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Prawne aspekty klauzuli sumienia. 

 

 Przez wieki medycyna i etyka współgrały ze sobą. Lekarz miał za zadanie ratować ludzkie 

życie posługując się wszelkimi dostępnymi środkami. Trzeba jednak wziąć pod uwagę to, że przez te 

całe stulecia ludzkość nie dysponowała takimi możliwościami technicznymi, jak to ma miejsce 

współcześnie. Dopiero w XX wieku rozwój nauki i techniki (głównie zaś technik reanimacyjnych, które 

spowodowały, że jesteśmy w stanie w sposób sztuczny podtrzymywać ludzkie życie) sprawił, 

że upowszechniły się pewne metody, zabiegi medyczne, które mogą budzić wątpliwości co do ich 

moralnej godziwości. Nie oznacza to oczywiście, że wcześniej wszelkie działania lekarza były moralnie 

dopuszczalne. Już w przysiędze Hipokratesa wyczytać możemy: Nikomu, nawet na żądanie, nie dam 

śmiercionośnej trucizny, ani nikomu nie będę jej doradzał, podobnie też nie dam nigdy niewieście środka 

poronnego. Obecnie jednak zakres działań, których technicznie jesteśmy w stanie dokonać, a na które 

nie godzi się etyka jest znacznie szerszy. Pojawia się więc pytanie, jaka w tych okolicznościach powinna 

być postawa współczesnego lekarza. Z pomocą w odpowiedzi na to pytanie przychodzi Kodeks Etyki 

Lekarskiej (dalej: KEL), który w art. 2 wskazuje, że najwyższym nakazem etycznym lekarza jest dobro 

chorego - salus aegroti suprema lex esto. Zarysowuje nam się tu jednak problem polegający na tym, że 

kategoria dobra jest współcześnie różnie pojmowana w zależności od tego, czy przyjmiemy koncepcję 

etyki absolutystycznej czy utylitarystycznej. Nie wchodząc w szczegóły rozważań etycznych należy 

jednak zauważyć, że różne pojmowanie dobra przez pacjenta i lekarza może prowadzić do sytuacji 

konfliktowych. R. Kocyłowski wskazuje tu na dwie płaszczyzny problemu: pierwsza, gdy działanie 

zaproponowane przez lekarza jest z pewnych przyczyn nie do przyjęcia dla chorego oraz druga, gdy to 

pacjent zgłasza określone żądanie zgodne z prawem, na które lekarz się nie godzi z jakiś uzasadnionych 

według niego powodów.
1
 Pierwszą płaszczyznę problemu rozwiązuje instytucja zgody pacjenta na 

zabieg, drugą natomiast możliwość powołania się przez lekarza na tzw. klauzulę sumienia. 

 Klauzula sumienia uregulowana została przez ustawodawcę w art. 39 ustawy z dnia 5 grudnia 

1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty,
2
 a także w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku 

o zawodach pielęgniarki i położnej.
3
 Trzeba jednak nadmienić, iż przepisy te nie konstruują 

podmiotowego prawa do wolności sumienia dla lekarzy, pielęgniarek i położnych, gdyż czyni to – 

                                                           
1 R. Kocyłowski, Klauzula sumienia w interpretacji lekarza na podstawie zasad zawartych w Kodeksie Etyki Lekarskiej [w:] Lege 

Artis - Problemy Prawa Medycznego, Praca zbiorowa red. J. Haberko, R. Kocyłowski, B. Pawelczyk, Poznań 2008, s. 114. 

2 Dz.U. z 1997 r. Nr 28 poz. 152 z późniejszymi zmianami 
3 Dz. U. z 2011 r. Nr 174 poz. 1039 
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w sposób egalitarny dla każdego człowieka – art. 53 Konstytucji RP.
4
 W tym miejscu pojawia się 

problem samej interpretacji terminu wolność sumienia. Jakkolwiek słusznie zauważa L. Kubicki, 

że sumienie jest nie tylko kategorią etyczną, ale także kategorią  prawną,
5
 to jednak ustawodawca nie 

definiuje nam pojęcia sumienia, pozostawiając to etykom.
6
 Trybunał Konstytucyjny w 1991 roku trafnie 

zauważył, że prawo wolności sumienia nie oznacza jedynie prawa do reprezentowania określonego 

światopoglądu, ale przede wszystkim prawo do postępowania zgodnie z własnym sumieniem, 

do wolności od przymusu postępowania wbrew własnemu sumieniu. Tak rozumiana wolność sumienia 

znajduje potwierdzenie w ratyfikowanych przez Polskę w dniu 3 marca 1977 Paktach Praw 

Obywatelskich i Politycznych, których art. 18 ust. 2 stanowi: „Nikt nie może podlegać przymusowi, 

który stanowiłby zamach na jego wolność posiadania lub przyjmowania wyznania albo przekonań 

według własnych wyborów”.  

