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Prawo osobiste do odmowy 
działania sprzecznego  
z własnym sumieniem –  
na przykładzie lekarza

The Right to Refuse to Act Against Own 
Conscience – Example of Medical Doctor

The subject of this paper is the analysis of the right to refuse to act against one’s 
conscience in the light of the constitutional perspective. It will focus especially 
on the role and shape of the so‑called conscience clause as a right of medical 
doctor. The author will start from general points and subsequently analyze the 
topic on normative level, taking into account the relations between statutory 
and constitutional norms.
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Uwagi wprowadzające 
Przedmiotem artykułu jest 

analiza prawa osobistego do od-
mowy działania sprzecznego 
z własnym sumieniem z perspek-
tywy konstytucyjnej. Zostanie 
ono omówione ze szczególnym 
uwzględnieniem stanowiska le-
karza odmawiającego udziele-
nia świadczenia zdrowotnego 
sprzecznego z jego sumieniem, 
tzw. lekarskiej klauzuli sumie-
nia, wyrażonej w art. 39 ustawy 
z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawo-
dach lekarza i lekarza dentysty1 

 1 Tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 277, 

poz. 1634, nr 291, poz. 1707, z 2012 r. 

(dalej: u.z.l.). Prawo lekarza do 
odmowy działania sprzecznego 
z  jego sumieniem było wpraw-
dzie przedmiotem znaczących 
wypowiedzi2, ale z  reguły nie 

poz. 95, 1456, z 2013 r. poz. 1245, 1287, 

1645, 1650.

 2 A. Bagińska, Obowiązek udzielenia 

pomocy lekarskiej oraz prawnie dopusz‑

czalne możliwości od jego odstąpienia 

(w:) J. Haberko, R.D. Kocy łowski, 

B. Pawelczyk (red.), Lege artis. Prob‑

lemy prawa medycznego, Poznań 2008, 

s. 73 i n.; L. Bosek, Klauzula sumienia 

(w:) M. Safjan (red.), Prawo wobec me‑

dycyny i biotechnologii. Zbiór orzeczeń 

z komentarzami, Warszawa 2011, s. 21–

26; J. Bujny, Prawa pacjenta. Między 
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koncentrowały się one na analizie konstytucyjnej. 
Przepis art. 39 u.z.l. budzi tymczasem poważne wąt-
pliwości konstytucyjne3.

Podjęcie tak zakreślonego tematu uzasadnia jego 
szczególna aktualność. Na temat charakteru i treści 
prawa osobistego do odmowy działania sprzeczne-
go z własnym sumieniem wypowiadają się ostatnio 
ciała o wyjątkowym autorytecie naukowym i zawo-

dowym, kolejno: komitet bioetyczny przy prezydium 
Polskiej Akademii Nauk4, prezydium Naczelnej Rady 

autonomią a paternalizmem, Warszawa 2007; J. Haberko, 

Sumienie medycyny i litera prawa w obronie życia i zdrowia 

ludzkiego (w:) J. Haberko, R.D. Kocy łowski, B. Pawelczyk 

(red.), Lege artis…, dz. cyt., s. 27 i n.; L. Kubicki, Sumienie le‑

karza jako kategoria prawna, „Prawo i Medycyna” 1999, nr 4, 

s. 5; R. Kubiak, Prawo medyczne, Warszawa 2010; K. Szczucki, 

Klauzula sumienia – uwagi de lege lata i de lege ferenda, „Studia 

Iuridica” 2009, t. 50, s. 167 i n.; E. Zielińska, Klauzula sumienia, 

„Prawo i Medycyna” 2003, nr 13, s. 25; A. Zoll, Prawo lekarza 

do odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych i jego grani‑

ce, „Prawo i Medycyna” 2003, nr 13, s. 18; M. Żelichowski, 

Klauzula sumienia – aspekt prawny, „Medycyna Praktyczna 

– Ginekologia i Położnictwo” 2005, nr 6, s. 74 i n. Ogólnie: 

W. Janyga, Przestępstwo obrazy uczuć religijnych w polskim 

prawie karnym w świetle współczes nego pojmowania wolności 

sumienia i wyznania, Warszawa 2010.

 3 A. Zoll, Charakter prawny klauzuli sumienia, „Medycyna 

Praktyczna” 2014, nr 1, s. 99 i n.; L. Bosek, Klauzula sumienia 

– czy ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty jest zgodna 

z konstytucją?, „Medycyna Praktyczna” 2014, nr 1, s. 104 i n.

 4 Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN nr 4/2013 

z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie tzw. klauzuli sumienia, 

http://www.bioetyka.pan.pl/images/stories/Pliki/Stanowi-

sko%20KB%20nr%204-2013.pdf (dostęp 24 lutego 2014 r.).

Lekarskiej5 i zespół ekspertów Konferencji Episkopa-
tu Polski6. Na ten temat wypowie się również Trybu-
nał Konstytucyjny w związku z postępowaniem za-
inicjowanym wnioskiem Naczelnej Rady Lekarskiej 
w sprawie zgodności z Konstytucją RP i prawem mię-
dzynarodowym części art. 39 u.z.l.7

Aktualność i doniosłość podjętego tematu potwier-
dza także obserwacja prawa europejskiego. Prawo 

do powstrzymania się od świadczeń sprzecznych 
z sumieniem jednostki wyraźnie uznaje Karta praw 
podstawowych Unii Europejskiej8, która z chwilą wej-
ścia w życie Traktatu z Lizbony uzyskała moc praw-
ną równą traktatom. Zgodnie z art. 10 ust. 2 karty: 
„Uznaje się prawo do odmowy działania sprzecznego 
z własnym sumieniem, zgodnie z ustawami krajowy-
mi regulującymi korzystanie z tego prawa”. W ofi-
cjalnych wyjaśnieniach do art. 10 karty stwierdzono, 
że „[p]rawo zagwarantowane w ustępie 2 odpowia-
da krajowym tradycjom konstytucyjnym i rozwo-
jowi ustawodawstwa krajowego w tym zakresie”9. 
Prawo lekarza do powstrzymania się od świadczeń 
sprzecznych z jego sumieniem potwierdza też wyraź-

 5 Stanowisko z 6 grudnia 2013 r., nr 74/13/P-VI, w sprawie 

korzystania z klauzuli sumienia w praktyce lekarskiej, 

http://www.nil.org.pl/aktualnosci/stanowiska-prezy-

dium-nrl-z-dn.-6-grudnia-2013-r. (dostęp 24 lutego 2014 r.).

 6 Stanowisko z 20 lutego 2014 r., http://ekai.pl/wydarzenia/te-

mat_dnia/x75565/stanowisko-zespolu-ekspertow-kep-ds-bio-

etycznych-w-sprawie-klauzuli-sumienia/ (dostęp 24 lutego 

2014 r.).

 7 Uchwała nr 3/14/VI, http://www.nil.org.pl/__data/assets/

pdf_file/0004/93685/ru003-14-VI.pdf (dostęp 3 marca 2014 r.).

 8 Dz.Urz. UE C 83/02 z 30.3.2010, s. 389.

 9 Tamże.

Prawo lekarza do odmowy działania sprzecznego 

z jego sumieniem było wprawdzie przedmiotem 

znaczących wypowiedzi, ale z reguły nie 

koncentrowały się one na analizie konstytucyjnej. 
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nie w szerokim zakresie rezolucja Zgromadzenia Par-
lamentarnego Rady Europy z 7 października 2010 r.10 
Mówi o nim ostatnio wyraźnie Europejski Trybunał 
Praw Człowieka11. 

