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Streszczenie:
Pacjenci, którzy doznali szkody w wyniku błędu popełnionego przez lekarza w trakcie procesu
diagnostyczno-terapeutycznego coraz częściej występują o zadośćuczynienie, co wynika między
innymi z majątkowego charakteru odpowiedzialności cywilnej. Niniejsza publikacja wyjaśnia,
jakie przesłanki muszą zostać spełnione, żeby powstała odpowiedzialność cywilna lekarza, jak
forma wykonywania zawodu wpływa na zróżnicowanie odpowiedzialności cywilnej oraz jakie
umowy ubezpieczenia musi lub powinien zawrzeć lekarz w zależności od formy wykonywania
zawodu i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych. W opracowaniu omówiono aktualne
regulacje prawne dotyczące powstania i zróżnicowania odpowiedzialności cywilnej lekarza,
stanowisko judykatury odnoszące się do błędów lekarskich, a także zawarto praktyczne
wskazówki dotyczące rodzaju umów OC, jakie powinni zawierać lekarze w poszczególnych
przypadkach.

Abstract:
Patients who came to harm as a result of the medical mistake made by the doctor in the process
of the diagnostic-therapeutic processes, are more and more frequently appealing for the
compensation. It results from the financial character of the civil liability. This publication
explains the essential issues needed to be fulfilled to make civil liability of the doctor come into
being, how the form of practicing influences the diversifying the civil liability and, finally, what
insurance contracts should or must a medical doctor conclude depending on the form of
practicing and kinds of granted medical benefits.In the article current legal regulations,
concerning medical doctors’ civil liability, position of the judicature on the medical mistakes, as
well as practical tips concerning the type of CL insurance contracts were analyzed.

