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Klauzula sumienia – ochrona czy ograniczenie wolności 

sumienia lekarza?  

Głos w obronie wolności sumienia lekarzy 

 

Jakub Pawlikowski 

 

We wprowadzeniu do dyskusji prof. Galewicz wyróżnia grupy świadczeń 

zakazanych, dozwolonych (ale nieobowiązkowych), obowiązkowych w zakresie 

jednostkowym oraz obowiązkowych w sensie zbiorowym, czyli dla całej 

społeczności lekarskiej. Problem klauzuli sumienia odnosi przede wszystkim do tej 

ostatniej grupy świadczeń. Zaproponowany podział świadczeń oparty jest na 

interpretacji obowiązujących przepisów prawnych. Po lekturze tekstu 

wprowadzającego odczułem jednak niedosyt spowodowany brakiem szerszego 

uzasadnienia etycznego dla istniejącej rzeczywistości prawnej. Przede wszystkim 

chodzi mi o uzasadnienie nałożenia na społeczność medyczną zbiorowego 

obowiązku zrealizowania niektórych kontrowersyjnych moralnie świadczeń. We 

wprowadzeniu wspomniane jest jedynie o „umowie społecznej, znajdującej 

przynajmniej częściowy wyraz w uchwalonych regulacjach prawnych i 

deontologicznych”. Nie znajduję natomiast wskazania na przesłanki etyczne mające 

stanowić podstawę dla wspomnianej umowy społecznej i regulacji prawnych. Prof. 

Galewicz kończy swój tekst refleksją, czy polskie profesje medyczne w pełni 

wywiązują się z powinności wskazania realnych możliwości uzyskania 

kontrowersyjnego świadczenia u innego lekarza? Moim zdaniem warto się jednak 

zastanowić nad sprawą bardziej fundamentalną, mianowicie czy uzasadnione jest 

nałożenie takiego obowiązku na medyczną zbiorowość. Czy taki model regulacji 

prawnych stoi na straży wolności sumienia osoby ludzkiej (w tym wypadku 

lekarza), czy też tę wolność ogranicza w imię niesprecyzowanych wartości? 

Z jednej strony wydaje się, że polski ustawodawca daje lekarzowi możliwość 

niedziałania wbrew swojemu sumieniu poprzez zapisanie prawa do sprzeciwu 
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sumienia (tzw. klauzula sumienia, art. 39 ustawy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i 

lekarza dentysty; dalej: UZawL). Prawo do wolności sumienia zagwarantowane jest 

również w przepisach wyższej rangi: w polskiej konstytucji (art. 53) oraz aktach 

prawa międzynarodowego obowiązujących Polskę (np. art. 10 Karty Praw 

Podstawowych, art. 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka1). Zgodnie ze 

stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego prawo do wolności sumienia i religii 

obejmuje nie tylko możliwość reprezentowania swobodnie wybranego 

światopoglądu, ale również prawo do postępowania zgodnie z własnym sumieniem, 

w tym wolność od przymusu postępowania wbrew swemu sumieniu i możliwość 

odmowy takiego postępowania (orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 15.1.1991 

r. U8/90, OTK 1991, Nr 1, poz. 8). 2   

Z drugiej strony skorzystanie z klauzuli sumienia wymaga spełnienia kilku 

warunków nakładanych przez UZawL: uprzedniego powiadomienia przełożonego 

(ustawa nie przewiduje sytuacji, kiedy przełożony pragnąłby odmówić świadczenia), 

uzasadnienia i odnotowania tego faktu w dokumentacji medycznej oraz wskazania 

realnych możliwości uzyskania świadczenia u innego lekarza lub w innym zakładzie 

opieki zdrowotnej. Korzystanie z prawa do sprzeciwu sumienia ogranicza również 

art. 30 UZawL, który przewiduje, że „lekarz ma obowiązek udzielać pomocy 

lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować 

niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała, lub ciężkiego rozstroju 

zdrowia oraz w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki”. 

