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akty prawne
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(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.)

KEL – uchwała Nadzwyczajnego II Krajowego Zjazdu Lekarzy 
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jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.)
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Nr 82, poz. 598 z późn. zm.)
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WStęp

W ostatnich kilkudziesięciu latach nastąpił w Polsce olbrzymi rozwój 
prawa medycznego. Dotychczasowe ustawodawstwo medyczne było 
przestarzałe (niektóre akty prawne pochodziły jeszcze sprzed II wojny 
światowej), niepełne i niedostosowane do standardów międzynarodo-
wych i europejskich. Brak było także wielu unormowań, gdyż często 
prawo nie nadążało za medycyną. To powodowało stan niepewno-
ści prawnej, zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy. Stworzenie nowego 
ustawodawstwa zasługuje na uznanie, choć ciągle nie ma niektórych 
regulacji prawnych, a część istniejących rozwiązań wymaga zmian 
i uzupełnień.

Nowe ustawodawstwo medyczne zwiększyło znacznie ochronę praw 
pacjenta zgodnie z konwencjami międzynarodowymi i deklaracjami 
praw pacjenta, rekomendacjami i rezolucjami Rady Europy i Parla-
mentu Europejskiego, a także wyrokami Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka. Stał się on podmiotem zabiegów medycznych, uzy-
skał prawo samodecydowania w sprawach własnego zdrowia i inte-
gralności jego osoby. Wielkie osiągnięcia ma także w tym przedmio-
cie judykatura, a w szczególności wyroki Sądu Najwyższego tworzące 
trwałą linię orzecznictwa. Zostały wydane liczne orzeczenia doty-
czące zgody pacjenta na zabieg medyczny, obowiązku lekarzy poin-
formowania pacjenta o ryzyku i skutkach zabiegu, błędu sztuki lekar-
skiej, winy lekarzy i szpitali, zakażeń szpitalnych, odpowiedzialności 
lekarzy i zakładów leczniczych za szkody wyrządzone przy leczeniu 
i za naruszenie praw pacjenta, związku przyczynowego i ciężaru do-
wodu w „procesach lekarskich”, odszkodowania i zadośćuczynienia 
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za doznaną krzywdę, przedawnienia roszczeń, odpowiedzialności Na-
rodowego Funduszu Zdrowia za pozaumowne i pozalimitowe świad-
czenia zdrowotne i wielu innych kwestii.

Doszły też nowe zagadnienia związane z rozwojem nauki i techniki 
medycznej, jak problem badań prenatalnych i preimplantacyjnych, 
roszczenia z tytułu wrongful conception, wrongful birth, wrongful life, 
zapłodnienie in vitro, zapłodnienie post mortem, zabiegi sterylizacji, 
które trafiają na wokandy sądowe.

Do znacznej części orzeczeń sądowych w sprawach medycznych na-
pisałem glosy, które, choć publikowane w czasopismach prawniczych 
(„Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych”, „Orzecz-
nictwo Sądów Polskich”, „Nowe Prawo”, „Przegląd Sądowy”, „Prawo 
i Medycyna”) w różnym czasie, są na ogół nadal aktualne, mimo nie-
kiedy zmienionych podstaw prawnych. W niniejszym opracowaniu 
zostały przedstawione tezy orzeczeń wraz z glosami (z uwagi na obję-
tość opracowania pominięto uzasadnienia orzeczeń) i komentarzami 
wprowadzającymi. W trzecim wydaniu dokonano uzupełnienia lite-
ratury i komentarzy oraz dodano glosy do najnowszych orzeczeń są-
dowych.
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Rozdział 1