Trybunał Konstytucyjny wskazuje więc na normę konstytucyjną, która pozwala lekarzowi sama 

przez się uchylić się od dokonania działań niezgodnych z jego sumieniem. Można byłoby zatem 

wyciągnąć wniosek, że z analogicznego przepisu obecnie obowiązującej Konstytucji wynika możliwość 

uchylenia się od działań niezgodnych z sumieniem przez przedstawicieli innych zawodów 

domagających się przyznania klauzuli sumienia, np. farmaceutów.  Jest to jednak problem zbyt szeroki, 

aby go omawiać w niniejszej pracy.  

 Abstrahując od prawa do wolności sumienia uregulowanego w Konstytucji, należy omówić 

przepisy będące bezpośrednią podstawą powoływania się przez lekarzy na klauzulę sumienia. Są to: 

art. 39 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz art. 7 KEL widziany przez pryzmat art. 4 tegoż 

Kodeksu.  

 Art. 39 u.z.l. pozwala lekarzowi powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych 

niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30, z tym że lekarz ma obowiązek wskazać realne 

możliwości uzyskania danego świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym oraz uzasadnić 

i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. Lekarz wykonujący swój zawód na podstawie 

stosunku pracy lub w ramach służby ma ponadto obowiązek uprzedniego powiadomienia na piśmie 

przełożonego. Natomiast art. 7 KEL pozwala lekarzowi w szczególnie uzasadnionych wypadkach nie 

podjąć się lub odstąpić od leczenia chorego, z wyjątkiem przypadków nie cierpiących zwłoki. Nie 

podejmując albo odstępując od leczenia lekarz winien wskazać choremu inną możliwość uzyskania 

pomocy lekarskiej. Ten artykuł, jak wyżej wspomniałam należy czytać w powiązaniu z art. 4 KEL, który 

mówi, że dla wypełnienia swoich zadań lekarz powinien zachować swobodę działań zawodowych, 

zgodnie ze swoim sumieniem i współczesną wiedzą medyczną.   

                                                           
4 A. Parzyńska, Kilka uwag na temat nadużycia klauzuli sumienia (art. 39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty) [w:] 

Lege Artis - Problemy Prawa Medycznego, Praca zbiorowa red. J. Haberko, R. Kocyłowski, B. Pawelczyk, Poznań 2008, s. 16.  

5 L. Kubicki, Sumienie lekarza jako kategoria prawna [w:] „Prawo i Medycyna” 4, 1999 
6 A. Parzysńka, op.cit. s.15 
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Podstawowa różnica, jaką dostrzegamy przy analizie tych przepisów dotyczy zakresu 

przedmiotowego. Art. 39 u.z.l. pozwala powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych, zaś 

art. 7 KEL – od leczenia.  

 W ustawie o zawodzie lekarza i dentysty nie znalazła się legalna definicja świadczenia 

zdrowotnego – jest ona jednak umieszczona w ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 

2011r.
7
 Świadczeniem zdrowotnym są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu 

i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów 

odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. 

 Nie budzi wątpliwości, że leczenie, o którym mowa w art. 7 KEL wchodzi w zakres 

przedmiotowy świadczeń zdrowotnych, ale się z nimi nie utożsamia. Leczenie jest pojęciem węższym. 

Stąd też dziwić może w jakiś sposób fakt, że lekarze częściej i chętniej odwołują się do Kodeksu Etyki 

Lekarskiej, niż do powszechnie obowiązującej ustawy
8
, która daje im znacznie szersze możliwości 

w zakresie powołania się na klauzulę sumienia. Wynika to prawdopodobnie z nieznajomości różnicy 

zachodzącej między tymi przepisami. Rozbieżność ta ma jednak doniosłe znaczenie praktyczne, 

chociażby w kwestii wypisywania recept na środki antykoncepcji hormonalnej. Działanie takie z całą 

pewnością nie jest leczeniem, natomiast można je zakwalifikować jako świadczenie zdrowotne
9
. Stąd 

też lekarz powołujący się na przepisy KEL nie ma prawa odmówić wypisania tych środków; ma jednak 

takie prawo, jeśli powołuje się na Ustawę o zawodzie lekarza.  

