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Streszczenie. W artykule poruszono kwestię uznania śmierci oraz ciężkiego zaburzenia 
zdrowia najbliższego członka rodziny za przesłanki wskazujące na zasadność przyz-
nania odszkodowania od sprawcy zdarzenia lub zakładu ubezpieczeń sprawcy. Autorki 
przedstawiają linię orzeczniczą sądów polskich ze szczególnym uwzględnieniem zakresu 
odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone poszkodowanym i najbliższym członkom 
ich rodziny. Artykuł jest próbą sformułowania odpowiedzi na pytanie, czy osoby posz-
kodowane pośrednio w wyniku doznania poważnych obrażeń ciała lub zaburzeń zdrowia 
przez najbliższego członka rodziny mają prawo do odszkodowania. Analiza najnowszego 
orzecznictwa Sądu Najwyższego pozwala uzyskać odpowiedzi na pytania formułowane przez 
doradcę finansowego, Komisję Nadzoru Finansowego i sam Sąd Najwyższy w niepełnym 
składzie. Sąd Najwyższy wyraźnie wskazuje na zasadność roszczeń najbliższej rodziny posz-
kodowanego, jeżeli w wyniku poważnego uszczerbku na zdrowiu osoby bliskiej dojdzie do 
naruszenia dóbr osobistych określonych w art. 23 k.c., do których niewątpliwie należy prawo 
do niezakłóconego życia rodzinnego.

Słowa kluczowe: zadośćuczynienie, odszkodowanie, ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej, poszkodowany, odpowiedzialność cywilna.
Kody JEL: K15.

1. Wstęp

Od kilku lat do towarzystw ubezpieczeniowych wpływają roszczenia w przed-
miocie wypłaty zadośćuczynienia z tytułu śmierci członków rodzin, naruszenia 
więzi pomiędzy członkami najbliższej rodziny lub ciężkich uszkodzeń ciała osób 
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najbliższych. Wnioskujący domagają się przyznania rekompensaty pieniężnej 
w oparciu o art. 448 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.)2. Jak wynika z doświadczenia 
zawodowego jednej z autorek, większość towarzystw ubezpieczeniowych twierdzi, 
że treść art. 448 k.c. nie daje podstaw do wypłaty zadośćuczynienia, argumentując, 
iż ciężki rozstrój zdrowia, śmierć członka najbliższej rodziny lub naruszenie więzi 
rodzinnych nie powinny być katalogowane jako dobro osobiste określone w treści 
art. 23 k.c. Odmienne stanowisko zajmują pełnomocnicy osób wnioskujących 
o zadośćuczynienie pieniężne, podnosząc, że możliwość przyznania zadośćuczy-
nienia na zasadach określonych w treści art. 448 k.c. odnosi się również do osób 
pośrednio poszkodowanych, to jest osób, których krzywda ma bezpośredni związek 
ze szkodą, jakiej doznały osoby dla nich najbliższe. 

2. Cel pracy

Celem pracy jest sformułowanie odpowiedzi na pytanie, czy w świetle aktualnej, 
głównej linii orzeczniczej roszczenia majątkowe rodzin osób poszkodowanych, 
czyli zmarłych lub tych, które doznały ciężkiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego 
rozstroju zdrowia, są zasadne. Ponadto w pracy dokonano analizy zmierzającej do 
ustalenia, czy aktualnie według głównej linii orzeczniczej ciężki rozstrój zdrowia 
osoby bliskiej stanowi podstawę przyznania zadośćuczynienia majątkowego z tytułu 
naruszenia dobra osobistego w postaci prawa do życia rodzinnego i realizacji praw 
oraz obowiązków wynikających z życia w rodzinie i jakie stanowisko zajmuje w tym 
zakresie doktryna. 

3. Materiał i metody

W niniejszej pracy posłużono się metodą analizy, którą zastosowano w odniesieniu 
do aktualnych przepisów prawa regulujących zasady dochodzenia roszczeń mająt-
kowych za krzywdy wynikłe z zerwania więzi rodzinnych oraz do orzecznictwa 
i poglądów doktryny w tym zakresie. Mając na uwadze cel pracy, autorki przedsta-
wiły przykłady pozytywnych i negatywnych orzeczeń sądów polskich odnoszących 
się do omawianej kwestii. 

4. Prawo do życia rodzinnego jako dobro osobiste

Przepisy kodeksu cywilnego nie definiują ściśle określonego katalogu dóbr 
osobistych. Przyjmuje się, że jest to powszechnie uznana w danym społeczeństwie 
wartość niemajątkowa, która jest związana z osobowością człowieka [Szpunar 1979, 
s. 106]. Artykuł 23 k.c. określa katalog dóbr osobistych, który nie definiuje tych 
dóbr w sposób enumeratywny. Należy zaznaczyć, że samo pojęcie dóbr osobistych 
zmienia się z biegiem czasu. W ostatnich latach można zaobserwować rozszerzanie 
się katalogu dóbr osobistych objętych ochroną majątkową. Jednym z najważniej-
2 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 459).
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szych dóbr osobistych, które w ciągu ostatnich lat coraz bardziej ugruntowuje swoją 
pozycję jako dobro osobiste objęte ochroną cywilnoprawną, jest prawo do życia 
rodzinnego. Rodzina jest podstawową komórką społeczną, która odgrywa kluczową 
rolę w relacjach międzyludzkich. Zgodnie z art. 18 Konstytucji RP3: „Małżeństwo 
jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują 
się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”. Ponadto art. 47 Konstytucji 
RP obejmuje ochroną życie rodzinne, stanowiąc, że: „Każdy ma prawo do ochrony 
prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania 
o swoim życiu osobistym”. Cytowany przepis zobowiązuje ustawodawcę do niwelo-
wania zagrożeń wobec rodziny za pomocą tworzenia odpowiednich barier prawnych 
[Borysiak 2016]. Do kwestii poszanowania życia prywatnego i rodzinnego odnosi 
się również Europejska Konwencja Praw Człowieka4, której art. 8 ust. 1 stanowi, 
że: „Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, 
swojego mieszkania i swojej korespondencji”. Jakkolwiek prawo do życia rodzin-
nego nie zostało wymienione w katalogu określonym w treści art. 23 k.c., w opinii 
autorek bezsprzecznie należy przyjąć, że obiektywna wartość rodziny jest niezbędna 
do prawidłowego funkcjonowania jednostki w społeczeństwie i uzasadnia uznanie 
życia rodzinnego za jedno z kluczowych dóbr osobistych człowieka.

W kontekście podjętych rozważań na uwagę zasługuje fakt, że w 2008 r. weszła 
w życie nowelizacja kodeksu cywilnego5, na mocy której do treści art. 446 k.c. 
dodano paragraf 4 w następującym brzmieniu: „Sąd może także przyznać najbliż-
szym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia 
pieniężnego za doznaną krzywdę”. Wskazana nowelizacja wpłynęła na ujednoli-
cenie linii orzeczniczej odnoszącej się do przedmiotowego zakresu. Przed wejściem 
w życie tej nowelizacji, to jest przed dniem 3 sierpnia 2008 r., bezpośrednią podstawą 
przyznania osobom najbliższym poszkodowanych zadośćuczynienia pieniężnego za 
krzywdę doznaną po stracie członka rodziny był art. 448 k.c. 

Sąd Najwyższy w swoich orzeczeniach określał naruszone dobra osobiste mianem 
„więzi”, „więzi rodzinnej”, „szczególnej więzi emocjonalnej”, a także „prawem do 
życia rodzinnego i utrzymania tego rodzaju więzi”. Orzecznictwo w tym zakresie 
jest szczególnie bogate6. W judykaturze podkreśla się, że śmierć osoby najbliższej 
rodzi negatywne skutki w postaci naruszenia dobra osobistego osób związanych 
emocjonalnie ze zmarłym7. Podkreślić jednakże należy, że zapadają także wyroki, 
3 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 
z późn zm.).
4 Europejska Konwencja Praw Człowieka z dnia 4 listopada 1950 r., https://www.echr.coe.int/Pages/
home.aspx?p=basictexts&c=#n1359128122487_pointer.
5 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 maja 2008 r. 
(Dz. U. Nr 116, poz. 731).
6 Uchwały SN: z dnia 22 października 2010 r. (III CZP 76/10, OSNC 2011, zeszyt B, poz. 42) i z dnia 
13 lipca 2011 r. (III CZP 32/11).
7 Wyroki SN: z dnia 14 stycznia 2010 r. (IV CSK 307/09), z dnia 10 listopada 2010 r. (II CSK 248/10, 
OSNC 2011, zeszyt B, poz. 44), z dnia 11 maja 2011 r. (I CSK 621/10, https://www.saos.org.pl/judg-
ments/94901), z dnia 25 maja 2011 r. (II CSK 537/10, Lex nr 846563) oraz z dnia 15 marca 2012 r. 
(I CSK 314/11, https://www.saos.org.pl/judgments/97500).
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w których sądy stwierdzają, że nie doszło do naruszenia dobra osobistego, ponieważ 
dobro tego typu nie istnieje. Przykładowo stwierdzano, że nie istnieje dobro osobiste 
w postaci niezakłóconego prawa do życia w rodzinie8 czy też że nie istnieje „prawo 
do szczęścia”, które rozumiane jest jako prawo do życia rodzinnego bez trosk9. 
W doktrynie także stawiano tezy przeciwne aktualnemu stanowisku orzecznictwa. 
Wskazywano że więź rodzinna nie jest dobrem osobistym, czyli indywidualnym 
dobrem człowieka [Bosek 2015, s. 9], gdyż są to więzi interpersonalne, stanowiące 
przedmiot regulacji oraz ochrony prawa rodzinnego [Grzybowski 1957, s. 100–101; 
Bosek 2012, s. 383]. Stanowisko takie argumentowane było także tym, że aby więzi 
rodzinne mogły stanowić dobro osobiste, powinny być kształtowane swobodnie 
przez każdą ze stron [Kaliński 2014, s. 20]. W literaturze wskazuje się także, że dobra 
osobiste nie mogą wynikać z relacji z inną osobą [Księżak 2014, s. 312]. Spotkać się 
można też ze stanowiskiem, że życie oraz zdrowie bliskich osób nie stanowią dobra 
osobistego [Wałachowska 2014, s. 406], a prawo polskie nie przewiduje instytucji 
zadośćuczynienia w odniesieniu do stosunków rodzinnych [Szpunar 1999, s. 75]. 
Wskazywano również, że nie każda więź rodzinna automatycznie zaliczana jest do 
katalogu dóbr osobistych, a na ochronę prawną zasługuje taka więź, której zerwanie 
przyczynia się do powstania bólu, poczucia krzywdy oraz cierpienia członka rodziny 
[Szpunar 2003, s. 17; Jastrzębski 2005, s. 46; Matys 2008, s. 46].