podStaWy odpoWiedzialności 
cyWilnej lekarza i zakładu 

leczniczego

Literatura:
Bagińska E., Odpowiedzialność odszkodowawcza za wykonywanie wła‑
dzy publicznej, Warszawa 2006; Bagińska E., Umowy o udzielanie świad‑
czeń zdrowotnych zawierane między NFZ a świadczeniodawcami (w:) Sy‑
stem Prawa Prywatnego, t. 9, Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, 
red. W.J. Katner, Warszawa 2010; Bagińska E., The New Extra ‑Judical Com‑
pensation System for Victims of Medical Malpractice and Accidents in Poland, 
Journal of European Tort Law 2012, t. 3, nr 1; Bączyk M., Odpowiedzialność 
deliktowa lekarza i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za szkodę wy‑
rządzoną przy leczeniu – w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego, 
PS 2011, nr 7–8; Bączyk ‑Rozwadowska K., Medical Malpractice and Com‑
pensation in Poland, Chicago Kent Law Review 2011, t. 86, nr 3; Bączyk-
-Rozwadowska K., Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przy le‑
czeniu, wyd. II, Toruń 2013; Drozdowska M., Cywilnoprawna ochrona praw 
pacjenta, Warszawa 2007; Hübner A., Drost H., Ärztliches Haftpflichtrecht, 
Berlin–Göttingen–Heidelberg 1955; Karkowska D., Prawa pacjenta, wyd. II, 
Warszawa 2009; Karkowska D., Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta. Komentarz, Warszawa 2010; Koch B.A. (red.), Medical Liability in 
Europe. A Comparision of Selected Jurisdictions, Berlin–Boston 2011; Méme‑
teau G., Cours de droit médical, Bordeaux 2006; Nelson ‑Jones R., Burton F., 
Medical Negligence Case Law, Londyn 1990, s. 12–13; Nesterowicz M., Ewo‑
lucja odpowiedzialności publicznego zakładu leczniczego za szkody wyrzą‑
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dzone przy leczeniu. Odpowiedzialność Kas Chorych i państwa, PiM 1999, 
nr 2 (vol. 1); Nesterowicz M., Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrzą‑
dzone przy leczeniu w prawie francuskim (według ustawy z 4 marca 2002 r. 
o prawach pacjentów), PiM 2002, nr 12; Nesterowicz M., Przemiany odpowie‑
dzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy leczeniu (od odpowiedzialności 
cywilnej do ubezpieczeniowej i gwarancyjnej), PiP 2002, z. 3; Nesterowicz M., 
Szwedzki system ubezpieczenia na rzecz pacjentów, PiM 2002, nr 12; Neste-
rowicz M., Odpowiedzialność cywilna publicznego zakładu opieki zdrowotnej 
za wyrządzoną szkodę w świetle kodeksu cywilnego i art. 77 ust. 1 Konsty‑
tucji RP, PiM 2004, nr 2; Nesterowicz M., Prawo wobec lekarza (od staro‑
żytności do czasów współczesnych), PiM 2010, nr 3, Nesterowicz M., Ewo‑
lucja odpowiedzialności cywilnej lekarza w prawie francuskim (w:) Księga 
Pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Prof. dr. hab. Bogusława Gawlika, 
Warszawa 2012; Nesterowicz M., Odpowiedzialność cywilna zakładu opieki 
zdrowotnej za lekarza jako podwładnego, PiP 2008, z. 9; Nesterowicz M., 
Umowy o świadczenie usług medycznych (w:) System Prawa Prywatnego, t. 9, 
Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, red. W.J. Katner, Warszawa 2010; 
Nesterowicz M., „Procesy lekarskie” w orzecznictwie europejskim (w latach 
2004–2008, wybrane zagadnienia), PiM 2011, nr 1; Nesterowicz M., Prawo 
medyczne, wyd. XI, Toruń 2016; Nesterowicz M., Bagińska E., Exter A. den, 
Medical Law Poland, wyd. IV, Haga–Londyn–Nowy Jork 2013; Neste-
rowicz M., Przegląd orzecznictwa europejskiego w sprawach medycznych 
(w latach 2009–2011 – wybrane orzeczenia), PS 2013, nr 2; Nesterowicz M., 
Wałachowska M., Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy leczeniu 
w związku z nowym pozasądowym systemem kompensacji szkód medycznych 
(w:) Kompensacja szkód wynikłych ze zdarzeń medycznych. Problematyka cy‑
wilnoprawna i ubezpieczeniowa, red. E. Kowalewski, Toruń 2011; Principles 
of European Tort Law. Text and Commentary, tł. E. Bagińska, Wiedeń 2005; 
Rembieliński A., Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez 
podwładnego, Warszawa 1971; Safjan M., Prawo i medycyna, Warszawa 1998; 
Sośniak M., Cywilna odpowiedzialność lekarza, wyd. III, Warszawa 1989; 
Śliwka M., Prawa pacjenta w prawie polskim na tle prawno‑porównawczym, 
wyd. II, Toruń 2010; Śliwka M., Wybrane czynniki determinujące działalność 
wojewódzkich komisji orzekających o zdarzeniach medycznych, PiM 2012, 
nr 3–4; Świderska M., Zgoda uprawnionego a postępowanie przed woje‑
wódzkimi komisjami odszkodowawczymi (w:) Kompensacja szkód wynikłych 
ze zdarzeń medycznych. Problematyka cywilnoprawna i ubezpieczeniowa, 
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red. E. Kowalewski, Toruń 2011; Tourneau P. le, Droit de la responsabilité 
et des contrats, wyd. VII, Paryż 2008; Vansweevelt T., La responsabilité ci‑
vile du médecin et de l’hôpital, Bruksela 1996; Wałachowska M. (w:) Ustawa 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, red. M. Nestero-
wicz, Warszawa 2009.