 W literaturze pojawiło się pytanie czy lekarz, powołując się na klauzulę sumienia, może 

odmówić wykonania pewnych świadczeń zdrowotnych nie tyle ze względu na sam przedmiot działania, 

ile na jego podmiot. Chodzi tu o sytuację, gdzie samo świadczenie zdrowotne jest zgodne z sumieniem 

lekarza, natomiast w jego odczuciu nie godzi się udzielać pewnych świadczeń konkretnej jednostce, 

np. osobie skazanej za pedofilię, mordercy, wielokrotnemu gwałcicielowi, etc. Odpowiedź musi być 

tutaj negatywna, gdyż w art. 39 u.z.l. ustawodawca nie wprowadza żadnego kryterium podmiotowego, 

pozwala  lekarzowi na powstrzymanie się przed określonym działaniem, jedynie gdy samo to działanie 

(przedmiot aktu) jest w jego ocenie moralnie złe (niezgodne z wyznawanymi przez lekarza zasadami 

czy z jego światopoglądem).
10

  

 Przesłanką negatywną, wykluczającą możliwość skorzystania przez lekarza z klauzuli sumienia 

jest zaistnienie okoliczności wskazanych w art. 30 u.z.l. Chodzi tu o sytuację, w której zwłoka 

                                                           
7 Dz.U. Z 2013 poz. 217     
8 J. Haberko, Sumienie medycyny i litera prawa w obronie życia i zdrowia ludzkiego, [w:] Lege Artis - Problemy Prawa 

Medycznego, Praca zbiorowa red. J. Haberko, R. Kocyłowski, B. Pawelczyk, Poznań 2008, s. 27 

9 Przy założeniu, że zdrowiem w aspekcie reprodukcyjnym jest „stan dobrego samopoczucia w aspekcie fizycznym, psychicznym 
i społecznym a nie wyłącznie brak choroby lub niedomagań, we wszystkich sprawach związanych z układem rozrodczym” jest do 

zaakceptowania twierdzenie, że wystawienie recepty na antykoncepcję hormonalną,   a w konsekwencji stosowanie tych środków, 

służy zachowaniu i poprawie zdrowia, a tym samym stanowi świadczenie zdrowotne – tak: D. Tykwińska-Rutkowska, 
Zapłodnienie in vitro – problematyka administracyjnoprawna (na kanwie orzeczenia WSA z dnia 2006-08-30), za: J. Haberko, 

op.cit, s. 27-28. 

10 Bardzo spójnie i logicznie zagadnienie to przedstawia A. Parzyńska, op.cit, s. 17-18. Autorka nawiązuje dodatkowo do art. 23 
KC, który wskazuje swobodę sumienia jako typ dobra osobistego. Dobru temu odpowiada określone prawo podmiotowe, co 

oznacza że lekarz korzystając z klauzuli sumienia wykonuje swoje prawo podmiotowe. To, teoretycznie, otwiera możliwość 

stosowania art. 5 k.c.  A. Parzyńska wykazuje jednak, w mojej ocenie słusznie, że nie ma tu potrzeby odwoływania się do tego 
przepisu, aby działanie lekarza uznać za bezprawne. 
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w udzieleniu pomocy mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia 

ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia oraz o inne przypadki niecierpiące zwłoki. Ustawodawca widząc 

dwie konstytucyjne wartości: prawo do ochrony życia i zdrowia oraz prawo do wolności sumienia, daje 

- w sposób jasny i bezsporny – prymat prawu do życia.
11

  W tej kwestii doktryna jest zgodna. 

Wątpliwości budzi dopiero ograniczenie możliwości stosowania klauzuli sumienia przez inne przypadki 

niecierpiące zwłoki.  Ustawodawca nie pozostawia nam wskazówek jak należy definiować to pojęcie, 

nie wymienia – choćby przykładowo -  z jakimi sytuacjami mamy tu do czynienia. Próbę zdefiniowania 

pojęcia innych przypadków niecierpiących zwłoki podjął L. Kubicki, który wskazuje, że chodzi tu 

o sytuacje, gdy stan zdrowotny chorego ma tak oczywiste cechy, że pomoc lekarska jest bezzwłocznie 

potrzebna.
12

 E. Zielińska natomiast uważa, że za wypadek niecierpiący zwłoki należy uznać także taką 

sytuację, w której konieczność udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej wynika z pilnego 

wyjazdu pacjenta czy upływu terminu ubezpieczenia zdrowotnego.
13

 Problem w zdefiniowaniu tego 

pojęcia pociąga za sobą kolejną wątpliwość wskazywaną w doktrynie – czy ustawodawca rzeczywiście 

chciał ograniczyć wolność sumienia lekarza także w innych przypadkach niecierpiących zwłoki? Czy 

nie jest to z jego strony wyłącznie przeoczeniem legislacyjnym? Niewątpliwie mamy tu  do czynienia 

z konfliktem dóbr. Wolność sumienia zostaje przeciwstawiona innym przypadkom niecierpiącym 

zwłoki, jak np. pilny wyjazd pacjenta.  Trudno jest polemizować ze stanowiskiem, że literalnie 

brzmienie art. 39 u.z.l. wskazuje na prymat innych przypadków niecierpiących zwłoki – w końcu 

przepis art. 39 u.z.l. odwołuje się do całego art. 30 u.z.l., a nie wyłącznie do jego części.
14

