetle poprzez
unaocznienie skali zaniedbań.
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Dysproporcja szkody majątkowej i niemajątkowej sprawia, że dostępna pacjentowi w ramach
reżimu obligacyjnego możliwość wyrównania straty i utraconych korzyści nie stanowi wystarczającej
kompensaty, pozostawiając część jego interesów bez ochrony. Stąd nowelizacja k.c., która istotnie
wzmacniałaby pozycję pacjenta, nie powinna polegać na zredagowaniu nowego typu umowy
nazwanej, lecz tak, jak nowela BGB z roku 2002, na wprowadzeniu do części ogólnej zobowiązań
podstawy prawnej dochodzenia zadośćuczynienia za naruszenie umów, które w swej właściwości
zmierzają do zadośćuczynienia niemajątkowym interesom wierzyciela. Dopóki ustawodawca nie
otworzy możliwości naprawienia krzywdy ex contractu, dopóty ten reżim odpowiedzialności
pozostanie dla pacjenta martwy i z pewnością nie ożywi go nowy typ umowy nazwanej. Jakiekolwiek
zachęty i ułatwienia dowodowe nie wynagrodzą pacjentowi niemożliwości uzyskania
zadośćuczynienia. Niezależnie od tego, jurydyzacja przepisów o umowie o świadczenie zdrowotne nie
sprawi nagle, że pacjenci zaczną egzekwować swoje roszczenia z tytułu naruszenia przez
świadczeniodawcę obowiązków ubocznych, formalnego naruszenia praw pacjenta, czy szkód na
mieniu. Do tego potrzebna jest zmiana ich stosunku psychicznego do sprawy. Przepisy regulujące dany
typ nie wprowadzą żadnych nowych sposobów egzekwowania tych roszczeń. Podmiot zainteresowany
nadal będzie sięgał do rozwiązań ogólnych prawa zobowiązań.
Kodeksowa regulacja przepisów nie rozstrzygnie również tego, które umowy będą uznawane
za zobowiązania rezultatu, a które nie. Kwalifikacji dokonuje się bowiem m.in. na podstawie treści
udzielanych świadczeń zdrowotnych Demarkacja nadal będzie prowadzona w oparciu o uniwersalne
kryteria wypracowane w doktrynie i judykaturze. Nic się nie zmieni w procesie rozstrzygania tego, do
których świadczeń zdrowotnych stosować przepisy o rękojmi.
W dalszej mierze można podnosić, że nawet jeśli obowiązujące przepisy prawa zobowiązań
ciągle odzwierciedlają niegdyś panujące przekonanie upatrujące w reżimie obligacyjnym regulatora
wyłącznie stosunków majątkowych, to problem braku środków prawnych dopasowanych do ochrony
umownych interesów niemajątkowych, nie dotyczy wyłącznie pacjenta, jako wierzyciela w umowie o
świadczenie zdrowotne, lecz obrotu usługami in genere. Jego rozwiązanie nie powinno nastąpić
poprzez formułowanie jednostkowych przepisów dedykowanych umowie określonego typu, lecz
poprzez regulację w części szczególnej zobowiązań przepisów wspólnych dla umów o świadczenie
usług. W ślad za tym, dostosowaniu do specyfiki obrotu powinny ulec środki przysługujące
wierzycielowi wobec zwłoki dłużnika (np. elastyczniejsze warunki wykonania zastępczego, rękojmia).
Skoro problem jest wspólny i dotyka w równej mierze stron innych kontraktów mających za przedmiot
usługę, należy go rozwiązać lokując właściwe przepisy na poziomie ogólnym (wykonanie i skutki
niewykonania zobowiązań), zamiast popadać w nadmierną kazuistykę. Kodyfikacja typu nie jest w
stanie rozszerzyć odpowiedzialności dłużnika, czy wzmocnić ochrony interesu wierzyciela w razie
zwłoki dłużnika, gdyż przepisy pozwalające zrealizować te cele powinny być zamieszczone w innych
częściach (tytułach) k.c.
Z kolei odnośnie ułatwień procesowych, można argumentować, że część z nich, z racji swej
uniwersalności, wymagałaby normatywizacji raczej na gruncie k.p.c. niż k.c. (np. dowód prima facie,
skutki braków w dokumentach tworzonych na podstawie obowiązków prawnych). Jeśli nawet, ustawa
prawa materialnego byłaby właściwsza, to daną normę można wykorzystać szerzej, odnosząc ją do
umów o świadczenie usług in genere (np. domniemanie naruszenia zobowiązania w razie
zmaterializowania się ryzyka kontrolowanego przez usługodawcę, czy domniemanie szkody jako
następstwa braku kwalifikacji usługodawcy). Natomiast inne ułatwienia procesowe można starać się
wywodzić już z obecnej redakcji przepisów procesowych (np. naruszenie prawa dostępu do
dokumentacji medycznej, jako brak współpracy przy wyjaśnieniu podstawy faktycznej sporu).
Właściwym miejscem ulokowania niektórych z nich mogłaby być także u.p.p.
