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Przesłanki odpowiedzialności

1. Szkoda

2. Wina 

3. Związek przyczynowy



Szkoda

• Uszczerbek majątkowy lub niemajątkowy w 
dobrach poszkodowanego

1. Szkoda majątkowa (na osobie, na mieniu)

2. Szkoda niemajątkowa (cierpienia, krzywda)



Naprawienie szkody

Szkoda niemajątkowa Zadośćuczynienie

Szkoda majątkowa Odszkodowanie



Szkoda majątkowa

1. Szkoda rzeczywista

- Koszty poniesione przez poszkodowanego w 
związku z wyrządzoną szkodą (np. koszty leczenia, 
uszczerbek na zdrowiu)

2. Utracone korzyści

- Dochody, które mógłby osiągnąć poszkodowany, 
gdyby do szkody nie doszło (np. utracone zarobki)



Odszkodowanie

1. Koszty

2. Renta

- Poszkodowany całkowicie lub częściowo utracił 
zdolność do pracy, zwiększyły się jego potrzeby, 
zmniejszyły się jego widoki na przyszłość



Przyczynienie się

Art. 362 k.c.

Jeżeli poszkodowany przyczynił się do 
powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek 
jej naprawienia ulega odpowiedniemu 
zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a 
zwłaszcza do stopnia winy obu stron.



Miarkowanie odszkodowania

Art. 440 k.c.

W stosunkach między osobami fizycznymi zakres 
obowiązku naprawienia szkody może być 
stosownie do okoliczności ograniczony, jeżeli ze 
względu na stan majątkowy poszkodowanego 
lub osoby odpowiedzialnej za szkodę wymagają 
takiego ograniczenia zasady współżycia 
społecznego.



Roszczenia w razie śmierci

1. Zwrot kosztów leczenia i pogrzebu

2. Renta na rzecz osób, wobec których 
zmarły miał obowiązek alimentacyjny 
(np. małżonka, dzieci) lub dobrowolnie 
łożył (np. rodzeństwo)

3. Odszkodowanie – znaczne pogorszenie 
sytuacji życiowej

4. Zadośćuczynienie – krzywda



Wina

1. Umyślna

2. Nieumyślna

1. Element subiektywny (niedbalstwo)

2. Element obiektywny (niewłaściwe zachowanie)

1. Zaniechanie 

2. Działanie 



Związek przyczynowy

• Związek pomiędzy zawinieniem 
lekarza a powstaniem szkody

• Adekwatny związek przyczynowy –
ponoszenie odpowiedzialności 
tylko za normalne następstwa 
działania lub zaniechania



Podstawy odpowiedzialności

1. Odpowiedzialność kontraktowa

- w oparciu o umowę łączącą sprawcę (lekarza) z 
poszkodowanym (pacjentem)

- Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

2. Odpowiedzialność deliktowa (z czynu 
niedozwolonego)

- Naruszenie przez sprawcę norm prawnych lub etycznych

2. Mieszana



Odpowiedzialność lekarza 
zatrudnionego

1. Na podstawie umowy o pracę

- Podstawą odpowiedzialności są przepisy Kodeksu 
pracy

2. Na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa 
kontraktowa, umowa zlecenia)

- Podstawą odpowiedzialności są przepisy Kodeksu 
cywilnego, ustawy o działalności leczniczej



Odpowiedzialność pracownika

• Nie ponosi odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną w trakcie wykonywania obowiązków
pracowniczych

• Odpowiedzialność względem pacjenta ponosi
wyłącznie pracodawca

Wyjątek: umyślne wyrządzenie szkody, 
niewypłacalność pracodawcy

• Pracodawca może domagać się od pracownika
zwrotu wypłaconego odszkodowania (max. 3-
miesięczne wynagrodzenie na dzień wyrządzenia
szkody) - regres



Odpowiedzialność pracownika

• Pracodawca nie może bez zgody pracownika
potrącić kwoty odszkodowania z wynagrodzenia

• Pracodawca nie może korzystać z regresu, jeżeli
nie wypłacił jeszcze odszkodowania (szkoda
hipotetyczna)

• Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia to
pracodawca musi w celu dochodzenia roszczenia
wystąpić do sądu o zapłatę

• W toku postępowania musi wykazać winę
pracownika i wysokość szkody



Odpowiedzialność 
zleceniobiorcy

• Co do zasady nieograniczona kwotowo (strony mogą ograniczyć
na gruncie umowy)

• Wszelkie wyłączenia odpowiedzialności lekarza nie są skuteczne
w stosunku do pacjenta

• Podmiot i lekarz ponoszą solidarną odpowiedzialność

• Poszkodowany decyduje, do kogo kieruje roszczenie (podmiot
leczniczy, lekarz, czy razem)

Art. 441 §3 k.c.

Ten, kto naprawił szkodę, za którą jest odpowiedzialny mimo
braku winy, ma zwrotne roszczenie do sprawcy, jeżeli szkoda
powstała z winy sprawcy.



Umowa o świadczenia 
zdrowotne

• Umowa nie ma charakteru umowy rezultatu, lecz
starannego działania (dyskusyjna medycyna estetyczna?)

