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ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
PRAWNA LEKARZY 

Damian Konieczny 

Biuro Prawne OIL w Gdańsku 

TYPY ODPOWIEDZIALNOŚCI 

zawodowa karna 

cywilna pracownicza 

odpowiedzialność 
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
CYWILNA 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA 

Odpowiedzialność majątkowa 

Funkcja kompensacyjna 

Wynika z umowy lub czynu niedozwolonego 
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA 

Zachowanie 
należytej 

staranności 

Działanie 
zgodne z 

aktualnym 
stanem wiedzy 

medycznej 

Forma 
wykonywania 

zawodu 
lekarza 

ZACHOWANIE NALEŻYTEJ STARANNOŚCI 

 - lekarz nie odpowiada za określony efekt czynności 
medycznej, lecz za zachowanie należytej staranności w 
procesie diagnostyki i leczenia, 

 - umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych jest umową 
starannego działania, a nie efektu 
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AKTUALNY STAN WIEDZY MEDYCZNEJ 

 - aktualny na moment udzielenia świadczenia zdrowotnego, a nie 
późniejszej oceny odpowiedzialności 

  

 - stan wiedzy medycznej realnej i dostępnej  

FORMA WYKONYWANIA ZAWODU 

Umowa 
cywilnoprawna z 

podmiotem leczniczym 

• Solidarna 
odpowiedzialność 
lekarza i podmiotu 

Praktyka zawodowa 

• Samodzielna 
odpowiedzialność 
lekarza 

Umowa o pracę z 
podmiotem leczniczym 

• Samodzielna 
odpowiedzialność 
pracodawcy 

• Regres względem 
pracownika (3m.) 
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PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI 
CYWILNEJ 

zdarzenie szkoda 
związek 

przyczynowy 
wina 

ZDARZENIE POWODUJĄCE SZKODĘ 

 - może mieć charakter działania (np. przeprowadzenia zabiegu) 
lub zaniechania (np. odmowy udzielenia świadczenia) 

  

 - może być działaniem/zaniechaniem lekarza lub osoby trzeciej, za 
którą lekarz ponosi odpowiedzialność 
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SZKODA 

Brak definicji w przepisach prawa 

Każdy uszczerbek w dobrach materialnych i 
niematerialnych 

Wyrządzona wbrew woli poszkodowanego 

SZKODA 

• Straty, które 
rzeczywiście poniósł 
poszkodowany (np. 
wydatki na leczenia) 

Rzeczywista 

• Hipotetyczne straty, 
które poniósł 
poszkodowany (np. 
utracone zarobki za czas 
niezdolności do pracy) 

• „osiągnąłby, gdyby 
zdarzenie nie wystąpiło” 

Utracone 
korzyści 
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SZKODA 

• Straty materialne 
(mierzalne w 
konkretnych 
kwotach 
pieniężnych) 

Majątkowa 

• Straty niematerialne 
(krzywda -
cierpienia 
psychiczne i 
fizyczne) 

Niemajątkowa 

ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY 

Nieprzerwany ciąg przyczynowo-skutkowy 

Odpowiedzialność tylko za normalne następstwa zdarzenia 

Związek przyczynowy musi być udowodniony z dużym prawdopodobieństwem 

Związek musi mieć charakter bezpośredni 
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WINA 

Element subiektywny 

• nastawienie psychiczne sprawcy: umyślność albo 
nieumyślność 

Element obiektywny 

• niezgodność działania z obowiązującymi zasadami 
wiedzy medycznej, doświadczenia życiowego i 
deontologii zawodowej 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA 

16 

kontraktowa 

• Niewykonanie 
lub nienależyte 
wykonanie 
zobowiązania z 
umowy o 
świadczenie  
usług 
zdrowotnych  

deliktowa 

• Postępowanie 
sprzeczne z 
prawem / 
zasadami 
postępowania  

mieszana 

• Niewykonanie/ 
nienależyte 
wykonanie 
umowy jest 
równocześnie 
czynem 
niedozwolonym   
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA CUDZE 
CZYNY 

powierzenie wykonania czynności innej osobie, która 
przy wykonywaniu tej czynności podlega kierownictwu 
lekarza i ma obowiązek stosować się do jego wskazówek  

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a nie winy 

Odpowiedzialność za winę podwładnego 

ROSZCZENIA 

odszkodowanie 

zadośćuczynienie 

renta 

zwrot kosztów 
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ODSZKODOWANIE 