Z brzmienia art. 448 k.c. i art. 24 § 1 k.c. wynika, że osobą uprawnioną do 
uzyskania zadośćuczynienia pieniężnego jest ten, czyje dobre osobiste zostało naru-
szone cudzym działaniem. Sąd Najwyższy przyjął, że popełnienie jednego czynu 
niedozwolonego może jednocześnie wyrządzać krzywdę różnym osobom. Krzywdą 
odnoszącą się do zmarłego jest utrata życia, natomiast krzywdę dla członków jego 
rodziny stanowi naruszenie ich dóbr osobistych. W oparciu o art. 448 k.c. osoba 
bliska zmarłego jest osobą poszkodowaną bezpośrednio w wyniku wypadku, 
ponieważ śmierć poszkodowanego stanowi źródło naruszenia jej dóbr osobistych, to 
jest dobra w postaci prawa do życia rodzinnego10. 

5. Podstawa przyznania osobom najbliższym zadośćuczynienia za naruszenie 
dobra osobistego w postaci życia rodzinnego

Najważniejszą kwestią dotyczącą zasadności przyznania zadośćuczynienia za 
naruszenie dobra osobistego w postaci życia rodzinnego jest ustalenie, czy podstawą 
zadośćuczynienia jest wyłącznie śmierć osoby najbliższej, czy również doznanie 
przez członka rodziny szkody w postaci trwałego i ciężkiego rozstroju zdrowia 
uniemożliwiającego współuczestniczenie w życiu rodzinnym i budowanie relacji 
z bliskimi.
8 Wyrok SA w Łodzi z dnia 20 lipca 2017 r. (I ACa 1771/16, http://orzeczenia.lodz.sa.gov.pl/content/
$N/152500000000503_I_ACa_001771_2016_Uz_2017-07-20_001).
9 Wyrok SO w Sieradzu z dnia 25 lipca 2018 r. (I Ca 276/18, https://www.saos.org.pl/judgments/
3492070).
10 Uchwała SN z dnia 13 lipca 2011 r. (III CZP 32/11) i postanowienie składu siedmiu sędziów SN 
z dnia 27 czerwca 2014 r. (III CZP 2/14).
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Z uwagi na literalną treść art. 446 § 4 k.c., zgodnie z którym: „Sąd może także 
przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem 
zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”, przyznanie rekompen-
saty majątkowej możliwe jest wyłącznie w sytuacji, gdy doszło do śmierci osoby 
bliskiej. Uprawnionymi do żądania kompensacji na podstawie art. 446 § 3 i 4 k.c. 
są wyłącznie członkowie najbliższej rodziny. Jakkolwiek w literaturze nie zostało 
wypracowane jednolite stanowisko określające krąg podmiotów uprawnionych do 
uzyskania rekompensaty majątkowej [Śmieja 2017, s. 736–737], w opinii autorek 
bez znaczenia dla możliwości ubiegania się o zadośćuczynienie jest w tym przy-
padku istnienie pokrewieństwa lub powinowactwa. Tym samym osobami uprawnio-
nymi do kompensacji będą również osoby pozostające ze zmarłym w nieformalnym 
związku, o ile za życia łączyły je ze zmarłym silne więzy emocjonalne i uczuciowe. 
Należy zaznaczyć, że majątkowa rekompensata krzywdy nie wyklucza uprawnień 
do uzyskania ochrony dóbr osobistych za pomocą instrumentów niemajątkowych 
określonych w treści art. 24 § 1 k.c., a także możliwości żądania naprawienia szkody 
majątkowej na zasadach określonych w art. 24 § 2 k.c. 

Niezależnie od możliwości uzyskania zadośćuczynienia za krzywdę na podstawie 
art. 446 § 4 k.c. osoby z najbliższej rodziny mogą żądać na podstawie art. 446 
§ 3 k.c. odszkodowania, jeżeli wskutek śmierci zmarłego nastąpiło znaczne pogor-
szenie ich sytuacji życiowej. Podkreślenia wymaga fakt, że przez pogorszenie 
się sytuacji życiowej należy rozumieć nie tylko zmniejszenie przychodów, które 
stanowią podstawę finansowego zabezpieczenia rodziny, lecz również utratę 
wsparcia i pomocy w radzeniu sobie z problemami życia codziennego11, a także 
utratę zdrowia wywołaną np. tragicznymi okolicznościami śmierci osoby bliskiej. 
Podobne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 30 czerwca 2004 r.12, 
w którym stwierdził, że znaczne pogorszenie sytuacji życiowej obejmuje nieko-
rzystne zmiany w sytuacji materialnej, również zmiany w sferze dóbr niematerial-
nych, które rzutują na sytuację materialną. W opinii autorek słuszne jest przyjęcie 
stanowiska, zgodnie z którym ocena zakresu szkody powinna być dokonywana na 
podstawie kryteriów obiektywnych, niemniej niemożliwe jest uniknięcie trudności 
w określeniu katalogu tychże kryteriów. Wynika to bezpośrednio z faktu, że zarówno 
ze względu na wiek, doświadczenie życiowe, stopień wrażliwości i umiejętności 
radzenia sobie ze stresem zmiany w sferze dóbr niematerialnych mają in genere 
charakter subiektywny. 

Nawiązując do celu niniejszej pracy, należy podjąć próbę odpowiedzi na pytanie, 
czy ciężki uszczerbek na zdrowiu skutkujący trwałą niezdolnością do wykonywania 
pracy, a także uniemożliwiający realizację funkcji społecznych i rodzinnych stanowi 
w świetle głównej linii orzeczniczej podstawę przyznania osobom bliskim rekom-
pensaty majątkowej. Jak wcześniej wspomniano, literalne brzmienie art. 446 § 3 
i 4 k.c. wyklucza taką możliwość. Z analizy treści art. 444 § 1–3 k.c. i art. 445 
§ 1 k.c. wynika że, rekompensata majątkowa w postaci sumy pieniężnej niezbędnej 
11 Wyrok SN z dnia 13 maja 1969 r. (II CR 128/69, OSP 1970, z. 6, poz. 122).
12 IV CK 445/03, „Monitor Prawniczy” 2006, nr 6, s. 315.
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na pokrycie kosztów leczenia, przygotowania do wykonywania innego zawodu, renty 
i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, mogą zostać przyznane wyłącznie na rzecz 
poszkodowanego, który doznał szkody lub krzywdy. Należy zaznaczyć, że upraw-
nionym do żądania naprawienia szkody na podstawie art. 444 k.c. jest wyłącznie 
bezpośrednio poszkodowany, co wyklucza możliwość dochodzenia kompensaty 
przez podmioty pośrednio poszkodowane, czyli np. osoby bliskie, których szkoda 
wiąże się z poniesieniem wydatków na leczenie osoby bliskiej lub leczenie własne 
niezbędne w związku z pogorszeniem się stanu zdrowia na skutek zdarzenia, które 
spowodowało uszczerbek u poszkodowanego. Należy jednak podkreślić, że sam 
poszkodowany może domagać się zwrotu kosztów opieki nad nim i kosztów reha-
bilitacji poniesionych przez członków jego najbliższej rodziny13. Dokonując analizy 
treści art. 445 § 1 k.c., zgodnie z którym „sąd może przyznać poszkodowanemu odpo-
wiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”, należy 
przyjąć, że stanowi on lex specialis w stosunku do art. 448 k.c., w myśl którego 
„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”. Dokonując wykładni 
celowościowej, należy przyjąć, że treść art. 445 k.c. i 448 k.c. przyznaje poszkodo-
wanemu szerszą ochronę, co pozwala mu domagać się nie tylko zadośćuczynienia 
za krzywdę doznaną w wyniku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, 
ale również sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. 

