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Dr Pawlikowski w tytule swojej wypowiedzi stawia pytanie, co jest właściwym 

celem klauzuli sumienia: czy ochrona wolności sumienia lekarzy, czy też jej 

ograniczenie. On sam najwyraźniej uważa, że powinna ona służyć przede wszystkim 

ochronie tego bezcennego prawa, ja natomiast pragnę podkreślić, że także jego 

ograniczeniu. „Głos w obronie wolności sumienia lekarzy” brzmiałby fałszywie, 

gdyby nie dołączył się do niego głos broniący innego, również cennego prawa: 

prawa pacjentów do opieki zdrowotnej. 

Z wielu różnych kwestii, które warto by rozpatrzyć w dalszej dyskusji na temat 

klauzuli sumienia, podejmę na razie cztery sformułowane poniżej. 

 

Do jakiego typu świadczeń zdrowotnych powinna odnosić się klauzula sumienia? 

W moim tekście wprowadzającym wyróżniłem co najmniej dwa typy świadczeń 

zdrowotnych, dopuszczanych przez prawo państwowe i deontologię lekarską: 

świadczenia tylko dozwolone oraz świadczenia obowiązkowe. Stwierdziłem również 

(aby zanadto nie komplikować wywodów), że właściwym przedmiotem szczególnej 

regulacji prawnej, jaką stanowi klauzula sumienia, powinny być świadczenia tego 

drugiego rodzaju, tzn. nakładające pewien obowiązek, bądź to na każdego 

poszczególnego lekarza, bądź to na całą społeczność lekarską. Obecnie muszę jednak 

skorygować to twierdzenie: klauzula, która upoważnia pracownika opieki 

zdrowotnej do odmowy świadczeń wbrew jego sumieniu, może odnosić się do 

legalnych świadczeń obu tych rodzajów: zarówno obowiązkowych, jak i tylko 

dozwolonych. Innymi słowy, właściwie skonstruowana klauzula sumienia 

składałaby się z dwóch części, z których pierwsza gwarantowałaby wolność 

odstąpienia od niezgodnych z sumieniem świadczeń tylko dozwolonych, a druga 

zwalniała z obowiązku niezgodnych z sumieniem świadczeń nakazanych. Jest przy 
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tym jasne, że w odniesieniu do każdego z tych przedmiotów prawo do odstąpienia 

od świadczeń niezgodnych z sumieniem będzie posiadało odmienny charakter: w 

wypadku świadczeń nieobowiązkowych może być ono prawem (niemalże) 

bezwarunkowym, a w wypadku świadczeń nakładających zbiorowy obowiązek 

musi być opatrzone szeregiem warunków. W ten sposób zarysowuję jednak pewien 

idealny model klauzuli sumienia, a nie jej realny kształt w polskim prawie 

medycznym. 

 

Do jakiego typu świadczeń zdrowotnych odnosi się klauzula sumienia w polskim 

prawie medycznym? 

Art. 39 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty stanowi: 

Lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych 

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

wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w 

innym zakładzie opieki zdrowotnej oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w 

dokumentacji medycznej. 

W przytoczonym przepisie mowa jest po prostu o świadczeniach zdrowotnych, 

ale rozumie się, że nie chodzi tutaj o wszystkie takie świadczenia. Do świadczeń 

zdrowotnych, które leżą w kompetencjach lekarza i o które może on również zostać 

poproszony, należą także świadczenia niedozwolone w danym systemie prawnym. 

Jest jednak jasne, że odmowa wykonania takich nielegalnych świadczeń jest nie tylko 

prawem, ale i legislacyjnym obowiązkiem lekarza i że odmawiając takiego 

świadczenia, nie może on być w żadnym razie zobowiązany „wskazać realne 

możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w innym zakładzie 

opieki zdrowotnej”.  

