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wencji Rady Europy z 4 kwietnia 1997 r. z Oviedo o ochronie praw 
człowieka i godności istoty ludzkiej w dziedzinie zastosowania bio-
logii i medycyny.  W 2015 r. pracę nad wprowadzeniem do porządku 
prawnego instytucji pełnomocnictwa medycznego podjęła Komisja 
Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego. Jednakże wraz z jej odwołaniem 17 
grudnia 2015 r. prace nad ustawą zostały zawieszone. W 2016 roku 
starania na rzecz wprowadzenia instytucji podjęła jeszcze Polska 
Grupa Robocza ds. Problemów Etycznych Końca Życia. Wydała ona 
stanowisko, w którym przedstawiła wypracowywane od 2008 roku 
propozycje postępowania w przypadku braku możliwości podejmo-
wania świadomych decyzji przez pacjenta. Wskazywało ono również 
zasady powoływania pełnomocnika medycznego, jego zadania, za-
kres odpowiedzialności i implementowało rozwiązania zapropono-
wane w Rekomendacji Rady Europy z 2009 roku. Poparcie dla tej 
inicjatywy wyraziła Naczelna Rada Lekarska w Stanowisku z dnia 4 
listopada 2016 r. w sprawie stworzenia w polskim prawie instytucji 
pełnomocnictwa medycznego. Problem braku regulacji instytucji 
dostrzegł także Rzecznik Praw Obywatelskich – Adam Bodnar. Wy-
stosował on dnia 5 marca 2018 roku pismo do Ministra Zdrowia 
z prośbą o podjęcie działań legislacyjnych mających na celu prawne 
uregulowanie instytucji pełnomocnictwa medycznego. 

Pomimo podjętych dotychczas starań, w polskim porządku 
prawnym w dalszym ciągu brakuje regulacji instytucji pełnomocnic-

Wstęp

Założeniem pełnomocnictwa medycznego jest umożliwienie 
pacjentowi wyboru osoby, która w razie jego niezdolności do sa-
modzielnego podejmowania decyzji albo rezygnacji z uzyskiwania 
informacji na temat jego stanu zdrowia, byłaby umocowana do po-
dejmowania decyzji medycznych w jego imieniu. 

Na kontynencie europejskim instytucja pełnomocnictwa me-
dycznego została uregulowana w większości państw Europy Zachod-
niej, a ponadto w Norwegii, Serbii oraz na Węgrzech. Na świecie 
funkcjonuje również w Australii, Chinach, Japonii, Gruzji, Korei Po-
łudniowej, Republice Południowej Afryki, Stanach Zjednoczonych 
Ameryki oraz Kanadzie (Szeroczyńska i in. 2016: 103). W Polsce 
pełnomocnictwo medyczne nie zostało wprowadzone do porządku 
prawnego. Na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się jednak inicjaty-
wy zarówno ze strony rządowej jak i pozarządowej, sugerujące pilną 
potrzebę wprowadzenia do polskiego porządku prawnego instytucji 
pełnomocnictwa medycznego. 

Jednym z pierwszych projektów ustawy, który miał porządko-
wać przepisy dotyczące wyrażania zgody i sprzeciwu na leczenie, 
była propozycja wysunięta w 2013 r. przez grupę prawników i le-
karzy związanych z Warszawskim Hospicjum dla Dzieci. Projekt był 
odpowiedzią na przygotowywaną przez polski rząd ratyfikację Kon-
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Instytucja pełnomocnictwa medycznego nie została wpro-
wadzona do polskiego porządku prawnego, pojawiają się jednak 
liczne postulaty sugerujące pilną potrzebę jej unormowania. Celem 
artykułu jest zbadanie dopuszczalności ustanawiania pełnomocni-
ka medycznego na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu 
cywilnego oraz analiza potrzeby i proponowanych sposobów jego 
uregulowania. Z przeprowadzonych rozważań wynika, że przepisy 
prawa cywilnego dopuszczają możliwość ustanawiania pełnomoc-
ników medycznych. Nie chronią one jednak w pełni autonomii 
pacjentów, dlatego wprowadzenie szczegółowych przepisów nor-
mujących instytucję pełnomocnictwa medycznego wydaje się być 
konieczne.
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twa medycznego. Nierozwiązana pozostaje więc kwestia powoływania 
pełnomocników medycznych, a także ich wpływu na decyzje lekarzy.

