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Odpowiedzialność karna
lekarzy

Criminal liability
 of doctors

Criminal liability of doctors, as well as criminal liability of the 
whole society, is based on the nullum crimen sine culpa principle. Fol-
lowing a medical profession does not therefore entail a special type 
of criminal liability. Criminal liability of a doctor depends on, simi-
larly to other people, the existence of such premises as: committing 
a prohibited act, the existence of a causal link between the act and 
the effect that occurred as a result of committing the act and fault 
of the perpetrator. The goal of the article entitled “Criminal liability 
of doctors” is to provide an insight into the basic principles of crim-
inal liability of doctors, in particular by indicating the legal basis of 
liability, and also to interpret article 160 of the Polish Criminal Code.
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Odpowiedzialność karna lekarza podobnie jak odpowiedzial-
ność karna całego społeczeństwa opiera się na zasadzie nullum 
crimen sine culpa. Wykonywanie zawodu lekarza nie generuje 
zatem powstania szczególnego rodzaju odpowiedzialności karnej. 
Odpowiedzialność lekarza uzależniona jest podobnie jak odpo-
wiedzialność innych osób od zaistnienia przesłanek w postaci: po-
pełnienia czynu zabronionego, istnienia związku przyczynowego 
pomiędzy czynem a skutkiem, który nastąpił w wyniku popełnienia 
przestępstwa oraz winy sprawcy. Celem artykułu jest przybliżenie 
podstawowych zasad ponoszenia odpowiedzialności karnej przez 
lekarzy, w szczególności poprzez wskazanie podstaw prawnych od-
powiedzialności, a także podjęcie próby dokonania wykładni art. 
160 Kodeksu karnego.  
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Odpowiedzialność karna lekarza podobnie jak odpowiedzial-
ność karna całego społeczeństwa opiera się na zasadzie nullum 
crimen sine culpa. Niezbędnym elementem jej wykazania jest, po-
dobnie jak na zasadach ogólnych, przypisanie sprawcy czynu winy. 
Wykonywanie zawodu lekarza nie generuje zatem powstania szcze-
gólnego rodzaju odpowiedzialności karnej. Odpowiedzialność leka-
rza uzależniona jest podobnie jak odpowiedzialność innych osób od 
zaistnienia przesłanek w postaci: popełnienia czynu zabronionego, 
istnienia związku przyczynowego pomiędzy czynem a skutkiem, któ-
ry nastąpił w wyniku popełnienia przestępstwa oraz winy sprawcy. 

Z charakterystyki pracy lekarza bezpośrednio wynika, że bę-
dziemy mieli do czynienia z przestępstwami przeciwko zdrowiu 
i życiu. Przestępstwa te nie będą miały co do zasady charakteru 
umyślnego. Zakwalifikowanie przestępstwa, którego dopuścił się 
lekarz jako przestępstwa wypełniającego znamiona umyślności bez-
pośrednio godzi w definicję gwaranta wynikającą z art. 30 ustawy 
z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 617 ze zm.), czy też w samą ideę wykonywania 
zawodu zaufania publicznego.

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie podstawowych 
zasad ponoszenia odpowiedzialności karnej przez lekarzy, w szcze-
gólności poprzez wskazanie podstaw prawnych odpowiedzialności, 

a także podjęcie próby dokonania wykładni art. 160 Kodeksu kar-
nego (dalej: k.k.). 