Przedmiotem artykułu jest analiza prawa osobi-
stego do odmowy działania sprzecznego z własnym 
sumieniem. Jest to pojęcie z języka prawnego. Po-
sługuje się nim, jak wspomniano, art. 10 ust. 2 karty. 
Bliższa analiza literatury przedmiotu wskazuje, że 
pojęcie to bywa utożsamiane z pojęciami „wolność 
sumienia”, „sprzeciw sumienia” albo „klauzula su-
mienia”. Pojęcia sprzeciwu i klauzuli sumienia mają 
zalety, nawiązując do języka filozofii, ale jednocześ-
nie wady – kładąc nacisk na stronę przedmiotową zja-
wiska. Natomiast pojęcie wolności sumienia jest po-
jęciem wskazującym na dobro prawnie chronione, 
a nie na formę prawną tej ochrony. 

Artykuł został podzielony na trzy części. W pierw-
szej omawiam konstrukcję prawa osobistego do omo-
wy działania sprzecznego z własnym sumieniem, 
w drugiej – treść art. 39 u.z.l.; w części trzeciej do-
konuję oceny tego przepisu z punktu widzenia Kon-
stytucji RP. 

Uwagi ogólne na temat prawa do 
odmowy działania sprzecznego 
z własnym sumieniem

Prawo do odmowy działania sprzecznego z włas-
nym sumieniem jest prawem podmiotowym. Przepi-
sy prawa pozytywnego rozstrzygają, że jest to prawo, 
nie ma też wątpliwości, że odpowiada ono definicji 
prawa podmiotowego. Prawo podmiotowe jest wszak 
pojmowane jako wolność postępowania jednostki, 
będąca jej uprawnieniem lub kompetencją do doko-

 10 Resolution 1763 (2010), The right to conscientious objection in 

lawful medical care, http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/

documents/adoptedtext/ta10/eres1763.htm (dostęp 24 lutego 

2014 r.).

 11 Wyroki ETPC: z dnia 7 lipca 2011 r., sprawa Bukharatyan prze‑

ciwko Armenii, skarga nr 23459/03; z dnia 18 marca 2008 r., 

sprawa Blumberg przeciwko Niemcom, skarga nr 14618/03, LEX 

nr 527598; z dnia 20 marca 2007 r., sprawa Tysiąc przeciwko 

Polsce, skarga nr 5410/03; z dnia 26 maja 2011 r., R.R. przeciwko 

Polsce, skarga nr 27617/04; z dnia 15 stycznia 2013 r., Eweida 

i in. przeciwko Wielkiej Brytanii, skargi nr 48420/10, 59842/10, 

51671/10, 36516/10, pkt 106–109.

nywania określonych czynności połączona z roszcze-
niem w sensie procesowym12 albo jako złożona sytu-
acja prawna wyznaczona podmiotom prawa przez 
obowiązujące normy i chroniąca prawnie uznane 
interesy tych podmiotów13. 

Dobrem chronionym przez to prawo jest podsta-
wowe dobro osobiste człowieka – swoboda sumie-
nia. Zostało ono wskazane wprost w kodeksie cywil-
nym (art. 23 k.c.) i kodeksie karnym (rozdz. XXIV)14, 
w prawie międzynarodowym (art. 18 paktu praw 
obywatelskich i  politycznych15, art.  9 konwencji 
o ochronie praw człowieka16 i art.  10 karty praw 
podstawowych), a także w Konstytucji RP (art. 53) 
i innych porządkach konstytucyjnych państw de-
mokratycznych17. Dobro to jest niewątpliwie chro-
nione także przepisami prawa pracy, zarówno tymi 
o ochronie dóbr osobistych pracownika, jak i zabra-
niających dyskryminacji ze względu na religię i prze-
konania18. Stojąc na stanowisku odróżniającym prze-
pis prawny od normy prawnej, należy stwierdzić, że 

 12 S. Wronkowska, Analiza pojęcia prawa podmiotowego, Poznań 

1973, s. 50.

 13 Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2003, 

s. 89.

 14 Ogólnie N. Kłaczyńska, Dyskryminacja religijna a prawnokarna 

ochrona wolności sumienia i wyznania, Wrocław 2005.

 15 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych 

otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. 

(Dz.U. z 1977 r., nr 38, poz. 167).

 16 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolno-

ści sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona 

następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem 

nr 2 (Dz.U. z 1993 r., nr 61, poz. 284 z późn. zm.) – dalej: EKPC.

 17 O. Nawrot, Klauzula sumienia w zawodach medycznych w świet‑

le standardów Rady Europy, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2012, 

nr 3 (35), s. 11–22; J. Waszczuk-Napiórkowska, Opinia prawna 

dotycząca wolności sumienia w konstytucjach krajów Unii Euro‑

pejskiej, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2012, nr 3 (35), s. 231–253; 

P. Kościelny, Informacja prawna dotycząca klauzuli sumienia 

w zawodach medycznych w Niemczech, „Zeszyty Prawnicze 

BAS” 2012, nr 3 (35), s. 254–256; J. Waszczuk-Napiórkowska, 

Opinia prawna…, dz. cyt., s. 257–268. 

 18 P. Stanisz, Wspólnotowy zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu 

ze względu na religię lub światopogląd, „Przegląd Sejmowy” 

2005, nr 1, s. 53–54; H. Szewczyk, Ochrona dóbr osobistych 

w zatrudnieniu, Warszawa 2007, s. 507–519. 
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prawo do odmowy działania sprzecznego z własnym 
sumieniem jest prawem dekodowanym z przepisów 
ogólnych, które przypisują każdemu prawo do po-
szanowania jego sumienia, lub z przepisów szczegól-
nych, gwarantujących swobodę sumienia określonej 
kategorii osób (np. art. 39 u.z.l.). 

Analiza charakteru chronionego dobra prawne-
go oraz przepisów je gwarantujących prowadzi do 
wniosku, że prawo do odmowy działania sprzeczne-
go z własnym sumieniem trzeba przyporządkować 
do praw osobistych bezwzględnych – skutecznych 
względem wszystkich (erga omnes)19, gwarantowa-
nych przepisami imperatywnymi. Prawo to zobo-
wiązuje z mocy ustawy każdego do nieingerowania 
w sferę nim objętą. 

Pojęcie sumienia należy do katalogu pojęć elemen-
tarnych, które nie wymagają definicji prawnej. Pod 

tym pojęciem kryje się indywidualny interes (dobro) 
w wartościowaniu moralnym czynów i postaw włas-
nych oraz innych podmiotów prawa. Ma on charakter 
z natury rzeczy subiektywny, a nawet intymny, ponie-
waż wyznacza indywidualny rys osobowości każdego 
podmiotu. Jednostka ma prawo do budowania włas-
nego systemu wartości bez wpływów z zewnątrz20. 
Swoboda sumienia to wolne, wynikające z własnego 
przekonania wyrażanie określonego światopoglądu21. 

Nie ulega wątpliwości, że kluczowe znaczenie dla 
rekonstrukcji treści prawa osobistego do odmowy 

 19 H. Szewczyk, tamże, s. 507.

 20 A. Łopatka, Prawo do wolności myśli, sumienia i religii, War-

szawa 1995, s. 35.

