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2 

POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM 
KARNYM 

POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM 
CYWILNYM 

POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM 
ADMINISTRACYJNYM 

POSTĘPOWANIE PRZED RZECZNIKIEM 
PRAW PACJENTA  

POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE 



ADWOKAT 

 Baronowa Krzeszowska, trzymając swego 

adwokata za klapy fraka mówiła z gorączkowym 

pośpiechem „Błagam Pana nie odchodź no, dam 

Panu wszystko, co zechcesz”. „Tylko Pani baronowo 

bez żadnych pogróżek”- odpowiada adwokat. „Ja 

przecież nie grożę, ale nie opuszczaj mnie Panie” – 

deklamuje z prawdziwym uczuciem baronowa. 

„Przyjdę na licytację, ale teraz muszę iść do mego 

zabójcy”. „Tak więc nędzny morderca więcej budzi 

w Panu współczucia aniżeli opuszczona kobieta, 

której mienie, honor, pokój …” B. Prus, Lalka 

POSTĘPOWANIE PRZED 

SĄDEM CYWILNYM 



ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA 
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SZKODA/KRZYWDA 

WINA 

ZWIĄZEK 
PRZYCZYNOWY 



ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA 

• Przedstawiciele zawodów medycznych i podmiot 
prowadzący działalność leczniczą ponoszą 
odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone 
pacjentowi, a w razie jego śmierci osobom 
bliskim (art. 444–449 k.c.), na zasadzie winy. 
Odpowiedzialność ta może być deliktowa (art. 
415 i n. k.c.) lub kontraktowa (art. 471 k.c.) w 
razie zawarcia umowy z pacjentem.  
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DOWODY 
 

• ART. 6 KC. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, 
która z faktu tego wywodzi skutki prawne 

 
• Art. 232 KPC. Strony są obowiązane wskazywać dowody dla 

stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Sąd 
może dopuścić dowód niewskazany przez stronę. 
 

• Art. 233 KPC. § 1. Sąd ocenia wiarogodność i moc dowodów 
według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego 
rozważenia zebranego materiału. § 2. Sąd oceni na tej samej 
podstawie, jakie znaczenie nadać odmowie przedstawienia 
przez stronę dowodu lub przeszkodom stawianym przez nią w 
jego przeprowadzeniu wbrew postanowieniu sądu. 
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DOWODY 

 
• Art. 2352 KPC . § 1. Sąd może w szczególności pominąć 
dowód: 1) którego przeprowadzenie wyłącza przepis 
kodeksu; 2) mający wykazać fakt bezsporny, nieistotny 
dla rozstrzygnięcia sprawy lub udowodniony zgodnie z 
twierdzeniem wnioskodawcy; 3) nieprzydatny do 
wykazania danego faktu; 4) niemożliwy do 
przeprowadzenia; 5) zmierzający jedynie do przedłużenia 
postępowania; 6) gdy wniosek strony nie odpowiada 
wymogom art. 2351, a strona mimo wezwania nie 
usunęła tego braku. § 2. Pomijając dowód, sąd wydaje 
postanowienie, w którym wskazuje podstawę prawną 
tego rozstrzygnięcia. 
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BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE NA SALI 

SĄDOWEJ 
 

• INSTYTUCJA WYŁĄCZENIA SĘDZIEGO (ART. 48 KPC 
i n.) 

• WSPÓŁUCZESTNICTWO W SPORZE (ART. 72 KPC) 
§ 1. Kilka osób może w jednej sprawie występować w roli 
powodów lub pozwanych, jeżeli przedmiot sporu stanowią: 
1) prawa lub obowiązki im wspólne lub oparte na tej samej 
podstawie faktycznej i prawnej (współuczestnictwo 
materialne); 2) roszczenia lub zobowiązania jednego 
rodzaju, oparte na jednakowej podstawie faktycznej i 
prawnej, jeżeli ponadto właściwość sądu jest uzasadniona 
dla każdego z roszczeń lub zobowiązań z osobna, jako też 
dla wszystkich wspólnie (współuczestnictwo formalne) 
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BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE NA SALI 