Czy jednak do owych prawnie dozwolonych świadczeń zdrowotnych, których 

wykonania może odmówić lekarz żywiący wobec nich moralne obiekcje, należy 

zaliczyć jedynie świadczenia nakładające zbiorowy obowiązek, czy jedynie 

świadczenia dopuszczalne, lecz nieobowiązkowe, czy wreszcie zarówno pierwsze, 

jak i drugie? Przyznam się, że nie mam w tej sprawie jasności. Z jednej bowiem 

strony od lekarza, który odmawia wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych 
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z jego sumieniem, wymaga się tutaj, aby wskazał „realne możliwości uzyskania tego 

świadczenia u innego lekarza lub w innym zakładzie opieki zdrowotnej”; ten wymóg 

nie miałby raczej sensu w odniesieniu do świadczeń, które w ogóle nie nakładają 

żadnego obowiązku na społeczność lekarską. Z drugiej jednak strony klauzulę 

sumienia – tak u nas, jak w innych krajach – najczęściej przywołuje się po to, aby 

uzasadnić odmowę udziału w zabiegu przerwania ciąży, i to w wypadkach, gdy jest 

on prawnie dozwolony. Czy legalna aborcja jest w Polsce zabiegiem tylko 

dozwolonym, czy też gwarantowanym? Społeczeństwo nie ma chyba jasności w tej 

sprawie, ale Trybunał Konstytucyjny w swoim orzeczeniu z 15.1.1991 r. (U8/90, OTK 

1991, Nr 1, poz. 8), cytowanym także przez dra Pawlikowskiego, przychyla się 

jednoznacznie do tej pierwszej odpowiedzi: 

w naszym systemie prawnym nie ma przepisu nakładającego obowiązek 

orzeczenia o dopuszczalności zabiegu przerwania ciąży, od którego mogłyby 

być przewidziane wyjątki usprawiedliwiające „uchylenie się” od tego 

obowiązku. (...)  Tak samo nie da się w naszym systemie prawnym znaleźć 

przepisu nakładającego na lekarza obowiązek przeprowadzenia zabiegu 

przerwania ciąży. (...) W obowiązującym stanie prawnym można natomiast 

wskazać normy, zezwalające lekarzowi na „uchylenie się” od wydania 

orzeczenia o dopuszczalności przerwania ciąży lub od przeprowadzenia 

takiego zabiegu. 

W przytoczonym fragmencie „uchylenie się” nie przypadkiem jest wzięte w 

cudzysłów. Ściśle bowiem biorąc, lekarz nie może „uchylać się” od czynności, której 

wykonanie nie jest jego obowiązkiem. Jeżeli więc to orzeczenie TK jest słuszne (o co 

specjaliści zapewne mogliby się spierać), to odstąpienia od zabiegu przerwania ciąży 

nie ma sensu usprawiedliwiać za pomocą klauzuli sumienia, która nakłada na 

lekarza odstępującego od pewnego świadczenia obowiązek wskazania realnych 

możliwości „uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w innym zakładzie 

opieki zdrowotnej”. Tak zatem status i sposób funkcjonowania polskiej klauzuli 

sumienia wydaje się chwiejny. 
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Czy prawo lekarza do wolności sumienia jest ważniejsze od prawa pacjenta do 

opieki zdrowotnej? 

Dr Pawlikowski pisze: 

Prawo do wolności sumienia przynależy do podstawowych praw 

człowieka i ma charakter fundamentalny, a jego ograniczenie może nastąpić 

tylko w sytuacjach szczególnych, natomiast prawo do określonych świadczeń 

przynależy do praw społecznych i obywatelskich, których zakres 

obowiązywania jest w dużej mierze kształtowany przez państwo. Zatem z 

istoty obu tych praw wynika, że wolność sumienia powinna być respektowana 

w pierwszym rzędzie, oczywiście w zakresie, w jakim nie narusza to życia i 

zdrowia innych osób lub nie zagraża bezpieczeństwu publicznemu. 

Ta teza o wyższości prawa do postępowania zgodnego z sumieniem nad 

prawem do opieki zdrowotnej nie wydaje się słuszna. Zauważmy najpierw, że jedno 

i drugie prawo ma aspekt moralny i aspekt legislacyjny. Hierarchiczny stosunek 

moralnego prawa do wolności sumienia i moralnego prawa do opieki zdrowotnej 

wymagałby obszerniejszej dyskusji, której nie mogę tutaj przeprowadzić. Gdy jednak 

chodzi o stosunek między legislacyjnym prawem do wolności sumienia oraz 

legislacyjnym prawem do opieki zdrowotnej – a przecież właśnie ta relacja jest dla 

nas szczególnie interesująca w kontekście sporu wokół klauzuli sumienia – drugie z 

tych praw jest niewątpliwie prawem innego typu, ale nie niższej rangi niż pierwsze. 

