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Mediator w postępowaniu z zakresu odpowiedzialności
zawodowej lekarzy

Usta wa z dnia 2 grud nia 2009 r. o izbach le kar skich wpro wa dzi ła do po stę po wa -
nia z za kre su od po wie dzial no ści za wo do wej le ka rzy no wą in sty tu cję me dia to ra.
Zgod nie z art. 113 usta wy o izbach le kar skich, rzecz nik od po wie dzial no ści za -

wo do wej w cza sie po stę po wa nia wy ja śnia ją ce go al bo sąd le kar ski w cza sie po stę po wa nia
przed są dem le kar skim mo że skie ro wać spra wę do po stę po wa nia me dia cyj ne go mię dzy po -
krzyw dzo nym i ob wi nio nym. Jak za tem wi dać in sty tu cja me dia to ra ma słu żyć po jed na niu
po krzyw dzo ne go (naj czę ściej pa cjen ta) z le ka rzem, któ re mu za rzu ca się dzia ła nie nie zgod -
ne z ety ką le kar ską lub prze pi sa mi pra wa. 

Po krzyw dzo nym w po stę po wa niu z za kre su od po wie dzial no ści za wo do wej le ka rzy jest
oso ba fi zycz na, oso ba praw na lub jed nost ka or ga ni za cyj na nie po sia da ją ca oso bo wo ści praw -
nej, któ rej do bro praw ne zo sta ło bez po śred nio na ru szo ne lub za gro żo ne przez prze wi nie -
nie za wo do we. Naj czę ściej po krzyw dzo nym jest pa cjent, ale oczy wi ście zgod nie z de fi ni -
cją przed sta wio ną po wy żej po krzyw dzo nym mo że być in ny le karz, a na wet szpi tal, w któ -
rym ob wi nio ny le karz pra cu je.

Zgod nie z art. 113 ust. 1 usta wy o izbach le kar skich, me dia cja mo że zo stać zle co -
na na wnio sek stron lub za ich zgo dą, dla te go usta le nie, kto jest po krzyw dzo nym w spra -
wie jest wa run kiem ko niecz nym skie ro wa nia spra wy do me dia to ra przez rzecz ni ka od po -
wie dzial no ści za wo do wej lub sąd le kar ski. Bez usta le nia, kto jest po krzyw dzo nym me dia -
cja nie mo że być bra na pod uwa gę, sko ro do me dia cji mo gą tra fiać spra wy tyl ko po uzy -
ska niu zgo dy po krzyw dzo ne go.

Bez zgo dy stron, tj. ob wi nio ne go le ka rza i po krzyw dzo ne go, rzecz nik od po wie dzial -
no ści ani sąd le kar ski nie ma ją pra wa skie ro wać spra wy do po stę po wa nia me dia cyj ne go. W ra -
zie gdy stro ny nie wy ra zi ły zgo dy na skie ro wa nie spra wy do me dia to ra rzecz nik od po wie -
dzial no ści ani sąd le kar ski nie mo gą skie ro wać spra wy do me dia to ra „dla pró by” li cząc na to,
że przed me dia to rem uda się na kło nić stro ny do wy ra że nia zgo dy na me dia cję.

W ra zie uzy ska nia zgo dy stron na me dia cję rzecz nik od po wie dzial no ści za wo do wej lub
sąd le kar ski mo że skie ro wać spra wę do me dia to ra. 

Me dia to rem jest oso ba wska za na przez okrę go wą ra dę le kar ską. Me dia to rem mu si być
le karz god ny za ufa nia. Usta wa nie pre cy zu je o ja kie za ufa nie cho dzi, na le ży są dzić, że cho -
dzi o oso bę o wy so kich wa lo rach mo ral nych i nie po szla ko wa nej opi nii. 

Me dia to rem nie mo że być rzecz nik od po wie dzial no ści za wo do wej, je go za stęp ca oraz
czło nek są du le kar skie go. Me dia tor po wo ła ny przez okrę go wą ra dę le kar ską dzia ła
przy da nej izbie le kar skiej i dla te go ani rzecz nik od po wie dzial no ści za wo do wej ani sąd le -
kar ski nie mo gą skie ro wać spra wy do me dia to ra dzia ła ją ce go przy in nej izbie le kar skiej, chy -
ba że po krzyw dzo ny lub ob wi nio ny wno szą o po wo ła nie me dia to ra z in nej izby lub w da -
nej sy tu acji me dia tor jest wy łą czo ny ze spra wy z uwa gi na kon flikt in te re sów (np. jest mę -
żem/żo ną ob wi nio ne go le ka rza). 