 21 Wyrok SN z dnia 20 września 2013 r., II CSK 1/13.

działania sprzecznego z własnym sumieniem ma 
art. 53 ust. 1 i 7 Konstytucji RP. Pierwszy z tych prze-
pisów wyraża ogólną normę gwarantującą wolność 
sumienia i religii („Każdemu zapewnia się wolność 
sumienia i religii”), drugi – zakazuje zmuszania do 
ujawniania swojego światopoglądu, przekonań reli-
gijnych lub wyznania („Nikt nie może być obowią-
zany przez organy władzy publicznej do ujawnienia 
swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub 
wyznania”). Z art. 53 konstytucji wynika ponadto, 
że wolność sumienia podlega ochronie nie tylko 
w aspekcie wewnętrznym, lecz także zewnętrznym – 
uzewnętrzniania ocen moralnych indywidualnie 
lub z innymi publicznie, lub prywatnie (analogia 
z ust. 2). Jak zauważono w orzecznictwie, „[w]ol-
ność sumienia nie oznacza jedynie prawa do repre-
zentowania określonego światopo glądu, ale przede 

wszystkim prawo do postępowania zgodnie z włas-
nym sumieniem, do wolności od przymusu postępo-
wania wbrew własnemu sumieniu. Tak rozumia na 
wolność sumienia znajduje potwierdzenie w ratyfi-
kowanych przez Polskę w dniu 3 marca 1977 r. (Dz.U. 
Nr 38, poz. 167 i 168) Paktach Praw Obywatelskich 
i Politycznych uchwalonych przez Zgromadzenie 
Ogólne ONZ w dniu 16 grudnia 1966 r. Artykuł 18 
ust. 2 tych Paktów stanowi: »Nikt nie może podlegać 
przymusowi, który stanowiłby za mach na jego wol-
ność posiadania lub przyjmowania wyznania albo 
przekonań według własnego wyboru«. Prawo lekarza 
do »uchylenia się« od wydania orzeczenia o dopusz-
czalności przerwania ciąży lub przeprowadzenia ta-
kiego zabiegu wynika bezpośred nio z zasady 7 Za-
sad etyczno-deontologicznych polskiego lekarza, 

Prawo do odmowy działania sprzecznego 

z własnym sumieniem trzeba przyporządkować 

do praw osobistych bezwzględnych – 

skutecznych względem wszystkich (erga omnes), 

gwarantowanych przepisami imperatywnymi. 
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stanowiącej: »lekarz powinien odmówić wykonania 
czynności, które według jego przekonania i sumienia 
mogą być szkodliwe lub nieetyczne«”22.

Ochrona uzewnętrzniania ocen moralnych i postę-
powania zgodnie z własnym sumieniem jest koniecz-
na dla rzeczywistej skutecznej ochrony swobody 
sumienia, ale także ochrony światopoglądu i inte-
gralności człowieka. Swoboda sumienia jest warun-

kiem koniecznym posiadania światopoglądu, będące-
go zbiorem przekonań, sądów i ocen aksjologicznych 
porządkujących postępowanie względem siebie i in-
nych podmiotów. Zbiór ten nie może być utożsamia-
ny z w pełni konsekwentnym systemem preferencji 
aksjologicznych. Jeżeli jednak światopogląd jednost-
ki jest systemem – jest spójny – to efektywna ochro-
na wolności sumienia staje się koniecznym warun-
kiem ochrony integralności moralnej jednostki oraz 
jej godności. Nieprzypadkowo integralność została 
wprost zaliczona w art. 3 karty praw podstawowych 
Unii Europejskiej do elementów składających się na 
koncepcję godności człowieka (art. 3 zawarty jest 
w tytule I karty „Godność”)23. Światopogląd można 
byłoby uznać za dobro osobiste człowieka w rozumie-
niu art. 23 k.c. oraz art. 53 konstytucji, ale sam tekst 
Konstytucji RP wskazuje albo na brak konsekwencji 
legislacyjnej, albo na nadawanie zbliżonych sensów 
określeniu „sumienie”, „światopogląd” czy „przeko-
nania moralne” lub „przekonania światopoglądowe” 
(art. 25 konstytucji). W orzecznictwie światopogląd 
utożsamiany jest zresztą ze swobodą sumienia albo 

 22 Orzeczenie TK z dnia 15 stycznia 1991 r., U 8/90, a także A. Zoll, 

Charakter prawny…, dz. cyt., s. 100.

 23 Na temat ochrony godności ludzkiej w prawie UE zob. L. Bo-

sek, Gwarancje godności ludzkiej i ich wpływ na polskie prawo 

cywilne, Warszawa 2012, s. 197 i n.

uznawany za składową ogólniejszego dobra osobiste-
go swobody sumienia24. W orzecznictwie zaznaczono, 
że swoboda sumienia to wolne, wynikające z włas-
nego przekonania wyrażanie określonego światopo-
glądu, w tym także wybór i praktykowanie określo-
nej religii, wybór systemu wartości, według którego 
dokonuje się oceny swoich zachowań, czynów, myśli 
i uczuć. Chroniąc swobodę sumienia, chroni się tym 

samym sferę pojęć, wyobrażeń i przekonań jednost-
ki, w tym i takich, które wiążą się z odpowiedzią na 
podstawowe pytania egzystencjalne25. Przez wolność 
sumienia można rozumieć w ogóle ludzką aktywność 
światopoglądową, a więc dotyczącą zarówno we-
wnętrznych przekonań, jak i zewnętrznych praktyk 
religijnych i niereligijnych26. Zachowanie uniemożli-
wiające lub utrudniające wyznawanie lub praktyko-
wanie wybranej religii stanowi naruszenie swobody 
sumienia27. Także w cytowanym orzeczeniu TK z dnia 
15 stycznia 1991 r. wskazano, że prawo do wolności 
sumienia to przede wszystkim prawo do reprezento-
wania określonego światopoglądu. 

O ile utożsamienie pojęcia swobody sumienia ze 
światopoglądem, jakkolwiek dyskusyjne, można to-
lerować, to nie należy utożsamiać swobody sumienia 
z integralnością moralną człowieka. Oczywiście, na-
ruszenie integralności lub tożsamości moralnej czło-
wieka, samego rdzenia jego osobowości, przesądza 

 24 Wyrok SN z dnia 20 września 2013 r., II CSK 1/13; wyrok SN 

z dnia 12 czerwca 2002 r., III CKN 618/00.

 25 Wyrok SN z dnia 20 września 2013 r., II CSK 1/13.

 26 K. Pycik, Wolność sumienia i wyznania w Rzeczpospolitej Polskiej 

(założenia filozoficzno‑prawne) (w:) B. Banaszak, A. Preisner 

(red.), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, War-

szawa 2002, s. 438.