Dr Pawlikowski przypomina, że legislacyjne prawo do wolności sumienia (w 

praktyce medycznej lub w innej dziedzinie) posiada mocne zakotwiczenie w 

Konstytucji RP. To samo wszakże można powiedzieć o legislacyjnym prawie do 

opieki zdrowotnej. Konstytucja RP Rozdział 2, Art. 68 stanowi:  

1. Każdy obywatel ma prawo do ochrony zdrowia.  

2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne 

zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze 

środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa. 

Prawo obywateli do ochrony zdrowia, dekretowane w pierwszym ustępie, 

posiada niewątpliwie także aspekt negatywny, a więc jest prawem do ochrony przed 

działaniami szkodliwymi dla zdrowia. Ale jest ono również prawem pozytywnym, a 
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zatem uprawnieniem do otrzymywania usług, które zalicza się do „do świadczeń 

opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych”. Zgodnie z przytoczonym 

zapisem państwo zapewnia obywatelom „równy dostęp” do tych świadczeń, w 

czym oczywiście zawiera się również, że obywatele w ogóle powinni mieć do tych 

świadczeń jakiś realny dostęp. 

Przedmiotowy zakres tego pozytywnego prawa ma konkretyzować „ustawa” – 

czy raczej cała grupa ustaw dotyczących świadczeń medycznych – o której mowa jest 

w ustępie 2. Z tych ustaw mają też wynikać obowiązki pracowników opieki 

zdrowotnej w stosunku do potrzebujących jej obywateli. Jeden z nich wynika np. z 

pkt 1. art. 31 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty:  

Lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu 

przedstawicielowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, 

proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, 

dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, 

wynikach leczenia oraz rokowaniu. 

Przytoczony punkt oznacza na przykład, że ciężarna kobieta, która ma podstawy 

do obaw, że urodzone przez nią dziecko będzie obarczone ciężką i nieodwracalną 

wadą genetyczną, powinna otrzymać od swojego lekarza przynajmniej informację o 

możliwości wykonania badań prenatalnych. Nie sposób zaprzeczyć, że już samo 

udzielenie takiej informacji - może być ono pierwszym posunięciem na ścieżce 

prowadzącej do przerwania ciąży - będzie dla niejednego lekarza działaniem 

niezgodnym z sumieniem1. Przyjmując tezę o wyższości prawa do wolności 

sumienia nad prawem do opieki zdrowotnej, bronioną przez dra Pawlikowskiego, 

trzeba by zatem zawyrokować, że lekarz obdarzony takim wrażliwym sumieniem 

nie miałby moralnego (a w porządnym systemie prawnym także i legislacyjnego) 

obowiązku udzielenia takiej informacji. To jednak świadczy jedynie o tym, jak 

bardzo kulawa jest ta śmiała teza. 

 

                                                 
1 Por. np. kazus: „Sprawa R.R. przeciwko Polsce” na stronie Interdyscyplinarnego Centrum Etyki UJ 
http://www.incet.uj.edu.pl/dzialy.php?l=pl&p=31&i=3&m=27&n=1&z=&kk=331&k=241. 

http://www.incet.uj.edu.pl/dzialy.php?l=pl&p=31&i=3&m=27&n=1&z=&kk=331&k=241
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Czy świadczenia nakładające obowiązek na społeczność lekarską powinny 

ograniczać się do „działań medycznych”? 