Przedmiotowy artykuł ma na celu przeanalizowanie dopusz-
czalności zastosowania przepisów prawa cywilnego do ustanawiania 
pełnomocników medycznych, jak i zaprezentowanie możliwych roz-
wiązań legislacyjnych w oparciu o Rekomendację Rady Europy nr 11 
z 2009 roku oraz stanowisko Polskiej Grupy Roboczej ds. Problemów 
Etycznych Końca Życia.

Pełnomocnictwo medyczne w świetle przepisów 
Kodeksu Cywilnego

W literaturze prawniczej i lekarskiej pojawiają się liczne zdania 
na temat niedopuszczalności ustanawiania pełnomocników me-
dycznych (Citowicz 2007: 41). Oba środowiska wskazują, że brak re-
gulacji ustawowych odnoszących się explicite do pełnomocnictwa 
medycznego świadczy o niemożności zastosowania takiej instytucji. 
Przeciwnicy dopuszczenia pełnomocnictwa medycznego na kanwie 
przepisów Kodeksu cywilnego przedstawiają na poparcie swojego 
stanowiska następujące argumenty:

• uprzednie oświadczenie pacjenta nie stanowi oświadczenia 
woli w rozumieniu prawa cywilnego, a co za tym idzie nie 
mają do niego zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego 
(Smyk 2017: 128),

• w Ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Ustawa o za-
wodzie lekarza i lekarza dentysty, tekst jedn. Dz.U. 2005 r. Nr 
226, poz. 1943) w kręgu podmiotów uprawnionych do podej-
mowania zgody zastępczej w imieniu pacjenta nie został wy-
mieniony pełnomocnik, dlatego zgodnie z artykułem 95 §1 Ko-
deksu cywilnego, względem pełnomocnika regulacja stanowi 
ustawowy wyjątek od zasady działania przez przedstawiciela.

Odnosząc się do argumentu pierwszego, należy zauważyć, że 
podana problematyka była przedmiotem wyroków Sądu Najwyższe-
go. W orzeczeniu z dnia 11 kwietnia 2006 r. Sąd Najwyższy przyjął, iż 
uprzednie oświadczenie pacjenta stanowi przejaw woli podobny do 
oświadczenia woli (Wyrok SN z 11.04.2006 r., I CSK 191/05, Lex nr 
274261). W związku z tym uznał, że przepisy dotyczące oświadczeń 
woli oraz czynności prawnych mogą w tej sytuacji znaleźć zastoso-
wanie. Nie odniósł się przy tym do możliwości stosowania przepisów 
dotyczących powołania i kompetencji pełnomocnika, pozostawiając 
kwestię dopuszczalności zastosowania przepisów prawa cywilnego 
o pełnomocnictwie w dalszym ciągu nierozwiązaną. Wątpliwości 
nie pozostawił za to Sąd Najwyższy w orzeczeniach podjętych 17 
grudnia 2004 roku (Wyrok SN z 17.12.2004 r., II CK 303/04, Lex nr 
157493), 8 lipca 2010 roku (Wyrok SN z 8.07.2010 r., II CSK 117/10, 
Lex nr 602677) oraz 13 maja 2015 roku (Uchwała SN z 13.05.2015 r., 
III CZP 19/15, Lex nr 1679823), w których składy orzekające stanęły 
na stanowisku, że oświadczenie pacjenta w postaci zgody stanowi 
oświadczenie woli. Podsumowując, o ile pierwsze z przywołanych 
orzeczeń mogło budzić pewne wątpliwości interpretacyjne w kon-
tekście zastosowania przepisów o pełnomocnictwie do instytucji 
pełnomocnictwa medycznego, o tyle pozostałe orzeczenia, repre-
zentując dominujący pogląd w orzecznictwie, jednoznacznie wska-
zują, że przepisy Kodeksu cywilnego można stosować do ustanawia-
nia pełnomocników medycznych.