  

 Z drugiej jednak strony godne uwagi jest stanowisko prezentowane przez A. Zolla, który 

powołuje się na – mające pierwszeństwo przed polskimi ustawami – normy prawa międzynarodowego. 

Art. 18 ust. 2 ratyfikowanego przez Polskę Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich 

i Politycznych stanowi, że nikt nie może podlegać przymusowi, który stanowiłby zamach na jego 

wolność posiadania lub przyjmowania wyznania albo przekonań według własnego wyboru. Co za tym 

idzie przepis art. 39 i 30 u.z.l. musi zostać uzgodniony z art. 18 MPPOiP. Patrząc przez pryzmat tej 

normy prawa międzynarodowego trzeba uznać, że wartość, jaką jest wolność lekarza od przymusu 

podjęcia działań sprzecznych z jego sumieniem musi ustąpić przed wartością, jaką jest życie ludzkie, 

natomiast będzie miała pierwszeństwo przed przypadkami niecierpiącymi zwłoki, które nie są związane 

z bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia ludzkiego.
15

  

 Bez wątpienia klauzula sumienia nie jest wyłącznie prawem przysługującym lekarzowi. 

Ustawodawca łączy to uprawnienie z trzema obowiązkami: 

                                                           
11 Por.: M. Żelichowski, Przypadek niecierpiący zwłoki a klauzula sumienia, [w:] „Medycyna Praktyczna” 2007/04  

12 L. Kubicki, Obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej, [w:] „Prawo i Medycyna” 2003, nr 5, s. 9; za: A. Bagińska, Obowiązek 

udzielenia pomocy lekarskiej oraz prawne dopuszczalne możliwości od jego odstąpienia, [w:] Lege Artis - Problemy Prawa 
Medycznego, Praca zbiorowa red. J. Haberko, R. Kocyłowski, B. Pawelczyk, Poznań 2008, s. 74 

13 E. Zielińska, Odpowiedzialność zawodowa lekarza i jej stosunek do odpowiedzialności karnej, Warszawa 2001,  s. 352, za: 

A. Bagińska, op.cit., s. 74 
14 E. Zielińska, Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty, s. 555 – 556;  red. E. Zielińska, za: R. Kubiak, Prawo medyczne, 

s. 224 

15 A. Zoll, Prawo lekarza do odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych u jego granice, [w:] „Prawo i Medycyna” 2003, nr 13, 
s. 19 
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1. lekarz ma obowiązek wskazać pacjentowi realne możliwości uzyskania świadczenia u innego 

lekarza lub w podmiocie leczniczym 

2. ma obowiązek uzasadnić i odnotować fakt  odmowy w dokumentacji medycznej 

3. jeżeli lekarz wykonuje swój zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach służby, ma 

ponadto obowiązek uprzedniego powiadomienia na piśmie przełożonego.  

 Przed analizą poszczególnych obowiązków należy odpowiedzieć na pytanie jaki jest ich 

charakter prawny. W tym zakresie zdania doktryny są podzielone. Niektórzy twierdzą, że mają one 

charakter bezwzględny i warunkują możliwość powołania się na klauzulę sumienia
16

. Moim zdaniem, 

właściwszy jest pogląd M. Żelichowskiego. Wskazuje on, że są to pewne dodatkowe obowiązki 

nałożone na lekarza, które jednak nie mają charakteru bezwzględnie warunkującego możliwości 

skorzystania z klauzuli sumienia.
17

 Warto tu zauważyć, że skorzystanie z uprawnienia ma charakter 

uprzedni w stosunku do wymienionych obowiązków (za wyjątkiem trzeciego, gdzie ustawodawca 

wyraźnie wskazał, że lekarz powinien uprzednio powiadomić na piśmie przełożonego). Skorzystanie 

z klauzuli sumienia implikuje obowiązek wskazania innego lekarza oraz uzasadnienia i odnotowania 

faktu odmowy w dokumentacji medycznej. Gdyby lekarz nie powołał się najpierw na klauzulę 

sumienia, to nie powstałyby te obowiązki. Trudno więc mówić tu o ich warunkowym charakterze.  