Po stę po wa nie me dia cyj ne nie po win no trwać dłu żej niż 2 mie sią ce, a je go okre su nie
wli cza się do cza su trwa nia po stę po wa nia wy ja śnia ją ce go przed rzecz ni kiem od po wie dzial -
no ści za wo do wej.

Ja ko naj waż niej sze za sa dy po stę po wa nia me dia cyj ne go wy mie nia się:
1. do bro wol ność – stro ny nie mo gą być zmu szo ne do pod da nia się me dia cji
2. bez stron ność – me dia tor nie po pie ra żad nej ze stron, me dia tor nie zaj mu je sta no wi ska

w kwe stii wi ny stron. 
3. neu tral ność – me dia tor nie po wi nien do ko ny wać oce ny za war tej przez stro ny ugo dy pod ką -

tem jej słusz no ści, nie po wi nien for mu ło wać oce ny, że ugo da jest krzyw dzą ca dla jed -
nej ze stron.
Ja kie prze słan ki po win na speł niać spra wa aby tra fi ła do me dia to ra? Prze pi sy pre cy zu ją tyl -

ko, że do me dia cji moż na skie ro wać każ dą spra wę, je śli stro ny wy ra zi ły zgo dę na po moc me -
dia to ra, sa ma de cy zja o skie ro wa niu spra wy do me dia cji na le ży jed nak do or ga nu pro wa dzą -

ce go po stę po wa nie – rzecz ni ka od po wie dzial -
no ści al bo są du le kar skie go. Uwa żam więc, że
osta tecz na de cy zja o skie ro wa niu spra wy
do me dia cji na le ży do or ga nu pro wa dzą ce go
po stę po wa nie. Po mi mo wnio sku stron o me -
dia cję rzecz nik od po wie dzial no ści i sąd le kar -
ski nie ma ją obo wiąz ku kie ro wać spra wy
do me dia to ra je śli uzna ją, że ro dzaj spra wy te -
go nie wy ma ga. Mi mo, że prze pi sy nie pre -
cy zu ją kie dy spraw nie kie ru je się do me dia -
cji, to w li te ra tu rze wy ra żo no w tej kwestii pew -
ne za pa try wa nia.

Uzna je się, że spra wa nie na da je się
do me dia cji w na stę pu ją cych przy pad kach:
– spraw ca jest wy so ce zde mo ra li zo wa ny,

od zna cza się ni skim po zio mem em pa tii, jest
bar dzo pry mi tyw ny, był wie lo krot nie ka ra -
ny za po dob ne czy ny po peł nio ne wcze śniej

– po krzyw dzo ny ma po sta wę nad mier nie
rosz cze nio wą, jest cał ko wi cie nie skłon ny
do kom pro mi su, wro go na sta wio ny
do spraw cy – gdy stan zdro wia psy chicz -
ne go jed nej ze stron nie po zwa la na świa -
do me za war cie ugo dy, tj. w sy tu acjach gdy
po krzyw dzo ny lub ob wi nio ny jest oso bą
cho rą psy chicz nie,

– jed na ze stron jest po zba wio na wol no ści,
wów czas prze pro wa dze nie me dia cji ze
wzglę dów tech nicz nych nie bę dzie moż -
li we,

– w spra wie wy stę pu je tak du ża licz ba po -
krzyw dzo nych, że nie ist nie je tech nicz -
na moż li wość prze pro wa dze nia me dia cji. 

Oma wia jąc in sty tu cję me dia to ra na le ży
od po wie dzieć na na stę pu ją ce dwa py ta nia:

1. ja kie za da nia ma do wy ko na nia me -
dia tor?

2. ja kie są kon se kwen cje za war cia ugo -
dy przed me dia to rem?