Podstawy prawne odpowiedzialności karnej lekarzy

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks kar-
ny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600) odpowiedzialności karnej podlega ten 
tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę 
obowiązującą w czasie jego popełnienia. Nie stanowi przestępstwa 
czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma oraz nie 
popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można 
mu przypisać winy w czasie popełnienia czynu. Przywołana regulacja 
określa podstawowe zasady odpowiedzialności karnej, z której można 
wywieść ogólną definicję przestępstwa jako czynu zabronionego, bez-
prawnego, zawinionego, społecznie szkodliwego w stopniu wyższym 
niż znikomy pod groźbą kary nałożoną przez ustawę obowiązującą 
w czasie jego popełnienia (Kozłowska-Kalisz 2018). Niewątpliwe za-
niechanie lub działanie lekarza musi spełniać przesłanki określone 
w art. 1 k.k. Ponadto, odpowiedzialność karna lekarza może bez-
pośrednio wynikać z zaniechania, o czym świadczy treść art. 2 k.k. 
Należy podkreślić, że przepis ten odnosi się jedynie do odpowiedzial-
ności za przestępstwo skutkowe (materialne) popełnione przez za-
niechanie; nie odnosi się natomiast do przestępstw formalnych (bez-
skutkowych) wynikających z zaniechania (Kozłowska-Kalisz 2018a). 
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deks karny definiuje pojęcie przestępstwa w at. 7 § 1 k.k., określając 
przestępstwo jako zbrodnię lub występek. Zgodnie z ww. ustawą 
zbrodnię stanowią czyny zabronione zagrożone karą pozbawienia 
wolności, nie krótszą niż 3 lata albo karą surowszą. Występkiem jest 
natomiast czyn zabroniony, zagrożony grzywną powyżej 30 stawek 
dziennych, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolno-
ści nie przekraczająca miesiąca. Ponadto, zbrodnia może zostać je-
dynie popełniona umyślnie, natomiast występek może zostać popeł-
niony również nieumyślnie. W przypadku lekarzy, głównie będziemy 
mieć do czynienia z występkiem popełnionym nieumyślnie, np. nie-
umyślne narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo 
utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 § 3 k.k.).

Wykładnia artykułu 160 § 1 Kodeksu karnego

Skutkami błędu w sztuce lekarskiej, którego popełnienie staje 
się przestępstwem są: nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155 
k.k.), spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 156 k.k.), 
spowodowanie naruszenia czynności narządów ciała bądź rozstroju 
zdrowia (art. 157 k.k.) oraz narażanie na bezpośrednie niebezpie-
czeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 
k.k.). Z analizy akt spraw karnych dotyczących błędów w sztuce le-
karskiej wynika, iż w niniejszych sprawach lekarzom najczęściej są 
przedstawiane zarzuty na podstawie art. 160 k.k. Wobec powyższe-
go zasługuje on na dokładną analizę.

Podstawowym celem art. 160 k.k. jest ochrona życia i zdrowia 
człowieka przed narażeniem tych dóbr na bezpośrednie niebezpie-
czeństwo ich utraty (Konarska-Wrzosek 2016). Artykuł 160 k.k. okre-
śla przestępstwo narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia albo 
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W § 1 wzmiankowanej regulacji 
ustawodawca uregulował podstawowy typ tego przestępstwa, zaś § 
2 zawiera typ kwalifikowany, gdzie znamieniem, od którego zależy 
surowsza odpowiedzialność, jest obowiązek opieki ciążący na sprawcy 
nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo; przewiduje nieumyślną 
postać przestępstw określonych w § 1 lub 2 (Szwarczyk 2016). 

Przedmiotem ochrony przestępstwa ujętego w art. 160 k.k. jest 
życie i zdrowie ludzkie. Regulacja zawarta w art. 160 k.k. opiera się 
na przekonaniu, że fundamentalne wartości, takie jak życie i zdro-
wie, powinny być chronione nie tylko w przypadku ich naruszenia, 
ale także na etapie wcześniejszym, poprzedzającym wywołanie skut-
ku w postaci utraty życia czy spowodowania ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu (Szwarczyk 2016). W podobnym tonie wypowiedział się Sąd 
Najwyższy, wskazując, że przedmiotem ochrony przewidzianej w art. 
160 k.k. jest życie i zdrowie człowieka od rozpoczęcia porodu (wy-
stąpienia skurczów macicy, dających postęp porodu), a w wypad-
ku operacyjnego zabiegu cesarskiego cięcia kończącego ciążę – od 
podjęcia czynności zmierzających do przeprowadzenia tego zabiegu 
(uchwała SN z dnia 26 października 2006 roku, I KZP 18/06, OSNKW 
2006 nr 11, poz. 97). 

