
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

2 

 
Coraz więcej klientów zgłaszających się do kancelarii w sprawach z zakresu prawa 

odszkodowawczego nie wie czym różni się pojęcie odszkodowania od 

zadośćuczynienia. Wielu z nich używa tych pojęć zamiennie, co jest błędem.                          

W dzisiejszym wpisie postaramy się przybliżyć Państwu różnicę pomiędzy pojęciami. 

 

ODSZKODOWANIE 

 

Nie trzeba chyba tłumaczyć, że w przypadku poniesienia szkody konieczna jest jej 

rekompensata. Często klienci kancelarii nie mają świadomości, że mogą domagać się: 

 

* zwrotu poniesionych kosztów leczenia czy rehabilitacji; 

* zwrotu kosztów związanych z opieką sprawowaną przez osoby trzecie; 

* zwrotu utraconego zarobku; 

* zwrotu kosztów związanych z dojazdem do placówek medycznych 

 

 Odszkodowanie stanowi zatem formę naprawienia szkody o charakterze 

majątkowym. Innymi słowy to, za co musieliśmy zapłacić w związku z wyrządzoną 

szkodą powinno nam zostać zwrócone. W prawie tego rodzaju rzeczywista szkoda 

majątkowo określana jest łacińskim sformułowaniem „damnum emergens”.  

 

Co więcej, poszkodowany (często mylnie nazywany przez klientów pokrzywdzonym 

– co jest pojęciem obowiązującym w prawie karnym, a nie cywilnym) ma prawo 

domagać się również zwrotu tzw. utraconych korzyści („lucrum cessans”), czyli 

wszystkiego tego, co mógłby osiągnąć, gdyby nie zaistnienie szkody.  

 

Zarówno w postępowaniach sądowych, jak i przedsądowych ważne jest, aby 

dysponowali Państwo stosownymi dowodami potwierdzającymi zarówno sam fakt 

poniesionej szkody, jak i wysokość. Niezbędne mogą okazać się tutaj wszelkie dowody 

potwierdzenia zakupu (na przykład leków, sprzętu medycznego itd.) w postaci faktur 

lub paragonów lub też faktury potwierdzające prywatne opłacenie zabiegów 

rehabilitacyjnych, wizyt u lekarzy specjalistów itp.  
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ZADOŚĆUCZYNIENIE 

 

Zadośćuczynienie stanowi swoistą rekompensatę szkody niemajątkowej, czyli 

krzywdy, tj. bólu, cierpienia fizycznego i psychicznego. O ile wysokość należnego 

odszkodowania z tytułu poniesionej szkody zazwyczaj da się ustalić precyzyjnie –             

z uwagi na posiadanie stosownej dokumentacji, o której mowa powyżej, o tyle 

wysokość roszczenia z tytułu zadośćuczynienia jest kwestią ocenną i w dużej mierze 

zależy od swobodnego uznania sądu. 

 

• Zgodnie z treścią art. 445 Kodeksu cywilnego: „W wypadkach przewidzianych w artykule 

poprzedzającym (w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia) sąd może 

przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za 

doznaną krzywdę. 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”.  

• Zgodnie z art. 448 Kodeksu cywilnego: „W razie naruszenia dobra osobistego sąd może 

przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem 

zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią 

sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków 

potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia. Przepis art. 445 § 3 stosuje się”. 

• Mając na uwadze art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego: „Sąd może także przyznać 

najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia 

pieniężnego za doznaną krzywdę”.  

 

W tej ostatniej sytuacji klienci często zadają pytanie – kto zgodnie z przepisami prawa 

cywilnego jest traktowany za członka najbliższej rodziny zmarłego. Odpowiedź w tym 

przypadku jest korzystna do poszkodowanego. Ustawodawca nie określił bowiem 

zamkniętego katalogu osób najbliższych. Pomocne w tym zakresie może okazać się 

orzecznictwo sądowe, które uznaje za najbliższych członków rodziny również takie 

osoby jak: macochę, ojczyma, pasierba, konkubinę – pod warunkiem właściwego 

wykazania silnej, trwałej relacji emocjonalnej ze zmarłym przejawiającej się na 

przykład we wspólnym zamieszkiwaniu i prowadzeniu gospodarstwa domowego. 
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Zazwyczaj w postępowaniu przed sądem konieczne jest w tej sytuacji przesłuchanie 

świadka, który potwierdzi bliską relację poszkodowanego ze zmarłym lub też 

przedłożenie dodatkowych dowodów, na przykład w postaci dokumentacji 

fotograficznej – na okoliczność potwierdzenia wspólnie spędzanego wolnego czasu, 

świąt, uczestniczenia ze zmarłym w spotkaniach rodzinnych itd. 