Jest niewątpliwie trudną normatywną kwestią, na jakiej zasadzie spośród 

świadczeń zdrowotnych dopuszczanych w pewnym porządku prawnym 

wyodrębnić te, które mają być nie tylko dozwolone, lecz także obowiązkowe – które 

zatem nakładają zbiorowy obowiązek na społeczność lekarską. Zakres takich 

obowiązkowych lub „gwarantowanych” świadczeń zdrowotnych nie może zostać 

ustalony raz na zawsze, lecz musi stanowić rezultat ciągnących się przez lata 

negocjacji pomiędzy szerszą społecznością a profesją lekarską. Dr Pawlikowski zdaje 

się jednak znajdować prostsze rozwiązanie: 

W dyskusji wokół klauzuli sumienia należałoby rozróżnić działania 

medyczne i niemedyczne. Działania medyczne to te, które wiążą się 

bezpośrednio z ochroną życia lub zdrowia drugiego człowieka. Działania 

niemedyczne, to takie, które z różnych powodów są na lekarzy nakładane lub 

żąda się ich realizacji ze strony lekarzy, ale nie dotyczą bezpośrednio ochrony 

zdrowia lub życia ludzkiego. 

Jeżeli dobrze rozumiem intencje tej wypowiedzi, do obowiązków lekarza lub 

społeczności lekarskiej miałyby należeć wyłącznie „działania medyczne”, 

definiowane wąsko jako czynności, „które wiążą się bezpośrednio z ochroną życia 

lub zdrowia drugiego człowieka”. Wszelkie inne działania, spełniane przez 

medyków i ewentualnie za pomocą aparatury medycznej, wypadałoby zaliczyć do 

działań niemedycznych lub pozamedycznych, a tym samym wyłączyć je z zakresu 

świadczeń obowiązkowej opieki zdrowotnej. W konsekwencji każdy lekarz mógłby 

odmówić udzielenia tego typu świadczeń, nie musząc tłumaczyć się ze swojej 

odmowy, ani też troszczyć się o to, czy pacjent może otrzymać dane świadczenie 

gdzie indziej. 

Odpowiem na to, że zakres obowiązkowych świadczeń profesji lekarskiej, jaki 

proponuje wytyczyć dr Pawlikowski, jest zastanawiająco, a nawet zatrważająco 

ciasny. Nie obejmowałby on na przykład takiego świadczenia, jak podanie środka 

znieczulającego pacjentowi w bolesnej agonii. Wiele niezbędnych środków 

uśmierzających cierpienie ani nie przywraca zdrowia, ani nie przedłuża życia, a 
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może je nawet skracać. Ich podawanie nie byłoby więc „działaniem medycznym”.  

Kościół katolicki akceptuje wprawdzie letalną analgezję, uzgadniając ją ze swoją 

doktryną moralną za pomocą zasady podwójnego skutku. Lecz dla niejednego 

„zwykłego” lekarza, przyznającego się do moralności katolickiej, zasada podwójnego 

skutku będzie zapewne filozoficzną „abstrakcją”. Ten „niefilozofujący” lekarz może 

więc odmawiać jakiegokolwiek udziału w letalnej analgezji jako praktyce budzącej 

jego moralne obiekcje (sprzecznej ze „świętością życia” i trącącej „eutanazją”)2. A 

pogląd broniony przez dra Pawlikowskiego nie tylko przyznawałby mu pełne i 

nieuszczuplone prawo do takiej odmowy, lecz także nie uzależniałby tego 

uprawnienia od żadnych wstępnych ani następczych warunków; nie kazałby zatem 

odmawiającemu lekarzowi ani tłumaczyć się ze swojej postawy, ani wskazywać 

cierpiącemu pacjentowi na „realną możliwość” otrzymania środków znieczulających 

od lekarza o innej postawie, ani nawet informować go o takiej możliwości. 

I muszę przyznać, że taki „głos w obronie wolności sumienia lekarza” budzi we 

mnie jako pacjencie niemiły dreszcz zgrozy. 

                                                 
2 Por. kazus: „Chory na nowotwór mózgu” na stronie Interdyscyplinarnego Centrum Etyki UJ 
http://www.incet.uj.edu.pl/dzialy.php?l=pl&p=31&i=3&m=27&n=1&z=&kk=21&k=66. 

http://www.incet.uj.edu.pl/dzialy.php?l=pl&p=31&i=3&m=27&n=1&z=&kk=21&k=66