Strona przedmiotowa przestępstwa ujętego w art. 160 k.k. do-
tyczy takich zachowań sprawców, które wywołują stan bezpośred-
niego narażenia innego człowieka na utratę życia lub wywołują cięż-
ki uszczerbku na zdrowiu. W piśmiennictwie wskazuje się, że istotą 
omawianego przestępstwa jest narażenie na niebezpieczeństwo 
innego człowieka, które polega na przeniesieniu człowieka ze sta-
nu, w którym niebezpieczeństwo mu nie groziło, w stan, w którym 

Przestępstwa materialne (skutkowe), charakteryzują się tym, że 
popełnienie takiego przestępstwa uzależnione jest ściśle od zaistnie-
nia skutku przewidzianego w ustawie w odniesieniu o danego czynu. 
Przykładem przestępstwa skutkowego jest spowodowanie ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu w postaci pozbawienia człowieka wzroku, 
słuchu, mowy, zdolności płodzenia (art. 156 § 1 pkt 1 k.k.). Prze-
stępstwo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu zostanie 
uznane za popełnione, jeżeli nastąpi skutek w postaci pozbawienie 
człowieka np. wzroku. Brak określonego skutku jest równoznaczny 
z niepopełnieniem przestępstwa. Między czynem sprawcy, a skut-
kiem wyczerpującym znamiona czynu zabronionego (czyli wystąpie-
niem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu), musi zaistnieć ponadto ade-
kwatny związek przyczynowy. Wobec powyższego należy zauważyć, 
że pogorszenie zdrowia pacjenta musi być następstwem zachowania 
sprawcy (Zajdel 2008: 185).

Popełnienie przestępstwa formalnego uzależnione jest jedy-
nie od popełnienia czynu zabronionego przez ustawę w chwili jego 
popełnienia. Oznacza to, że popełnienie czynu zabronionego nie 
jest uzależnione od zaistnienia skutku. Wobec powyższego należy 
nadmienić, że przestępstwa dzielą się na przestępstwa formalne 
(nieskutkowe) i materialne (skutkowe). Popełnienie przestępstwa 
formalnego uzależnione jest jedynie od popełnienia czynu zabro-
nionego przez ustawę w chwili jego popełnienia. Oznacza to, że po-
pełnienie czynu zabronionego nie jest uzależnione od zaistnienia 
skutku wynikającego z podjętego działania lub zaniechania. Sprawca 
przestępstwa formalnego będzie odpowiadał już za sam fakt jego 
popełnienia, niezależnie od skutku jaki nastąpił w wyniku jego po-
pełnienia. Przykładem może być narażenie pacjenta na zarażenie 
wirusem HIV przez osobę, która wie, że jest nosicielem tego wirusa 
(art. 161 k.k.). Do popełnienia przestępstwa w omawianym powyżej 
przypadku wystarczy tylko spełnienie przesłanki narażenia innej oso-
by na zarażenie, niezależnie od skutku w postaci zarażenia tej osoby 
wirusem HIV (Zajdel 2008: 185).

Zaniechanie, które w przypadku przestępstwa skutkowego, tj. 
materialnego będzie generowało odpowiedzialność karną lekarza 
to taki sposób zachowania, który cechuje się brakiem określonych 
ruchów w wymaganym kierunku; w kontekście omawianego prze-
pisu zaniechanie polega na niepodjęciu wymaganych przez normę 
prawa karnego działań prowadzących do zapobiegnięcia skutkowi 
ujętemu w opisie znamion określonego przestępstwa material-
nego (Zoll 1998: 51). Zasadą jest, że jeśli opis czynu zabronione-
go (w szczególności jego znamię czasownikowe) jest ujęty na tyle 
szeroko, iż pojęciowo możliwe jest wypełnienie jego znamion przez 
zaniechanie, to oznacza to, że dane przestępstwo może być popeł-
nione właśnie przez zaniechanie (np. art. 148, 155, 156, 157 i 189 
k.k.) (Wąsek 2005). Odpowiedzialność za przestępstwa skutkowe 
popełnione w postaci zaniechania mogą ponosić tylko takie osoby, 
które należą do kręgu podmiotów znajdujących się w pozycji gwa-
ranta wobec dobra prawnego, tj. takich podmiotów, na których ciąży 
obowiązek ochrony bądź określonego dobra przed wszelkimi zagro-
żeniami, bądź wszelkich dóbr przed określonym zagrożeniem (Dęb-
ski 1995). Treścią obowiązku gwaranta może być także obowiązek 
ochrony określonych dóbr przed określonym niebezpieczeństwem 
(Majewski 1997) 

Lekarz, podobnie jak i reszta społeczeństwa odpowiada za 
dopuszczenie się przestępstwa na podstawie Kodeksu Karnego. Ko-
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będzie spełniony, gdy zostanie ustalone, że pożądane zachowanie 
alternatywne, stanowiące realizację ciążącego na lekarzu obowiąz-
ku, zapobiegłoby narażeniu człowieka na bezpośrednie niebezpie-
czeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu”. 