 27 Wyrok SN z dnia 12 czerwca 2002 r., III CKN 618/00, Lex.

Swoboda sumienia to wolne,  

wynikające z własnego przekonania 

wyrażanie określonego światopoglądu.
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o naruszeniu wolności sumienia, jednak nie zawsze 
można mówić o relacji odwrotnej. Do naruszenia 
integralności moralnej człowieka dochodzi zawsze 
wtedy, gdy jest on zmuszany do czynów uznawanych 
przez niego w sposób przemyślany i głęboki za nie-
moralne. Zmuszanie człowieka do działania sprzecz-
nego z jego sumieniem jest z reguły traktowaniem go 

przedmiotowym, rodzi urazy psychiczne i może pro-
wadzić do prób samobójczych. Wprowadzenie przy-
musu aktywnego wykonywania czynności głęboko 
niemoralnej jest prostą instrumentalizacją osoby, jej 
uprzedmiotowieniem, rażącym naruszeniem jej god-
ności chronionej bezwzględnie na podstawie art. 30 
konstytucji. W związku z tym nie tylko wewnętrz-
ną wolność wyboru dobra i zła, lecz przede wszyst-
kim wolność postępowania zgodnie z  własnym 
sumieniem trzeba uznać za dobro prawne w znacz-
nym stopniu składające się na pojęcie integralności 
i godności osoby ludzkiej28. Można w konsekwencji 
uznać, że zobowiązywanie i egzekwowanie działania 
wbrew sumieniu i religii stanowi naruszenie istoty 
wolności sumienia i godności człowieka29.

 28 B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Raport generalny: Consti‑

tutional jurisprudence in the area of freedom of religion and 

beliefs, XIth Conference of the European Constitutional Courts, 

Warszawa 2000, s. 20; M. Safjan, Wolność religijna w konsty‑

tucjach państw europejskich (w:) J. Krukowski, O. Theisen 

(red.), Materiały III Międzynarodowej Konferencji na temat 

„Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej”. Warszawa, 

2–4 września 2002 r., Lublin 2003, s. 73.

 29 Podobnie M. Skwarzyński, Sprzeciw sumienia w europejskim 

i krajowym systemie ochrony praw człowieka, „Przegląd Sej-

mowy” 2013, nr 6, s. 21.

Szczególnym elementem ochrony integralności 
i godności osoby ludzkiej oraz rzeczywistej wolno-
ści sumienia jest zakaz ustalony w art. 53 ust. 7 kon-
stytucji. Przepis ten został sformułowany w taki spo-
sób, że wyrażony w nim interes i chroniące go prawo 
nie podlegają proporcjonalnym ograniczeniom na tej 
samej zasadzie co ogólne prawo wywodzone z art. 53 

ust. 1 konstytucji. Został on sformułowany w art. 53 
ust. 7, a więc w przepisie usytuowanym po przepisie 
określającym klauzulę limitacyjną w art. 53 ust. 5. 
Ten zabieg legislacyjny ustawodawcy konstytucyjne-
go wskazuje, że zakaz nakładania obowiązków przez 
organy władzy publicznej – w szczególności w for-
mie ustawy – do ujawnienia swojego światopoglądu, 
przekonań religijnych lub wyznania ma charakter 
przedmiotowy i bezwzględny. Zakaz ten wyklucza 
zarówno przepisy nakładające wprost obowiązek 
ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań re-
ligijnych lub wyznania, jak i przepisy pozornie neu-
tralne, których zastosowanie dopiero prowadzi do 
osiągnięcia skutku zabronionego art. 53 ust. 7 kon-
stytucji. Jednostka nie może być zmuszana do uze-
wnętrzniania swoich przekonań religijnych ani do 
manifestowania swojej wiary lub przekonań, albo 
podejmowania czynności, z których można byłoby 
wnioskować o takich przekonaniach lub ich braku30. 
Pogląd ten wyraźnie potwierdził Europejski Try-
bunał Praw Człowieka31. Zmuszanie do ujawnienia 
przekonań i inne formy naruszeń wolności sumie-

 30 M.A. Nowicki, Komentarz do art. 9 Konwencji o ochronie praw 

czło wieka i podstawowych wolności, Lex.

 31 Wyrok ETPC z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie Grzelak prze-

ciwko Polsce, w którym podkreślono, że sprzeczne z EKPC są 

Wbrew wyrażanym niekiedy opiniom 

prawo do odmowy działania sprzecznego 

z własnym sumieniem nie przynależy 

ex definitione wyłącznie osobom fizycznym.
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nia mogą skutkować stygmatyzacją i wykluczeniem 
części obywateli ze sfery życia publicznego i zawo-
dowego, co w państwie demokratycznym nie może 
być tolerowane. Można stwierdzić, że nie istnieje do-
statecznie uzasadniony interes publiczny, który by 
tłumaczył zmuszanie jednostek do ujawniania ich 
światopoglądu czy przekonań moralnych.

Wbrew wyrażanym niekiedy opiniom prawo do 
odmowy działania sprzecznego z własnym sumie-
niem nie przynależy ex definitione wyłącznie osobom 
fizycznym. Wydaje się, że osoby prawne, a nawet 
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej mogą korzystać z ochrony konstytucyjnej 
tego prawa w zakresie, w jakim umożliwia ona in-
dywidualne lub kolektywne uzewnętrznianie wol-
ności religii lub sumienia przez jej członków, zało-
życieli lub osoby trzecie32. Europejski Trybunał Praw 

przepisy, które pośrednio umożliwiają ujawnienie światopo-

glądu jednostki.

 32 Zob. choćby jednomyślny wyrok ETPC z dnia 10 czerwca 2010 r. 

w sprawie Jehovah’s Witnesses of Moscow przeciwko Rosji, skar-

ga 302/02; wyrok ETPC z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie 

Leela Förderkreis e.v. i inni przeciwko Niemcom, z powołaniem 

na podobne stanowisko Federalnego Sądu Konstytucyjnego 

RFN z 26 czerwca 2002 r., a także wyrok ETPC z dnia 18 mar-

ca 2011 r. w sprawie Lautsi i inni przeciwko Włochom, skarga 

30814/06, LEX nr 784874; wyrok ETPC z dnia 22 stycznia 

2009 r. w sprawie Holy Synod of the Bulgarian Orthodox Church 

(Metropolitan Inokentiy) i inni przeciwko Bułgarii, nr 412/03, 

LEX nr 478330; J. Kokott, komentarz do art. 4 (w:) M. Sachs 

(ed.), Sachs Grundgesetz Kommentar, München 2009, s. 241; 

Ch. Starck (w:) tenże (ed.), Mangoldt-Klein-Starck, Kommen‑

tar zum Grundgesetz, München 2005, s. 473 oraz L. Bosek, 

Klauzula sumienia (w:) M. Safjan (red.), Prawo…, dz. cyt., 

s. 25; J. Waszczuk-Napiórkowska, Opinia prawna…, dz. cyt., 

s. 232; A. Zoll, Charakter prawny…, dz. cyt.,, s. 102. Zob. też 

L. Garlicki, komentarz do art. 9 (w:), tenże (red.), Konwencja 

o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Komen‑

tarz do artykułów 1–18, t. I, Warszawa 2010, s. 565 (podmioty 

zbiorowe o charakterze wyznaniowym). Podobnie rezolucja 

Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy 1763 (2010) 

z dnia 7 października 2010 r. w sprawie prawa do sprzeciwu 

sumienia w opiece zdrowotnej wskazująca, że szpitale i inne 

instytucje (osoby prawne) nie mogą zostać przymuszone 

prawnie lub pociągnięte do odpowiedzialności prawnej ani 

być dyskryminowane ze względu na niewykonywanie lub 

Człowieka podkreśla, że autonomiczne istnienie 
wspólnot religijnych jest nieodzowne dla istnienia 
pluralizmu w społeczeństwie demokratycznym33. 
Pogląd ten należy odnosić do osób i instytucji nie-
religijnych. Prezentowany kierunek wykładni znaj-
duje potwierdzenie w treści art. 4 ust. 2 dyrektywy 
2000/78/WE34. Przepis ten rozstrzyga, że nie stanowi 
naruszenia zasady równego traktowania w zatrud-
nieniu różnicowanie praw osób zatrudnionych, jeże-
li w związku z rodzajem i charakterem działalności 
prowadzonej w ramach kościołów, związków wyzna-
niowych, a także organizacji i podmiotów, których 
działalność opiera się na określonych przekonaniach, 
cel działania pozostaje w związku z religią lub wy-
znaniem, lub „przekonaniem”, stanowi ona istotne 
uzasadnione i usprawiedliwione wymaganie zawo-
dowe. Innymi słowy dyrektywa ta wyraźnie chroni 
swobodę sumienia, religii i przekonań światopoglą-
dowych nie tylko kościołów, lecz także innych pod-
miotów zbiorowych, których działalność opiera się 
na określonych przekonaniach35. 