Należy podnieść kilka wątpliwości, które pojawiają się na gruncie obecnie 

obowiązujących przepisów. Analizując art. 30 UZawL nasuwa się pytanie, czy 

ograniczanie tak fundamentalnego prawa jakim jest wolność sumienia może 

odbywać się na podstawie dość nieprecyzyjnych zapisów pozostawiających 

                                                 
1 Warto w tym kontekście wspomnieć o debacie wokół prawa do sprzeciwu sumienia na forum Rady 
Europy poprzedzającej przyjęcie rezolucji nr 1763 zatytułowanej Prawo do sprzeciwu sumienia w ramach 
legalnej opieki medycznej (w dniu 7 października 2010 roku).  Resolution 1763 The right to conscientious 
objection in lawful medical care. Assembly debate on 7 October 2010 (35th Sitting); 
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta10/ERES1763.htm 
2 Pomimo tego, że orzeczenie to było sformułowane pod rządami poprzedniej konstytucji oraz przed 
wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, to wydaje się, że rozumienie wolności sumienia 
wyprowadzone przez trybunał z fundamentalnego dla naszego ustroju prawa wolnościowego jest 
nadal aktualne i trafne. 
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dowolność interpretacyjną? Należy tu zwrócić uwagę na niejasność sformułowań 

odnoszących się do obowiązku udzielania pomocy lekarskiej w każdym przypadku, 

gdy „zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, 

ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych 

przypadkach niecierpiących zwłoki”. Wydaje się, że jedynie bezpośrednie zagrożenie 

życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (a nie tylko możliwość takiego 

zagrożenia) mogą w hierarchii dóbr wyprzedzać indywidualną wolność sumienia 

lekarza. Szczególną niejasność stwarza sformułowanie: „inny przypadek niecierpiący 

zwłoki”. Czy chodzi tu o zwłokę niosącą zagrożenie zdrowia lub życia, czy o zwłokę 

powodującą upływ ustawowego terminu dopuszczającego możliwość wykonania 

aborcji, czy też może zwłokę związaną z obniżeniem komfortu psychicznego 

pacjenta z powodu wydłużenia czasu do otrzymania danego świadczenia, np. o kilka 

dni? Tego ustawodawca nie precyzuje, a możliwe interpretacje różnią się pod 

względem aksjologicznym i nie każda uzasadnia ograniczenie wolności sumienia 

lekarza. 

Najpoważniejszym problemem moralnym wydaje się obowiązek wskazania 

pacjentowi innego lekarza lub innego miejsca, w którym istnieje realna możliwość 

uzyskania świadczenia niezgodnego z sumieniem lekarza. Taki zapis, moim 

zdaniem, jest w większym stopniu przejawem ograniczenia wolności sumienia 

lekarza, aniżeli jej poszanowania, ponieważ zmusza do pośredniego udziału w 

nieakceptowanej procedurze. 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. Niepełna ochrona sumienia 

lekarskiego w polskim modelu prawnym jest jeszcze bardziej widoczna, jeśli 

porówna się je z rozwiązaniami przyjętymi w niektórych stanach USA (np. Illinois, 

Wisconsin, Pensylwania), gdzie uchwalono prawo chroniące pracowników ochrony 
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zdrowia przed wszelkimi formami dyskryminacji ze względu na odmowę 

„przeprowadzenia, asystowania, doradzania, sugerowania, rekomendowania, 

skierowania lub uczestniczenia w jakiejkolwiek formie w świadczeniu, które jest 

niezgodne z ich sumieniem”.3  

 

Religijne i niereligijne przesłanki odmowy 

W dyskusjach wokół klauzuli sumienia rzadko odróżnia się motywy oparte na 

wierzeniach religijnych charakterystycznych dla określonej grupy religijnej (np., że 

krew jest siedliskiem duszy), od motywów wynikającymi z tradycji lekarskiej (np. 

nienaruszalność życia ludzkiego). Często przytacza się jedynie przykłady odmów 

opartych o przesłanki religijne wskazując na karygodne naruszenie wartości życia 

ludzkiego z powodu religii wyznawanej przez lekarza (lekarz-Świadek Jehowy i  

transfuzja krwi). 