Mając na uwadze powyższe, należy przyjąć, że art. 444 k.c., 445 k.c. i 446 k.c., 
nie stanowią podstawy przyznania zadośćuczynienia i odszkodowania na rzecz 
osób najbliższych, których krzywda i szkoda ma związek z ciężkim uszkodzeniem 
ciała osoby bliskiej, co wyklucza jej zdolność do uczestnictwa w życiu społecznym, 
rodzinnym w związku z niemożnością nawiązania prawidłowych relacji i więzi 
rodzinnych. Zakładając, że do katalogu dóbr osobistych należy prawo do nieza-
kłóconego życia rodzinnego, należy przyjąć, że trwałe wyłączenie z życia rodzin-
nego członka rodziny – w wyniku doznania szkody w postaci ciężkiego uszczerbku 
na zdrowiu – stanowi naruszenie dobra osobistego osób bliskich. Tym samym 
podstawą ubiegania się o zadośćuczynienie przez osoby bliskie, których dobro 
osobiste w postaci prawa do niezakłóconego życia rodzinnego zostało naruszone, 
jest art. 24 k.c. w związku z art. 448 k.c. W sytuacji, gdy wskutek naruszenia dobra 
osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej 
naprawienia na zasadach ogólnych. 

Gdy skupiamy się na kwestiach związanych z przyznaniem zadośćuczynienia za 
naruszenie dóbr osobistych, konieczne jest odniesienie się do art. 448 k.c. W judy-
katurze podkreśla się, że pokrzywdzony może domagać się kompensaty doznanej 
krzywdy od ponoszącego winę, za czym przemawia deliktowy charakter odpo-

13 Wyrok SN z dnia 15 lutego 2007 r. (II CSK 474/06, Lex nr 274155).
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wiedzialności14. Mając na uwadze powyższe, na pokrzywdzonym spoczywa ciężar 
dowodu winy, która niezależnie od jej rodzaju stanowi podstawę przyznania zadość-
uczynienia. W judykaturze podkreśla się, że do zdarzeń szkodzących należą między 
innymi: naruszenie wolności przez zmuszanie danego podmiotu do określonego 
zachowania15, naruszenie obowiązków pracowniczych przez pracodawcę16 oraz 
naruszenie dóbr osobistych publikacjami17. Odnosząc się do powyższego wyliczenia, 
za oczywiste należy przyjąć, że zawinione naruszenie dobra osobistego w postaci 
prawa do niezakłóconego życia rodzinnego będącego fundamentem prawidłowego 
funkcjonowania w społeczeństwie, stanowi bezsprzecznie podstawę do przyznania 
zadośćuczynienia majątkowego na zasadach określonych w treści art. 448 k.c. 

Powyższe rozważania wymagają skonfrontowania z najnowszą linią orzecz-
niczą. W postanowieniu z dnia 21 kwietnia 2017 r.18 Sąd Najwyższy odpowiedział 
na pytanie, czy roszczenie o zadośćuczynienie na podstawie art. 448 w związku 
z art. 24 § 1 k.c. przysługuje osobom bliskim poszkodowanego także wtedy, gdy 
na skutek czynu niedozwolonego poszkodowany doznał poważnego uszczerbku na 
zdrowiu. Sąd podkreślił, że: „Za ugruntowane uznać należy obecne orzecznictwo 
Sądu Najwyższego, z którego wynika, że śmierć osoby poszkodowanej czynem 
niedozwolonym może stanowić naruszenie dobra osobistego członków rodziny 
zmarłego w postaci szczególnej więzi rodzinnej. To dobro osobiste ujmowane jest 
nie tylko jako więź rodzinna, ale nadto jako więź emocjonalna łącząca osoby bliskie 
z kręgu rodziny, a także jako dobro osobiste wyrażające się prawem do życia w pełnej 
rodzinie, prawo do życia w związku małżeńskim, a także jako szczególna więź 
rodziców z dziećmi”. Jednocześnie Sąd rozważył kwestię dotyczącą wątpliwości 
z zakresu stosowania art. 446 § 4 k.c. Zdaniem Sądu: „artykuł 446 § 4 k.c. nasuwa 
pytanie o dopuszczalność roszczenia o zadośćuczynienie na podstawie art. 448 k.c. 
w związku z art. 24 k.c., gdy poszkodowany czynem niedozwolonym żyje, doznał 
jednak poważnego uszczerbku na zdrowiu. Obcujący z tak poszkodowanym jego 
bliscy doznają niewątpliwie cierpienia, jednakże kwestią jest, czy cierpienie to ma 
doznawać rekompensaty”. Sąd Najwyższy podkreślił, że jakkolwiek więzi rodzinne 
i emocjonalne stanowią niewątpliwie dobra osobiste, które doznają uszczerbku 
na skutek ciężkiego uszkodzenia ciała osoby bliskiej, tak treść art. 446 § 4 k.c. 
wskazuje, że ustawodawca udzielił ochrony temu dobru osobistemu, o którym mowa, 
tylko w razie zerwania więzi przez śmierć. Należy zaznaczyć, że: „Za wykładnią 
szerszą, dopuszczającą przyznanie najbliższym, na podstawie z art. 448 w związku 
z art. 24 k.c., roszczenia o zadośćuczynienie w razie doznania przez poszkodowa-
nego istotnego uszczerbku na zdrowiu i to zarówno gdy czyn sprawczy miał miejsce 
przed jak i po 3 sierpnia 2008 r., opowiedział się Sąd Najwyższy w wyrokach z dnia 
9 sierpnia 2016 r. II CSK 719/15 i z dnia 10 lutego 2017 r. V CSK 291/16, powo-
14 Wyrok SN z dnia 12 grudnia 2002 r. (V CKN 1581/00, OSNC 2004, nr 4, poz. 52).
15 Wyrok SN z dnia 15 czerwca 2005 r. (IV CK 805/04, Lex nr 177221).
16 Wyrok SN z dnia 7 lutego 2006 r. (I PK 272/05, „Monitor Prawa Pracy” 2006, nr 3, s. 118).
17 Wyrok SN z dnia 8 sierpnia 2007 r. (I CSK 165/07, Lex nr 287745).
18 I CSK 472/16, http://www.sn.pl/sprawy/SiteAssets/Lists/Zagadnienia_prawne/NewForm/III-CZP-
0060_17_p.pdf.
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łując m.in. względy słusznościowe i ochronę rodziny przewidzianą już w przepi-
sach rangi konstytucyjnej. Przeciwko takiej wykładni przemawia brzmienie art. 446 
§ 4 k.c. a także i to, że co prawda życie członków rodziny poszkodowanego, który 
doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu, ulega pogorszeniu, to jednak ich więź 
z poszkodowanym zostaje zachowana. Członkowie rodziny poszkodowanego nie 
tracą tym samym dobra osobistego, jakim jest więź rodzinna, staje się ona jedynie 
więzią niewątpliwie innego rodzaju, wyrażana jest w inny sposób. Nie można jednak 
twierdzić, że jest to więź gorsza. Jej odmienność polega na konieczności dostoso-
wania oczekiwań do stanu zdrowia poszkodowanego”. Jednocześnie Sąd Najwyższy 
podkreślił, że „ocena, jaki stan zdrowia poszkodowanego już uzasadnia przyjęcie, że 
dobro osobiste w postaci więzi rodzinnych doznało uszczerbku, a jaki na taką oceną 
jeszcze nie pozwala, cechowałby uznaniowość, żeby nie powiedzieć dowolność”. 

Dokonując analizy wyżej wymienionego stanowiska, należy przyjąć, że ocena, 
jaki uszczerbek na zdrowiu uzasadnia przyjęcie, że doszło do zerwania więzi rodzin-
nych, a tym samym naruszenia dobra osobistego w postaci prawa do niezakłóco-
nego życia rodzinnego, powinna być dokonywana indywidualnie, ze szczególnym 
uwzględnieniem trwałości powstałego uszczerbku i jego nieodwracalności. Zdaniem 
autorek na akceptację nie zasługuje stanowisko Sądu, w którym ten podkreśla, że: 
„Stan zadowolenia z życia rodzinnego nie jest prawnie gwarantowany. Zwrócić przy 
tym należy uwagę, że przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nakładają na 
rodziców względem dziecka (i dziecka względem rodziców a także na małżonków 
względem siebie) obowiązki niesienia pomocy, wspierania się […]. Wyobrażenia 
i uczucia członków rodziny na temat optymalnej, czy wolnej od stresu wizji więzi 
rodzinnych, swoich praw i obowiązków wynikających z tych obowiązków, sposobu 
sprawowania pieczy na dzieckiem, braku możliwości utrzymywania kontaktów 
z dzieckiem w ogóle nie zmieniają w sposób prawnie doniosły ukształtowanej 
ustawowo więzi rodzinnoprawnej”. W opinii autorek realizacja jakichkolwiek 
obowiązków członków rodziny względem siebie, a także korzystanie z praw wynika-
jących z życia w rodzinie, uzależnione są nie tylko od istnienia przesłanek w postaci 
biologicznego istnienia (życia), ale również od posiadania minimum zdolności 
fizycznych i psychicznych do realizacji praw i obowiązków, co ma nierozerwalny 
związek z brakiem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wykluczającego powyższe 
w sensie obiektywnym. 

W uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 27 marca 2018 r.19 Sąd Najwyższy 
zawarł odpowiedź na pytanie, czy zerwanie więzi łączącej osobę poszkodowaną, 
która doznała poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, z jej osobami 
najbliższymi, polegające na braku możliwości realizowania kontaktów pomiędzy 
poszkodowanym a osobami najbliższymi z powodu pozostawania przez poszkodo-
wanego w stanie wyłączającym lub w bardzo znaczącym stopniu ograniczającym 
samodzielną egzystencję (tzw. stan wegetatywny), może stanowić po stronie osób 
najbliższych poszkodowanego naruszenie ich dóbr osobistych, w tym mogące 
19 III CZP 69/17, http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/Zagadnienia_prawne.aspx?ItemSID=981-
16544171-be1b-4089-b74b-413997467af2&ListName=Zagadnienia_prawne.
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podlegać kompensacie w postaci zadośćuczynienia na podstawie art. 448 k.c. 
W przedmiotowej uchwale podkreślono, że: „Sąd może przyznać zadośćuczynienie 
za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedo-
zwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu” [podkr. autorek]. 
Identyczne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 27 marca 2018 r.20 

Kompensacja krzywd, których doznały osoby najbliższe poszkodowanych 
w wyniku ciężkiego naruszenia funkcjonowania organizmu lub śmierci jest dopusz-
czalna przez prawodawstwa znacznej liczby państw europejskich, np. Austrii, Belgii, 
Estonii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Słowenii, Szwecji, Włoch [Wałachowska 
2014, s. 385–407]. W przypadku doznania poważnych obrażeń ciała przez osobę 
poszkodowaną w wypadku dochodzi do naruszenia dwojakiego rodzaju dóbr osobi-
stych. Pierwsze naruszenie dotyczy bezpośrednio poszkodowanego, którego dobro 
osobiste w postaci zdrowia zostało naruszone. Drugi rodzaj naruszenia ma bezpo-
średni związek z negatywnym wpływem na więź emocjonalną łączącą członków 
rodziny, która w związku ze szkodą doznaną przez poszkodowanego zostaje per se 
uszczuplona [Osajda 2016, s. 73–86].

Jakkolwiek roszczenia o zadośćuczynienie po śmierci osób najbliższych na 
podstawie art. 448 k.c. znajdują swoje uzasadnienie na gruncie jednolitego orzecz-
nictwa, to towarzystwa ubezpieczeniowe pociągane są do odpowiedzialności po 
wielu latach od zakończenia okresu ubezpieczenia. Powyższe ma istotny wpływ 
na prowadzoną działalność ubezpieczeniową, na którą składają się m.in. analizy 
ryzyka czy też przewidywanie wysokości wypłaconych świadczeń, co ma bezpo-
średni wpływ na wysokość ustalanej przez towarzystwa ubezpieczeniowe składki 
ubezpieczeniowej. Fakt, że świadczenia na rzecz osób poszkodowanych nie zostały 
wypłacone w czasie obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej, powoduje, że 
muszą być one finansowane ze składek bieżących bądź też rezerw ubezpieczycieli. 
Przedstawiony problem dotyczy w największym stopniu dużych towarzystw ubez-
pieczeniowych, które prowadziły swoją działalność jeszcze przed 2008 r. W sposób 
naturalny „młodsze” towarzystwa ubezpieczeniowe nie są obarczone rachunkiem 
za stare polisy, w związku z czym mogą prowadzić agresywną politykę cenową 
i przejmować rynek usług [Orlicki 2013, s. 13–20]. Podobnie kształtuje się sytuacja 
dotycząca nowych roszczeń, które zgłaszają rodziny osób ciężko poszkodowanych. 
Są to z pewnością roszczenia, których towarzystwa ubezpieczeniowe nie brały pod 
uwagę, szacując ryzyko.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego analizowano problem zakresu odpowie-
dzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w kontekście zasad-
ności roszczeń o zadośćuczynienie pieniężne z tytułu naruszenia dobra osobistego 
członków rodziny z powodu śmierci bliskiej osoby, będącej skutkiem wypadku 
komunikacyjnego. Ustalono, że z zakresu ochrony ubezpieczeniowej nie są wyłą-
czone roszczenia z art. 448 k.c. W uzasadnieniu do uchwał z dnia 7 listopada 2012 r.21 

20 III CZP 36/17, http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/zagadnienia_prawne.aspx?ItemSID=956-
16544171-be1b-4089-b74b-413997467af2&ListName=Zagadnienia_prawne.
21 III CZP 67/12, OSNC 2013/4/45.
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i z dnia 20 grudnia 2012 r.22 wskazano, że granice odpowiedzialności zakładu ubez-
pieczeń są wyznaczane odpowiedzialnością ubezpieczonego. Pod pojęciem szkody 
mieszczą się wszelkie uszczerbki, w tym szkody niemajątkowe. Podstawą przyznania 
zadośćuczynienia jest krzywda w postaci straty bliskiej osoby. Należy zaznaczyć, że 
stanowisko Sądu jest spójne z wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europej-
skiej23. Podkreślenia wymaga fakt, że na pytanie Rzecznika Finansowego i Komisji 
Nadzoru Finansowego24, czy w świetle art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. 
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym 
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych25 świadczenie ubezpieczy-
ciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zadośćuczynienie pieniężne za 
krzywdę z tytułu naruszenia dóbr osobistych osób najbliższych poszkodowanego, 
który doznał poważnego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, Sąd 
Najwyższy odmówił podjęcia uchwały26. 

Należy również rozważyć ewentualną kwestię możliwości kumulowania roszczeń 
przewidzianych w art. 446 § 4 oraz art. 448 k.c. W doktrynie wskazuje się, że 
stosować należy w tym względzie poprzez analogię orzecznictwo dotyczące kumu-
lacji roszczeń z art. 445 § 1 oraz art. 448 k.c. [Dąbrowska 2009]. Zgodnie z uchwałą 
Sądu Najwyższego z dnia 19 czerwca 2007 r.27 w razie stwierdzenia naruszenia 
dobra osobistego dopuszczalna jest kumulacja roszczeń określonych w samym art. 
448 k.c., a także dopuszczono możliwość dochodzenia roszczeń o zadośćuczynienie 
na podstawie art. 448 k.c. oraz 445 k.c., gdy na podstawie art. 448 k.c. powód wnosi 
o zasądzenie określonej kwoty na cel społeczny. Analogicznie w doktrynie wska-
zywano, że możliwe jest żądanie na podstawie art. 445 oraz art. 448 k.c. zadość-
uczynienia pieniężnego przez pokrzywdzonego na jego rzecz oraz żądanie zapłaty 
stosownej kwot na cel społeczny [Safjan 2002, s. 1057]. Podkreślić jednakże należy, 
że doktryna przedstawiała także poglądy odmienne, zgodnie z którymi art. 448 
k.c. nie stanowił samodzielnej podstawy odpowiedzialności, lecz był on rozwinię-
ciem innych norm kodeksu cywilnego, kreujących obowiązek naprawienia szkody. 
Wobec powyższego, aby możliwe było zastosowanie art. 448 k.c., konieczne było 
wykazanie odpowiedzialności za szkodę deliktową na podstawie art. 415–436 k.c. 
[Śmieja 2009, s. 707]. Autorki stoją na stanowisku, że możliwa jest kumulacja 
roszczeń przewidzianych w art. 446 § 4 i art. 448 k.c. w takim zakresie, w jakim 
poszkodowani mogą wnieść o zasądzenie zadośćuczynienia na ich rzecz oraz o zasą-
dzenie odpowiedniej sumy na cele społeczne. 

Podkreślić należy, że zgodnie z art. 3 k.c. ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że 
to wynika z jej brzmienia lub celu. W ustawie nowelizującej kodeks cywilny i wpro-
22 III CZP 93/12, OSNC 2013, nr 7–8, poz. 84.
23 Wyroki TSUE z dnia 24 października 2013 r. w sprawach C-22/12 Katarína Haasová oraz C-277/12 
Vitālijs Drozdovs.
24 Data wpływu pytania: 27 kwietnia 2017 r. 
25 Dz. U. z 2016 r. poz. 2060 z późn. zm.
26 Uchwała SN z dnia 27 marca 2018 r. (III CZP 36/17).
27 III CZP 54/07.
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wadzającej przepis art. 446 § 4 k.c. nie zawarto norm intertemporalnych i z tego 
też powodu należy stosować ogólną normę określoną w art. 3 k.c. Stanowisko to 
znajduje także potwierdzenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego, który stwierdził, 
że stosowanie retroaktywne prawa nie może wynikać z interpretacji ustawy, tylko 
musi być w niej jasno wskazane28. Z tego też powodu do zdarzeń sprzed wejścia 
w życie nowelizacji stosować powinno się „stary” stan prawny, a więc ewentualnie 
art. 448 k.c., a do zdarzeń po wejściu w życie nowelizacji – art. 446 § 4 k.c.