Argument drugi można podważyć, dokładnie analizując kodek-
sowe przepisy dotyczące pełnomocnictwa. Przepisy polskiego pra-
wa cywilnego w art. 95 §1 stanowią, że - z zastrzeżeniem wyjątków 
w ustawie przewidzianych albo wynikających z czynności prawnej 
- można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela (Ustawa 
Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., tekst jedn. Dz.U. 1964, poz. 
93 ze zm.). Zgodnie z przywołanym przepisem co do zasady czynno-
ści prawnej można dokonać przez przedstawiciela. Wyłączenie możli-
wości ustanowienia pełnomocnika powinno natomiast być wyraźnie 
zaznaczone w ustawie (Szeroczyńska 2010: 136-137) bądź wynikać 
z charakteru czynności prawnej. W ustawie o zawodach lekarza i le-
karza dentysty wymienia się osobę przedstawiciela ustawowego oraz 
sąd opiekuńczy jako podmioty władne do udzielenia zgody zastępczej 
za pacjenta. Brak jest jednak jakichkolwiek regulacji, które zakazywały 
pełnomocnikowi wyrażania zgody zastępczej. W związku z powyższym 
nie można przyjmować, że pełnomocnik objęty jest wyłączeniem 
ustawowym, albowiem quod lege non prohibitum, licitum est. 

Dopuszczalność ustanowienia pełnomocnictwa medycznego 
na podstawie obowiązujących przepisów potwierdził także Sąd 
Najwyższy po rozpoznaniu pytania prawnego skierowanego przez 
Sąd Okręgowy w uchwale z dnia 13 maja 2015 roku (Uchwała SN 
z 13.05.2015 r., III CZP 19/15, Lex nr 1679823). W sentencji wyro-
ku Sąd Najwyższy uznał, że przedstawiciel ustawowy małoletniego 
dziecka może udzielić pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia 
o wyrażeniu zgody na metodę leczenia lub diagnostyki oraz zabieg. 
Mimo że wyrok został wydany w stosunku do specyficznego stanu 
faktycznego, znajduje on zastosowanie do poruszanych problemów. 
Z wnioskowania a maiori ad minus wynika bowiem, że skoro rodzic 
będący przedstawicielem ustawowym dziecka może ustanowić peł-
nomocnika medycznego, to tym bardziej taką możliwość ma pacjent 
posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. W uzasadnieniu 
do wyroku skład orzekający przyjął ponadto za dozwolone ustano-
wienie pełnomocnictwa do poszczególnej czynności oraz pełnomoc-
nictwa rodzajowego w przypadku leczenia periodycznego, które wy-
maga powtarzalnych zabiegów lub diagnostyki. Wykluczył przy tym 
możliwość zastosowania pełnomocnictwa ogólnego, tłumacząc że 
obejmuje ono umocowanie do dokonywania czynności zwykłego za-
rządu, a podejmowanie decyzji związanych z wyrażaniem zgody na 
zabieg medyczny należy bezapelacyjnie zakwalifikować do czynności 
przekraczających zakres zwykłego zarządu. Sąd Najwyższy przyjął 
zgodnie z powyższym, że uprzednie oświadczenie pacjenta stanowi 
oświadczenie woli w rozumieniu prawa cywilnego, a brak wskazania 
w Ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty pełnomocnika jako 
osoby, która może udzielić zgody na zabieg, nie jest równoznaczne 
z zakazem udzielenia pełnomocnictwa. 

Na podstawie powyższych argumentów należy uznać, że w ak-
tualnym stanie prawnym możliwe jest ustanowienie pełnomocnika 
medycznego. 

Postulaty wprowadzenia 
pełnomocnictwa medycznego

Chociaż w oparciu o obowiązujące przepisy dopuszczalne jest 
ustanowienie pełnomocnika medycznego, w praktyce z możliwości 
tej pacjenci nie korzystają. Brak jest bowiem szczegółowych prze-
pisów wskazujących, w którym momencie dochodzi do aktualizacji 
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pełnomocnictwa, jaki jest jego zakres, w jaki sposób można go  od-
wołać, a przede wszystkim jakie są metody kontroli działalności decy-
zyjnej pełnomocnika oraz czy jego decyzje mogą być kwestionowane. 

