
Odpowiedzialność lekarza za naruszenie prawa pacjenta 

 

 

W Polsce istnieje niekwestionowany obowiązek władzy publicznej 

zapewnienia osobom chorym i cierpiącym realnego i równego dostępu 

niezależnie od ich sytuacji materialnej do działań medycznych, leków, wyrobów 

medycznych poprzez przyjęcie odpowiednich uregulowań prawnych (art. 68 ust. 

2 Konstytucji RP). Zobowiązania władzy publicznej znalazły odzwierciedlenie 

w ustawach i aktach wykonawczych, kreujących obowiązujące standardy 

postępowania medycznego wobec pacjentów. 

 

Konstytucyjnym prawem każdego obywatela jest równy dostęp do 

świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Chory ma 

przede wszystkim prawo do uzyskania informacji na temat stanu swojego 

zdrowia oraz do świadczeń medycznych udzielanych z należytą starannością. 

Badanie musi odbywać się z poszanowaniem godności, intymności i po 

wyrażeniu zgody pacjenta na wykonanie czynności niezbędnych do jego 

przeprowadzenia. Ponadto każdego lekarza obowiązuje tajemnica lekarska. 

Zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej możliwość jej zniesienia następuje w 

przypadku wyrażenia zgody przez pacjenta, jeśli zobowiązują do tego przepisy 

prawa oraz jeżeli zachowanie tajemnicy wpłynęłoby w sposób istotny na stan 

zdrowia pacjenta lub zagrażałoby życiu pacjenta lub innych osób (art. 25 

Kodeksu Etyki Lekarskiej). Lekarz ma swobodę wyboru w zakresie metod 

postępowania, które uzna za najskuteczniejsze. Powinien jednak ograniczyć 

czynności medyczne do rzeczywiście potrzebnych choremu zgodnie z 

aktualnym stanem wiedzy (art. 6 Kodeksu Etyki Lekarskiej).  

 

Przestrzeganie praw pacjenta jest ustawowym obowiązkiem organów 

władzy publicznej właściwych w zakresie ochrony zdrowia, Narodowego 

Funduszu Zdrowia, podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, osób 

wykonujących zawód medyczny oraz wszystkich innych osób, które z racji 

wykonywanego zawodu mają kontakt z pacjentem. Prawa pacjenta są zbiorem 

praw, zawartych między innymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 

ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, czy też 

ustawie o zakładach opieki zdrowotnej. Podmiotem, który stoi na straży 

przestrzegania prawa pacjenta jest Rzecznik Praw Pacjenta. 

 

Nowelizacją z dnia 23 marca 2017 r. Sejm przyjął liczne zmiany w ustawie 

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 836). 

Ustawa zmieniająca obejmuje uregulowania dotyczące: praw pacjenta w 

zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochrony zawartych w niej 



danych osobowych i informacji o stanie zdrowia, doprecyzowania przepisów w 

zakresie niektórych praw pacjenta, uprawnień Rzecznika Praw Pacjenta, a także 

funkcjonowania wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach 

medycznych. Znowelizowane przepisy wprowadziły prawo każdego pacjent 

do leczenia bólu (art. 20 a ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta). Po stronie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, nowe 

prawo pacjenta będzie rodziło obowiązek podejmowania działań polegających 

na: określeniu stopnia natężenia bólu, leczeniu bólu oraz monitorowaniu 

skuteczności tego leczenia (art. 20 a ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i 

Rzeczniku Praw Pacjenta). 

 

Do dnia 10 maja 2017r. ustawowy obowiązek leczenia bólu i innych cierpień 

obowiązywał tylko w opiece paliatywnej, stosowanej u pacjentów w 

terminalnych stadiach choroby (art. 20 ust. 2 zd. 2 ustawy o prawach pacjenta i 

Rzeczniku Praw Pacjenta). Zgodnie z nowymi przepisami, prawo do leczenia 

bólu będzie przysługiwało każdemu pacjentowi. Ma ono być realizowane 

zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, bez względu na źródło bólu, wiek pacjenta 

i miejsce pobytu. 