SĄDOWEJ 
 

• INTERWENCJA GŁÓWNA I INTERWENCJA UBOCZNA  
• Art. 75 KPC Kto występuje z roszczeniem o rzecz lub prawo, o 
które sprawa toczy się pomiędzy innymi osobami, może aż do 
zamknięcia rozprawy w pierwszej instancji wytoczyć 
powództwo o tę rzecz lub prawo przeciwko obu stronom przed 
sąd, w którym toczy się sprawa (interwencja główna). 

• Art. 76 KPC. Kto ma interes prawny w tym, aby sprawa została 
rozstrzygnięta na korzyść jednej ze stron, może w każdym 
stanie sprawy aż do zamknięcia rozprawy w drugiej instancji 
przystąpić do tej strony (interwencja uboczna). 

• Art. 77 KPC. § 1. Interwenient uboczny składa oświadczenie o 
wstąpieniu do sprawy w piśmie procesowym, w którym 
wskazuje, jaki ma interes prawny we wstąpieniu i do której ze 
stron przystępuje. Pismo to doręcza się stronom 
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BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE NA SALI 

SĄDOWEJ 
 
• PRZYPOZWANIE 
• Art. 84 KPC § 1. Strona, której w razie 

niekorzystnego dla niej rozstrzygnięcia 
przysługiwałoby roszczenie względem osoby trzeciej 
albo przeciwko której osoba trzecia mogłaby 
wystąpić z roszczeniem, może zawiadomić taką 
osobę o toczącym się procesie i wezwać ją do wzięcia 
w nim udziału. § 2. W tym celu strona wnosi do sądu 
pismo procesowe wskazujące przyczynę wezwania i 
stan sprawy. Pismo to doręcza się niezwłocznie 
osobie trzeciej, która może zgłosić swe przystąpienie 
do strony jako interwenient uboczny. 
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BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE NA SALI 

SĄDOWEJ 
 

• POMOC PRAWNA Z URZĘDU 
• ART. 117§ 2 KPC. Osoba fizyczna, niezwolniona 

przez sąd od kosztów sądowych, może się 
domagać ustanowienia adwokata lub radcy 
prawnego, jeżeli złoży oświadczenie, z którego 
wynika, że nie jest w stanie ponieść kosztów 
wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego 
bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla 
siebie i rodziny 
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BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE. DRUGA 

OFIARA 
• Art. 23 KC. Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, 

cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica 
korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, 
wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego 
niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.  

• Art. 24. § 1 KC. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym 
działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono 
bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby 
osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do 
usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie 
odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych 
w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub 
zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. § 2. Jeżeli 
wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda 
majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach 
ogólnych. § 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom 
przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim 
oraz w prawie wynalazczym.  
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BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE. DRUGA 

OFIARA 
• Art. 212 KK. § 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, 
instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 
niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub 
właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub 
narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego 
stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega 
grzywnie albo karze ograniczenia wolności. § 2. Jeżeli sprawca 
dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków 
masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. § 3. 
W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd 
może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego 
Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez 
pokrzywdzonego. § 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 
lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego. 
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BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE. DRUGA 

OFIARA 

• Art. 216 KK. § 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo 
choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, 
aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo 
karze ograniczenia wolności. § 2. Kto znieważa inną osobę za 
pomocą środków masowego komunikowania, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do roku. § 3. Jeżeli zniewagę wywołało wyzywające 
zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony 
odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej lub 
zniewagą wzajemną, sąd może odstąpić od wymierzenia kary. 
§ 4. W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd 
może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego 
Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez 
pokrzywdzonego. § 5. Ściganie odbywa się z oskarżenia 
prywatnego. 

14 



• DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

 
• katarzynasyroka@gmail.com 

 

 

 
•         

15 