Zakres przedmiotowy czynów ujętych w art. 160 § 1 i 2 k.k. 
obejmuje człowieka narażonego na ujemne konsekwencje, takie jak 
np. możliwość utraty życia czy wystąpienie uszczerbku na zdrowiu 
(Szwarczyk 2016). W literaturze przedmiotu wskazuje się, że oma-
wiane przestępstwa wymagają dla swojego istnienia umyślności 
narażenia konkretnego człowieka na bezpośrednie niebezpieczeń-
stwo utraty życia albo doznania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, 
bez dalej idącego zamiaru w postaci pozbawienia ofiary tych dóbr, 
przy czym narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty 
życia stanowi w znakomitej większości zamiaru ewentualnego łą-
czącego się z przewidywaniem takiej możliwości i godzeniem się 
sprawcy na jej zaistnienie (Konarska-Wrzosek 2016). W orzecznic-
twie Sądu Najwyższego został wyrażony pogląd, zgodnie z którym 
„Zamiar ewentualny określony w art. 160 § 1 k.k. charakteryzuje się 
świadomością znaczenia podejmowanych czynności w perspektywie 
możliwego skutku. Nie chodzi przy tym o świadomość jakiejkolwiek 
możliwości wystąpienia konkretnego narażenia na niebezpieczeń-
stwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, ale wyłącznie 
świadomość wysokiego prawdopodobieństwa takiego skutku, oce-
nianego w kontekście konkretnych okoliczności faktycznych, bo tyl-
ko wówczas można mówić o ‘bezpośredniości’ niebezpieczeństwa” 
(zob. wyrok SN z dnia 8 grudnia 2011 roku, sygn. akt II KK 177/11).

Ponadto, trafnie wskazuje się w piśmiennictwie, że występek 
z art. 160 § 3 k.k. ma co do zasady charakter nieumyślny. Przestęp-
stwo to można przypisać oskarżonemu, gdy nie ma on zamiaru nara-
żenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub 
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, ale do narażenia takiego docho-
dzi w wyniku niezachowania wymaganej w danych okolicznościach 
ostrożności, w sytuacji, w której narażenie człowieka przewidywał 
lub, obiektywnie biorąc, mógł przewidzieć (Szwarczyk 2016). Na-
rażenie na niebezpieczeństwo nie oznacza pewności wystąpienia 
uszczerbku dla określonego dobra, ale jedynie prawdopodobień-
stwo uszczerbku – z którego sprawca musi sobie zdawać sprawę 
(Kuczyńska 2012). Zagrożenie karne jest inne w typie podstawowym 
i kwalifikowanym tego przestępstwa, zarówno w zakresie dolnej, jak 
i górnej granicy sankcji. I tak za popełnienie czynu określonego w § 1 
grozi kara pozbawienia wolności do lat 3, natomiast za popełnienie 
czynu zawartego w § 2 – kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy 
do lat 5. W przypadku nieumyślnej postaci tych przestępstw została 
przewidziana sankcja alternatywna, tj. kara grzywny, kara ogranicze-
nia wolności albo pozbawienia wolności do roku. To zróżnicowanie 
wysokości kar jest wynikiem odrębnego stopnia społecznej szkodli-
wości, jakie niosą ze sobą poszczególne czyny. Ponadto w art. 160 
§ 4 k.k. ustawodawca określił przesłankę obligatoryjnego niepod-
legania karze (sprawcy czynów z § 1-3), którą stanowi dobrowolne 
uchylenie grożącego niebezpieczeństwa. Warunek dobrowolności 
zachowania sprawcy uchylającego niebezpieczeństwo oznacza, że 
działania zmierzające w tym kierunku mają wynikać z jego wła-
snej decyzji woli, nawet podjętej w wyniku namowy osób trzecich 
(Szwarczyk 2016).