 

Naruszenia praw pacjenta jest bardzo blisko związana z błędami 

medycznymi, ponieważ bardzo często, jeżeli lekarz bądź szpital dopuścił się 

błędu medycznego to jednocześnie zostały naruszone któreś z praw pacjenta. Sąd 

Okręgowy w Łodzi w uzasadnieniu wyroku z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie II 

C 1296/10 stwierdził, że z ewentualnym zaniechaniem leczenia bólu nie wiąże 

się uszczerbek na zdrowiu, który uzasadniałby przyznanie z tego tytułu 

jakiegokolwiek zadośćuczynienia. Z kolei Sąd Apelacyjny w Łodzi 

rozpoznający apelację od wyroku w/w Sądu (wyrok z dnia 20 stycznia 2014 r. w 

sprawie I ACa 883/13) uznał, że „(...) przez błąd w sztuce lekarskiej należy 

jednak rozumieć także nieudzielenie pacjentowi możliwego w danym wypadku 

leczenia, w tym zakresie rehabilitacji, które mogą ograniczyć jego cierpienia 

związane z bólem. Zaniechanie leczenia przeciwbólowego, podobnie jak 

zaniechanie wdrożenia niezbędnej rehabilitacji stanowi dostateczną 

przesłankę odpowiedzialności pozwanego szpitala, ponieważ zachowanie 

zatrudnionych przez niego lekarzy było bezprawne, a przy tym możliwe jest 

przypisanie personelowi medycznemu winy nieumyślnej, gdyż biorąc pod uwagę 

podwyższony miernik staranności lekarskiej udzielenie świadczeń leczniczych w 

tym zakresie było celowe. Pojęcie rozstroju zdrowia w rozumieniu art. 444 § 1 

k.c. powinno być ujmowane szeroko. Chodzi wiec o takie oddziaływanie na 

organizm ludzki, które pociąga za sobą zakłócenie w funkcjonowaniu 

poszczególnych organów, bez ich widocznego uszkodzenia. Nawet przemijający 

charakter zakłóceń w funkcjonowaniu organizmu nie wyłącza możliwości 

uznania, że zakłócenia te wywołały rozstrój zdrowia. W ocenie Sądu 

Apelacyjnego pozwany ponosi zatem odpowiedzialności za zwiększone 

dolegliwości bólowe S. P. (1), które w przypadku prawidłowego postępowania 



personelu medycznego mogłyby być mniejsze (art. 361 k.c.). Przemijające 

zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu polegające na znoszeniu cierpień 

psychicznych mogą usprawiedliwiać przyznanie zadośćuczynienia pieniężnego 

na podstawie art. 445 § 1 k.c. Długotrwałość cierpień i rodzaj skutków ma 

natomiast znaczenie ale dla określenia wysokości zadośćuczynienia.”. 

Podkreślić należy, iż naruszenie praw pacjenta stanowi osobną przesłankę 

dochodzenia roszczeń od szpitala czy lekarza i nie musi być połączone ze sprawą 

dotyczącą błędu medycznego. Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny 

w uzasadnieniu wyroku z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie sygn. akt I ACa 

760/16 stanął na stanowisku, iż "(...) niektóre prawa pacjenta są w bardzo ścisły 

sposób powiązane z procesem leczenia, nakładają określone obowiązki na 

podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych. Chodzi tu przede wszystkim o 

prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, 

prawo pacjenta do informacji, co implikuje zgodę objaśnioną, stanowiącą także 

prawo pacjenta. Przywołane prawa pacjenta nierozerwalnie wiążą się z 

procesem leczenia i z niego wynikają, gdyż pacjent ma prawo do uzyskania 

pełnej i udzielonej w przystępnej formie informacji o stanie swojego zdrowia, 

postawionym rozpoznaniu, proponowanych metodach leczenia, dających się 

przewidzieć następstwach leczenia. Z kolei tylko w przypadku przekazania tego 

rodzaju informacji możliwym jest udzielenie zgody objaśnionej przez pacjenta 

na zabieg, czy leczenie, co wszak wyłącza bezprawność działania lekarza i 

prowadzi do przejęcia przez pacjenta ryzyka niepowodzenia medycznego. Zatem 

nie jest możliwe oddzielenie wskazanych praw pacjenta od procesu leczenia, a 

zaniechania w tym zakresie należy kwalifikować jako zaniechania powiązane z 

procesem leczenia. Natomiast w tego rodzaju sytuacji tj. zawinionego 

naruszenia praw pacjenta sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią 

sumę z tytułu zadośćuczynienia za doznana krzywdę na podstawie art. 448 k.c., 

o czym stanowi art. 4 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta (…). Jednocześnie 

należy jednak zwrócić uwagę, że naruszenie niektórych praw pacjentów nie daje 

podstaw do domagania się zadośćuczynienia. Wyłączenia zawiera art. 4 ust. 3 

ustawy o prawach pacjenta. Zadośćuczynienie nie przysługuje między innymi w 

przypadku naruszenia prawa pacjenta do dokumentacji medycznej dotyczącej 

jego stanu zdrowia.". 

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

poszkodowany pacjent w razie zawinionego naruszenia jego prawa do 

świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy 

medycznej oraz małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii 

prostej albo przedstawiciel ustawowy w razie zawinionego naruszenia prawa 

pacjenta do umierania w spokoju i godności, mogą wystąpić do sądu o 

przyznanie odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za 

doznaną krzywdę na podstawie art. 448 kodeksu cywilnego. Art. 4 ust. 1 

ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nie zastępuje ani nie 

wyklucza ogólnych instytucji prawa cywilnego służących do ochrony dóbr 

osobistych człowieka, w tym roszczeń niemajątkowych z art. 24 kodeksu 



cywilnego. Pokrzywdzony może zatem skutecznie dochodzić roszczeń z tytułu 

naruszenia jego dóbr osobistych, odwołując się zarówno do instrumentów 

kodeksowych, jak i pozakodeksowych. Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą 

(zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 listopada 2014 r., w sprawie 

sygn. akt I ACa 745/14) przesłanką roszczeń wywodzonych z art. 4 ust. 1 ustawy 

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zw. z art. 448 kodeksu 

cywilnego w żadnym razie nie jest szkoda na osobie w postaci rozstroju zdrowia 

lub uszkodzenia ciała. 

Roszczenie o zadośćuczynienie oparte na art. 4 ust. 1 ustawy o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zw. z art. 448 kodeksu cywilnego jest 

samodzielnym i odrębnym żądaniem od roszczenia o zadośćuczynienie 

wywodzonego z tytułu szkody na osobie i opartego na przepisie art. 445 § 1 

kodeksu cywilnego. Przepis art. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta służy ochronie dóbr osobistych pacjenta, a decydujące o 

odpowiedzialności udzielającego świadczeń medycznych jest wyłącznie 

wykazanie naruszenia skatalogowanych w ustawie praw pacjenta i 

zawinienie podmiotu świadczącego usługę. Celem regulacji art. 4 ust. 1 ustawy 

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nie jest osłabienie ochrony 

pacjenta poprzez wskazanie tych naruszeń dóbr, w przypadku których 

uzasadnione jest roszczenie o zadośćuczynienie. Należy opowiedzieć się za 

istnieniem zbiegu roszczeń z art. 448 kodeksu cywilnego i art. 4 ust. 1 ustawy o 

prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W efekcie znaczenie art. 4 ust. 1 

ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta polega na tym, że 

wskazuje on expressis verbis te naruszenia praw pacjenta, które przesądzają o 

naruszeniu dobra osobistego. W związku z tym pokrzywdzony nie musi 

udowadniać, że doszło do naruszenia prawnie chronionego dobra osobistego 

– wystarczy wskazać konkretne naruszenie praw pacjenta. Nieprawidłowe 

postępowanie lekarzy lub personelu medycznego, nawet jeżeli nie wiąże się z 

negatywnym skutkiem dla zdrowia pacjenta jest podstawą do zasądzenia 

zadośćuczynienia. Lekarze wykonują zawód szczególny i z tego też powodu 

spoczywa na nich wyjątkowa odpowiedzialność i ponadprzeciętne wymagania 

co do ich zachowania i zaangażowania w każdy nawet najbardziej błahy 

przypadek. 

 

Odpowiedzialność za naruszenie praw pacjenta może być również 

rozważana na tle odpowiedzialności zawodowej lekarza. Postępowanie w 

przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy opiera się na przepisach 

ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. 2016 poz. 522) - 

art. 53 – 112 ustawy - i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

W sprawach nie uregulowanych tymi przepisami odpowiednie zastosowanie 

mają przepisy kodeksu postępowania karnego. Odpowiedzialność zawodowa 

to odpowiedzialność za naruszenie obowiązujących w danym zawodzie 

zasad etyki oraz za naruszenie zasad wykonywania zawodu. Zasady etyki 

obowiązujące lekarzy zawarte są w Kodeksie Etyki Lekarskiej. Z kolei przepisy 

o wykonywaniu zawodu lekarza zawarte są w ustawie o zawodzie lekarza, o 



prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, o działalności leczniczej, o 

ochronie zdrowia psychicznego, o pobieraniu, przechowywaniu i 

przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, oraz w licznych innych aktach 

normatywnych. Naczelnym obowiązkiem lekarza jest udzielanie pomocy 

zgodnie z zasadami sztuki medycznej, z należytą starannością oraz dostępnymi 

metodami. Inne obowiązki ustawowe lekarza to przestrzeganie praw pacjentów 

oraz rzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej. W związku z powyższym 

lekarz może odpowiadać dyscyplinarnie za naruszenie prawa pacjenta np. 

prawa pacjenta do: leczenia bólu, informacji, zachowania w tajemnicy 

informacji o stanie zdrowia czy np. wyrażenia zgody na leczenie. 

 

Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej obejmuje:  

 

1) czynności sprawdzające;  

2) postępowanie wyjaśniające;  

3) postępowanie przed sądem lekarskim;  

4) postępowanie wykonawcze.  

 

Rzecznik dyscypliny wszczyna postępowanie wyjaśniające po „uzyskaniu 

wiarygodnej informacji o przewinieniu z zakresu lekarskiej odpowiedzialności 

zawodowej”. Najczęściej jest to skarga pokrzywdzonego, ale rzecznik jest 

również zobowiązany wszcząć postępowanie na podstawie każdej innej 

informacji, którą uzna za wiarygodną. Rzecznika odpowiedzialności zawodowej 

lekarzy po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wydaje 

postanowienie o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania lub składa 

wniosek o ukaranie lekarza. Odpowiedzialnością zawodową lekarzy zajmują się 

sądy lekarskie. W pierwszej instancji orzeka okręgowy sąd lekarski, natomiast 

w instancji odwoławczej Naczelny Sąd Lekarski. Postępowanie przed sądem 

lekarskim co do zasady odbywa się na jawnej rozprawie. Na rozprawie może być 

obecny pokrzywdzony pacjent. Pacjentowi jako stronie przysługuje prawo 

zgłaszania wniosków dowodowych, czyli np. o przesłuchanie świadków, 

dopuszczenie dowodów z dokumentów czy przeprowadzenie dowodu z opinii 

biegłego. 

 

Sąd lekarski może orzec wobec lekarza następujące kary: 

 

✓ upomnienie; 

✓ nagana; 



✓ kara pieniężna; 

✓ zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych 

ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat; 

✓ ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na 

okres od sześciu miesięcy do dwóch lat; 

✓ zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat; 

✓ pozbawienie prawa wykonywania zawodu. 