 Zdaje się, że najbardziej kontrowersyjnym spośród tych obowiązków jest obowiązek wskazania 

pacjentowi realnych możliwości uzyskania danego świadczenia u innego lekarza lub w innym 

podmiocie leczniczym. Samo pojęcie realnych możliwości oznacza, że lekarz posiada pewną informację 

na temat tego, gdzie pacjent konkretne świadczenie uzyska.
18

 W praktyce budzi to dwojakiego typu 

wątpliwości. Po pierwsze, pojawia się wątpliwość praktyczna. Wskazuje się bowiem, że taki obowiązek 

stawiany lekarzowi jest często nierealistyczny, gdyż np. lekarz praktykujący prywatnie może nie mieć 

dostępu do tego typu danych.
19

 Po drugie, poddaje się w wątpliwość etyczny aspekt udzielania tego typu 

informacji. Lekarz, który własnym działaniem nie chce dokonać aktu uważanego przez siebie za 

moralnie naganny, ma pomóc pacjentowi znaleźć osobę, która tej czynności dokona. Słusznie podnosi 

się zatem w doktrynie, że jest to forma pomocnictwa, ta zaś wymaga od lekarza, aby postąpił wbrew 

wyznawanym przez siebie wartościom. J. Pawlikowski wskazuje, że obowiązek taki powoduje 

„złamanie” sprzeciwu sumienia lekarskiego, gdyż zmusza lekarza do pośredniego uczestniczenia 

w działaniu przez niego nieaprobowanym, którego chce on uniknąć.
20

  

 Postuluje się, że dobrym rozwiązaniem obu zarysowanych wyżej problemów byłoby 

zobligowanie zakładów opieki zdrowotnej oraz oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia do 

                                                           
16 A. Bagińska, Obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej oraz prawnie dopuszczalne możliwości od jego odstąpienia,w: Lege 

Artis - Problemy Prawa Medycznego, Praca zbiorowa red. J. Haberko, R. Kocyłowski, B. Pawelczyk, Poznań 2008, , s.82 

17 M. Żelichowski, Klauzula sumienia-aspekt prawny,  [w:]„Medycyna Praktyczna Ginekologia i Położnictwo” 2007/04 
18 L. Kubicki op.cit. s. 6 

19 E. Zielińska, Klauzula sumienia, [w:] „Prawo i Medycyna”, 2003, nr 13, s. 30; 

20 J. Pawlikowski, Prawo do wyrażania sprzeciwu sumienia przez personel medyczny – problemy etyczno – prawne, „Prawo 
i Medycyna” 3/2009, s. 37 
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udzielania informacji na temat tego, gdzie pacjent może dane świadczenie otrzymać.
21

 Z całą 

pewnością, jest to rozwiązanie lepsze od funkcjonującego obecnie. E. Zielińska wskazuje na praktykę 

innych państw: w niektórych z nich przewiduje się, że wszyscy lekarze, którzy zamierzają z klauzuli 

sumienia skorzystać, powinni złożyć odpowiednie deklaracje, np. przed organem, który decyduje 

o prawie wykonywania zawodu lub o wpisie na listę lekarzy praktykujących na danym obszarze.
22

  

 Zarówno w pierwszym, jak i drugim zaproponowanym powyżej rozwiązaniu konieczne jest 

uprzednie informowanie określonych organów o zamiarze skorzystania w pewnych przypadkach 

z klauzuli sumienia. Wskazuje się, że posiadanie takich danych ułatwiłoby prowadzenie racjonalnej 

polityki zatrudnienia, która z kolei umożliwiłaby pacjentowi uzyskanie oczekiwanego świadczenia. 

Z punktu widzenia pacjenta, który domaga się wykonania zgodnych z prawem działań medycznych jest 

to uzasadnione. Z punktu widzenia lekarza może jednak pojawić się zasadna obawa przed 

dyskryminacją ze względu na wyznawane wartości. E. Pellegrino – amerykański lekarz i bioetyk, 

wskazuje, że niekiedy „zmusza się lekarzy katolickich, aby dokonali wyraźnego wyboru – albo będą 

spełniać warunki społecznego kontraktu i wykonywać wszystko co prawnie i społecznie  

zalegalizowane, albo muszą porzucić swoje specjalizacje medyczne, w których wymagane są usługi, co 

do których mają moralne obiekcie”.
23

  

 W mojej ocenie można uznać za uzasadnione składanie uprzednich deklaracji 

światopoglądowych przez lekarzy, pod warunkiem jednak, że byłby one przedstawiane organom, które 

nie mają bezpośredniego wpływu na nadanie lekarzowi prawa do wykonywania zawodu, na jego 

zatrudnienie czy awans. Wówczas pacjent miałby możliwość uzyskania informacji na temat tego, gdzie 

dane świadczenie może otrzymać, a lekarz nie musiałby obawiać się dyskryminacji.  