Treść art. 39 ustawy o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty

Zgodnie z art. 39 ustawy: „Lekarz może powstrzy-
mać się od wykonania świadczeń zdrowotnych nie-
zgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30, 
z tym że ma obowiązek wskazać realne możliwości 
uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub 
w podmiocie leczniczym oraz uzasadnić i odnotować 

niepomaganie w czynnościach eutanatycznych lub czynnoś-

ciach powodujących śmierć płodu albo embrionu z jakiego-

kolwiek powodu.

 33 Wyroki ETPC: z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie Lautsi i inni 

przeciwko Włochom, skarga 30814/06; LEX nr 784874; z dnia 

22 stycznia 2009 r. w sprawie Holy Synod of the Bulgarian 

Orthodox Church (Metro politan Inokentiy) i inni przeciwko 

Bułgarii, skarga 412/03, LEX nr 478330.

 34 Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. 

ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania 

w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.Urz. WE L 303 z 02.12.2000, 

s. 16).

 35 H. Szewczyk zauważa, że implementacja tej dyrektywy jest 

zbyt wąska w kodeksie pracy. H. Szewczyk, Ochrona dóbr…, 

dz. cyt., s. 515. Zob. też P. Stanisz, Wspólnotowy zakaz…, dz. 

cyt., s. 53–54.
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ten fakt w dokumentacji medycznej. Lekarz wyko-
nujący swój zawód na podstawie stosunku pracy lub 
w ramach służby ma ponadto obowiązek uprzednie-
go powiadomienia na piśmie przełożonego”. 

Przepis ten w sposób generalny, niezależnie od 
charakteru stosunku prawnego łączącego lekarza 
z innymi podmiotami, poręcza każdemu lekarzowi – 
implicite: wykonującemu zawód – prawo do odmowy 
wykonania świadczenia zdrowotnego niezgodnego 
z jego sumieniem. Pojęcie świadczenia zdrowotne-
go jest pojęciem prawnym zdefiniowanym w usta-
wie i innych przepisach. W myśl art. 2 ust. 1 u.z.l. 
chodzi tu w szczególności o badanie stanu zdrowia, 
rozpoznawanie chorób i zapobieganie im, leczenie 
i rehabilitację chorych, udzielanie porad lekarskich, 
a  także wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich. 
Wyliczenie to ma charakter przykładowy, ale moż-
na z niego wnioskować, że świadczeniem zdrowot-
nym jest czynność dotycząca choćby pośrednio zdro-
wia pacjenta, zarówno lecznicza, jak i nielecznicza, 
podejmowana przez lekarza. Wniosek ten znajduje 
potwierdzenie w ustawie o działalności leczniczej36, 
której art. 2 ust. 1 pkt 10 wskazuje, że świadczenie 
zdrowotne to działanie służące zachowaniu, ratowa-
niu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne 
działania medyczne wynikające z procesu leczenia 
lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich 
wykonywania. Otwartość tych definicji, cel art. 39 
u.z.l. oraz zasada wykładni ustaw w zgodzie z Kon-
stytucją RP i prawem międzynarodowym prowadzą 
do wniosku o celowości szerokiego odczytywania po-
jęcia „świadczenie zdrowotne”. Nie ma w każdym ra-
zie podstaw, aby z hipotezy tego przepisu wykluczać 
tak typowe działania lekarskie jak choćby badanie 
stanu zdrowia czy wystawianie recept. 

Przepis art. 39 u.z.l. formułuje negatywne i pozy-
tywne przesłanki prawa lekarza do odmowy działa-
nia sprzecznego z jego sumieniem. Na plan pierw-
szy ustawodawca wysuwa przesłankę negatywną: 
„z zastrzeżeniem art. 30”. Zastrzeżenie to oznacza, 
że lekarz nie może skutecznie powstrzymać się od 
spełnienia świadczenia sprzecznego z jego sumie-
niem w żadnej z sytuacji wskazanej w art. 30 usta-

 36 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., 

poz. 217 z późn. zm.).

wy. Zastrzeżenie to ma wymiar ogólny, obejmuje cały 
art. 30 ustawy. Jeśli uwzględnić, że art. 30 stanowi, 
iż „[l]ekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekar-
skiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzie-
leniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utra-
ty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego 
rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach nie-
cierpiących zwłoki”, łatwo zauważyć, że katalog 
przypadków, w których skuteczna ochrona sumie-
nia lekarza jest możliwa, został mocno ograniczony. 
Jest to dodatkowo istotne z dwóch zasadniczych po-
wodów. Po pierwsze, art. 30 u.z.l. obliguje lekarza do 
działania niezależnie od jego woli i niezależnie od sy-
tuacji, w której się znajduje. Lekarz jest zobowiązany 
udzielać pomocy z mocy samej ustawy – bez względu 
na jakiekolwiek zobowiązania umowne lub stosunki 
administracyjne. Na samodzielny i bezwzględny cha-
rakter tego obowiązku ustawowego wskazuje prze-
de wszystkim utrwalone orzecznictwo sądowe37. Po 
drugie, ustawowy obowiązek udzielania pomocy 
został ujęty niezmiernie szeroko. Widać wyraźnie, 
że określenie „inne przypadki niecierpiące zwłoki” 
nie zostało w żaden sposób sprecyzowane, choćby 
przez ustalenie wymogu bezpośredniości zagroże-
nia albo wskazanie dóbr prawnych, którym realiza-
cja obowiązku w tych sytuacjach ma służyć. Może 
tu więc chodzić o każdą sytuację, która wskazuje na 
potrzebę interwencji lekarskiej, przy czym jest to 
sytuacja, w której zwłoka w udzieleniu pomocy le-
karskiej mogłaby spowodować niebezpieczeństwo 
nastąpienia skutków w przepisie tym wskazanych, 
bądź uwidacznia potrzebę bezzwłocznej pomocy, 
nawet wówczas, gdy niebezpieczeństwo nastąpie-
nia skutków, o których mowa w tym przepisie, nie 
jest oczywiste38. W razie jakichkolwiek wątpliwości 
lekarz musi udzielać pomocy39. Dla podjęcia wyko-

 37 Wyrok SN z dnia 29 marca 2006 r., IV CSK 158/05 i cytowane 

tam orzeczenia, a także glosa L. Boska do tego wyroku (w:) 

M. Safjan (red.), Prawo wobec medycyny i biotechnologii. Zbiór 

orzeczeń z komentarzami, Warszawa 2011, s. 460–463.