 

Odpowiedzialność za błędy medyczne i za naruszenie praw pacjenta 

może być zarówno odpowiedzialnością cywilną dochodzoną najczęściej w 

ramach procesów cywilnych, jak również odpowiedzialnością karną. Jednakże 

pacjent może wystąpić na drogę postępowania karnego tylko w przypadku 

naruszenia konkretnego przepisu części szczególnej kodeksu karnego 

zakazującego takiego postępowania pod groźbą kary. W prawie polskim nie ma 

odrębnego przepisu wskazującego, iż za popełnienie błędu medycznego 

personelowi medycznemu, w tym lekarzom i pielęgniarkom grozi 

odpowiedzialność karna. Lekarz może ponieść karną odpowiedzialność za: 

wykonanie interwencji medycznej niestarannie lub niezgodnie z aktualnym 

stanem wiedzy, nieudzielenie pomocy, naruszenie prawa pacjenta do 

decydowania o podejmowanych w stosunku do niego czynnościach leczniczych 

(prawa do samostanowienia), ujawnienie faktów objętych tajemnicą lekarską, 

wprowadzenie w błąd władzy publicznej. 

 

 

W 2017 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w szpitalach w 

celu sprawdzenia czy podmioty lecznicze prowadzące szpitale skutecznie leczą 

ból. Większość skontrolowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli szpitali nadal 

ani nie wprowadziła regulacji dotyczącej leczenia bólu, ani nie dokumentuje tych 

procedur. Pozbawia to pacjentów gwarancji, że zachowane będzie ich prawo do 

leczenia bólu, odpowiednio do stopnia jego natężenia. Nie we wszystkich 

szpitalach chorzy są też rzetelnie informowani o możliwych terapiach, 

korzyściach i zagrożeniach związanych z uśmierzaniem bólu. Nowelizacja 

ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w art. 20 a ust. 1 zapewnia 

każdemu pacjentowi w Polsce prawo do uśmierzania i leczenia bólu. W celu 

pełnej realizacji prawa do łagodzenia bólu i innych cierpień eksperci z Polskiego 

Towarzystwa Badania Bólu rekomendują wdrożenie standardów 

organizacyjnych opieki zdrowotnej związanej z rozpoznaniem, leczeniem i 

monitorowaniem bólu w trakcie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Pod 

koniec listopada 2017 r. Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło prace nad projektem 

rozporządzenia określającego standardy organizacyjne opieki w dziedzinie 

świadczeń z zakresu rozpoznania, leczenia i monitorowania bólu, niezależnie od 



jego przyczyny. Rozporządzenie to zagwarantuje skuteczną realizację 

uprawnień pacjenta związanych z leczeniem bólu na każdym etapie choroby. 

Świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia bólu będą mogły być udzielane w 

podstawowej opiece zdrowotnej, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, 

leczeniu szpitalnym oraz w lecznictwie ratunkowym. W przypadku udzielania 

tych świadczeń zdrowotnych podstawowym narzędziem będzie Karta Oceny 

Nasilenia Bólu, która zawierać ma m.in. pytania ankietowe, jakie lekarz 

powinien zadać pacjentowi w zakresie odczuwania bólu, m.in. by określić 

miejsca dolegliwości oraz ich nasilenie. Podkreślić należy, iż brak odpowiednich 

przepisów wykonawczych, które zagwarantują realizację prawa każdego 

pacjenta do leczenia bólu w praktyce codziennej, nie stanowi dla pacjentów 

przeszkody do dochodzenia roszczeń na drodze powództwa cywilnego czy 

kierowania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przewinienia zawodowego 

lub przestępstwa. 

 

Problematyka odpowiedzialności lekarzy za naruszenie praw pacjenta zostanie  

szczegółowo omówiona na konferencjach. 

 

 r. pr. Anna Rentflejsz 