Z tego powodu w sprawach z zakresu udzielania zgody zarówno 
sądy, jak i szpitale odwołują się w dalszym ciągu do artykułów 32-34 
Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Jakuszewicz 2012: 
61). W art. 34 ust. 3 stanowi on, że w stosunku do osoby małolet-
niej, ubezwłasnowolnionej lub niezdolnej do świadomego wyraże-
nia pisemnej zgody, lekarz może wykonać zabieg lub zastosować 
metodę leczenia bądź diagnostyki po uzyskaniu zgody przedstawi-
ciela ustawowego, a w braku takiej osoby po uzyskaniu zezwolenia 
sądu opiekuńczego (Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty 
z dnia 5 grudnia 1996 r., tekst jednolity Dz.U. z 1997 r., poz. 152). 
W stosunku do osób posiadających przedstawiciela ustawowego tj. 
osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych takie rozwiązanie jest 
w pełni uzasadnione. Przedstawiciel ustawowy ma bowiem co do 
zasady najlepsze rozeznanie, jaka decyzja powinna zostać podjęta 
dla dobra dziecka lub ubezwłasnowolnionego. Problem pojawia się 
jednak, gdy mamy do czynienia z osobą pełnoletnią, posiadającą 
pełną zdolność do czynności prawnych. Względem  takiej osoby, 
w razie utraty możliwości wyrażenia świadomej zgody, władnym 
do jej wydania pozostaje sąd opiekuńczy. W teorii lekarz powinien 
zwracać się do sądu o zgodę za każdym razem, kiedy zaistniałaby 
potrzeba wykonania zabiegu, badania bądź przeprowadzenia lecze-
nia. Nie ma w takiej sytuacji zgodnie z literą prawa możliwości, aby 
lekarz wnioskował o udzielenie zgody do rodziny pacjenta. Takie 
rozwiązanie w praktyce okazuje się kompletnie niefunkcjonalne. 
Utrudnia ono w dużej mierze działalność lekarzy i niepotrzebnie 
angażuje w proces decyzyjny sąd. Zabieganie o zgodę sądu powin-
no być ostatecznością.

Kolejny aspekt to problem odpowiedniego odzwierciedlenia 
woli pacjenta. W przypadku, kiedy pacjent nie może samodzielnie 
podjąć decyzji o leczeniu, sąd uzyskuje kompetencję do rozstrzy-
gania o zgodzie. Najczęściej kieruje się on jednak opinią lekarza. 
Rzadko ma przy tym możliwości dogłębnej analizy stosunku pacjen-
ta do konkretnych zabiegów medycznych. Zachodzi więc niebezpie-
czeństwo, że autonomia pacjenta nie będzie należycie chroniona. 

Reasumując, gdyby uregulować instytucje pełnomocnictwa me-
dycznego, osoby z pełną zdolnością do czynności prawnych mogłyby 
zawczasu ustanowić zaufaną osobę bliską pełnomocnikiem, w ten 
sposób mając poczucie, że ich wola w przyszłości będzie szanowana 
i respektowana. Ponadto, odciążone zostałyby sądy i lekarze. 

Pełnomocnictwo medyczne w myśl Rekomendacji nr 
11 Rady Europy i stanowiska Polskiej Grupy 

ds. Problemów Etycznych Końca Życia 

W związku z zauważalną potrzebą uregulowania w polskim po-
rządku prawnym instytucji pełnomocnictwa medycznego (Pacian 
2014: 171), należałoby się zastanowić nad możliwymi rozwiązaniami 
legislacyjnymi. Zgodnie z Rekomendacją nr 11 Rady Europy z 2009 
roku można przedstawić, jakie przesłanki dotyczące wprowadzenia 
instytucji pełnomocnictwa medycznego stawiają dokumenty unij-
ne. Rekomendację można uzupełnić o stanowisko Polskiej Grupy 
Roboczej ds. Problemów Etycznych Końca Życia i zaprezentować 
całościowo proponowaną regulację. 

W myśl Rekomendacji i stanowiska Polskiej Grupy Roboczej, 
pełnomocnik powinien być wybierany bezpośrednio przez pacjen-
ta. Obligatoryjnie musiałby posiadać pełną zdolność do czynności 
prawnych. Podobnie mocodawca musiałby mieć w chwili ustana-
wiania pełnomocnika pełną zdolność do czynności prawnych i nie 
mógłby przy tym znajdować się w stanie wyłączającym faktyczną 
zdolność do podjęcia i wyrażenia swobodnego oraz świadomego 
oświadczenia woli. Pełnomocnictwo powinno zostać stwierdzone pi-
smem i zawierać dokładnie opisane obszary, w których pełnomocnik 
byłby uprawniony do działania w imieniu mocodawcy oraz wyraźnie 
podkreślać, że zaczyna obowiązywać w momencie utraty przez mo-
codawcę faktycznej zdolności do podejmowania lub komunikowania 
decyzji o walorze prawnym. Na wzór rozwiązań z Kodeksu cywilnego 
za dopuszczalne uznawałoby się również udzielenie pełnomocnic-
twa ustnego. Niezależnie od formy pełnomocnik powinien wyrazić 
zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa. Nie musiałaby ona być wyra-
żona przy sporządzaniu pełnomocnictwa, jednakowoż obligatoryj-
ne byłoby jej dołączenie w momencie doręczenia pełnomocnictwa 
lekarzowi. Umożliwiłoby to pełnomocnikowi podjęcie swobodnej 
i świadomej decyzji. 