 

Ustawodawca przewidział zatem możliwość domagania się zadośćuczynienia w kilku 

przypadkach: 

 

1. uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia; 

2. w przypadku pozbawienia wolności 

3. w przypadku czynu nierządnego  

4. w przypadku naruszenia dobra osobistego 

5. w przypadku śmierci osoby najbliższej 

 

 

CZY SĄD ZAWSZE ZASĄDZI ZADOŚĆUCZYNIENIE?  

 

Odpowiedź na to pytanie jest (niestety) przecząca. Z treści zacytowanych przepisów 

w sposób jednoznaczny wynika, że sąd nie jest zobowiązany do przyznania na rzecz 

poszkodowanego zadośćuczynienia. Sformułowanie „sąd może” oznacza, że 

przyznanie stosownego roszczenia zależy od swobodnej decyzji niezawisłego sądu.  

 

Dlatego w tego typu postępowaniach tak ważne jest odpowiednie przygotowanie 

pism procesowych lub przedprocesowych i powołanie w nich wszystkich 

niezbędnych dowodów, z uwzględnieniem nie tylko posiadanej dokumentacji 

medycznej, ale także dowodów z zeznań świadków lub też z opinii biegłych sądowych 

określonych specjalności dla ustalenia faktu zaistnienia szkody i ustalenia wysokości 

faktycznego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego. 
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JAK OKREŚLIĆ WYSOKOŚĆ DOCHODZONEGO 

ZADOŚĆUCZYNIENIA? 

 

Przepisy nie wskazują również, w jaki sposób określić potencjalną wartość 

przedmiotu sporu w sprawie, tj. w jakiej wysokości poszkodowany może domagać się 

zadośćuczynienia. Zarówno w orzecznictwie sądowym, jak i w doktrynie przyjmuje 

się, że w tego typu sprawach konieczne jest zbadanie skali cierpień fizycznych lub 

psychicznych doznanych przez poszkodowanego. Istotna jest także trwałość tych 

cierpień oraz waga ich ujemnych skutków spowodowanych w psychice 

poszkodowanego. W trakcie trwającego procesu cywilnego bardzo pomocne mogą 

okazać się dowody z opinii biegłych sądowych określonych specjalności. 

 

Przykładowo - przy szacowaniu odpowiedniej kwoty zadośćuczynienia za śmierć 

osoby najbliższej znaczenie mają przede wszystkim takie okoliczności jak:  

 

• długotrwałość cierpień psychicznych i ich wpływ na inne dziedziny życia,  

• intensywność więzi emocjonalnej ze zmarłym 

• poczucie osamotnienia 

• osłabienie energii życiowej 

• wycofanie z życia towarzyskiego, kulturalnego, apatia itp. 

• wiek uprawnionego i jego sytuacja rodzinna.  

 

Ważne mogą być także same okoliczności śmierci członka rodziny, zwłaszcza 

wówczas, gdy poszkodowany był ich bezpośrednim świadkiem. 

 

Co więcej, kwota przyznana tytułem zadośćuczynienia pieniężnego powinna 

uwzględniać nie tylko krzywdę istniejącą w dacie orzekania, lecz i tę, której 

poszkodowany już doznał i będzie odczuwać w przyszłości.  
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PODSUMOWANIE 

 

Nie jest więc tak, że w przypadku zaistnienia szkody należy nam się zwrot tylko 

i wyłącznie poniesionych kosztów związanych z jej naprawieniem. Warto 

pamiętać, że naprawieniu podlega też szkoda o charakterze niemajątkowym, 

czyli wszystkie cierpienia fizyczne i psychiczne, jakich doznaliśmy. Bogate 

orzecznictwo sądowe w tym zakresie pokazuje, że kluczową kwestią w sprawie 

może okazać się prawidłowe przygotowanie wezwania do zapłaty lub pozwu 

do sądu z uwzględnieniem wszystkich dowodów możliwych do 

przeprowadzenia w danej sprawie.  

 

  W razie jakichkolwiek pytań 

 dotyczących odszkodowań i zadośćuczynień służymy pomocą. 

 

 
 

 

Polub - www.facebook.com/adwokatsandrastepien 

Obserwuj - www.instagram.com/adwokatsandrastepien 

Odwiedź – www.sandrastepien.pl 

 