 38 L. Kubicki, Obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej, „Prawo 

i Medycyna” 2003, nr 1, s. 5.

 39 E. Zielińska, komentarz do art. 30 (w:) tejże (red.), Ustawa 

o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, Warszawa 

2008, s. 438.
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nania ustawowego zobowiązania nie ma znaczenia 
to, czy ewentualne udzielenie pomocy miało, czy też 
nie miało szansy okazania się skutecznym40. W usta-
wie nie przewidziano wyraźnie żadnej okoliczności, 
która by wykonanie tego obowiązku wyłączała41. Tak 
szerokie ujęcie kategorycznego obowiązku udziela-
nia pomocy lekarskiej rodzi szczególne wątpliwości 
w perspektywie wolności sumienia, jeżeli uwzględni 
się fakt, że literalne odczytanie przepisu nakazuje ob-
jąć tym obowiązkiem niecierpiące zwłoki czynności 
nielecznicze. Wykonywanie zawodu lekarza polega 
wszak także na wykonywaniu czynności nieleczni-
czych, co najmniej tych regulowanych szczególny-
mi przepisami, jak choćby eksperyment badawczy42, 
przerywanie ciąży czy transplantacja43. 

Odnośnie do pozytywnych przesłanek prawa do po-
wstrzymania się od świadczenia sprzecznego z sumie-
niem lekarza należy stwierdzić, że przepis na pierwszy 
plan wysuwa obowiązek wskazania realnych możli-
wości uzyskania świadczenia u innego lekarza lub 
w podmiocie leczniczym (art. 39 zdanie 1 u.z.l.). Prze-
pis ten zmusza lekarza do czynnej, konkretnej i realnej 
pomocy w uzyskaniu świadczenia niezgodnego z jego 
sumieniem „u innego lekarza lub w podmiocie leczni-
czym”. Z obowiązku tego lekarz nie może się zwolnić, 
kierując pacjenta choćby do punktów informacyjnych 
podmiotów odpowiedzialnych za organizację systemu 
ochrony zdrowia w Polsce. Jest to zaskakujące roz-
wiązanie, zważywszy, że Narodowy Fundusz Zdro-
wia dysponuje aktualnymi bazami danych o zakon-
traktowanych świadczeniach zdrowotnych, czuwa 
nad wykonywaniem umów ze świadczeniodawcami. 
Można uznać, że przepis art. 39 zdanie 1 ustawy naka-
zuje lekarzowi pełnienie funkcji pomocnika sprawcy 
czynu ocenianego jako niegodziwy44. Obowiązek le-

 40 L. Kubicki, Obowiązek…, dz. cyt., s. 4.

 41 Tamże, s. 9; E. Zielińska, komentarz do art. 30, dz. cyt., s. 446.

 42 A. Wnukiewicz-Kozłowska, Eksperyment medyczny na orga‑

nizmie ludzkim w prawie międzynarodowym i europejskim, 

Warszawa 2004, s. 27.

 43 J. Duda, Transplantacja w prawie polskim. Aspekty karnoprawne, 

Kraków 2004, s. 27.

 44 A. Zoll, Charakter prawny…, dz. cyt., s. 101–102; O. Nawrot, 

Sumienie lekarza a prawa człowieka w świetle standardów Rady 

Europy, „Medycyna Praktyczna” 2014, nr 1, s. 116.

karza dotyczy wszystkich świadczeń zdrowotnych, 
także nieleczniczych. Obowiązku wskazania realnej 
możliwości uzyskania świadczenia u innego lekarza 
nie można więc utożsamiać z obowiązkiem określo-
nym w art. 38 ustawy. Przepis art. 38 u.z.l. dotyczy, po 
pierwsze, przerwania procesu leczenia, a więc czyn-
ności, których wykonania lekarz już się podjął, po dru-
gie – dotyczy tylko czynności leczniczych. Zauważyć 
przy tym trzeba, że nawet sformułowanie art. 38 u.z.l. 
wskazuje na nałożenie dalej idących obowiązków niż 
to czynią ogólne przepisy o zobowiązaniach opartych 
na zaufaniu45. 

Ocena powstrzymania się przez lekarza od udzie-
lenia świadczenia zdrowotnego została uzależnio-
na także od obowiązku uzasadnienia i odnotowania 
tego faktu w dokumentacji medycznej (art. 39 zda-
nie 1 u.z.l.). Jest charakterystyczne, że na pierwszy 
plan w przepisie wysunięty został przez ustawo-
dawcę obowiązek uzasadnienia przez lekarza faktu 
powołania się na przysługujące mu prawo, a dopie-
ro na dalszym planie sformułowany jest obowiązek 
odnotowania tego faktu w dokumentacji medycznej. 
Przepis ten opiera się na kategorycznym i dyskusyj-
nym założeniu, że lekarz nie ma prawa wyznaczyć 
sobie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, 
a nawet nie przysługuje mu pełne prawo powstrzy-
mania się od działań, które pozostają w sprzeczności 
z jego sumieniem. Lekarz zobowiązany jest bowiem 
zawsze wytworzyć dokumentację medyczną, w któ-
rej ma obowiązek uzasadnić i odnotować swój wybór 
moralny – w sytuacji, gdy nie łączy go z inną osobą 
żaden stosunek prawny. Wydaje się, że przyjęte za-
łożenie jest dalej idące niż wymaga tego obowiązu-
jące ustawodawstwo, w tym ustawa z dnia 6 listo-
pada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta46 (dalej: u.p.p.). Z art. 12 u.p.p. wynika, że 
pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie 
świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot 
udzielający świadczeń zdrowotnych, w tym o profi-
laktycznych programach zdrowotnych finansowa-
nych ze środków publicznych, realizowanych przez 
ten podmiot, a to z kolei oznacza, że rodzaj i zakres 
świadczeń zdrowotnych, których udziela podmiot 

 45 Zob. art. 746 § 2 w zw. z art. 740 k.c.

 46 Tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 159 z późn. zm.
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leczniczy, zależy od tego podmiotu. Innymi sło-
wy – w polskim porządku prawnym nie istnieje bez-
względny obowiązek udzielania wszel kich świad-
czeń zdrowotnych. Obowiązek taki nie ciąży ani na 
dużych publicznych podmiotach leczniczych, ani 
tym bardziej na lekarzu wykonującym zawód w for-
mie indywidualnej praktyki lekarskiej. Prowadzi to 
do wniosku, że zbędny jest obowiązek dodatkowego 
uzasadnienia i odnotowywania w dokumentacji, iż 
pewne świadczenia nie są przez dany podmiot lecz-
niczy oferowane. 