Pełnomocnictwo aktualizowałoby się wraz z utratą przez pa-
cjenta kompetencji decyzyjnych bądź też z chwilą wyrażenia przez 
pacjenta woli nieinformowania go o własnym stanie zdrowia. Głów-
nym zadaniem stojącym przed pełnomocnikiem byłoby w takiej 
sytuacji odzwierciedlenie rzeczywistego i zarazem subiektywnego 
stanowiska pacjenta (Szeroczyńska i in. 2016: 103). W sprawowaniu 
swojej funkcji powinien on podejmować decyzje zgodne z najlep-
szym obiektywnym dobrem pacjenta. Zgoda bądź sprzeciw wyra-
żony przez pełnomocnika zastępowałby wolę pacjenta. Z związku 
z tym lekarze byliby związani decyzją pełnomocnika. Pełnomocnik 
jednak, zgodnie z zasadą poszanowania autonomii woli pacjenta, 
nie mógłby podejmować prawnie relewantnych decyzji w imieniu 
mocodawcy w kwestiach uregulowanych w uprzednich oświadcze-
niach woli. Czas trwania pełnomocnictwa powinien być uzależniony 
od woli pacjenta. Dopuszczalne byłoby zarówno pełnomocnictwo 
nieograniczone czasowo, jak i na czas określony. Prawo do odwoła-
nia pełnomocnictwa powinno przysługiwać w dowolnej formie obu 
stronom stosunku prawnego, a jego realizacja powinna być możli-
wa w każdym czasie. Kontrola podejmowanych przez pełnomocnika 
działań byłaby sprawowana na zasadzie nadzoru  (Kociucki 2011: 
270 i nn.). Lekarz opiekujący się mocodawcą byłby właściwy do 
zawiadomienia sądu, który mógłby w uzasadnionych przypadkach 
pełnomocnika odwołać (Szeroczyńska i in. 2016: 110).

Postulowane rozwiązania przedstawiają kompleksową propozy-
cję regulacji instytucji pełnomocnictwa medycznego. W pełni reali-
zują prawo każdego człowieka do decydowania o własnym zdrowiu. 
Zabezpieczają interesy i prawa osób niezdolnych do podejmowania 
świadomych decyzji. Popierane są zarówno przez Naczelną Radę 
Lekarską jak i Rzecznika Praw Obywatelskich, dlatego też mogłyby 
stanowić wstęp do szerszej debaty publicznej. 

Podsumowanie

Po przeprowadzeniu analizy przepisów Kodeksu cywilnego 
i Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty należy uznać, że 
w obecnym stanie prawnym dopuszczalne jest ustanowienie peł-
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nomocnika medycznego w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. 
Stanowisko to zostało potwierdzone przez Sąd Najwyższy w uchwale 
z dnia 13 maja 2015 roku. 

Mając powyższe na uwadze, trzeba jednak podkreślić, iż praw-
na regulacja oświadczeń pro futuro znacznie wzmocniłaby ochro-
nę praw pacjenta (Janiszewska 2009: 60). Pozwoliłaby bowiem na 
realizację zasady autonomii woli pacjenta i zapewniała możliwość 
uzyskania w odpowiednim terminie zgody na podjęcie przez leka-
rza działań medycznych. Co więcej stanowiłaby wypełnienie założeń 
podpisanej przez Polskę Konwencji Rady Europy o ochronie praw 
człowieka i godności istoty ludzkiej w dziedzinie zastosowania bio-
logii i medycyny oraz wydanej przez Radę Europy Rekomendacji. 
Zatem de lege ferenda należy dążyć do uregulowania instytucji peł-
nomocnictwa medycznego w polskim porządku prawnym (Syska 
2013: 51).
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