Naprawienie szkody majątkowej 

Przywrócenie stanu poprzedniego lub zapłata odpowiedniej sumy 
pieniężnej 

Jeżeli przywrócenie byłoby niemożliwe lub znacząco utrudnione  

→ świadczenie pieniężne 

Wysokość odszkodowania ustala się na moment orzekania 

PRZYCZYNIENIE 

Sąd może orzec 
odszkodowanie 

nawet jeżeli 
przyczyną szkody 
nie było wyłącznie 
zachowanie lekarza 

Przyczynienie się 
pacjenta lub osoby 

trzeciej do 
powstania szkody 

zmniejsza 
odszkodowanie 

Stopień 
przyczynienia w 

procentach 
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ZADOŚĆUCZYNIENIE 

Naprawienie szkody niemajątkowej (krzywdy), która 
może mieć charakter trwały lub przejściowy 

Na rzecz poszkodowanego pacjenta lub jego rodziny, 
jeżeli zmarł 

W razie spowodowania uszkodzenia ciała, rozstroju 
zdrowia lub naruszenia dobra osobistego pacjenta 

Powinno odpowiadać nasileniu krzywdy lub 
naruszenia dobra osobistego 

DOBRA OSOBISTE 

Otwarty katalog  

dóbr osobistych   

art. 23 k.c.  

Poszkodowany może 
żądać: 

1. Naprawienia skutków 
(oświadczenie) 

2. Zadośćuczynienia 

3. Sumy pieniężnej na 
cel społeczny 

Postępowanie przed 
sądem okręgowym 
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RENTA (CYWILNA) 

Zwiększenie potrzeb poszkodowanego 

Zmniejszenie widoków na przyszłość 

Całkowita lub częściowa utrata zdolności 
do pracy zarobkowej 

RENTA (CYWILNA) 

Różnica między wynagrodzeniem jakie 
poszkodowany uzyskałby, gdyby zachował pełną 
zdolność do pracy a dochodami jakie może 
uzyskiwać przy wykorzystaniu ograniczonej 
zdolności do pracy 

Wysokość odszkodowania jest zależna od 
całokształtu okoliczności sprawy 

Renta tymczasowa (jeżeli w chwili wydania 
wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić) 
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KOSZTY 

W razie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia 

• suma potrzebna na koszty leczenia 

• koszty przygotowania do innego zawodu  

W razie przegrania postępowania sądowego 

• opłaty sądowe/ opinie biegłych/ koszty świadków/ wynagrodzenie 
pełnomocnika 

W razie śmierci poszkodowanego 

SZKODY PRENATALNE 

Szkody doznane przez dziecko przed jego urodzeniem 

Odpowiedzialność tylko za czyny niedozwolone 

Roszczenia powstają z momentem urodzenia dziecka 
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PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 

Pozwala na uniknięcie odpowiedzialności za 
szkodę 

(Uwzględniane tylko na zarzut pozwanego) 

Rozpoczyna bieg od dnia wymagalności 
roszczenia 

Niedopuszczalne jest przedłużanie lub 
skracanie terminów przedawnienia 

Dotyczy tylko roszczeń majątkowych 

przedawnienie 

PRZEDAWNIENIE 

• Szkody na osobie 

• Czyn niedozwolony 
3 lata od momentu dowiedzenia się o 

szkodzie i osobie sprawcy 

• Szkody na mieniu 3 lata od dowiedzenia się/ 10 lat od 
zdarzenia 

• Zbrodnia lub występek 

 
20 lat od zdarzenia 

• Szkody na osobach niepełnoletnich 
2 lata od momentu pełnoletności 

• Roszczenia wynikające z wyroku Sądu 
10 lat od uprawomocnienia 

• Roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 
3 lata 
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PRZERWANIE BIEGU PRZEDAWNIENIA 