Mając na uwadze powyższe, za w pełni uzasadnione należy przyjąć stanowisko 
aktualnej linii orzeczniczej, zgodnie z którym podstawą przyznania zadośćuczy-
nienia za krzywdy doznane przez osoby bliskie w związku ze spowodowaniem cięż-
kiego uszczerbku na zdrowiu członka rodziny jest art. 448 k.c. Źródłem przyznania 
kompensaty majątkowej jest naruszenie dobra osobistego w postaci prawa do nieza-
kłóconego życia rodzinnego, czyli do nawiązania więzi rodzinnych, które umożli-
wiają nie tylko korzystanie z praw osób należących do rodziny, ale przede wszystkim 
realizację obowiązków członków rodziny, w minimalnym zakresie zakreślonym 
przez właściwe przepisy, w tym przede wszystkim przez kodeks rodzinny i opie-
kuńczy29. Również część doktryny stoi na stanowisku, że naruszenie stanu zdrowia 
członka rodziny może prowadzić do naruszenia dobra osobistego w postaci więzów 
rodzinnych [Klimkiewicz 2018, s. 296], przy czym podkreślić należy, że przedsta-
wiciele doktryny wyrażają także stanowisko przeciwne tej linii orzeczniczej, wska-
zując że więź rodzinna w ogóle nie powinna być kwalifikowana jako dobro osobiste 
[Gąska 2018, s. 32–33]. W doktrynie wskazuje się także, że tego typu roszczenia 
mogą być uwzględniane, ale jedynie wyjątkowo, np. gdy członek rodziny doznał 
takiego uszczerbku na zdrowiu, że znajduje się w stanie wegetatywnym [Wała-
chowska 2017, s. 20–23].

6. Przegląd orzecznictwa

Poniżej przedstawiono orzeczenia, w których treści ustosunkowano się do roszczeń 
osób najbliższych w przedmiocie przyznania zadośćuczynienia za naruszenie dobra 
osobistego w wyniku szkody doznanej przez członka rodziny. 

6.1. Orzeczenia uwzględniające powództwo

1. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 17 września 2013 r.30 rozpatry-
wał sprawę błędu medycznego, który polegał na nieodpowiedniej opiece poope-
racyjnej i skutkował tym, że młoda kobieta doznała obrzęku mózgu. Na skutek 
zaistniałych zdarzeń pacjentka znalazła się w utrwalonym stanie wegetatywnym. 

28 Wyrok SN z dnia 17 listopada 2011 r. (IV CSK 70/11, https://mojepanstwo.pl/dane/sn_orzeczenia
/16422,iv-csk-70-11).
29 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r., nr 9, poz. 59).
30 I ACa 840/13, ttp://www.pidipo.pl/publikacje/przeciez-poszkodowany-zyje-bartlomiej-krupa-mie-
siecznik-ubezpieczeniowy-nr-5-maj-2016-r/.
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Wcześniej sama wychowywała dzieci w wieku 3 i 4 lat. Na podstawie opinii bie-
głego przyjęto, że strata matki miała destrukcyjny wpływ na rozwój psychiczny 
dzieci, które borykały się z trudnościami adaptacyjnymi, emocjonalnymi i uczu-
ciowymi. Sąd pierwszej instancji31 uznał, iż powyższe stanowi podstawę do przy-
jęcia, że zostało naruszone dobro osobiste małoletnich, w związku z czym orzekł 
o przyznaniu zadośćuczynienia majątkowego. Wydany wyrok został podtrzyma-
ny przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.

2. Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 13 listopada 2015 r.32 uznał roszcze-
nia rodziców, których dziecko na skutek błędu okołoporodowego doznało szkody 
skutkującej rozstrojem zdrowia i dysfunkcją rozwojową. W opinii Sądu poszko-
dowanymi w przedmiotowej sprawie byli również rodzice dziecka, których życie 
skoncentrowało się z chwilą narodzin na organizacji leczenia i rehabilitacji córki. 
Podstawą przyznania zadośćuczynienia majątkowego było naruszenie dobra oso-
bistego rodziców do niezakłóconego rodzicielstwa.

3. Niezwykle istotny w kontekście omawianej tematyki jest wyrok Sądu Najwyż-
szego z dnia 9 sierpnia 2016 r.33 W przedmiotowej sprawie na skutek niedotle-
nienia okołoporodowego u małoletniego wystąpiła szkoda w postaci czterokoń-
czynowego porażenia dziecięcego. Matka chłopca złożyła skargę kasacyjną po 
wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 17 czerwca 2015 r.34, który oddalił 
jej powództwo. Sąd Najwyższy uznał, że zostały naruszone dobra osobiste matki 
chłopca, i przyznał na jej rzecz kwotę 100 000 zł tytułem zadośćuczynienia. Sąd 
stwierdził również, że więź rodziców z dzieckiem stanowi dobro osobiste w rozu-
mieniu art. 23 k.c., oraz wskazał, że dobro to może zostać naruszone w przypadku 
trwałego inwalidztwa dziecka, które staje się niezdolne do samodzielnej egzy-
stencji i nawiązywania typowej relacji z rodzicami. Należy podkreślić, że w wy-
danym orzeczeniu Sąd nie różnicuje naruszenia dobra osobistego ze względu na 
przyczynę jego powstania. Tym samym w opinii Sądu nie ma znaczenia, czy do 
naruszenia dobra osobistego doszło w wyniku trwałego kalectwa, czy też śmierci 
małoletniego. W obu przypadkach dochodzi bowiem bez wątpienia do naruszenia 
dobra osobistego, co bez względu na intensywność uzasadnia przyznanie rekom-
pensaty majątkowej. 

4. W wyroku z dnia 10 lutego 2017 r.35 Sąd Najwyższy odrzucił skargę kasacyjną 
pozwanego zakładu ubezpieczeń (PZU S.A.) od wyroku Sądu Apelacyjnego we 
Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2016 r.36 Sprawa dotyczyła małoletnich dzieci, któ-
rych ojciec doznał w wyniku wypadku drogowego poważnych obrażeń ciała skut-
kujących niemożnością nawiązania realnego kontaktu z otoczeniem. Sąd pierw-

31 Wyrok SO we Wrocławiu z dnia 4 kwietnia 2013 r. (I C 685/11, http://orzeczenia.wroclaw.so.gov.pl/
content/$N/155025000000503_I_C_000447_2013_Uz_2014-06-04_001).
32 I ACa 482/15, https://rf.gov.pl/pdf/RF_do_SN_zadosc_stany_wegetatywne1.pdf.
33 II CSK 719/15, http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/II%20CSK%20719-15-1.pdf.
34 I ACa 1804/14.
35 V CSK 291/16, http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/v%20csk%20291-16-1.pdf.
36 I ACa 1516/15, http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/e-Sprawa.aspx?ItemSID=5023-350d6c73-8c3c-
46fe-8bdc-f1a3e551ad56&ListName=esprawa2016&Search=V%20CSK%20291/16.
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szej instancji przyznał na rzecz dzieci zadośćuczynienie z tytułu naruszenia dobra 
osobistego w postaci więzi emocjonalnej z ojcem w kwocie po 60 000 złotych 
dla każdego z nich. Sąd Apelacyjny podwyższył wskazane kwoty do wartości 
80 000 zł dla każdego z dzieci poszkodowanego. Sąd Najwyższy oddalił skar-
gę kasacyjną PZU S.A. i podzielił stanowisko zaprezentowane w wyroku z dnia 
9 sierpnia 2016 r.37

5. W ocenie Sądu Okręgowego w Katowicach38, rozpoznającego sprawę z powódz-
twa rodziców, których córka doznała rozstroju zdrowia i opóźnienia w rozwoju 
na skutek błędu okołoporodowego, wypłata zadośćuczynienia na rzecz pośrednio 
poszkodowanych rodziców jest zasadna. Sąd zauważył, że na skutek zaniedbań 
personelu szpitala doszło do powstania szkody nie tylko bezpośrednio po stronie 
małoletniej, ale także jej rodziców. Poważny uszczerbek na zdrowiu dziecka do-
prowadził do konieczności zapewnienia mu odpowiedniego leczenia i rehabilita-
cji, na których to czynnościach skupiło się życie jego rodziców, co skutkowało 
zakłóceniem prawa do spokojnego rodzicielstwa.

