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Mec. Krzysztof Socha  
Zarys wykładu wygłoszonego podczas VIII Jesiennych Warsztatów dla pielęgniarek opieki paliatywnej               
w Grabinach dnia 9 października 2014r 

 
 

Podstawy prawne zawodu pielęgniarki, odpowiedzialność cywilna, karna i zawodowa 
pielęgniarki. 

 
I. Podstawy prawne 
rys historyczny 
Podstawa prawna- ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz.U. 
Nr 174, poz. 1039), która zastąpiła ustawę z dnia 5.07.1996r.  
Wcześniej zawód pielęgniarki regulowała ustawa z 21.02.1935r. o pielęgniarstwie  
i rozporządzenie Prezydenta RP z 16.03.1928r. o położnych.  
Pielęgniarka jako pomocniczy personel medyczny w świetle przepisów z 1935r. i 1928r. 
(ustawy i rozporządzenia Prezydenta RP. Brak możliwości jakichkolwiek czynności 
leczniczych bez zlecenia lekarskiego, a jej czynności ograniczały się do czynności 
pielęgnacyjno- opiekuńczych, udzielania pomocy w nagłych przypadkach do czasu przybycia 
lekarza i czynności instrumentalno- technicznych.  
 
Obecnie znacznie większa samodzielność, co związane jest ze zwiększeniem obowiązków  
i uprawnień, znacznie lepszego wykształcenia oraz wprowadzania systemu kształcenia. 
Polskie zobowiązania co do zapewnienia personelowi pielęgniarskiemu odpowiedniego 
wykształcenia: 

1) Konwencja Nr 149 przyjęta w Genewie w dniu 21.06.1977r. 
2) Deklaracja Monachijska (pielęgniarki i położne na rzecz zdrowia) z dnia 17.06.2000r.  

- Ministrowie Zdrowia Krajów Członkowskich Regionu Europejskiego WHO zwrócili 
się do wszystkich zainteresowanych władz tych krajów aby przyspieszyli działania w 
celu wzmocnienia pozycji pielęgniarek i położnych poprzez m.in. doskonalenie 
kształcenia przeddyplomowego oraz podyplomowego, zapewnienie dostępu do 
szkolnictwa wyższego, wspieranie badań naukowych i upowszechnianie informacji 
pozwalających rozwijać wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną w praktyce 
pielęgniarek i położnych, a także wzmocnienie roli pielęgniarek i położnych w 
dziedzinie zdrowia publicznego, promocji zdrowia, zapewnienie pielęgniarkom i 
położnym udziału w podejmowaniu decyzji na wszystkich etapach przygotowania i 
realizacji praktyki zawodowej.  

 
zakres uprawnień i obowiązków 
 
Wpływ na odpowiedzialność czy to cywilną, karną czy zawodową ma zakres uprawnień  
i obowiązków, jakie nakładają na pielęgniarki aktualnie obowiązujące przepisy. Wśród 
podstawowych aktów prawnych regulujących wykonywanie zawodu pielęgniarki należy 
wskazać: 

1) ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654) 
(tekst jednolity z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 217) 

2) ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 174, poz. 
1039) 

3) ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 174, 
poz. 1038) 

4) rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń 
zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez 
pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego z dnia 7 listopada 
2007 r. (Dz.U. Nr 210, poz. 1540), wydane na podstawie art. 6 ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej, zgodnie z którym: 

Art. 6.  [Delegacja]  Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w 
drodze rozporządzenia: 

1)  rodzaj i zakres świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, które mogą być udzielane 



2 

 

samodzielnie bez zlecenia lekarskiego przez pielęgniarkę i położną, 
2)  wykaz produktów leczniczych oraz środków pomocniczych, do stosowania których są uprawnione pielęgniarki i położne 
samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, 
3)  rodzaje materiałów, które mogą być pobierane przez pielęgniarkę i położną do celów diagnostycznych samodzielnie bez zlecenia 
lekarskiego, 
4)  rodzaj i zakres medycznych czynności ratunkowych wykonywanych przez pielęgniarkę, 
5)  wykaz badań diagnostycznych do samodzielnego przeprowadzania przez pielęgniarkę i położną 

- biorąc pod uwagę niezbędne kwalifikacje oraz wymagany zakres umiejętności i obowiązków. 

5) rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem 
wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej z 
dnia 22 grudnia 2011 r. (Dz.U. Nr 293, poz. 1728) 
- wydane na podstawie art. 136b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)  

§ 4.  1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w 
złotych: 

1)  30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki objęte są 
umową ubezpieczenia OC świadczeniodawcy, - podmiotu leczniczego 
2)  10 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 50 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte 
umową ubezpieczenia OC świadczeniodawcy- pielęgniarka 

 

Powyżej wymienione akty prawne są podstawowymi, które regulują niezbędne kwalifikacje, 
jakich wymaga się od pielęgniarek, sposób ich zrzeszania oraz organizacji samorządu a także 
(przede wszystkim) sposób wykonywania zawodu pielęgniarki.  
Podstawowe zasady wykonywania zawodu pielęgniarki reguluje oczywiście ustawa  
o zawodach pielęgniarki i położnej.  
Art. 2 tej ustawy w sposób jednoznaczny wskazuje, że zawód pielęgniarki jest samodzielnym 
zawodem medycznym.  Tym samym (zresztą już na etapie ustawy z 1996r. zawód ten uzyskał 
samodzielność, nie bez oporu ze strony innych środowisk medycznych, które próbowały 
utrzymać status quo, zgodnie z którym pielęgniarka (czy też pielęgniarz) pełniła tylko  
i wyłącznie funkcje pomocnicze.  Obecnie, w świetle uprawnień i obowiązków jakie są i jakie 
mają być w najbliższej przyszłości przypisane pielęgniarce trudno byłoby takie stanowisko 
obronić i kwestionować samodzielność. Podkreślenia wymaga fakt, iż takim zawodem 
pomocniczym stał się zawód opiekuna medycznego.  
 
wykonywanie zawodu pielęgniarki: 
Art. 4.  ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (przede wszystkim): 
Wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na: 

1)  rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta; 
2)  rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta; 
3)  planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem; 
4)  samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i 
rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych; 
5)  realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji; 
6)  orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych; 
7)  edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. 

 
II. Rodzaje odpowiedzialności: 
 
- odpowiedzialność karna 
- odpowiedzialność cywilna 
- odpowiedzialność zawodowa  
 
Każdą z tych odpowiedzialności (za wyjątkiem odpowiedzialności zawodowej) można 
podzielić na dwie kategorie: 
- odpowiedzialność powszechną (podstawową, ogólną), ponoszoną przez wszystkich bez 
względu na rodzaj wykonywanych czynności, a związaną z koniecznością postępowania 
według określonych norm prawnych, zawartych w poszczególnych regulacjach ustawowych, 
wśród których należy przede wszystkim wymienić kodek karny i kodeks cywilny. 
- odpowiedzialność kwalifikowaną, związaną ściśle z wykonywanym zawodem. Ta 
odpowiedzialność jest przedmiotem wykładu. 
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III. Odpowiedzialność cywilna 
 
1. Zależność rodzaju odpowiedzialności od formy wykonywania zawodu przez 
pielęgniarkę (w razie wyrządzenia szkody pacjentowi): 
 
a) odpowiedzialność pielęgniarki zatrudnionej na podstawie umowy o pracę 
- ograniczenie do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego w dniu 
wyrządzenia szkody (119 kp) 
- w pełnej wysokości gdy szkoda wyrządzona umyślnie (art. 122 kp) 
(czyli zamiar bezpośredni lub ewentualny (nie chce ale się godzi), gdy np. pod wpływem 
alkoholu) 
Przy czym jest to odpowiedzialność wobec podmiotu leczniczego czyli pracodawcy. 
Natomiast wobec pacjenta w obu przypadkach odpowiada podmiot leczniczy zatrudniający 
pielęgniarkę. 
tzw. immunitet pracowniczy 
 
b) odpowiedzialność pielęgniarki zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej, lub 
wykonującej zawód w jednej z form przewidzianych ustawa o działalności leczniczej (art. 5), 
w związku z podpisaniem umowy z podmiotem leczniczym. 
- odpowiedzialność solidarna z podmiotem leczniczym  
 
Były różne koncepcje tej odpowiedzialności, jednakże wszelkie wątpliwości rozwiała ustawa 
o działalności leczniczej, która w art. 33 reguluje zasady odpowiedzialności za szkody będące 
następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych. 
W przypadku wykonywania działalności leczniczej przez pielęgniarkę jako 
indywidualnej praktyki piel ęgniarki wył ącznie w przedsiębiorstwie podmiotu 
leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem albo indywidualnej specjalistycznej 
praktyki piel ęgniarki wył ącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie 
umowy z tym podmiotem, odpowiedzialność za szkody będące następstwem udzielania 
świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń 
zdrowotnych, ponoszą solidarnie odpowiednio pielęgniarka i podmiot leczniczy. 
 