 Drugim obowiązkiem lekarza, związanym z odmową wykonania świadczenia, jest konieczność 

uzasadnienia i odnotowania faktu odmowy w dokumentacji medycznej. W tym zakresie pojawia się 

wątpliwość, jakie elementy powinny znaleźć się w owym uzasadnieniu. Zasadniczo doktryna zgodnie 

przyjmuje, że kategoria sumienia ma charakter subiektywny i suwerenny, lekarz nie ma więc obowiązku 

uzasadniania, jaka norma moralna zabrania mu określonego działania oraz dlaczego przyjmuje 

bezwzględny charakter tej normy. W uzasadnieniu zatem lekarz powinien skupić się na wykazaniu, że 

nie zachodziły przesłanki wskazane w art. 30 u.z.l., które uniemożliwiałyby mu powołanie się na 

klauzulę sumienia.
24

 Odmienne stanowisko w tej kwestii zdają się zajmować wyłącznie M. Boratyńska 

                                                           
21 M. Balicki, [w:] A. Wojciechowska-Nowak, Etyczno-prawne aspekty korzystania przez lekarza z klauzuli sumienia. 

Sprawozdanie z Seminarium zorganizowanego przez Wydział Prawa i Administracji UW w lutym 2002r. „Państwo i  Prawo” 

2002, nr 7, str.. 98;  za E. Zielińska, op.cit., s. 30 
22 E. Zielińska, Klauzula sumienia,  w: „Prawo i Medycyna”, 2003, nr 13, s. 32 

23 Za: T. Biesaga, Klauzula sumienia w etyce medycznej, [w:] „Medycyna Praktyczna” 2008/12. T. Biesaga, przywołując dalej 

spostrzeżenia E. Pellegrino pisze: „komisje rekrutacyjne niektórych szkół medycznych w Stanach Zjednoczonych przed 
przyjęciem na studia sprawdzają aksjologię studentów, sondują pośrednio ich przynależność religijną w pytaniach o ich stosunek 

do aborcji, eutanazji, różnych technik prokreacji, klonowania itp. Jeśli komisja wyznaje kontraktalistyczno-legalistyczną 

koncepcję medycyny, to wiadomo, że studenci, którzy mają inne zdanie w tej sprawie, których poglądy etyczne są zgodne z etyką 
katolicką, nie będą się według komisji nadawać na studia medyczne. Oprócz owej dyskryminacji za katolickość prezentowanej 

etyki zdarza się i tak, że po przyjęciu na studia medyczne zmusza się studentów, bez względu na ich obiekcje sumienia, do 

uczestniczenia w aborcji jako w obowiązkowych „ćwiczeniach” z ginekologii”.  
24 Tak m.in.: L. Kubicki, Sumienie lekarza jako kategoria prawna, [w:] „Prawo i Medycyna”, 1999, nr 5, s. 8 
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i P. Konieczniak, którzy twierdzą, że uzasadnienie powinno zawierać powołanie się na określony system 

aksjologiczny, którego obowiązywanie lekarz uznaje oraz podawać treść jakiejś normy szczegółowej, 

która jego zdaniem zostałaby naruszona
25

. Jest to jednak stanowisko odosobnione i jak się zdaje – 

niesłuszne. Konieczność każdorazowego aksjologicznego uzasadniania swojej decyzji pociągałaby za 

sobą niebezpieczeństwo zewnętrznego osądu w kwestiach, które temu osądowi – ze względu na swoją 

subiektywność i suwerenność - nie powinny podlegać.  

 Ostatni obowiązek, który ustawodawca nakłada na lekarza powołującego się na klauzulę 

sumienia, dotyczy wyłącznie lekarzy wykonujących swój zawód na podstawie stosunku pracy lub 

w ramach służby. Są oni zobowiązani do uprzedniego powiadomienia na piśmie przełożonego. Nie 

wskazuje się, kiedy lekarz ma złożyć stosowną deklarację, ani też czy ma ona mieć charakter 

jednorazowy i abstrakcyjny, czy ma odnosić się każdorazowo do konkretnej sytuacji.
26

 W doktrynie 

dominuje raczej to pierwsze stanowisko. Warto wskazać, że wymóg uprzedniego powiadomienia 

przełożonego może spełniać kilka funkcji: po pierwsze, daje pracodawcy możliwość zakontraktowania 

w NFZ tylko takich świadczeń zdrowotnych, których realizację (ze względu na kadrę) ma szansę 

zapewnić; po drugie, daje możliwość prowadzenia racjonalnej polityki zatrudnienia; po trzecie 

umożliwia takie rozplanowanie pracy lekarza, aby z jednej strony zapewnić sprawiedliwe i pełne 

obciążenie personelu, a z drugiej zagwarantować pacjentom dostęp do wszystkich świadczeń 

zdrowotnych oferowanych przez dany szpital.
27

 