6. W orzeczeniu z dnia 24 marca 2010 r.39 Sąd Okręgowy w Gliwicach, ośrodek 
zamiejscowy w Rybniku, rozpatrując roszczenia powoda po tragicznej śmierci 
w wypadku drogowym jego rodziców, przyznał mu 40 000 zł tytułem zadość-
uczynienia. Ponadto do należnego świadczenia, które miało kompensować szko-
dę niemajątkową, Sąd doliczył również koszty utraconego zarobku powoda, który 
nie mógł pracować ze względu na swój stan psychiczny i przebywał na urlopie 
bezpłatnym. Dodatkowo Sąd miarkując zadośćuczynienie, uwzględnił przede 
wszystkim pogorszenie się sytuacji życiowej powoda – po śmierci rodziców 
zmniejszył się dochód na jednego członka rodziny. Sąd wskazał również na oko-
liczność utraty możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem przez jego babcię. 
Omawiając prezentowane przesłanki miarkowania zadośćuczynienia, Sąd wska-
zał, że wpływ na wysokość zasądzonego świadczenia miał również fakt, iż śmierć 
rodziców była ogromnym wstrząsem psychicznym dla powoda, co doprowadziło 
do osłabienia jego aktywności życiowej. Sąd zaznaczył, że wypadek i śmierć ro-
dziców miały miejsce na dwa tygodnie przed planowanym ślubem powoda, co 
potęgowało rozmiar doznanych cierpień psychicznych. Powód utracił przy tym 
poczucie bezpieczeństwa i możliwość wsparcia ze strony najbliższej rodziny.

7. W orzeczeniu z dnia 26 marca 2010 r.40 Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopol-
skim na tle stanu faktycznego zasądził na rzecz matki zmarłego w wyniku pobicia 
mężczyzny zadośćuczynienie w kwocie 50 000 zł. Ustalono, że od dnia śmierci 
syna matka cierpi na bezsenność, stała się osobą nerwową i nie może poradzić 
sobie z zaistniałą sytuacją. Miarkując wysokość zadośćuczynienia, Sąd kierował 
się przede wszystkim wystąpieniem nagłego i brutalnego zerwania więzi matki 

37 II CSK 719/15.
38 Wyrok SO w Katowicach z dnia 17 czerwca 2016 r. (I C 223/12).
39 II C 152/09, https://rf.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/ubezpieczenia-komunikacyjne-odpowiedzialno-
sci-cywilnej-oc-szkody-osobowe/Jak_sie_ksztaltuje_obecnie_linia_orzecznictwa_sadowego_w_spra-
wach_o_zadoscuczynienie_po_smierci_najblizszego_czlonka_rod__20482.
40 I C 757/09.
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z synem, które przyczyniło się do pozbawienia rodzica prawa do wychowywania 
i obserwacji kolejnych etapów życia dziecka. Rozmiar zadośćuczynienia w oce-
nie Sądu determinowało również poczucie krzywdy i bólu wywołane utratą syna. 
Nie bez znaczenia pozostawał również stan psychiczny matki, która wymagała 
leczenia psychologicznego i psychiatrycznego. W opinii Sądu kluczowym czyn-
nikiem uzasadniającym wysokość zadośćuczynienia był rozmiar cierpienia oraz 
proporcja zadośćuczynienia do doznanego przez matkę cierpienia i bólu.

8. Sąd Apelacyjny w Łodzi w orzeczeniu z dnia 14 kwietnia 2010 r.41 podzielił czę-
ściowo apelację pozwanego ubezpieczyciela i obniżył pierwotnie przyznaną przez 
Sąd Okręgowy kwotę zadośćuczynienia na rzecz matki po śmierci syna w wyso-
kości 150 000 zł do kwoty 100 000 zł. Sąd pierwszej instancji brał pod uwagę 
szereg różnorodnych czynników, takich jak wyjątkowo silne więzy łączące matkę 
z synem, jej nadzieje dotyczące nie tylko rozwoju zawodowego i artystycznego 
syna, lecz także wsparcia w przyszłości, kiedy jej zdolności zarobkowe, zawodo-
we i życiowe ulegną zmniejszeniu z powodu wieku lub pogorszenia stanu zdro-
wia, wyjątkowe przeżycia związane ze śmiercią syna, utratę motywacji życiowej, 
komfortu i bezpieczeństwa życia, apatię, pozbawienie energii życiowej i zapału do 
pracy, stany depresyjne matki po śmierci syna oraz znaczne pogorszenie jej stanu 
zdrowia, a także życie w poczuciu niesprawiedliwości wobec braku możliwości 
ustalenia przez organy wymiaru sprawiedliwości sprawcy wypadku. Uzasadnia-
jąc wysokość świadczenia, Sąd wskazał w szczególności na dramatyzm doznań 
osób bliskich zmarłego, poczucie osamotnienia, przeżywanie żałoby, zawiedzio-
ne nadzieje, cierpienia moralne i wstrząs psychiczny wywołany śmiercią osoby 
najbliższej, rolę, jaką w rodzinie odgrywała osoba zmarła, charakter i rodzaj za-
burzeń w prawidłowym funkcjonowaniu pozostałych członków rodziny, stopień, 
w jakim pozostali członkowie rodziny umieją się odnaleźć w nowej rzeczywisto-
ści i zdolni są zaakceptować obecny stan rzeczy, korzystanie z pomocy fachowej 
przy radzeniu sobie w trudnej sytuacji, proces leczenia doznanej traumy mający 
na celu pomoc w odbudowie struktury rodziny i przywrócenia znaczenia każdego 
z jej członków oraz rozgoryczenie związane z brakiem efektów postępowania 
karnego mającego na celu ustalenie sprawcy zdarzenia. Należy podkreślić, że Sąd 
Apelacyjny – weryfikując wysokość zadośćuczynienia – odrzucił kryterium bólu 
jako czynnik, którym należy się posiłkować przy ocenie krzywdy. W opinii Sądu 
zadośćuczynienie ma kompensować nie tyle doznany ból spowodowany śmiercią 
osoby bliskiej, ile przedwczesną utratę członka rodziny. Sąd zaznaczył, że do-
brem osobistym, którego naruszenie wymaga rekompensaty, jest prawo do życia 
w rodzinie. Zdaniem Sądu maksymalnie wysokie zadośćuczynienia powinny być 
zasądzane na rzecz osób, które na skutek śmierci stały się samotne. W taki sposób 
należy traktować rodziców, którzy utracili ostatnie dziecko i nie będą mogli już 
mieć własnych dzieci. Obniżając wysokość pierwotnie ustalonego zadośćuczynie-
nia, Sąd wskazał na wypracowane kryteria ustalania zadośćuczynienia pieniężne-

41 I ACa 178/10, https://www.rf.gov.pl/art-446-smierc-poszkodowanego/Wyrok_Sadu_Apelacyjnego-
_w_Lodzi_z_dnia_14_kwietnia_2010_roku__sygn__akt_I_ACa_178_10__niepublikowany__20189.
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go za naruszenie dóbr osobistych z art. 23 w związku z art. 24 i 448 k.c. Orzekając 
w przedmiocie takich roszczeń, należy brać pod uwagę kompensacyjny charakter 
zadośćuczynienia i rodzaj naruszonego dobra. Określając wysokość świadczenia, 
Sąd Apelacyjny przypomniał, że w sprawach o zadośćuczynienie za naruszenie 
dóbr osobistych typowa ich wysokość wynosi kilka czy kilkanaście tysięcy zł, 
a maksymalnie 20 000–30 000 zł. Z drugiej strony jednak zaznaczył, że z uwagi 
na ciężar gatunkowy dobra osobistego w postaci prawa do życia w rodzinie, wy-
wodzonego z art. 446 § 4 k.c., powinno ono ze względu na miejsce w ogólnej hie-
rarchii wartości zasługiwać na wzmożoną – w porównaniu z innymi chronionymi 
dobrami – ochronę. Naruszenie tego dobra w opinii Sądu stanowi daleko większą 
dolegliwość psychiczną dla członka rodziny zmarłego niż w przypadku innych 
dóbr, a skutki rozciągają się na całe życie osób bliskich.

9. W wyroku z dnia 15 marca 2010 r.42 Sąd Okręgowy w Rzeszowie zasądził na 
rzecz młodej kobiety zadośćuczynienie po tragicznej śmierci męża w wysoko-
ści 230 000 zł, uwzględniając uprzednio wypłaconą przez ubezpieczyciela kwotę 
20 000 zł. Miarkując wysokość świadczenia, Sąd wskazał na wstrząs po stra-
cie, apatię i zaburzenia adaptacyjne powodujące niechęć do życia, niechęć do 
podejmowania leczenia, ciężki stan zdrowia psychicznego i obniżenie nastroju, 
brak możliwości uczestnictwa w pogrzebie męża, wyjątkowo silne przeżycie 
traumatyczne, gdyż utrata małżonka nastąpiła na początku trwania małżeństwa 
i w młodym wieku poszkodowanej, a tym samym konsekwencje wypadku będą 
ciążyć na niej przez długi czas. Ponadto Sąd stwierdził, że małżonkowie byli ze 
sobą związani silną więzią emocjonalną, co dodatkowo pogłębiło stany depresyj-
ne poszkodowanej oraz zwiększyło jej apatię. Sąd wskazał również, że wszelkie 
dotychczasowe plany życiowe poszkodowana wiązała z mężem, a w wyniku jego 
śmierci została zmuszona do ich całkowitej zmiany.