PRZERWANIE 

Każda czynności przed sądem lub organem powołanym do 
rozpoznawania roszczeń bezpośrednio w celu dochodzenia / 

ustalenia / zaspokojenia /zabezpieczenia roszczenia 

Uznanie roszczenia Wszczęcie mediacji 

PRZYKŁAD NR 1 

 Pacjent Adam B. wniósł do Sądu Rejonowego w Gdyni pozew 
przeciwko lekarzowi Karolowi C. domagając się zapłaty kwoty 500 000 
zł tytułem odszkodowania za niezgodne z zasadami sztuki działania 
lekarza podczas procesu leczenia. W toku postępowania zostało 
udowodnione, że Karol C. zaniedbał zlecenia koniecznych badań 
wskutek czego opóźniła się możliwość podjęcia właściwych działań 
leczniczych wobec Adama B. i wydłużył się tym samym okres jego 
niedyspozycji, przez co nie mógł on zrealizować zawartej wcześniej 
umowy zlecenia - jego strata wyniosła 450 000 zł. Karol C. oświadczył, 
że jest mu przykro, jednak w obecnej chwili nie może zapłacić tak 
dużej kwoty, a jedynie kwotę 150 000 zł, w związku z czym tylko taką 
kwotę powinien zasądzić Sąd od niego. 
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PRZYKŁAD NR 2 

 W klinice ginekologicznej lekarz Stanisław N. dokonał na 
powódce Marii D. poważnego zabiegu chirurgicznego, 
któremu miała być poddana inna chora. Bezpośrednią 
przyczyną omyłki było sprowadzenie przez sanitariuszkę 
Marię D. na salę operacyjną niewłaściwej chorej. 
Ustalono, że Stanisław N. przez zabiegiem nie zapoznał 
się z historią choroby i nie zweryfikował tożsamości 
Marii D. 

PRZYKŁAD NR 3 
Powód był leczony na przełomie IV i V 2005 r. na Oddziale Dermatologii pozwanego szpitala 
z powodu oparzeń chemicznych. Zdiagnozowano wówczas u powoda owrzodzenie pięt. 
Badanie bakteriologiczne wskazały na występowanie w owrzodzonych miejscach szczepu 
gronkowca złocistego MSSA. Leczenie przyniosło poprawę stanu pacjenta, który jednak 5 V 
2005 r. samowolnie opuścił szpital. W związku z tym został dyscyplinarnie wypisany, a 
leczenie nie zostało zakończone. Pozwany, z uwagi na przewlekłe dolegliwości bólowe, 
został skierowany do pozwanego Szpitala na zabieg endoprotezoplastyki lewego kolana. 
Został przyjęty 16 VIII 2005 r. Poinformował, że był wcześniej leczony na Oddziale 
Dermatologicznym z powodu poparzenia chemicznego obu podudzi. Lekarze nie stwierdzili 
na ciele powoda śladów występowania gronkowca. Nie zwrócili się o historię choroby z 
Oddziału Dermatologicznego. 23 VIII 2005 r. została przeprowadzona operacja kolana. 9 IX 
2005 r. powód został wypisany ze szpitala. Zalecono zmiany opatrunku w Poradni 
Specjalistycznej. 9 XII 2005 r. powód został ponownie przyjęty na Oddział Ortopedyczny z 
powodu stanu zapalnego rany i wycieku ropy z okolic kolana. W wyniku badań 
bakteriologicznych wyodrębniono u powoda szczep gronkowca złocistego MSSA. 
Powtarzający się stan zapalny wywołany gronkowcem doprowadził do usunięcia endoprotezy 
stawu kolanowego. Powód może poruszać się o kulach. Wymaga opieki drugiej osoby. 
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PRZYKŁAD NR 4 
 Halina B., żona powoda Teofila B, została przewieziona w dniu 7.VIII.1992 r. do 

pozwanego Szpitala Nr 2, będąc w 9 miesiącu ciąży. Ze względu na nieprawidłowe 

położenie płodu zastosowano najpierw środki pobudzające, ale wobec 

pogarszającego się stanu jej zdrowia przystąpiono - z polecenia ordynatora tegoż 

Szpitala, pozwanego Zenona B., do wydobycia płodu. Po wyjęciu martwego płodu 

stwierdzono, że zachodzi konieczność dokonania zabiegu w postaci amputacji 

macicy. Pozwany B. przybył na salę operacyjną w trakcie operacji i zaraz przejął 

kierownictwo nad zespołem operacyjnym. Po dokonanym zabiegu 

instrumentariuszka Aleksandra J. powiadomiła pozwanego B., że podczas operacji 

straciła orientację co do liczby zużytych kompresów, i w związku z tym prosiła o 

dokładne sprawdzenie pola operacyjnego przed zamknięciem. Pozwany B. 

oświadczył wówczas, że nie będzie teraz sprawdzał, ponieważ pacjentka może 

umrzeć. W dniu 9.IX.1992 r. Halina B. zmarła, albowiem w jej jamie brzusznej 

pozostawiono ciało obce w postaci kompresu gazowego. 
  