Przede wszystkim jednak przepis art. 39 zdanie 1 
u.z.l. nie precyzuje, na czym miałoby polegać uza-
sadnienie przez lekarza powstrzymania się od udzie-
lenia świadczenia zdrowotnego. Wyrażono pogląd, 
że lekarz powinien wskazać szczegółową zasadę 
moralną, która wyklucza udzielenie świadczenia47. 
Pogląd ten może jednak budzić wątpliwości, ponie-
waż pojęcie uzasadnienia implikuje dalej idące skut-
ki – w postaci omówienia okoliczności faktycznych 
i normatywnych, i dokonania subsumpcji48. Wydaje 
się jednak, że nawet ścisła interpretacja obowiąz-
ku uzasadnienia prowadzi do zbędnego ujawniania 
poglądów moralnych lekarza. Zbędne jest bowiem 
zmuszanie lekarza do ujawniania światopoglądu i to 
w formie pisemnej, a zwłaszcza uzasadnianie tego na 
piśmie. Można przypuszczać, że tak określony obo-
wiązek lekarza ma spełniać funkcje dowodowe i po-
tencjalnie ułatwiać dochodzenie przez pacjenta rosz-
czeń względem lekarza. Nawet jednak z tego punktu 
widzenia widać, że jest to obowiązek nieproporcjo-
nalny, naruszający zakaz art. 53 ust. 7 Konstytucji RP. 

Lekarz pozostający w stosunku pracy albo w sto-
sunku służby ma nadto obowiązek uprzedniego 
powiadomienia przełożonego – na piśmie (art. 39 
zdanie 2 u.z.l.). Przepis ten wyraźnie ustanawia obo-
wiązek lekarza uprzedniego pisemnego informowa-
nia pracodawcy o swoim światopoglądzie, a ściśle 
o zamiarze wyciągnięcia wniosków praktycznych 
z posiadanych przekonań moralnych. Wydaje się, że 
odmienne odczytanie tego przepisu nie jest możli-
we, o czym przekonuje choćby użyte w tym przepisie 

 47 Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN nr 4/2013, 

cyt. wyżej.

 48 Zob. choćby wymogi z art. 328 k.p.c.

słowo „ponadto”, odnoszące się do obowiązku uza-
sadniania swojego stanowiska w sprawie sprzeciwu 
sumienia. Nakaz ujawniania pracodawcy – w for-
mie pisemnej – poglądów moralnych lub religijnych 
o charakterze ściśle osobistym i intymnym, niezależ-
nie od faktu odnotowania i uzasadnienia tego faktu 
w dokumentacji medycznej, ma zwiększać, jak moż-
na przypuszczać, możliwości pracodawcy dowolnego 
organizowania działalności podmiotu leczniczego. 
Na mocy obowiązku nałożonego przez art. 39 zda-
nie 2 u.z.l. zarówno podmioty lecznicze prywatne, 
jak i publiczne uzyskują pisemne oświadczenia pra-
cowników o ich wyborach światopoglądowych. 

Podsumowując, można stwierdzić, że przepis 
art.  39 u.z.l. nakłada na lekarza tak daleko idą-
ce ograniczenia przynależnego mu prawa do od-
mowy działania sprzecznego z jego sumieniem, że 
można odnieść wrażenie, iż przepis ten ustanawia 
„przywilej”49. Przepis ten gwarantuje podstawowe 
dobro osobiste lekarza, operacjonalizuje konstytu-
cyjną gwarancję wolności sumienia. 

Ocena konstytucyjna
Wydaje się, że art. 39 u.z.l. jest niezgodny z art. 53 

ust. 1 i art. 30 Konstytucji RP przede wszystkim dla-
tego, że ustanawia bezwzględny i kategoryczny obo-
wiązek udzielania świadczeń niezgodnych z sumie-
niem lekarza w każdym przypadku niecierpiącym 
zwłoki, w zakresie wykraczającym daleko poza ko-
nieczność udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia 
życia lub poważnego zagrożenia zdrowia. Przepis ten 
bez dostatecznego podbudowania zasadami i wartoś-
ciami konstytucyjnymi, pomijając uwarunkowania 
systemowe i historyczne, narusza zasadę proporcjo-
nalnej ochrony konstytucyjnego prawa lekarza do 
działania zgodnie z własnym sumieniem oraz zasa-
dami etyki zawodowej. Przepis art. 39 u.z.l. zobo-
wiązuje do udzielania pomocy lekarskiej zarówno 
o charakterze leczniczym, jak i nieleczniczym. Bez-
względne ustawowe obowiązki lekarza nie powinny 
iść tak daleko, aby obejmowały czynności nieleczni-
cze oraz wszelkie czynności lecznicze, kwalifikowa-

 49 Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN nr 4/2013, 

cyt. wyżej; o „przywileju” mówi także E. Zielińska, komentarz 

do art. 39 (w:) tejże (red.), Ustawa…, dz. cyt., s. 554.
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ne tak tylko z uwagi na przeważający cel terapeutycz-
ny i leczniczy. Dla porównania art. 12 ustawy z 1950 r. 
o zawodzie lekarza50 stanowił, że lekarz posiadający 
prawo wykonywania zawodu ma obowiązek udzielać 
pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwło-
ka w jej udzielaniu mogłaby spowodować utratę ży-
cia lub kalectwo. W systemie społecznej gospodarki 
rynkowej, opartej na wolności zawodowej i gospo-
darczej, pozaumowne obowiązki podmiotów lecz-
niczych nie powinny wykraczać poza niezbędne 
minimum – przypadki bezpośredniego zagrożenia 
życia lub zdrowia. Wydaje się, że ani art. 68 Kon-
stytucji RP, ani żaden inny przepis konstytucyjny 
nie wymaga zagwarantowania dostępności świad-
czeń nieleczniczych, ani tym bardziej przyznania 
komukolwiek roszczeń skutecznych względem in-
dywidualnych praktyk lekarskich do udzielania ta-
kich świadczeń. Tym bardziej Konstytucja RP nie 
nakłada obowiązku udzielania świadczeń nielecz-
niczych, które stoją w sprzeczności z sumieniem le-
karza czy personelu pomocniczego. Obowiązki kon-
stytucyjne ustawodawcy zostały silnie ograniczone 
i ściśle zakreślone w art. 68 ust. 2 konstytucji (verba 
legis). Przepis ten wyraźnie przypisuje ustawodaw-
cy kompetencję ustalenia zakresu świadczeń finan-
sowanych ze środków publicznych. Oznacza to, że 
świadczenia nielecznicze mogą być udzielane także 
w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia, ale 
nigdy wbrew podstawowym dobrom osobistym pra-
cowników służby zdrowia i na podstawach kontrak-
towych, zapewniających ich finansowanie. Nie ma 
żadnych powodów, aby w każdym przypadku „nie-
cierpiącym zwłoki” lekarz zobowiązywany był do 
działania sprzecznego z jego sumieniem i to z mocy 
ustawy, np. w czasie wolnym. O wadliwości art. 39 
u.z.l. świadczy to, że przepis ten nieprawidłowo iden-
tyfikuje i rozstrzyga możliwy konflikt interesów: 
życia i zdrowia człowieka – z wolnością sumienia 
lekarza. Przepis ten wprawdzie słusznie przyznaje 
pierwszeństwo obowiązkowi ustawodawcy ochrony 
życia i zdrowia człowieka przed obowiązkiem ochro-
ny wolności sumienia personelu medycznego, ale 
idzie zdecydowanie za daleko, odsyłając ogólnie do 

 50 Ustawa z dnia 28 października 1950 r. o zawodzie lekarza 

(Dz.U. z 1950 r., nr 50, poz. 458 z późn. zm.).

art. 30 omawianej ustawy51. Skutek tego jest wszak 
taki, że lekarz musi działać wbrew swojemu sumie-
niu „w każdym innym przypadku niecierpiącym 
zwłoki”. Tak sformułowany przepis przekreśla kon-
stytucyjny obowiązek skutecznej ochrony sumienia 
lekarza, jego integralności moralnej, a w ostatecz-
ności także godności. Godzi tym samym w aktual-
ny na gruncie obowiązującej Konstytucji RP pogląd 
Trybunału Konstytucyjnego na temat minimalnego 
poziomu ochrony swobody sumienia52. 

