
Dowód czysto statystyczny – projekt badań 

 

Gary Wells (1992) dowodzi, Ŝe zastąpienie czysto statystycznego dowodu 

odpowiedzialności deliktowej pozwanego dowodem innego rodzaju, ale tak samo silnym 

(prawdopodobieństwa matematyczne i subiektywne równe dla obu dowodów) znacznie 

zwiększa odsetek wyroków na korzyść powoda. Zdaniem Wellsa świadczy to o 

psychologicznej niechęci do podejmowania decyzji opartych na czystej statystyce (przy czym 

brak u ludzi oporu wobec wykorzystywania informacji statystycznych juŜ przez kogoś 

przetworzonych). 

Podstawowym celem badań będzie próba replikacji wyników Wellsa z uŜyciem 

materiału zgodnego z polską procedurą cywilną. Wydaje się przy tym, Ŝe celowe jest 

zwiększenie mocy dowodów w porównaniu z badaniem Wellsa (z 80% do 90%) ze względu 

na prawdopodobnie odmienne od amerykańskich polskie standardy dowodzenia (?). 

Elementem oryginalnym będzie przedstawienie badanym dowodu czysto statystycznego 

w formie opinii/ustaleń biegłego (wniosek oparty na statystyce/statystyka ustalona przez 

biegłego), która wydaje się być w polskich procesach szczególnie skutecznym argumentem. 

Dowód z opinii biegłego (statystyka) mógłby teŜ być związany z obliczeniem siły dowodu 

złoŜonego – kombinacji proporcji podstawowej i trafności zeznań świadka (por. eksperyment 

z taksówkami). 

 

Zarys metody: 

• osoby badane: studenci prawa i studenci innych kierunków (matematyka, biologia, 

psychologia, biotechnologia... – tam gdzie mają statystykę, filozofia?), 

• narzędzia: 4 (?) wersje kazusu dot. sprawy o odszkodowanie przedstawione niŜej, 

• procedura: kaŜdy badany otrzyma (losowo) jedną z wersji kazusu i zostanie 

poproszony o podjęcie decyzji o odpowiedzialności pozwanego oraz oszacowanie 

prawdopodobieństwa jego winy (trafności wyroku); badany będzie teŜ mógł uzasadnić 

swój wyrok, 

• zmienne:  

o niezaleŜne: forma dowodu (rodzaj kazusu, grupa), ew. statystyczność dowodu 

(„czysta”/nie) x obecność opinii biegłego (jest/nie), kierunek studiów 

(prawo/inny), 

o zaleŜne: wyrok, oszacowanie trafności (prawdopodobieństwo subiektywne), 



• hipotezy: 

o wyroki na korzyść powoda oparte na dowodzie czysto statystycznym będą 

znacząco rzadsze niŜ takieŜ wyroki oparte na innych formach (?) równie 

silnego dowodu mimo nieróŜniących się oszacowań prawdopodobieństwa 

subiektywnego (efekt Wellsa zostanie zreplikowany), 

o dowód w formie opinii biegłego będzie skuteczniejszy od pozostałych 

dowodów (np. zeznań świadka), 

o ew. dowód czysto statystyczny w formie opinii biegłego jest skuteczniejszy od 

„zwykłego” dowodu czysto statystycznego i równie skuteczny jak inne 

dowody (w tym z opinii biegłego) o takiej samej sile, 

o znaczenie kierunku studiów (analiza ex post). 

 

KAZUSY 

Instrukcja: 

Przeczytaj proszę poniŜszy opis sprawy sądowej. Wyobraź sobie przy tym, Ŝe jesteś 

sędzią w tej sprawie, a twoim zadaniem jest podjęcie na podstawie dostępnych danych 

decyzji, czy powódce naleŜy się odszkodowanie od pozwanego szpitala. 

 

Dowód czysto statystyczny (p=90%): 

Janusz G. trafił do szpitala A z powodu choroby x. Ze względów proceduralnych został 

stamtąd po 2 godzinach przetransportowany do szpitala B, gdzie po 18 godzinach zmarł. 

Lekarz-patolog ustalił, Ŝe śmierć nastąpiła z powodu przedawkowania leku y 

(podawanego Januszowi G. w obu szpitalach, ale nie w czasie transportu), które mogło 

nastąpić w kaŜdym momencie od chwili, gdy Janusz G. został przyjęty do szpitala A. 

śona Janusza G. wniosła pozew o odszkodowanie przeciwko szpitalowi B, 

argumentując, Ŝe Janusz G. spędził w nim zdecydowaną większość [90%] okresu, w którym 

nastąpiło przedawkowanie. Na dowód przedstawiła dokumenty szpitalne stwierdzające, ile 

czasu Janusz G. przebywał w danym szpitalu. 