PRZYKŁAD NR 5 

 Pacjentka w okresie IX 2005-VII 2007 pozostawała pod opieką 
ginekologa. W tym czasie była u niego na wizytach 7-krotnie, 
dwukrotnie wykonano badanie cytologiczne oraz usg (wyniki 
prawidłowe). Podczas 2 ostatnich wizyt pacjentka skarżyła się na 
krwawienia. We IX 2007r. wykonane badanie patomorfologiczne 
wykazało zaawansowany nowotwór macicy - na skutek 
przeprowadzonej operacji macice usunięto. W lipcu 2009r. 
pacjentka wystąpiła z żądaniem zapłaty 300 000 zł tytułem 
zadośćuczynienia podając, że zaniedbanie lekarza doprowadziło 
do braku możności posiadania dzieci, nadto musiała poddać się 
kilkumiesięcznej terapii psychiatrycznej.  
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
KARNA 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA 

Konsekwencja popełnienia przestępstwa 

Wyłącznie odpowiedzialność za własne czyny 

Odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie 
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PRZESTĘPSTWO 

czyn zabroniony pod 
groźbą kary przez ustawę 

obowiązującą w czasie 
jego popełnienia 

społeczna 
szkodliwość  
wyższa niż 

znikoma 

na 
terytorium 

RP 

wina 

38 

CZYN 
ZABRONIONY  

POPEŁNIONY UMYŚLNE 

sprawca ma zamiar  
jego popełnienia 

chce go popełnić 

przewidując możliwość 
jego popełnienia,  

na to się godzi 

POPEŁNIONY 
NIEUMYŚLNIE  

na skutek niezachowania 
wymaganej ostrożności  

możliwość popełnienia 
tego czynu 

przewidywał 

możliwość popełnienia 
tego czynu mógł 

przewidzieć 
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ZASADY PROCESU KARNEGO 

Zasada domniemania niewinności 

• oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego 
nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym 
wyrokiem 

Zasada in dubio pro reo 

• nie dające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na 
korzyść oskarżonego 

Zasada prawdy materialnej 

• wszystkie decyzje procesowe powinny opierać się na 
prawdziwych ustaleniach faktycznych 

ZASADY PROCESU KARNEGO 

Zasada obiektywizmu 

• obowiązek badania oraz uwzględniania okoliczności 
na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonego 

Zasada prawa do obrony 

• umożliwienie oskarżonemu odpierania 
zarzutów, kwestionowania przemawiających 
przeciwko niemu dowodów, a także 
przedstawiania dowodów na poparcie 
własnych twierdzeń 



2013-04-16 

21 

NARUSZENIE TAJEMNICY LEKARSKIEJ  
(ART. 266 K.K.) 

41 

Ujawnienie tajemnicy 
powziętej w związku z 

pełnioną funkcją /  
wykonywaną pracą 

Przestępstwo ścigane  
na wniosek 

pokrzywdzonego  

Zagrożenie: grzywna   

kara ograniczenia wolności  

kara pozbawienia wolności 
do lat 2 

ZAKRES TAJEMNICY LEKARSKIEJ 

 - lekarz jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a 

uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu, 

 - obejmuje wszystkie informacje związane z pacjentem, m.in.: 

1. dokumentację medyczną, 

2. diagnozę, 

3. wyniki badań, 

4.  przyjmowane leki, 

5. wcześniejsze leczenie i hospitalizacje. 
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DZIAŁANIE BEZ ZGODY PACJENTA 
(ART. 192 K.K.) 

43 

Przedmiotem ochrony 
jest prawo pacjenta do 

samostanowienia o 
swoim zdrowiu 

Nie dotyczy sytuacji, 
gdy istnieje ustawowy 

obowiązek poddania się 
leczeniu, badaniu czy 

określonemu zabiegowi  

Przestępstwo ścigane  
na wniosek 

pokrzywdzonego  

Bez znaczenia, czy 
zabieg był zgodny z 

zasadami wiedzy 
medycznej 

LEGALNOŚĆ CZYNNOŚCI 
MEDYCZNYCH 

Dokonywane przez osobę uprawnioną 

Zgodnie ze wskazaniami wiedzy medycznej 

Po uprzednim uzyskaniu zgody pacjenta lub jego 
przedstawiciela ustawowego 
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ABORCJA (ART. 152 K.K.) 