Replikując powyższe zarzuty, w pierwszej kolejności należy stwierdzić, że właśnie takie
problemy, jak brak możliwości dochodzenia zadośćuczynienia ex contractu, niestosowanie przepisów
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o uprawnieniach wierzyciela na wypadek zwłoki dłużnika, czy przepisów o rękojmi, mogłoby zostać
rozwiązane dzięki wprowadzeniu do k.c. postanowień regulujących typ umowy o świadczenie
zdrowotne. Poprzez nowe przepisy części szczególnej zobowiązań byłoby możliwym dopasowanie
rozwiązań ogólnych do potrzeb obrotu świadczeniami zdrowotnymi tak, aby powyższe problemy
wyeliminować lub wydatnie zmniejszyć. Otwarcie przed poszkodowanym możliwości dokonania
wyboru reżimu względniejszego dla dochodzenia w określonym stanie faktycznym pełnego
naprawienia szkody jest niczym innym, jak właśnie wzmocnieniem jego sytuacji procesowej.
Z uwagi na ogromną doniosłość gospodarczą sektora usług, ich regulacja jako taka powinna
być autonomiczna, a nie podporządkowana przepisom o zleceniu. Usługi są wewnętrzne
zróżnicowanie, co sprawia że ich łączna regulacja będzie niesatysfakcjonująca. Dla oddania istniejące
złożoności zagadnień, należałoby się raczej skłonić ku rozwiązaniom przyjętym w prawie holenderskim,
litewskim, czy DCFR, gdzie wyraźnie wyróżniono część wspólną, której przepisy znajdują zastosowanie
do wszystkich usług oraz część dedykowaną poszczególnym typom, akcentującą występujące między
nimi odmienności. W moim przekonaniu umowa o świadczenie zdrowotne posiada tak wiele cech
charakterystycznych, właściwych tylko jej, a zarazem wyróżniających spośród pozostałych stosunków
prawnych, że błędem byłoby jej podporządkowanie tylko pod przepisy ogólne lub jakąkolwiek inną
umowę typową. Z tego względu ograniczenie się do wspólnej regulacji usług, czy też nieuwzględnienie
jej pośród typów umów nazwanych utrzymywałoby istniejący stan legislacyjnego ubóstwa, skutkujący
nieadekwatnością regulacji do potrzeb obrotu świadczeniami zdrowotnymi.
Jeżeli chodzi o tworzenie ułatwień procesowo-dowodowych w przepisach k.p.c., czy przepisach
wspólnych usługom, to skutkowałby on ich zastosowaniem we wszystkich sporach sądowych lub we
wszystkich sporach toczonych w związku ze świadczeniem usług. W moim przekonaniu jest to zbyt
poważna konsekwencja, rodząca ryzyko wypaczenia treści rozstrzygnięcia. Względy bezpieczeństwa i
pewności prawa wymagają, aby ułatwienia procesowo-dowodowe były opracowywane z myślą o
konkretnych problemach procesowych, wynikających z konkretnych stanów faktycznych. Ich tworzenie
powinno mieć charakter indywidualny tak, aby mieć świadomość skutków wywołanych ich
wykorzystaniem. Z tych względów ułatwienia procesowo-dowodowe powinny być wiązane ze
stosunkami, na bazie których są wypracowywane i przy nich redagowane. Lokalizacja przepisów pośród
postanowień umowy o świadczenie zdrowotne wymuszałaby wąską interpretację granic ich
zastosowania, zwłaszcza, że takie przepisy statuują wyjątki od reguł procesowych. Ich wprowadzenie
powinno następować bardzo ostrożnie i to jedynie tam, gdzie istnieje racjonalne przekonanie o
niewywołaniu w ten sposób zaburzenia równowagi procesowej stron. Odnośnie próby tworzenia
wniosków korzystnych dla pacjenta tylko poprzez konstrukcję domniemań faktycznych, to uważam ją
za niesatysfakcjonującą ponieważ podzielenie przez sąd danego wniosku jest mniej czytelne dla stron,
niż w sytuacjach, gdy odbywa się to poprzez domniemanie prawne. Po drugie, podstawa faktyczna nie
zawsze będzie wystarczająca dla wnioskowania poprzez domniemania faktyczne. Wreszcie wniosek
płynący z takiego domniemania jest zupełnie nietrwały, bowiem do jego obalenia wystarcza poddanie
go przez przeciwnika w wątpliwość. Z kolei redagowanie przedmiotowych ułatwień w u.p.p., jako
ustawie, która w swej treści odnosi się do relacji świadczeniodawcy i pacjenta może się wydawać
systemowo wątpliwe z uwagi na zlokalizowanie przepisów procesowych prawa cywilnego pośród
regulacji w pewnej mierze administracyjnoprawnej. Z tego względu rzeczonym rozwiązaniom bliżej jest
już do k.c., która choć jest ustawą prawa materialnego, to jednak w całości inkorporuje normy prawa
prywatnego.
Mając na uwadze treść wniosków częściowych, podsumowujących każdy z działów niniejszej
pracy, jak też zaprezentowaną w ramach wniosków końcowych obronę własnego stanowiska przed
argumentami, służącymi uzasadnieniu poglądu przeciwnego, uważam, że przedstawiona we
wprowadzeniu teza badawcza została obroniona. Celowość kodeksowej regulacji umowy o
świadczenie zdrowotne jako typu umowy nazwanej została wykazana. Przemawiają za tym
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uwarunkowania historyczne, tentencje europejskie, względy systemowe oraz istniejące braki
regulacyjne. Natomiast doświadczenia krajów UE, które przeprowadziły już taką inicjatywę
legislacyjną, stanowią cenną wskazówkę co do tego, jakie zagadnienia powinien obejmować zakres
regulacji, aby zmaksymalizować płynące z niej pożytki.
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