6.2. Orzeczenia oddalające powództwo

1. Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 5 kwietnia 2013 r.43 rozpatrywał 
sprawę małoletniej, która w wyniku potrącenia przez samochód doznała ciężkie-
go urazu śródczaszkowego. W uzasadnieniu wyroku Sąd określił obecny stan po-
szkodowanej w ten sposób, że „przeszła od początkowego stanu bezpośredniego 
zagrożenia życia poprzez stan wegetatywny do stanu określanego jako stan mini-
malnej świadomości, które to pojęcie wprowadzono na podstawie klinicznych ob-
serwacji chorych niespełniających kryteriów rozpoznania stanu wegetatywnego. 
Chorzy w takim stanie mają zachowany rytm snu i czuwania, w sferze ruchowej 
lokalizują bodźce bólowe, wykonują ruchy zmierzające do dotknięcia przedmio-
tów w sposób właściwy dla ich kształtu i rozmiarów oraz ruchy automatyczne 

42 I C1503/09, https://www.rf.gov.pl/art-446-smierc-poszkodowanego/Wyrok_Sadu_Okregowego_
w_Rzeszowie_z_dnia_15_marca_2010_roku__sygn__akt_I_1503_09__niepublikowany__20120.
43 I ACa 1143/12, http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000000503_I_ACa_001143_2012
_Uz_2013-04-05_001.
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(np. drapanie), w zakresie zmysłu słuchu lokalizują dźwięki, a niekiedy spełniają 
proste polecenia, wodzą wzrokiem za obiektami, niekiedy wykonują gesty lub 
wypowiadają pojedyncze słowa („Tak”/„Nie”), reagują emocjonalnie w sposób 
adekwatny do bodźca”. Z roszczeniem o wypłatę zadośćuczynienia wystąpili 
w swoim imieniu rodzice poszkodowanej. Domagali się zapłaty zadośćuczynie-
nia z uwagi na naruszenie ich dobra osobistego w postaci niezakłóconego życia 
rodzinnego, spokoju duchowego, poczucia radości z życia i rozwoju dziecka. Sąd 
pierwszej instancji uznał, że nie doszło do naruszenia dóbr osobistych. Sąd Ape-
lacyjny wskazał, że w świetle art. 23 k.c. pojęcie dóbr osobistych ma charakter 
normatywny i za dobra osobiste można uznać tylko te wartości, które są objęte 
ochroną prawną. Co do zasady miłość do członków rodziny nie jest uznawana 
za dobro osobiste. Ponadto Sąd wskazał, że ochrona prawna obejmuje wyłącznie 
bezpośrednio poszkodowanych wskutek popełnienia czynu deliktowego. Oso-
bom, które zostały pośrednio poszkodowane, przysługują zdaniem Sądu wyłącz-
nie roszczenia przewidziane w art. 446 k.c. 

2. Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 5 stycznia 2017 r.44 odmówił rozpatrzenia 
skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 stycznia 
2016 r.45 Na skutek naruszenia standardów diagnostyki i leczenia przez szpital po-
szkodowany doznał udaru mózgu. W wyniku udaru doszło u niego do poważnych 
powikłań zdrowotnych. Poszkodowany nie chodzi, nie mówi i jest całkowicie 
niezdolny do samodzielnej egzystencji. Sąd Apelacyjny stwierdził, że skoro żad-
na z osób występująca w sprawie nie straciła najbliższego członka rodziny, nie 
doszło do naruszenia dobra osobistego. Sąd stwierdził również, że niezależnie 
od niewątpliwie trudnej sytuacji życiowej każdego z powodów, a także zdecydo-
wanie większego poświęcenia z ich strony więź rodzina w ich przypadku została 
zachowana.

3. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 29 września 2016 r.46 rozpatrywał 
sprawę wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego poszkodowany doznał po-
ważnego uszczerbku na zdrowiu w postaci niedowładu czterokończynowego, afa-
zji i encefalopatii. Żona i dzieci poszkodowanego mężczyzny skierowały pozew 
przeciwko ubezpieczycielowi sprawcy wypadku o zapłatę zadośćuczynienia. Sąd 
Apelacyjny we Wrocławiu odrzucił wniosek rodziny poszkodowanego, podkre-
ślając, że brak jest w polskim prawie normy prawnej, która chroni interesy osób 
pośrednio poszkodowanych. Katalog środków przysługujących osobom trzecim 
jest wyczerpująco określony w art. 446 k.c. i przysługuje osobom pośrednio po-
szkodowanym wyłącznie w przypadku śmierci poszkodowanego. Kompenso-
wanie szkody doznanej przez osobę pośrednio poszkodowaną mogłoby opierać 
się na kanwie konstrukcji naruszenia dobór osobistych tychże osób. W istocie 
wymagałoby to przekształcenia pośrednio poszkodowanego w bezpośrednio po-

44 I CSK 444/16, http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/I%20CSK%20444-16.pdf.
45 I ACa 442/15.
46 I ACa 1022/16, https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2017/05/4_JPokrzywniak_konferencja_
SN24052017_rev.pdf.
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szkodowanego. Sąd podkreślił w uzasadnieniu, że poważny rozstrój zdrowia bez-
pośrednio poszkodowanego, który prowadzi do pogorszenia, a nawet zerwania 
więzi z członkami jego rodziny (postrzeganych jako ich dobro osobiste), stanowi 
zdarzenie nieznane kodeksowi cywilnemu jako źródło roszczeń osób pośrednio 
poszkodowanych.

4. Przedmiotem sprawy rozpatrywanej przez Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku 
z dnia 1 grudnia 2016 r.47 był stan faktyczny dotyczący matki dziecka, która do-
magała się zapłaty zadośćuczynienia za uraz, którego małoletni doznał w piątym 
tygodniu ciąży. Skutkiem urazu był m.in. niedowład połowiczny, padaczka poura-
zowa i poważne zaburzenia psychoruchowe. Sąd nie zauważył podstaw przyjęcia 
poglądu o możliwości wyodrębnienia dobra osobistego w postaci prawa do ist-
nienia niezakłóconych relacji rodzinnych, realizacji planów osobistych i aktyw-
ności zawodowej. Otwarty katalog dóbr osobistych, przy jednoczesnym braku 
ustawowej definicji tego pojęcia, wskazuje na konieczność zachowania umiaru 
w przyjmowaniu, co stanowi dobro osobiste. Więzi rodzinne mogą zostać dobra-
mi osobistymi człowieka niezależnie od ich siły i trwałości, ponieważ są związane 
z naturą człowieka i są niezależne od jego woli. Możliwość zróżnicowania siły 
tych więzi jest możliwa jedynie na płaszczyźnie wysokości zadośćuczynienia. 
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 sierpnia 2016 r.48 podkreślił, że nie każde wię-
zi rodzinne będą uznane za dobra osobiste objęte ochroną prawną skuteczną erga 
omnes. Oczekiwanie od sądów weryfikacji i obiektywnej oceny więzi rodzinnych 
rodzi ryzyko rozbieżności w orzecznictwie i zaprzeczenia konstrukcji dóbr osobi-
stych. Siła i trwałość takich relacji mają charakter indywidualny i subiektywny.

5. W sprawie rozstrzygniętej przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 
29 grudnia 2016 r.49 rodzice domagali się zapłaty zadośćuczynienia po wypadku 
ich jedynej córki, która w wyniku zdarzenia drogowego doznała ciężkich obrażeń 
ciała skutkujących stanem wegetatywnym. Po rozpoznaniu sprawy i uwzględ-
nieniu charakteru kodeksowych zasad rekompensowania szkód na osobie Sąd 
zdecydował o braku możliwości zapłaty zadośćuczynienia na rzecz osób bliskich 
w związku z doznaniem krzywdy wyłącznie przez bezpośrednio poszkodowaną, 
argumentując, że w polskim prawie nie ma normy prawnej, która chroni inte-
resy osób pośrednio poszkodowanych. Jednocześnie Sąd nie podzielił poglądu 
Sądu Najwyższego wyrażonego w wyroku z dnia 9 sierpnia 2016 r.50 W ocenie 
Sądu kompensowanie krzywdy osób pośrednio poszkodowanych na podstawie 
art. 448 k.c. stanowi obejście art. 445 § 1 i art. 446 § 4 k.c., co czyni je zbędnymi. 
Zadaniem sądów nie jest zastępowanie ustawodawcy prowadzące do sztucznego 
poszerzenia katalogu dóbr osobistych.

47 I ACa 601/16, https://rf.gov.pl/pdf/RF_do_SN_zadosc_stany_wegetatywne1.pdf.
48 II CSK 719/15.
49 I ACa 1458/16, https://rf.gov.pl/pdf/RF_do_SN_zadosc_stany_wegetatywne1.pdf.
50 II CSK 719/15.
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7. Podsumowanie

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do wyroku z dnia 14 stycznia 2010 r.51 wskazuje, 
że: „Rodzina jako związek najbliższych osób, które łączy szczególna więź, wynika-
jąca najczęściej z pokrewieństwa i zawarcia małżeństwa, podlega ochronie prawa, 
w tym ochronie prawa do życia rodzinnego obejmującego istnienie różnego rodzaju 
więzi rodzinnych. […] prawo do życia rodzinnego i utrzymania tego rodzaju więzi 
stanowi dobro osobiste członków rodziny i podlega ochronie na podstawie art. 23 
i 24 k.c.”.