45 

Ustawa z dnia 7 stycznia 
1993 r. o planowaniu 

rodziny, ochronie płodu 
ludzkiego i warunkach 

dopuszczalności 
przerywania ciąży 

Zabieg 
przeprowadzony 

nawet za zgodą, ale 
wbrew przepisom 

ustawy 

Przestępstwo 
ścigane  

z oskarżenia 
publicznego 

Zagrożenie: kara 
pozbawienia 

wolności do lat 3 

DOPUSZCZALNOŚĆ PRZERYWANIA 
CIĄŻY 

ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej 

badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże 
prawdopodobieństwo ciężkiego  i nieodwracalnego upośledzenia płodu / nieuleczalnej 
choroby zagrażającej  jego życiu 

uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego 
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CIĘŻKI USZCZERBEK NA ZDROWIU  
(ART. 156 K.K.) 

47 

Ciężki/ średni/ lekki 
uszczerbek na zdrowiu 

(różnice) 

Może być popełnione 
przez każdego 

Przestępstwo 
ścigane  

z oskarżenia 
publicznego 

Zagrożenie: kara 
pozbawienia 

wolności 

USZCZERBKI NA ZDROWIU 

Art. 156 §1 k.k. (ciężki uszczerbek na zdrowiu) 

1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności 

płodzenia,  

2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub 

długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby 

psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do 

pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub 

zniekształcenia ciała   

Art. 157 §1 k.k. (średni uszczerbek na zdrowiu) 

naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia 
powyżej 7 dni 

Art. 157 §2 k.k. (lekki uszczerbek na zdrowiu) 

naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia 
powyżej 7 dni 
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NARAŻENIE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO 
(ART. 160 K.K.) 

49 

Świadome lub 
nieświadome naruszenia 

ciążącego obowiązku 
ostrożności  

Godzenie się z tym, iż 
podjęte działanie lub 
zaniechanie stwarza 

bezpośrednie zagrożenie 
dla życia lub zdrowia 

Przestępstwo ścigane na 
wniosek 

pokrzywdzonego, jeżeli 
jest nieumyślne 

Nie podlega karze 
sprawca, który własnym 

działaniem uchylił 
zagrożenie 

FAŁSZYWA OPINIA (ART. 233 K.K.) 

50 

Opinia stanowiąca 
dowód w 

postępowaniu 
prowadzonym na 
podstawie ustawy 

Uprzedzenie o 
odpowiedzialności 
karnej / odebranie 

przyrzeczenia 

Odpowiedzialność nie 
zależy od tego, czy 
fałszywe ustalenie 

faktyczne zawarte w 
opinii mogło mieć 

wpływ na 
rozstrzygnięcie sprawy 

Nadzwyczajne 
złagodzenie kary: 

opinia dot. okoliczności 
nie mających wpływu na 

wynik sprawy 
/dobrowolne 

sprostowanie opinii  
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POŚWIADCZENIE NIEPRAWDY – FAŁSZ 
INTELEKTUALNY (ART. 271 K.K.) 

51 

Funkcjonariusz 
publiczny/ osoba, 
którą szczególne 
przepisy prawne 
upoważniają do 

wystawienia 
dokumentu  

Poświadczenie 
nieprawdy co do 

okoliczności 
mającej znaczenie 

prawne 

sprawca musi mieć 
świadomość,  

że poświadcza nieprawdę 
oraz że poświadczenie to 

dotyczy okoliczności 
mających znaczenie 

prawne 

w wypadku mniejszej 
wagi niższa kara  

 

w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowej 

surowsza kara  

POŚWIADCZENIE NIEPRAWDY 

Dokumentacja medyczna 

Zaświadczenie o stanie zdrowia 

Karta zgonu 

Orzeczenie o niezdolności do pracy 

Orzeczenie o zdolności do wykonywania zawodu 
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ŁAPOWNICTWO (ART. 228 K.K.) 