Należałoby zatem zastanowić się, jakie przesłanki skłaniają lekarza do 

odmowy wykonania świadczeń, których oczekuje pacjent. Zazwyczaj są to decyzje 

złożone i angażujące wiele różnych wartości, ale wydaje się, że mogą w nich 

przeważać względy medyczne, etyczne lub religijne. Lekarze mogą bowiem 

odmawiać świadczeń, które w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie uważają za 

nieuzasadnione medycznie (np. antybiotyków w infekcjach wirusowych, cięcia 

cesarskiego na życzenie pacjentki, operacji plastycznych bez związku z 

wcześniejszym uszkodzeniem powłok lub wadą wrodzoną), szkodliwe dla pacjenta 

(np. terapii mającej znamiona uporczywości) lub o wątpliwej skuteczności (np. 

homeopatia). Następnie mogą odmawiać wykonania określonych procedur 

uznawanych przez nich za sprzeczne z etyką lekarską i składaną przysięgą 

zawodową, w której zobowiązali się do ochrony zdrowia i życia ludzkiego (np. 

aborcja, eutanazja, wspomagane samobójstwo). Wreszcie mogą odmawiać świadczeń 

ze względu na ich niezgodność z nauczaniem kościoła lub związku wyznaniowego, 

do którego przynależą (np. zapłodnienie in vitro w przypadku lekarza-katolika, 

                                                 
3 "his or her refusal to perform, assist, counsel, suggest, recommend, refer or participate in any way in any 
particular form of health care service which is contrary to the conscience of such physician or health care 

personnel."Health Care Right of Conscience Act, 745 Ill. Comp. Stat. § 70/1-14. 
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przetoczenie krwi przez lekarza-Świadka Jehowy, odłączenie respiratora przez 

lekarza-ortodoksyjnego Żyda). Chociaż wszystkie rodzaje odmów angażują sumienie 

lekarza, to z perspektywy prawnej część z tych odmów mogłaby się realizować w 

trybie art. 38 ustawy o zawodzie lekarza (względy medyczne), a część w trybie art. 

39 (względy etyczne i religijne). 

Wydaje się, że kontrowersyjność wielu współcześnie zalegalizowanych 

świadczeń wynika nie tyle z ich niezgodności z zasadami religijnymi, co przede 

wszystkim z naruszania wartości życia ludzkiego, poprzez jego przerywanie, 

skracanie, niszczenie w fazie początkowej (prenatalnej) i końcowej (terminalnej). 

Zabieg aborcji, stosowanie środków wczesnoporonnych lub antyimplantacyjnych 

(nazywanych również niekiedy antynidacyjnymi, przeciwzagnieżdżeniowymi), 

eutanazja, samobójstwo wspomagane medycznie spotykają się ze sprzeciwem 

sumienia wielu lekarzy, ponieważ ich realizacja narusza wartość życia ludzkiego. 

Odmowa świadczeń przede wszystkim ze względu na przesłanki religijne wydaje się 

zjawiskiem marginalnym. Niewykonanie transfuzji krwi przez lekarza-Świadka 

Jehowy jest raczej przykładem z podręcznika akademickiego niż z rzeczywistości 

klinicznej. Nawet w odniesieniu do polskiej społeczności lekarskiej, w której 

przeważa wyznanie katolickie, największe kontrowersje wzbudza aborcja (za 

odmową przeważają tutaj argumenty związane z ochroną życia płodu), a o wiele 

mniejsze zapłodnienie pozaustrojowe (sprzeciw wynika w dużej mierze z 

argumentów o charakterze religijnym). Lekarz o dużym stopniu zaangażowania 

religijnego wybierając medycynę jako dziedzinę swojej działalności zazwyczaj wie, w 

jakich obszarach wyznawana przez niego religia kłóci się ze współczesną wiedzą 

medyczną i w taki sposób będzie kształtował ścieżkę swojej kariery zawodowej, aby 

nie narażać się na sytuacje kontrowersyjne towarzyszące w sposób ciągły pracy 

zawodowej (trudno wyobrazić sobie, aby lekarz będący Świadkiem Jehowy wybierał 

jako miejsce pracy Stację Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i specjalizował się w 

transfuzjologii klinicznej).  

W sytuacji, gdy lekarz odmawia wykonania świadczenia ze względu na jego 

sprzeczność jedynie z wyznawanymi zasadami religijnymi, wydaje się słusznym 

postulatem, aby zbiorowość medyczna zadbała o realizację tego świadczenia w inny 
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sposób. Realnym problemem moralnym dla społeczności medycznej jest jednak 

realizacja takich procedur, wobec których sprzeciw wynika z chęci respektowania 

fundamentalnych zasad etycznych, na jakich opiera się etos tej grupy zawodowej (jak 

zasada poszanowania życia ludzkiego). Nakładanie na lekarzy zbiorowego 

obowiązku realizowania takich świadczeń narusza fundamenty aksjologiczne etosu 

zawodowego.  