 Po dokładnym omówieniu treści przepisu art. 39 u.z.l. wypada wskazać, w jakich sytuacjach 

klauzula sumienia będzie miała praktyczne zastosowanie. Wymienić tu należy przede wszystkim:  

1. wykonanie zabiegu aborcji, czy też wydanie zaświadczenia o spełnieniu przesłanek do aborcji; 

2. wypisanie recepty na hormonalne środki antykoncepcyjne (w tym antykoncepcja postkoitalna);  

3. zapłodnienie pozaustrojowe (in vitro); 

4. sztuczna inseminacja (zapłodnienie in vivo); 

5. diagnostyka prenatalna (w celach ewentualnej eliminacji dziecka chorego; diagnostyka 

z zastosowaniem metod inwazyjnych bez uzasadnionych przyczyn); 

6. sterylizacja i kastracja w celach antykoncepcyjnych; 

7. transfuzja krwi (z punktu widzenia Świadków Jehowy). 

Najwięcej wątpliwości i sporów budzi kwestia wypisywania recept na hormonalne środki 

antykoncepcyjne oraz wystawiania zaświadczeń o istnieniu okoliczności uzasadniających legalne 

przeprowadzenie aborcji. Podnoszono w doktrynie, że są to czynności o charakterze „diagnostyczno – 

administracyjnym”, które nie powinny być objęte klauzulą sumienia.
28

 W zakresie wypisywania recept 

na antykoncepcję hormonalną trzeba uznać, że na tle obowiązujących przepisów czynność ta mieści się 

w zakresie przedmiotowym świadczeń zdrowotnych. W odniesieniu do wystawiania zaświadczeń 

                                                           
25 M. Boratyńska, P. Konieczniak, [w:] Prawo medyczne, red. L. Kubicki, Wrocław 2003, s. 48 

26 R. Kubik, op.cit., s. 225-226 

27 E. Zielińska (red.), Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, Warszawa 2008, s. 559 – 560 
28 Tak m.in. E. Zatyka, Lekarski obowiązek udzielania pomocy, 2010, s. 114 
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o istnieniu okoliczności uzasadniających legalne przeprowadzenie aborcji ogromne znaczenie ma 

orzeczenie TK z 15 stycznia 1991 roku (sygn. U 8/90). Skład orzekający stwierdził, na bazie 

ówczesnego stanu prawnego, że orzeczenie o istnieniu okoliczności uzasadniających przeprowadzenie 

aborcji zawiera w sobie element wiedzy medycznej, oceny społecznej i deklaracji etycznej 

i że przesądza o dopuszczalności zabiegu, a więc musi być w kategoriach etycznych traktowane tak 

samo jak przeprowadzenie zabiegu. Pomimo późniejszej zmiany przesłanek umożliwiających dokonanie 

aborcji i zaostrzenia prawa aborcyjnego, stwierdzenie to należy uznać za aktualne. Duże znaczenie w tej 

materii ma również rezolucja Rady Europy nr 1763 z 2010 roku, w której stwierdza się, że żaden szpital, 

placówka czy osoba nie mogą być przedmiotem żadnej presji czy dyskryminacji ani ponosić żadnej 

odpowiedzialności, jeśli odmówią wykonania, asystowania czy proponowania aborcji, wywołania 

poronienia, dokonania eutanazji bądź jakiegokolwiek zabiegu, który mógłby spowodować śmierć 

embrionu lub płodu ludzkiego, bez względu na przyczynę takiego działania.  

 Na zakończenie warto poruszyć dwa zagadnienia o charakterze technicznym, które mogą 

budzić wątpliwości: po pierwsze, jak należy ocenić praktykę szpitali, które informują, że w danej 

placówce wskazanych świadczeń (głównie dotyczy to aborcji) się nie wykonuje; po drugie, kto ma 

ponieść koszt wizyty lekarskiej w przypadku, gdy lekarz korzysta z klauzuli sumienia. 