2. Podstawy prawne odpowiedzialności cywilnej pielęgniarki. 
 

1) ogólne zasady (kontraktowa , deliktowa) 
2) zasady odpowiedzialności (art. 415 kc  (kto z winy swojej wyrządzi drugiemu szkodę 

odpowiedzialny jest do jej naprawienia- szkoda, zdarzenie i związek przyczynowy 
między szkodą i zdarzeniem 
- działanie z zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym 
- niedbalstwo (niedochowania należytej staranności) 

3) błędy medyczne i organizacyjne (dodatkowo wynikające z naruszenia praw pacjenta, 
w tym coraz częściej będące przedmiotem roszczeń ze strony pacjentów- nie 
poinformowanie pacjenta, działanie bez zgody pacjenta) 

4) rodzaje roszczeń pacjenta  
- odszkodowanie (straty poniesione i korzyści utracone ) 
- renta 
- odszkodowanie jednorazowe 
- zadośćuczynienie 
- ustalenie odpowiedzialności na przyszłość 

5) rodzaje roszczeń rodziny pacjenta 
Art. 444.  [Szkoda na osobie]  § 1. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody 
obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody 
powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę 
potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.  
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§ 2. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego 
potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody 
odpowiedniej renty.  
§ 3. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta 
tymczasowa. 
Art. 445.  [Zadośćuczynienie pieniężne]   § 1. W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może 
przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.  
§ 2. Przepis powyższy stosuje się również w wypadku pozbawienia wolności oraz w wypadku skłonienia za pomocą 
podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu.  
§ 3. Roszczenie o zadośćuczynienie przechodzi na spadkobierców tylko wtedy, gdy zostało uznane na piśmie albo gdy 
powództwo zostało wytoczone za życia poszkodowanego. 

 
2. Odpowiedzialność zawodowa 
- ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych, rozdział 6 „Odpowiedzialność zawodowa” 
 
Art. 36.  [Odpowiedzialność zawodowa]  1. Członkowie samorządu podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki 
zawodowej lub przepisów dotyczących wykonywania zawodu, zwane dalej „przewinieniem zawodowym”. 

Art. 39.  [Strony postępowania]  1. Stronami postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych są 
pokrzywdzony oraz osoba obwiniona. 

2. W postępowaniu przed sądem pielęgniarek i położnych stroną jest również rzecznik odpowiedzialności zawodowej albo jego zastępca. 
Art. 40.  [Pokrzywdzony]  1. Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przewinienie zawodowe. 

 

Pielęgniarka- obwiniona (może być reprezentowana przez dwóch pełnomocników) 
Nie można wszcząć postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, jeżeli od chwili 
popełnienia czynu upłynęły 3 lata. 
Karalność przewinienia zawodowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło 5 lat 
 
Sąd pielęgniarek i położnych może orzec następujące kary: 

1)  upomnienie; 
2)  naganę; 
3)  karę pieniężną (od 1000 zł do 10.000 zł) 
4)  zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w podmiotach leczniczych na okres od 1 roku do 5 lat; 
5)  zakaz pełnienia funkcji z wyboru w organach samorządu na okres od 1 roku do 5 lat; 
6)  ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu na okres od 6 miesięcy do 2 lat; 
7)  zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od 1 roku do 5 lat; 
8)  pozbawienie prawa wykonywania zawodu. 

 

Możliwość wznowienia oraz dochodzenia przez pielęgniarkę odszkodowania w przypadku 
uniewinnienia na skutek wznowienia lub kasacji, gdy całość lub część kary została już wykonana.  
 
3. Odpowiedzialność karna 
1) odpowiedzialność powszechna w tym kwalifikowana  
art. 160 kk 
 § 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,  

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  
§ 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo,  

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.  
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie,  

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.  
§ 4. Nie podlega karze za przestępstwo określone w § 1-3 sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo.  

§ 5. Ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na wniosek pokrzywdzonego 
 
2) Odpowiedzialność wynikająca z przepisów szczególnych: 
- ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej, rozdział 7- Przepisy karne: 
art. 84 do 87 – są to wykroczenia 
 