 

Dowód z zeznań świadka trafnego na 90%: 

Janusz G. trafił do szpitala A z powodu choroby x. Ze względów proceduralnych został 

stamtąd po 10 godzinach przetransportowany do szpitala B, gdzie po kolejnych 10 godzinach 

zmarł. 



Lekarz-patolog ustalił, Ŝe śmierć nastąpiła z powodu przedawkowania leku y 

(podawanego Januszowi G. w obu szpitalach, ale nie w czasie transportu), które mogło 

nastąpić w kaŜdym momencie od chwili, gdy Janusz G. został przyjęty do szpitala A. 

śona Janusza G. wniosła pozew o odszkodowanie przeciwko szpitalowi B. Powódka 

powołała na świadka siostrę Janusza G., która zeznała, Ŝe przebywała przy bracie przez cały 

czas jego pobytu w obu szpitalach i zauwaŜyła, Ŝe w szpitalu B jedna z kroplówek, przez 

które podawano jej męŜowi lek y, miała kolor czerwony, podczas gdy pozostałe miały kolor 

róŜowy (tak jak wszystkie kroplówki w szpitalu A). Zdaniem lekarzy czerwony kolor 

świadczy o przekroczeniu dopuszczalnego stęŜenia leku y.  

Na wniosek pozwanego szpitala przeprowadzono test, dzięki któremu ustalono, Ŝe 

siostra Janusza G. poprawnie odróŜnia kroplówkę z prawidłowym stęŜeniem leku od 

kroplówki ze stęŜeniem śmiertelnym w 9 na 10 [90%] prób. 

 

Dowód czysto statystyczny (p=90%) w formie opinii/ustaleń biegłego: 

Janusz G. trafił do szpitala A z powodu choroby x. Ze względów proceduralnych został 

stamtąd po 10 godzinach przetransportowany do szpitala B, gdzie po kolejnych 10 godzinach 

zmarł. 

Lekarz-patolog ustalił, Ŝe śmierć nastąpiła z powodu przedawkowania leku y 

(podawanego Januszowi G. w obu szpitalach, ale nie w czasie transportu), które mogło 

nastąpić w kaŜdym momencie od chwili, gdy Janusz G. został przyjęty do szpitala A. 

śona Janusza G. wniosła pozew o odszkodowanie przeciwko szpitalowi B.  

Powołany biegły (specjalista medycyny sądowej) uznał, Ŝe przedawkowanie nastąpiło 

właśnie w szpitalu B. Biegły ustalił bowiem, Ŝe w szpitalu tym kroplówki o niewłaściwym 

stęŜeniu sporządzane są 9 razy częściej niŜ w szpitalu A [Ŝe spośród wszystkich kroplówek 

przedawkowanych znalezionych w obu szpitalach 90% stanowią kroplówki szpitala B].  

 

Dowód z opinii biegłego, opartej na p=90%: 

Janusz G. trafił do szpitala A z powodu choroby x. Ze względów proceduralnych został 

stamtąd po 10 godzinach przetransportowany do szpitala B, gdzie po kolejnych 10 godzinach 

zmarł. 

Lekarz-patolog ustalił, Ŝe śmierć nastąpiła z powodu przedawkowania leku y 

(podawanego Januszowi G. w obu szpitalach, ale nie w czasie transportu), które mogło 

nastąpić w kaŜdym momencie od chwili, gdy Janusz G. został przyjęty do szpitala A. 

śona Janusza G. wniosła pozew o odszkodowanie przeciwko szpitalowi B.  



Powołany biegły (specjalista medycyny sądowej) uznał, Ŝe przedawkowanie nastąpiło 

właśnie w szpitalu B. Biegły ustalił bowiem, Ŝe sporządzający kroplówki dla Janusza G. w 

szpitalu B, dziewięciokrotnie pobrali ze szpitalnych zapasów dawkę leku w nadmiarze 

wystarczającym do sporządzenia kroplówki o śmiertelnym stęŜeniu, zaś w szpitalu A sytuacja 

taka miała miejsce tylko raz [ew. %].  

 

Dalsza instrukcja: 

Jeśli zapoznałeś się juŜ z powyŜszym tekstem (z którego moŜesz oczywiście wciąŜ 

korzystać), odpowiedz proszę na poniŜsze pytania (pamiętaj, Ŝe jesteś sędzią w tej sprawie!): 

1. Czy (jako sędzia) przyznałbyś powódce odszkodowanie od szpitala B?  

Określ (od 0 do 100%?) jak bardzo jesteś przekonany o trafności/sprawiedliwości 

słuszności swojego wyroku.  

2. Na jaką wartość (od 0 do 100%) szacujesz prawdopodobieństwo, Ŝe Janusz G. zmarł 

na skutek błędów popełnionych w szpitalu B? 

[u połowy badanych odwrotna kolejność pytań] 