AD. 1 ZA DA NIA ME DIA TO RA

W świe tle art. 113 usta wy o izbach le -
kar skich, do po stę po wa nia me dia cyj ne go sto -
su je się od po wied nio prze pi sy Ko dek su po -
stę po wa nia kar ne go po świę co ne me dia cji.
Od po wie dzi na py ta nie pierw sze na le ży za -
tem po szu ki wać kie ru jąc się prze pi sa mi
i – przede wszyst kim – prak ty ką orzecz ni -
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czą są dów po wszech nych orze ka ją cych
w spra wach kar nych.

Me dia cja w pro ce sie kar nym po strze ga -
na jest ja ko po stę po wa nie ma ją ce za za da -
nie po szu ki wać za ła go dze nia kon flik tu po -
mię dzy spraw cą a po krzyw dzo nym. Przyj mu -
je się, że me dia cja to pro ces ma ją cy do pro -
wa dzić do do bro wol ne go po ro zu mie nia
po mię dzy po krzyw dzo nym a spraw cą w ce -
lu na pra wie nia wy rzą dzo nych szkód ma te -
rial nych i mo ral nych przy po mo cy neu tral -
nej i bez stron nej oso by me dia to ra. W cza -
sie me dia cji po krzyw dzo ny mo że wy ra zić
swo je od czu cia, a spraw ca mo że ła go dzić
skut ki po peł nio ne go czy nu. O ile za da niem
są dów jest wy mie rze nie spraw cy ka ry za po -
peł nio ny czyn, o ty le za da -
niem me dia cji jest dą że nie
do trwa łe go wy ga sze nia
kon flik tu. 

Z tych ogól nych za ło -
żeń pły nie wnio sek, że
me dia cja ma słu żyć
przede wszyst kim za in te -
re so wa nym stro nom, mo -
że ona pro wa dzić do za -
ła go dze nia ist nie ją ce go
spo ru lub za po biec je go
dal szej eska la cji. Cza sa mi
me dia cja mo że zmniej -
szyć u po krzyw dzo ne go
po czu cie krzyw dy, szcze -
gól nie je śli spraw ca w obec no ści po krzyw -
dzo ne go oka zu je szcze re ubo le wa nie z po -
wo du po peł nio ne go czy nu.

Wy da je się jed nak, że me dia cja jest po -
moc na tak że dla or ga nów pro wa dzą cych po -
stę po wa nie, al bo wiem w prak ty ce wy od ręb -
nie nie te go, co jest in te re sem stron od te -
go, co jest in te re sem or ga nów pro wa dzą cych
po stę po wa nie często jest nie moż li we i nie -
ce lo we. Wo bec te go za traf ny uwa żam po -
gląd, że dzia ła nia me dia to ra ma ją słu żyć ca -
łe mu po stę po wa niu pro wa dzo ne mu w spra -
wie od po wie dzial no ści za wo do wej le ka rza.
W tej sy tu acji me dia tor mo że być po moc -
ny w za kre sie usta le nia sta nu fak tycz ne go
spra wy, i to przed me dia to rem stro ny mo -
gą wska zać na no we, nie zna ne do tych czas
do wo dy. Stro ny mo gą rów nież uści ślić
przed sta wio ny na wcze śniej szych eta pach po -
stę po wa nia stan fak tycz ny.

Przede wszyst kim jed nak stro ny mo gą
za wrzeć przed me dia to rem ugo dę, w któ -
rej okre ślą spo sób za koń cze nia kon flik tu 

i na pra wie nia wyrządzonych krzywd. Prze pi sy nie okre śla ją ja ka mo że być treść ugo dy, na -
le ży jed nak przy jąć, że w ugo dzie stro ny mo gą okre ślić, że spraw ca prze pro si po krzyw -
dzo ne go. Spraw ca mo że też zo bo wią zać się do usu nię cia szkód wy rzą dzo nych przez prze -
wi nie nie za wo do we np. bez płat nie do ko na na pra wy źle wy ko na nej pro te zy zę bo wej. Wąt -
pli wo ści mo że bu dzić fakt zapisania w ugodzie, że spraw ca zo bo wią zu je się za pła cić na rzecz
po krzyw dzo ne go od szko do wa nie w okre ślo nej kwo cie. Wąt pli wo ści bio rą się z te go, że
sąd le kar ski nie orze ka o od szko do wa niach na rzecz po krzyw dzo nych. Mi mo wska za nych
wąt pli wo ści, w mo jej oce nie do pusz czal ne jest za war cie w ugo dzie przed me dia to rem oświad -
cze nia stron o wy so ko ści od szko do wa nia, na le ży jed nak pa mię tać, że ani sąd le kar ski ani
rzecz nik od po wie dzial no ści nie ma ją upraw nień, aby do pro wa dzić do wy ko na nia ugo dy w za -
kre sie wy ko na nia za pła ty od szko do wa nia.