Umyślne formy tego przestępstwa podlegają ściganiu z urzę-
du, natomiast w przypadku nieumyślnego popełnienia tych czynów 

grozi mu niebezpieczeństwo (Bafia 1987: 118). Stan niebezpieczeń-
stwa powinien być wywołany zachowaniem się człowieka (sprawcy), 
który ponosi odpowiedzialność za jego wytworzenie. To przestępne 
zachowanie może przybrać zarówno postać działania, jak i zanie-
chania sprawcy. Ponadto niebezpieczeństwo, o którym jest mowa 
w omawianym przepisie, powinno mieć charakter bezpośredni, co 
oznacza, że w każdej chwili może dojść do wystąpienia wskazanych 
skutków, przy czym „przestępstwo będzie dokonane z chwilą nara-
żenia na niebezpieczeństwo, chociażby osoba narażona nie doznała 
krzywdy” (zob. wyrok SN z dnia 3 października 1973 roku, sygn. akt 
IV KR 256/73). 

Ponadto, należy nadmienić, że przestępstwo z art. 160 § 1 
k.k. jest przestępstwem materialnym, z czego wynika konieczność 
stwierdzenia związku przyczynowego pomiędzy zachowaniem się 
sprawcy a skutkiem. W orzecznictwie Sądu Najwyższego wskazuje 
się, ze skoro skutkiem przestępstwa jest samo „narażenie” na nie-
bezpieczeństwo (czyli sprowadzenie już samej możliwości wystąpie-
nia określonych niebezpiecznych dla zdrowia lub życia następstw), 
to odpowiedzialności karnej z art. 160 k.k. podlega lekarz-gwarant, 
który w wyniku zaniechania udzielenia właściwego świadczenia 
zdrowotnego zdynamizował swą bezczynnością przebieg i rozwój 
procesów chorobowych u pacjenta w ten sposób, że zaczęły one 
bezpośrednio zagrażać jego życiu i zdrowia (zob. wyrok SN z dnia 
21 sierpnia 2012 roku, sygn. akt IV KK 42/12). Co więcej, na uwa-
gę zasługuje stanowisko wyrażone przez Sąd Najwyższy w wyroku 
z dnia 29 listopada 1973 roku, sygn. akt Rw 902/73, gdzie wskazano, 
że „istotą strony przedmiotowej czynu określonego w art. 160 § 1 
k.k. jest stworzenie przez sprawcę takiej sytuacji faktycznej, w której 
istnieje bezpośrednie niebezpieczeństwo, grożące realnie nastąpie-
niem skutku w postaci śmierci, ciężkiego uszkodzenia ciała względ-
nie ciężkiego rozstroju zdrowia człowieka. Bezpośredniość realnie 
grożącego niebezpieczeństwa oznacza, iż w sytuacji przez sprawcę 
już stworzonej, a więc bez dalszej akcji z jego strony, istnieje duże 
prawdopodobieństwo nastąpienia w najbliższej chwili wymienio-
nych skutków”. 