53 

W związku  
z pełnieniem funkcji 

publicznej 

- korzyść majątkowa  

- korzyść osobista  

- obietnica korzyści 
majątkowej lub osobistej  

zagrożenie:  

kara pozbawienia wolności 
od 1 roku  miesięcy do 10 

lat  

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ BEZ 
UPRAWNIEŃ (ART. 58 UST. 2 USTAWY O 
ZAWODACH) 

54 

Działanie 
polegające na 

rozpoznawaniu 
chorób oraz ich 

leczeniu 

- w celu osiągnięcia 
korzyści  

- wprowadzenie  
w błąd co do 
posiadanych 
uprawnień  

- bez znaczenia czy 
świadczenie lege artis 

- bez znaczenia czy 
działanie za zgodą 

pacjenta 

zagrożenie:  

grzywna 

kara ograniczenia 
wolności   

kara pozbawienia 
wolności do roku 
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PRZYKŁAD NR 1 

 Marek M. w dniu 24 maja 2005 r. jako ordynator Oddziału Położniczo - Ginekologicznego 

Szpitala Specjalistycznego w L., wiedząc o zagrożeniu dziecka płci męskiej chorobą hemolityczną 

u będącej między 36 a 38 tygodniu ciąży Marzeny J., odmówił przyjęcia jej do szpitala w celu 

rozwiązania ciąży przez cesarskie cięcie uzasadnione względami medycznymi, a przede 

wszystkim nie przeprowadził u tej ciężarnej, w ramach możliwości technicznych Szpitala 

Specjalistycznego w L,. pełnej diagnostyki stanu płodu, a nadto nie poinstruował matki dziecka o 

celowości niezwłocznego udania się do Szpitala Klinicznego w W., w celu ewentualnego 

dokończenia przerwanej diagnostyki dobrostanu dziecka i rozwiązania ciąży. Markowi M. w akcie 

oskarżenia postawiono zarzut narażenia dziecka Marzeny J. na rozstrój zdrowia zagrażający jego 

życiu - to jest przestępstwa z art. 160 § 1 i 3 k.k. w zw. z art. 160 § 1 k.k.  

  

PRZYKŁAD NR 2 

 W nocy z 2 na 3 marca 2009r. lekarz Bartosz K. pełnił dyżur jako lekarz karetki 

wyjazdowej „R” Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze. Przed dyżurem 

spożywał alkohol, nadto ok. godz. 23 w swoim gabinecie wypił 50 ml wódki. Około  

godz. 4 rano następnego dnia otrzymał zlecenie wyjazdu do pacjentki - Janiny G. 

skarżącej się na ból w klatce piersiowej. Po zbadaniu pacjentki uznał, że nie ma 

konieczności hospitalizacji, a jedynie kontynuacja leczenia zleconego przez lekarza 

rodzinnego, który był w tym dniu na wizycie u pacjentki. Swoje zalecenia odnotował 

w karcie wyjazdowej. Pacjentka zawiadomiła policję, która ustaliła we krwi lekarza 

zawartość alkoholu 1.2 promila. Do sądu skierowano akt oskarżenia.  
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PRZYKŁAD NR 3 

 Lek. Romanowi J. postawiono zarzut przeprowadzenia zabiegu lekarskiego 
bez zgody pełnoletniego pacjenta Adama G. Jedną z czynności koniecznych 
do prawidłowego przeprowadzenia zabiegu było dokonanie transfuzji krwi. 
Adam G. ze względu na swoje przekonania religijne odmówił wyrażenia 
zgody na przeprowadzenie zabiegu. Nieprzeprowadzenie zabiegu wiązało się 
z narażeniem pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia 
oraz życia. Lek. Roman J. nie informował sądu opiekuńczego o zaistniałej 
sytuacji. W dniu następnym, po odmowie wyrażenia zgody na zabieg przez 
Adama G., stracił on przytomność. Niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu 
lekarz Roman J. przystąpił do przeprowadzenia zabiegu operacyjnego bez 
zgody pacjenta z uwagi na stan zagrożenia zdrowia lub życia. Zabieg 
przebiegł pomyślnie. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
PRACOWNICZA 
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNICZA 

Kary: 

1. Upomnienie 

2. Nagana 

3. Kara pieniężna 

1. nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy,  

2. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,  

3. przepisów przeciwpożarowych 

4. sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy  

5. usprawiedliwiania nieobecności w pracy 

Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o 
naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego 
naruszenia. 

TRYB ODWOŁAWCZY 

Sprzeciw do pracodawcy  

(7 dni od zawiadomienia) 

Nieodrzucenie sprzeciwu 
w ciągu 14dni  

=  

uwzględnienie 

Pozew o uchylenie kary do 
sądu pracy w wypadku 
odrzucenia sprzeciwu 

(14 dni od zawiadomienia) 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Miłego dnia  