 Odnosząc się do pierwszej kwestii trzeba uznać, że na tle obowiązujących przepisów trudno 

jest uznać to postępowanie za zgodne z ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. E. Zielińska 

podnosi, że takie działanie zakłada istnienie zbiorowego sumienia, a o takim mowy być nie może, gdyż 

każde sumienie cechuje się pewnym subiektywizmem i suwerennością. Autorka wskazuje także – i to 

należy uznać za argument przeważający – że działanie takie uniemożliwia weryfikację czy nie zachodzą 

okoliczności wskazane w art. 30 u.z.l., które wyłączają możliwość zastosowania klauzuli sumienia
29

. Co 

do kwestii ponoszenia kosztów wizyty, trzeba odróżnić dwie sytuacje: gdy pacjent korzysta z publicznej 

służby zdrowia oraz gdy zgłasza się do lekarza praktykującego prywatnie. W pierwszej sytuacji, jeśli 

lekarz zgłosił uprzednio, że określonych świadczeń wykonywać nie będzie, w gestii przełożonego jest 

zadbanie o to, aby pacjent nie skorzystał z usług tego lekarza
30

 (poprzez odpowiednią organizację pracy 

czy też poinformowanie pacjenta, że dany lekarz pewnych świadczeń nie wykonuje). Jeśli przełożony 

zaniedba wykonania tego obowiązku, koszty powinny obciążyć podmiot leczniczy, bez możliwości ich 

                                                           
29 E. Zielińska, Klauzula sumienia, w: „Prawo i Medycyna” 2003, nr 13, s. 30 
30 Warto tu wskazać na § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów 

o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z którym świadczeniodawca zapewnia udzielenie świadczeń w sposób 

kompleksowy, w szczególności obejmujący zapewnienie wykonania niezbędnych badań laboratoryjnych, diagnostyki obrazowej, 
innych badań i procedur medycznych związanych z udzielaniem tych świadczeń. „W związku z tym, gdy lekarz powołuje się na 

klauzulę sumienia, świadczeniodawca jest zobowiązany do posiadania umowy z podwykonawcą zapewniającym wykonanie tego 

świadczenia. W świetle wyjaśnienia z dnia 14 sierpnia 2008 roku przedstawionego Federacji na rzecz kobiet i Planowania 
Rodziny przez Ministerstwo Zdrowia świadczeniodawca, który nie spełnił obowiązku podwykonawstwa, może być oskarżony 

o naruszenie praw pacjenta i ukarany karą pieniężną. Niedopełnienie tych warunków może stanowić również przyczynę 

rozwiązania przez NFZ umowy z takim świadczeniodawcą”. Całość za: E. Zielińska (red.) Ustawa o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty. Komentarz, Warszawa 2008, s. 560 
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pokrycia z Narodowego Funduszu Zdrowia. W przypadku lekarza praktykującego prywatnie, wydaje się 

zasadne, żeby nie pobierał opłat za wizytę.
31

 

 Jak wynika z powyższych rozważań, aktualne sformułowanie klauzuli sumienia budzi liczne 

wątpliwości. Tworzone są różne propozycje zmian polegające na zawężeniu  lub poszerzeniu tego prawa 

– w zależności od tego czy akcentowany jest punkt widzenia pacjenta, który ma prawo do określonych 

świadczeń, czy też lekarza, który słusznie domaga się poszanowania własnej integralności moralnej. 

Z całą pewnością dla lekarza, który staje przed etycznym dylematem podjęcia lub zaniechania 

określonego świadczenia zdrowotnego bardzo ważna jest jasna i niebudząca wątpliwości regulacja 

prawna. Tej jednak brakuje. Przedstawiane są różne interpretacje istniejących przepisów, które 

niejednokrotnie dla lekarzy są po prostu niezrozumiałe. Moim zdaniem należałoby przede wszystkim 

odmiennie uregulować obowiązek wskazania realnych możliwości uzyskania świadczenia w innym 

podmiocie leczniczym „przerzucając” go na oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia. Postulowałabym 

także zawężenie ograniczenia wynikającego z art. 30 u.z.l. do przypadków bezpośrednio zagrażających 

życiu lub zdrowiu pacjenta, z pominięciem innych przypadków niecierpiących zwłoki.  

 

Summary 

In the following article there are presented current regulations concerning conscience clause in 

practical medicine. The author points to laws being the source of conscience clause and analyze their 

subject; points and discuss restrictions of possibility to apply the conscience clause and resulting duties. 

In this paper there are also presented circumstances where conscience clause can have practical 

applications. Selected, the most controversial problems were discussed from the current law point of 

view. In the last part of this study author showed important technical problems following effective law – 

question of information from the hospital as it will not provide specific services and also question of 

payment for medical advice, which resulted in use of conscience clause. The goal of this article was also 

to get most wide sight upon analyzed subject, thus it contain many references to outlooks presented by 

doctrine. 
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31 E. Zielińska, Klauzula sumienia, w: „Prawo i Medycyna” 2003, nr 13, s. 31 