Utrata bliskiej osoby jest jednym z bardziej traumatycznych wydarzeń, jakie 
mogą zaburzyć spokojne i szczęśliwe życie rodzinne. Nie można jednak pozostawać 
obojętnym i umniejszać cierpienia rodzin, których życie po wypadku bliskiej osoby 
skupione jest wokół jej leczenia i rehabilitacji. W przypadku osób w stanie wege-
tatywnym, poza utratą wszelkich relacji z bliską osobą, występuje również całko-
wita zmiana dotychczasowego życia. Niejednokrotnie osoby z najbliższej rodziny 
zmuszone są do rezygnacji z pracy czy planów na przyszłość. Rodziny osób najpo-
ważniej poszkodowanych są narażone na trwałe cierpienia, które nie rokują poprawy 
na przyszłość. 

W ocenie autorek roszczenia rodzin, w których doszło do zerwania lub poważnego 
zaburzenia więzi rodzinnych, są w pełni zasadne i powinny być przedmiotem odpo-
wiedzialności towarzystw ubezpieczeniowych jako pozostające w związku przyczy-
nowym z popełnionym czynem deliktowym. Podstawą prawną dochodzenia roszczeń 
przez rodziny pośrednio poszkodowane jest art. 448 k.c., gdyż katalog dóbr osobi-
stych określony w art. 23 i 24 k.c. ma charakter otwarty. Z pewnością niezbędnym 
było podjęcie uchwały przez Sąd Najwyższy odnoszącej się bezpośrednio do coraz 
częstszego kierowania tych roszczeń na drogę postępowania sądowego. Linia 
orzecznicza w tych sprawach jest bowiem bardzo zróżnicowana, a niejasności co 
do wykładni prawa wymagały rozstrzygnięcia. Było to niezbędne do zapewnienia 
zagwarantowanej w Konstytucji ochrony prawnej podstawowej komórki społecznej, 
jaką jest rodzina. 

Uznanie przez Sąd Najwyższy roszczeń rodzin osób najciężej poszkodowanych 
stanowi nowy katalog świadczeń, które będą wypłacane najczęściej na podstawie 
umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W opinii autorek 
koszty związane z polisami OC zwiększyły się w ostatnich latach za sprawą kilku 
uchwał Sądu Najwyższego, m.in. zmiany prawa wydłużającego możliwość docho-
dzenia niektórych roszczeń z 10 do 20 lat52. W 2016 r. wypłacono zadośćuczynienie 
w kwocie 700 mln zł dla uprawnionych tylko z tytułu zdarzeń sprzed 2008 r. Sąd 
Najwyższy w uchwale z dnia 17 listopada 2011 r.53 uznał, że ubezpieczyciel ma 
obowiązek pokrycia kosztów wynajmu pojazdu zastępczego na czas naprawy uszko-
dzonego samochodu. W dniu 20 czerwca 2012 r. Sąd Najwyższy wydał postano-

51 IV CSK 307/09, http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia2/iv%20csk%20307-09-1.pdf.
52 Uchwała SN z dnia 22 października 2010 r. (III CZP 76/10).
53 III CZP 05/11, http://www.sn.pl/Sites/orzecznictwo/Orzeczenia1/III%20CZP%205-11.pdf.
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wienie54 nakładające obowiązek stosowania nowych części zamiennych w naprawie 
uszkodzonego pojazdu niezależnie od jego wieku, a także podkreślił powinność 
użycia do naprawy oryginalnych części zamiennych. Użycie tańszych zamienników 
jest dopuszczalne wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. Należy podkreślić w tym 
miejscu fakt, że wartość pojazdów, jakimi poruszają się Polacy, rośnie, a tym samym 
koszty ich naprawy ulegają proporcjonalnej zwyżce. 

Wypłaty z tytułu szkód na osobie w 2016 r. były o 62% wyższe niż w 2012 r. 
W podobnym tempie rosną koszty leczenia i rehabilitacji w związku z uchwałą Sądu 
Najwyższego z dnia 19 maja 2016 r.55 umożliwiającą korzystanie z prywatnych usług 
medycznych, których koszt zostanie zwrócony przez towarzystwo ubezpieczeniowe. 
Przepisy prawa nie precyzują wysokości należnego zadośćuczynienia, która znacznie 
wzrosła w ciągu ostatnich lat. Uprawnieni coraz częściej decydują się na skorzy-
stanie z usług wyspecjalizowanych pełnomocników. Istotnym punktem odniesienia 
w przedmiocie wysokości odpowiedniego zadośćuczynienia jest wypłata przez 
Skarb Państwa zadośćuczynień w kwocie 250 tys. zł na rzecz każdego z krewnych 
ofiar katastrofy smoleńskiej. W przedmiocie szacowania wysokości przyznawa-
nych kwot zadośćuczynienia nadal istnieje dowolność w ocenie sądów, co skutkuje 
dużymi rozbieżnościami i trudnością w szacowaniu tych kwot przez towarzystwa 
ubezpieczeń. 

W 2008 r. na polskich drogach doszło do ok. 49 tys. wypadków. W wyniku tych 
zdarzeń śmierć poniosło 5,4 tys. osób. W 2018 r. liczba wypadków spadła do 31,6 tys., 
w których śmierć poniosło 2,8 tys. osób. W tym samym czasie zwiększyła się liczba 
pojazdów, co pozwala stwierdzić, że coraz mniejsze ryzyko rozłożyło się na coraz 
większa grupę ubezpieczonych. Efektem tego powinna być obniżka cen polis OC. 
Liczba pojazdów mechanicznych w Polsce sięga ok. 23,3 mln. Problem rosnących 
składek może nasilać się z uwagi na rozszerzanie katalogu wypłacanych świadczeń 
na podstawie polisy OC, która jest jedną z najtańszych polis oferowanych przez 
towarzystwa ubezpieczeniowe. Niepewność interpretacyjna przepisów i wydłużony 
okres przedawnienia, a także trudność w przewidywaniu wysokości wypłat mogą 
negatywnie wpływać na próby szacowania ryzyka w ramach działalności prowa-
dzonej przez towarzystwa ubezpieczeń. Jak wskazuje mecenas Młynarski, który 
przygotowywał wniosek Rzecznika Finansowego do Sądu Najwyższego: „szkody 
osobowe stanowią ok. 20 procent wypłat z ubezpieczenia komunikacyjnego OC. 
Jeśli Sąd Najwyższy potwierdzi istnienie prawa do zadośćuczynienia dla najciężej 
poszkodowanych, nie wpłynie to znacząco na finanse” [Grzeszak 2018]. Mecenas 
Młynarski dodał w swojej wypowiedzi, iż branża ubezpieczeniowa w sposób tenden-
cyjny przedstawia istniejący problem. 

W opinii autorek towarzystwa ubezpieczeniowe nie powinny podnosić wyso-
kości składki polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 
Towarzystwa ubezpieczeniowe w ostatnich latach konkurowały ze sobą na rynku 

54  III CZP 85/11, https://rf.gov.pl/z-prac-biura/Uzasadnienie_postanowienia_Sadu_Najwyzszego_
z_dnia_20_czerwca_2012_r__w__III_CZP_85_11__w_sprawie_dopuszczalnosci_i_zakr__20988. 
55 III CZP 63/15, http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/iii%20czp%2063-15.pdf.
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polis OC, zaniżając składki oraz wysokości wypłacanych odszkodowań. Działanie 
na niekorzyść osób poszkodowanych spowodowało rozwój rynku wyspecjalizowa-
nych pełnomocników reprezentujących osoby poszkodowane w nierównym starciu 
z dużym podmiotem uchylającym się od wypłaty należnych świadczeń. W opinii 
autorek poszkodowali obecnie są zdecydowanie bardziej świadomi swoich praw. 
Przyczyniają się do tego wyspecjalizowani pełnomocnicy i media, które coraz częściej 
czynnie uczestniczą w sporach, stając po stronie niejednokrotnie podwójnie poszko-
dowanych – zarówno w wypadku, jak i przez towarzystwa ubezpieczeniowe.
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Death, severe injury or serious health disorder
of a family member as a factors implicating

the granting of property compensation
Abstract. This article addresses the issue of recognizing death as well as severe health disorder 
of the closest family member as the premises implying the granting of compensation from 
the perpetrator of the event or insurance company to the perpetrator of the insurance protection 
under the insurance contract. The authors present the ruling practice of the jurisprudence 
of Polish courts with particular emphasis on the scope of civil liability for damage caused 
to the harmed and closest members of their family. The article is an attempt to formulate 
an answer to the question whether people who are indirectly affected as a result of serious bodily 
injury or health disorder of the closest family member are entitled to property compensation. 
The analysis of the latest Supreme Court jurisprudence is the answer to questions addressed 
by the Financial Adviser, the Financial Supervision Authority and one of the Supreme Court 
configurations. The Supreme Court clearly recognizes the claims of the immediate family 
of the victim, if as a result of serious damage to health or the health of their relative, personal 
rights defined in art. 23 of the Polish civil code are infringed. The mentioned rights enclose 
undoubtedly the right to an undisturbed family life.
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