1.1. uwagi wprowadzające

1. Lekarz i zakład leczniczy ponoszą odpowiedzialność cywilną za 
szkody wyrządzone pacjentowi, a w razie jego śmierci osobom bli-
skim (art. 444–449 k.c.), na zasadzie winy. Odpowiedzialność ta 
może być deliktowa (art. 415 i n. k.c.) lub kontraktowa (art. 471 k.c.) 
w razie zawarcia umowy z pacjentem (np. przez lekarza wykonują-
cego prywatną praktykę lub przez niepubliczny zakład leczniczy). 
W tym ostatnim przypadku dochodzi do zbiegu odpowiedzialno-
ści (art. 443 k.c.), gdyż szkoda na osobie (uszkodzenie ciała, rozstrój 
zdrowia, cierpienia fizyczne i krzywda moralna) będąca niewyko-
naniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania, jest zawsze 
czynem niedozwolonym1. Wszelkie klauzule wyłączające lub ogra-
niczające odpowiedzialność lekarza (zakładu) za szkody na osobie 
pacjenta należy uznać za nieważne (art. 58 § 2 k.c.), a jeżeli zostały za-
warte w umowie, to stanowią niedozwolone postanowienia (art. 3853 
pkt 1 k.c.). Niedozwolonym jest również postanowienie, które wyłą-
cza lub istotnie ogranicza odpowiedzialność wobec pacjenta za nie-
wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o leczenie (art. 3853 
pkt 2 k.c.).

Przez całe dziesięciolecia, pod rządem kodeksu zobowiązań, od-
powiedzialność lekarza i zakładu była „podzielona”. Lekarz pono-
sił odpowiedzialność za winę w zakresie diagnozy i terapii (błędu 

1 Zob. M. Nesterowicz, Umowy o świadczenie usług medycznych (w:) System Pra‑
wa Prywatnego, t. 9, Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, red. W.J. Katner, War-
szawa  2010, s.  360  i  n.; M. Sośniak, Cywilna odpowiedzialność lekarza, wyd.  III, 
Warszawa  1989, s.  7  i  n. Co do odpowiedzialności lekarzy i  zakładów leczniczych 
w krajach europejskich – zob. raporty w: Medical Liability in Europe. A Comparison of 
Selected Jurisdictions, red. B.A. Koch, Berlin–Boston 2011.
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Mirosław Nesterowicz – profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; 
wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu; specjalista z zakresu prawa cywilnego; autor wielu publikacji z tej dzie-
dziny, a także z prawa turystycznego.

W książce przedstawiono komentarze i glosy do orzeczeń sądowych odnoszących 
się do prawa medycznego. Zostały one opublikowane w czasopismach prawniczych, 
a w niniejszym opracowaniu ułożono je tematycznie i ujęto w rozdziały poświęcone 
poszczególnym zagadnieniom. Glosy dotyczą:
– podstaw prawnych odpowiedzialności lekarza i zakładu leczniczego, 
– winy lekarza, 
– błędu sztuki lekarskiej, 
– związku przyczynowego, 
– ciężaru dowodu w „procesach lekarskich”, 
– zgody pacjenta na zabieg medyczny, 
– obowiązku informacji wobec pacjenta, 
– poszczególnych przypadków odpowiedzialności szpitala i lekarza za wyrządzone 

pacjentowi szkody, 
– odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, 
– roszczeń z tytułu wrongful conception, wrongful birth, wrongful life, 
– przedawnienia roszczeń, 
– odpowiedzialności Narodowego Funduszu Zdrowia, jak również wielu innych istot-

nych zagadnień pojawiających się na wokandach sądowych. 
Aktualne trzecie wydanie książki zostało poszerzone o nowy rozdział na temat doku-
mentacji medycznej. Dokonano również uzupełnienia literatury i komentarzy oraz 
dodano glosy do najnowszych orzeczeń sądowych. 
Publikacja jest skierowana do szerokiego kręgu odbiorców, a zwłaszcza: adwokatów, 
radców prawnych, sędziów, aplikantów zawodów prawniczych, lekarzy, a także do 
studentów prawa i kierunków medycznych.
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