AD. 2 KON SE KWEN CJE ZA WAR CIA UGO DY PRZED ME DIA TO REM

Prze pi sy usta wy o izbach le kar skich nie okre śla ją ja kie są kon se kwen cje praw ne za war cia
ugo dy przed me dia to rem. Po ja wia się py ta nie, czy w ta kiej sy tu acji rzecz nik od po wie dzial -

no ści za wo do wej lub sąd le kar -
ski zo bo wią za ne są umo rzyć
po stę po wa nie i w re zul ta cie nie
do ko ny wać ska za nia ob wi nio ne -
go? Sko ro usta wa o izbach le -
kar skich kwe stii tej nie re gu lu -
je, na le ży za tem po sił ko wać się
re gu la cją ko dek su po stę po wa -
nia kar ne go. Uwa żam, że po -
zy tyw ny wy nik me dia cji mo że
w spo sób zróż ni co wa ny od -
dzia ły wać na to czą ce się po stę -
po wa nie. De cy zja, ja ki wa lor
praw ny nadać me dia cji na le ży
do or ga nów pro wa dzą cych po -
stę po wa nie. Z ca łą pew no ścią

w świe tle art. 53 § 3 Ko dek su po stę po wa nia kar ne go po zy tyw ny wy nik me dia cji wpły wa na wy -
miar ka ry, sąd mo że, wi dząc po jed na nie po krzyw dzo ne go i spraw cy, za sto so wać ka rę ła god -
niej szą niż ka ra zwy kle wy mie rza na za czyn da ne go ro dza ju.

Wy da je się, że w szcze gól nych oko licz no ściach spra wy i peł nym po jed na niu spraw cy z po krzyw -
dzo nym oraz bra ku szcze gól nie na gan nych skut ków spo łecz nych prze wi nie nia za wo do we go, po za -
war ciu ugo dy or gan pro wa dzą cy po stę po wa nie mo że umo rzyć je nie dą żąc do uka ra nia spraw cy.
My ślę, że moż li wość umo rze nia po stę po wa nia po za war ciu ugo dy mo gła by do ty czyć tych spraw,
w któ rych do szło do słow ne go kon flik tu mię dzy le ka rza mi, a czyn ten nie wy wo łał żad nych ne ga -
tyw nych skut ków dla pa cjen tów ani szpi ta la. Nie po dzie lam po glą du, że każ da sy tu acja, w któ rej
do szło do za war cia ugo dy po win na koń czyć się umo rze niem po stę po wa nia, nie po tra fię so bie wy -
obra zić sy tu acji, w któ rej szcze gól nie na gan ny czyn le ka rza na ru sza ją cy pod sta wo we za sa dy ety ki
le kar skiej mógł by po zo stać bez ka ry tyl ko z uwa gi na fakt, że po krzyw dzo ny po jed nał się ze spraw -
cą.

Au to ma tycz ne go umo rze nia po stę po wa nia wsku tek za war cia ugo dy przed me dia to rem
nie prze wi du je też ko deks po stę po wa nia kar ne go w czę ści po świę co nej po stę po wa niu uprosz -
czo ne mu, do któ re go od sy ła usta wa o izbach le kar skich. Nie znaj du ję tak że pod staw, aby
sto so wać ko deks po stę po wa nia kar ne go w czę ści po świę co nej po stę po wa niom w spra wach
z oskar że nia pry wat ne go, któ re prze wi du ją obo wią zek umo rze nia po stę po wa nia w ra zie po -
jed na nia się spraw cy z po krzyw dzo nym (art. 492 ko dek su po stę po wa nia kar ne go).

Mi chał Ko zik 

rad ca praw ny z Kan ce la rii Rad ców 

Praw nych Nicz pan, Tre fon, Pra sa łek s.c.
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