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Koszty nieodpłatnej opieki nad poszkodowanym 
a zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela 
za szkodę na osobie. Uwagi na tle uchwały 
7 sędziów Sądu Najwyższego z 22 lipca 2020 roku 
(sygn. III CZP 31/19)

W niniejszym opracowaniu dokonano analizy stanowiska Sądu Najwyższego, zgodnie z którym kosz-
ty nieodpłatnej opieki sprawowanej nad poszkodowanym mieszczą się pojęciu kosztów wynikłych 
z doznania szkody na osobie. Autorka wskazuje na rozmaite stanowiska zajmowane przez sądy i dok-
trynę, dowodząc, że pogląd SN można co do zasady podzielić. Dodaje, że istnieją również argumenty 
przemawiające za tym, że fakt konieczności korzystania z pomocy osób trzecich nie tylko może być 
w konkretnej sprawie uznany za uszczerbek o charakterze majątkowym, ale także jako czynnik brany 
pod uwagę przy szacowaniu szkody niemajątkowej.

Słowa kluczowe: szkoda na osobie, koszty leczenia, nieodpłatna opieka, odszkodowanie, zadośćuczynienie.

Wstęp. Pytanie prawne Rzecznika Finansowego

Na podstawie art. 83 § 1–2 ustawy z 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym (Dz. U. 2018, 
poz. 5) Rzecznik Finansowy skierował 29 kwietnia 2019 roku wniosek (RF/19/TML/ALD1) o pod-
jęcie uchwały mającej na celu rozstrzygnięcie istniejących w orzecznictwie sądów rozbieżności 
co do wykładni prawa w odniesieniu do zasadności odszkodowania z tytułu kosztów nieodpłatnej 
opieki sprawowanej nad poszkodowanym przez osoby bliskie. Rzecznik zwrócił się o odpowiedź 

1. Treść dostępna na stronie https://rf.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Wniosek-RF_SN_rekomensata_za_
opieke_2019.pdf [dostęp: 6.09.2021].
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Court resolution of 22 July 2020 (III CZP 31/19)

This study analyzes the resolution of the Supreme Court, according to which the costs of unpaid care 
performed for an injured person fall within the concept of costs resulting from sustaining personal in-
jury. The author presents various judgments of courts and the views presented by the civil law doctrine, 
pointing out that the view of the Supreme Court can, in principle, be accepted. She adds that there are 
also arguments that the necessity to use third party assistance may be considered in a specific case 
not only as a pecuniary damage, but also as a factor taken into account when estimating damages 
for non-pecuniary loss.
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