Na marginesie prowadzonych rozważań można 
odnotować, że przepis art. 39 u.z.l. budzi także wąt-
pliwości z punktu widzenia gwarancji wolności wy-
boru i wykonywania zawodu przez lekarza. Etos tego 
zawodu wyraża się w trosce o dobro chorego, pole-
gającej na ochronie jego życia i zdrowia. Więcej, jak 
wynika z art. 2 KEL53, lekarz nie może posługiwać 
się wiedzą i umiejętnością lekarską w działaniach 
sprzecznych z powołaniem lekarskim. Pojawia się 
pytanie: czy przepis ustawy powinien lekarza zmu-
szać do podejmowania działań sprzecznych z powo-
łaniem? Tego rodzaju przepis nie tylko zniekształca 
podstawowy kanon zawodowy, ale eliminuje z za-
wodu osoby o wrażliwości etycznej, kierujące się 
sumieniem. Godzi on więc w rzeczywistą wolność 
studentów medycyny do wyboru tego zawodu oraz 
wolność lekarza, gdyż zmusza go z powodów świato-
poglądowych, nie zaś profesjonalnych, do rezygnacji 
z wykonywania zawodu. Tym samym przepis tego 
rodzaju godzi w podstawy pluralistycznego i demo-
kratycznego społeczeństwa.

Ponadto art. 39 ustawy jest niezgodny z art. 53 
ust. 1 Konstytucji RP, wprowadza bowiem prawny 
obowiązek pomocnictwa w uzyskaniu świadcze-
nia niegodziwego. Aby lekarz mógł chronić swoją 
integralność moralną przed przymusem działania 
sprzecznego z sumieniem, musi najpierw podjąć się 

 51 R. Kubiak, Prawo…, dz. cyt., s. 224–225.

 52 Orzeczenie TK z dnia 15 stycznia 1991 r., U 8/90; B. Banaszak, 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 

2012, s. 323.

 53 Kodeks etyki lekarskiej – uchwała Nadzwyczajnego II Krajo-

wego Zjazdu Lekarzy z 14 grudnia 1991 (z późn. zm.), http://

www.nil.org.pl/dokumenty/kodeks-etyki-lekarskiej (dostęp 

3 marca 2014 r.).
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pomocy i to „realnej” w uzyskaniu świadczenia nie-
moralnego. Tak sformułowany przepis chroni ilu-
zorycznie wolność sumienia, a faktycznie zawsze 
uniemożliwia ochronę sumienia. Pomoc w czynie 
ocenianym nagannie ma dokładnie tę samą ujem-
ną wartość moralną i prawną co czyn sprawcy, po-
mocnik zaś jest karany w tych samych granicach co 
bezpośredni sprawca54. Jak już wskazano, z obowiąz-
ku tego lekarz nigdy nie może się zwolnić, nie może 
bowiem skierować pacjenta choćby do Narodowego 
Funduszu Zdrowia (verba legis: „u innego lekarza lub 
w podmiocie leczniczym”). Obowiązek ten dotyczy 
wszystkich świadczeń zdrowotnych, zarówno lecz-
niczych, jak i nieleczniczych. W tym zakresie przepis 
art. 39 u.z.l. czyni z lekarza gwaranta („realne moż-
liwości”) osiągnięcia niegodziwego skutku i przekre-
śla istotę prawa do powstrzymania się od działania 
sprzecznego z własnym sumieniem55, naruszając nie 
tylko art. 31 ust. 3 zdanie 2, lecz także art. 30 kon-
stytucji oraz art. 2 konstytucji. Przepis ten, tworząc 
iluzję ochrony wolności sumienia, staje się pułapką 
dla lekarza, godzi w zasadę zaufania wywodzoną 
z art. 2 konstytucji. 

Wątpliwości konstytucyjne budzi także art. 39 
u.z.l., w zakresie, w jakim zobowiązuje lekarza do 
uzasadniania swojego rozstrzygnięcia światopoglą-
dowego i odnotowywania tego faktu w dokumentacji 
medycznej oraz uprzedniego pisemnego informowa-
nia pracodawcy o zamiarze skorzystania z prawa do 
odmowy działania sprzecznego z własnym sumie-
niem. Przepis ten wymusza ujawnienie względem 
pracodawcy i innych osób poglądów moralnych i re-
ligijnych, a nawet zmusza lekarza do uzasadnienia 
tych poglądów. Biorąc pod uwagę kontekst zasto-
sowania tego przepisu, nie można uznać, że lekarz 
dobrowolnie ujawnia swój światopogląd, poglądy 
moralne czy religijne. Przeciwnie, treść art. 39 u.z.l. 
zmusza go do ujawnienia światopoglądu pod rygo-

 54 A. Zoll, Charakter prawny…, dz. cyt., s. 103.

 55 L. Bosek, Klauzula sumienia…, dz. cyt., s. 108.

rem odpowiedzialności pracowniczej, cywilnej i za-
wodowej. Skutkuje to kolizją z zakazem ustalonym 
w art. 53 ust. 7 i art. 2 Konstytucji RP. Wydaje się, że 
nałożenie obowiązku pisemnego uzasadniania swo-
jego rozstrzygnięcia światopoglądowego na piśmie 
oraz dodatkowo informowania na piśmie pracodaw-
cy jest oczywiście zbędne, niekonieczne i niepropor-
cjonalne, gdyż albo zachodzi sytuacja bezpośrednie-
go zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta, i wówczas 
lekarz musi udzielić pomocy, albo uzasadnianie sta-
nowiska światopoglądowego i informowanie o nim 
pracodawcy jest całkowicie zbędne, gdyż pacjent 
może uzyskać świadczenie u innego lekarza lub w in-
nym podmiocie leczniczym, a przede wszystkim le-
karza z tym pacjentem nie łączy (nie powinien łą-
czyć) żaden stosunek prawny. Tak sformułowany 
przepis może być zresztą przyczyną dyskryminacji 
lekarza z powodów światopoglądowych. 

Wnioski
Podsumowując, prawo osobiste do odmowy dzia-

łania sprzecznego z własnym sumieniem jest prawem 
chronionym nie tylko przez prawo cywilne, prawo 
pracy i prawo karne, lecz także przez Konstytucję RP 
i prawo międzynarodowe. 

Prawo to zostało naruszone przez normy zawarte 
w art. 39 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty: przez to, że nakładają na 
lekarza obowiązek wykonania niezgodnego z jego 
sumieniem świadczenia zdrowotnego, pomimo że 
zwłoka w udzieleniu tego świadczenia nie spowo-
dowałaby niebezpieczeństwa utraty życia, ciężkiego 
uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia; 
przez to, że nakładają na lekarza obowiązek wska-
zania realnej możliwości uzyskania tego świadcze-
nia u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym; 
przez to, że zmuszają lekarza do pisemnego ujaw-
nienia pracodawcy i innym osobom własnego świato-
poglądu lub przekonań, zobowiązując go do uzasad-
niania swojego rozstrzygnięcia światopoglądowego 
w dokumentacji medycznej. 