• Obowiązkiem lekarza jest działanie z należytą
starannością, a nie osiągnięcie określonego efektu, który
może nie być zależny od jego woli

• Odpowiedzialność na zasadzie winy, a nie ryzyka



Przedawnienie

• Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem
niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od
dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o
osobie obowiązanej do jej naprawienia, nie dłużej niż 10
lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące
szkodę (nie dotyczy szkód na osobie)

• Jeżeli szkoda wynikła z przestępstwa, roszczenie o
naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem 20 lat
od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to,
kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie
obowiązanej do jej naprawienia.



Przedawnienie

• Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie
szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z
upływem 2 lat od uzyskania przez nią pełnoletności

• Roszczenie o naprawienie szkody związanej z
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa) ulega
przedawnieniu z upływem 10 lat od momentu powstania
szkody (wyjątek: roszczenia w ramach działalności
gospodarczej – 3 lata, roszczenia z umowy o dzieło – 2
lata)



Przedawnienie

• Roszczenia pracodawcy w stosunku do pracownika
przedawniają się z upływem 3 lat od momentu, w którym
roszczenie stało się wymagalne (np. od zapłaty
odszkodowania przez pracodawcę)

• Bieg przedawnienia przerywa każda czynność przed sądem
lub organem egzekucyjnym oraz uznanie roszczenia



Naruszenie dóbr osobistych

Art. 23 k.c.

Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie,
wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub
pseudonim, wizerunek, […], pozostają pod ochroną prawa
cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych
przepisach.



Naruszenie dóbr osobistych

•W razie naruszenia dóbr osobistych
poszkodowany może domagać się:

1. Zaniechania dalszych naruszeń

2. Złożenia oświadczenia o określonej treści

3. Zadośćuczynienie

4. Suma pieniężna na cel społeczny



Lekarz jako świadek

• Przepisy nie przewidują zakazu przeprowadzania
dowodu z zeznań świadka będącego lekarzem

• Przepisy nie przewidują konieczności uprzedniego
zwolnienia lekarza z obowiązku zachowania
tajemnicy zawodowej

• Przepisy nie przewidują możliwości odmowy
składania zeznań przez świadka w zakresie kwestii
objętych tajemnicą lekarską



Lekarz jako świadek

Art. 261 §2 k.p.c.

Świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu
pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby narazić jego lub
jego bliskich, wymienionych w paragrafie
poprzedzającym, na odpowiedzialność karną,
hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę
majątkową albo jeżeli zeznanie miałoby być
połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy
zawodowej. [...]



Lekarz jako świadek

• Sąd może oceniać zasadność odmowy odpowiedzi
na pytanie w kontekście „istotności” zachowania
tajemnicy oraz jej zakresu

• Jeżeli sąd uzna, że odmowa odpowiedzi była
nieuzasadniona może, po uprzednim uprzedzeniu
o konsekwencjach ponownej odmowy, ukarać
świadka grzywną



Ubezpieczenie OC

Obowiązkowe i dobrowolne



OC obowiązkowe i dobrowolne

Obowiązkowe – gdy przepis prawa wprowadza
obowiązek jego posiadania (obecnie 1 rodzaj),
warunki ubezpieczenia są we wszystkich
towarzystwach takie same i wynikają z
rozporządzenia MF

Dobrowolne – gdy przepis prawa nie obliguje
lekarza do jego posiadania albo gdy przewyższa
ono sumę wymaganą przez przepisy prawa,
każdy ubezpieczyciel samodzielnie ustala
warunki ubezpieczenia



Ubezpieczenie OC

• Od dnia 1 stycznia 2012r. istnieje tylko jedno
obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarzy
prowadzących praktyki zawodowe

• Dotyczy wszystkich lekarzy bez względu na
rozmiar prowadzonej działalności,
specjalizację i miejsce wykonywania zawodu
(może mieć to jedynie wpływ na wysokość
składki)

• Suma ubezpieczenia:

75.000 euro na jedno zdarzenie i 350.000
euro na wszystkie zdarzenia



Wyłączenia odpowiedzialności 
ubezpieczyciela

Ubezpieczenie obowiązkowe obejmuje wszystkie 
szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem 
ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie 
trwania ochrony ubezpieczeniowej, z wyjątkiem:

1. Szkód wyrządzonych po pozbawieniu lub w 
okresie zawieszenia prawa do prowadzenia 
działalności leczniczej (np. brak PWZ, brak 
wpisu do rejestru);

2. Szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu 
lub utracie rzeczy (np. uszkodzenie rzeczy 
pacjenta, zniszczenie sprzętu)

3. Zapłaty kar umownych (np. z NFZ lub z umów 
kontraktowych)

4. Szkód powstałych wskutek działań wojennych, 
stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a 
także aktów terroru



Zakres ubezpieczenia 
dobrowolnego

1. Szkody w mieniu

2. Udzielanie pierwszej pomocy poza praktyką

3. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 
(ustawowe ograniczenie odpowiedzialności do 
3m. Wynagrodzenia)

4. Zatrudnienie na podstawie umowy 
cywilnoprawnej (umowa zlecenia, umowa o 
dzieło)

5. Świadczenia z zakresu chirurgii plastycznej lub 
zabiegi kosmetyczne, jeśli są udzielane w 
przypadkach niebędących następstwem wady 
wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej 
leczenia