W art. 160 § 2 k.k. został określony typ kwalifikowany nara-
żenia na niebezpieczeństwo. Znamieniem kwalifikującym w tym 
przestępstwie jest okoliczność, że na sprawcy powinien spoczywać 
obowiązek opieki nad osobą, która jest narażona na niebezpieczeń-
stwo (Szwarczyk 2016). W piśmiennictwie podkreśla się, że źródła 
wzmiankowanego obowiązku są zróżnicowane, bowiem mogą to 
być m.in. orzeczenie sądowe, umowa o pracę, przepisy prawa czy 
też określona sytuacja faktyczna (Konarska-Wrzosek 2016). Prze-
stępstwo ujęte w art. 160 § 2 k.k. należy do typu przestępstw indy-
widualnych, toteż należy zaaprobować stwierdzenie wyrażone przez 
M. Szwarczyka, że do jego dokonania konieczne staje się stwierdze-
nie skutku w postaci niebezpieczeństwa śmierci czy też uszkodzenia 
ciała (Szwarczyk 2016). Skutkowy charakter przestępstwa determi-
nuje również konieczność istnienia związku przyczynowo-skutko-
wego pomiędzy zachowaniem się sprawcy a skutkiem w postaci 
narażenia na niebezpieczeństwo. W tym miejscu warto przytoczyć 
fragment uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 
2008 roku, sygn. akt IV KK 381/07, gdzie wskazano, że: „warunkiem 
odpowiedzialności karnej lekarza – gwaranta z art. 160 § 2 lub 3 k.k. 
jest obiektywne przypisanie skutku należącego do znamion strony 
przedmiotowej objętego tym przepisem przestępstwa. Warunek ten 
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ustawodawca przyjął zasadę ścigania na wniosek pokrzywdzonego. 
Należy także wskazać, że co do zasady nie jest możliwa kumulatyw-
na kwalifikacja (art. 11 § 2 k.k.) czynu z art. 160 § 3 i art. 155 k.k. 
Natomiast dopuszczalna jest kwalifikacja kumulatywna art. 160 § 
2 i art. 155 k.k. (zob. wyrok SN z dnia 28 kwietnia 2000 roku, sygn. 
akt V KKN 318/99).

Podsumowanie

Przede wszystkim należy zauważyć, iż odpowiedzialność karna 
lekarza nie ogranicza się tylko do przypadków popełnienia błędu 
medycznego, którego następstwem jest uszczerbek na zdrowiu pa-
cjenta. Lekarz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności na 
podstawie innych przepisów karnych, m.in. na podstawie: art. 192 
k.k. (prawo do decydowania o poddaniu się zabiegowi medyczne-
mu); art. 266 k.k (prawo do zachowania tajemnicy lekarskiej oraz 
prawo do uzyskania pomocy lekarskiej). Lekarz może także ponieść 
odpowiedzialność za naruszenia innych dóbr, mających wartość 
ogólnospołeczną, np. za poświadczenie nieprawdy (art. 271 k.k.). 

Wobec powyżej dokonanej analizy przepisów karnych określa-
jących odpowiedzialność lekarza należy zauważyć, iż do gwaranta 
stosuje się przepisy oraz zasady, które adresowane są również do 
reszty społeczeństwa. Przykładem może być zasada domniemania 
niewinności, zgodnie z którą ciężar dowodu spoczywa na oskarży-
cielu, zatem lekarz nie musi udowadniać swej niewinności. Zasady 
ogólne dotyczą również zakwalifikowania czynu gwaranta, jako prze-
stępstwa umyślnego bądź nieumyślnego, od czego będzie zależeć 
treść zarzutów postawionych przez prokuratora.

Pomimo faktu, iż lekarze odpowiadają na zasadach ogólnych, 
sankcja za dopuszczenie się przez nich czynu zabronionego, w po-
staci narażenia pacjenta na pogorszenie stanu zdrowia bądź utratę 
życia, a nawet samo podejrzenie jego popełnienia ma dużo większy 
wymiar. Lekarz odpowiada za nieprawidłowe wykonywanie zawodu 
zaufania publicznego również dyscyplinarnie, a przede wszystkim 
społecznie. Ostatni typ odpowiedzialności, choć nie jest sformali-
zowany, może mieć daleko idące skutki w postaci uniemożliwienia 
lekarzowi wykonywania zawodu z racji braku pacjentów, co niewąt-
pliwie doprowadzi do zawodowego wykluczenia. Wobec powyższe-
go, w przypadku wysoce skomplikowanych postępowań dotyczących 
błędów w sztuce lekarskiej, należy oczekiwać na decyzję Sądu, który 
po zbadaniu wszystkich okoliczności sprawy oraz po zapoznaniu się 
z opinią biegłych lekarzy określi kompetencje gwaranta. 

Obecnie popularność postępowań w przedmiocie błę-
dów w sztuce lekarskiej wzrasta. Przyczyną jest zwiększenie 
świadomości prawnej oraz potrzeba poczucia bezpieczeń-
stwa pacjentów. Jednakże, należy pamiętać, iż tak trudna te-
matyka związana z życiem i zdrowiem wywołuje wiele emocji 
u osób najbliższych pacjentów, co również ma odzwierciedlenie   
w ilości przedmiotowych postępowań.