Obecne regulacje prawne naruszają również integralność moralną 

indywidualnego lekarza. Przymuszanie lekarza, który wybierał studia medyczne po 

to, aby służyć życiu ludzkiemu, do współpracy w niszczeniu tego życia, jest 

działaniem godzącym w spójność systemu zasad etycznych, którymi chce się 

kierować. Przysięga lekarska i indywidualne sumienie przestaje stanowić wartość 

nadrzędną, a głównym punktem odniesienia stają się regulacje prawne. Brak 

właściwej ochrony sumienia lekarskiego może również prowadzić do konsekwencji 

praktycznych w postaci utraty wartościowych potencjalnych specjalistów (np. na 

ginekologię i położnictwo nie pójdą niektóre osoby zainteresowane opieką nad 

matką i dzieckiem, ponieważ nie chcą realizować procedur godzących w życie 

dziecka poczętego). 

  

 Świadczenia medyczne i niemedyczne? 

 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.  

 Niewątpliwie lekarz jest powołany przede wszystkim do spełniania działań 

medycznych i tego należy od niego wymagać. Za uzasadnione medycznie działanie 

można uważać opatrzenie ran u zbrodniarza nawet, gdyby lekarz emocjonalnie 

wzdragał się przed pomocą takiej osobie. Powstaje natomiast pytanie, do jakiego 

stopnia można lekarza zobowiązywać do realizacji działań niemedycznych? Niektóre 

działania, nie będące w sensie ścisłym działaniami medycznymi (np. orzeczenia 

lekarskie, zaświadczenia), nie wzbudzają istotnych dylematów moralnych i oporów 
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ze strony lekarzy. Inne są kontrowersyjne moralnie, ponieważ nie tylko nie mają 

bezpośrednich celów zmierzających do ochrony zdrowia lub życia pacjenta (wiążą 

się bardziej z wyborami światopoglądowymi i stylem życia, jak np. metody regulacji 

poczęć), ale nawet uderzają w życie istoty ludzkiej na etapie embrionalnym, 

płodowym czy terminalnym (aborcja z przesłanek niemedycznych). Dlatego 

przymuszanie społeczności lekarskiej do realizacji świadczeń niemedycznych, które 

dodatkowo uderzają w fundamentalne wartości etosu zawodowego, wydaje się 

problematyczne moralnie. 

 

Podsumowanie 

W świetle powyższych rozważań należałoby zapytać, czy słusznym 

rozwiązaniem jest nakładanie na społeczność lekarską obowiązku realizacji 

kontrowersyjnych moralnie świadczeń, a na indywidualnego lekarza obowiązku 

pośredniego udziału w procedurze, której się sprzeciwia? Czy takie przepisy nie 

podporządkowują nadmiernie indywidualnego sumienia i fundamentów etosu 

zawodowego prawu stanowionemu? Czy taki model nie niesie ryzyka spadku 

wrażliwości moralnej u lekarzy, którzy nauczą się działać wbrew swojemu sumieniu 

(a przecież społeczeństwo oczekuje dużej wrażliwości ze strony lekarzy)? Skoro 

państwo zalegalizowało określone procedury, to (niezależnie od oceny moralnej tego 

stanu rzeczy) czy nie powinno również zadbać o ich realizację, zamiast przerzucać 

ten obowiązek na społeczność medyków i ograniczać wolność sumienia lekarzy4?  

Wydaje się, że dyskusja nad autonomią sumienia lekarskiego nabiera 

dodatkowej wagi w kontekście narastającego znaczenia zasady poszanowania 

autonomii pacjenta. Nie powinna bowiem mieć miejsca sytuacja, w której autonomia 

pacjenta (prawo do wykonania świadczenia) miałaby większe gwarancje prawne niż 

autonomia lekarza (odmowa wykonania świadczenia). 

                                                 
4 Być może państwo powinno w odpowiednią wiedzę i umiejętności wyposażyć inne grupy lub osoby, 
w przypadku których takie działania nie naruszałyby ich etosu grupowego i indywidualnej 
integralności moralnej. Z kolei informacje o możliwości zrealizowania kontrowersyjnej procedury 
udzielane np. przez wybraną organizację pozarządową byłyby być może nawet łatwiej dostępne, a z 
pewnością nie wikłałyby niepotrzebnie sumienia lekarza. 


