Projekt zobowiązań świadczenia usług

Projekt zespołu problemowego komisji
kodyfikacyjnej prawa cywilnego
do spraw regulacji świadczenia usług
Tytuł … świadczenie usług
Dział I. PRZEPISY OGÓLNE
Art. 1. Zakres zastosowania
§ 1. Przepisy niniejszego działu stosuje się do świadczenia usług.
§ 2. Zobowiązaniem do świadczenia usługi jest zobowiązanie, w którym przedmiotem świadczenia jest praca wykonawcy niepodlegającego zwierzchnictwu zamawiającego.
§ 3. Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia rezultatu, jeżeli strony tak
postanowią.
§ 4. Przepisów niniejszego działu nie stosuje się do […].
Art. 2. Przedumowne obowiązki ostrzegawcze wykonawcy
§ 1. Wykonawca zobowiązany jest ostrzec zamawiającego przed zawarciem
umowy, że wykonanie usługi może:
1) nie doprowadzić do osiągnięcia celu usługi, o którym wykonawca wiedział lub
powinien był wiedzieć,
2) naruszyć inne interesy zamawiającego,
3) trwać dłużej lub pociągać za sobą wyższe koszty niż te, których mógłby rozsądnie oczekiwać zamawiający.
§ 2. Wykonawca nie ma obowiązku ostrzeżenia o ryzyku, którego nie przewidział i nie powinien był przewidzieć oraz o którym zamawiający wiedział lub powinien był wiedzieć.
§ 3. Wykonawca obowiązany jest ostrzec zamawiającego o potrzebie wykorzystania wiedzy biegłego koniecznej do należytego wykonania usługi.
§ 4. Wykonawca obowiązany jest ostrzec zamawiającego o zagrożeniu wykonania usługi w wyłącznym interesie zamawiającego z powodu uwzględniania interesu lub przekonań wykonawcy bądź osoby trzeciej nieobjętych treścią zobowiązania (konflikt interesów).
Art. 3. Przedumowny obowiązek ostrzegawczy zamawiającego
§ 1. Zamawiający powinien ostrzec wykonawcę przed zawarciem umowy
o okolicznościach, o których zamawiający wiedział lub powinien był wiedzieć,
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jeżeli mogą one doprowadzić do naruszenia interesów wykonawcy, w szczególności
wpłynąć na czas lub koszty wykonania usługi.
§ 2. Zamawiający nie ma obowiązku ostrzeżenia wykonawcy o okolicznościach,
o których wykonawca wiedział lub powinien był wiedzieć.
Art. 4. Obowiązek starannego działania wykonawcy
Wykonawca jest zobowiązany wykonać usługę z dochowaniem należytej staranności wymaganej w stosunkach danego rodzaju.
Art. 6. Materiały
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały potrzebne do wykonania
usługi.
Art. 7. Polecenia zamawiającego
§ 1. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę zgodnie z poleceniami
zamawiającego, jeżeli:
1) umowa przewiduje uprawnienie zamawiającego do wydawania wykonawcy
poleceń dotyczących sposobu świadczenia usługi oraz określa przypadki,
w których polecenia mogą albo powinny zostać wydane lub
2) wydanie polecenia przez zamawiającego jest konieczne do wykonania usługi,
lub
3) uściśla treść zobowiązania wykonawcy świadomie niedookreślonego przez
strony.
§ 2. Wykonawca jest zobowiązany ostrzec zamawiającego o ryzykach określonych w art. 2 § 1 k.c., które wystąpiły w związku z wydaniem polecenia.
§ 3. Zamawiający nie może wykonywać uprawnień z tytułu naruszenia zobowiązania przez wykonawcę, jeżeli naruszenie jest skutkiem uwzględnienia polecenia, a wykonawca ostrzegł zamawiającego w odpowiednim terminie o ryzykach
określonych w art. 2 § 1, które wystąpiły w związku z wydaniem polecenia.
Art. 8. Przeszkody należytego wykonania usługi
§ 1. W razie wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają lub znacznie
utrudniają należyte wykonanie zobowiązania, na które wykonawca nie miał wpływu
i których skutkom nie mógł zapobiec przy dochowaniu należytej staranności, wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi w zakresie, w jakim te okoliczności nie mają bezpośredniego wpływu na jej wykonanie. W pozostałym zakresie
wykonawca może wstrzymać się ze świadczeniem usługi do chwili otrzymania
poleceń od zamawiającego, jeżeli zabezpieczy dotychczasowy stan prac.
§ 2. Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić zamawiającego o okolicznościach określonych w § 1.
76

Projekt zobowiązań świadczenia usług

§ 3. Jeżeli wykonawca nie ostrzegł zamawiającego przed zawarciem umowy
o ryzyku wystąpienia okoliczności określonych w § 1, naruszając obowiązek uregulowany w art. 2 i nie otrzymał poleceń od zamawiającego, a wstrzymanie się ze
świadczeniem usługi narażałoby zamawiającego na nadmierne trudności lub znaczną
szkodę, wykonawca powinien świadczyć usługę, stosując odpowiednie środki pozwalające w najbardziej zbliżony sposób osiągnąć rezultat lub cel usługi, o którym wykonawca wiedział lub powinien był wiedzieć. Do świadczenia usługi w tym zakresie
stosuje się odpowiednio przepisy o dobrowolnym prowadzeniu cudzych spraw.
§ 4. Wykonawca może wstrzymać się ze spełnieniem świadczenia usługi
w okolicznościach określonych w § 3, jeżeli świadczenie byłoby nadmiernie utrudnione.
§ 5. Wykonawca powinien wstrzymać się ze spełnieniem świadczenia usługi
w okolicznościach określonych w § 3, jeżeli świadczenie wymagałoby nadmiernych
kosztów.
Art. 9. Wynagrodzenie w przypadku przeszkód należytego wykonania
usługi
§ 1. Jeżeli wykonawca w okolicznościach określonych w art. 8 § 1 zdanie 2
lub art. 8 § 5 nie wstrzyma się ze świadczeniem usługi, może domagać się zapłaty
wynagrodzenia tylko w takiej wysokości, w jakiej byłoby należne, gdyby te okoliczności nie wystąpiły.
§ 2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty wykonawcy uzasadnionego
wynagrodzenia za zabezpieczenie stanu prac w okolicznościach określonych w art. 8
§ 1 zdanie 2 albo uzasadnionego wynagrodzenia za dodatkowe czynności wykonane zgodnie z art. 8 § 3.
§ 3. Wykonawca nie może żądać wynagrodzenia na podstawie § 2, jeżeli niezwłocznie nie zawiadomił zamawiającego o wystąpieniu okoliczności określonych
w art. 8 § 1.
Art. 10. Wypowiedzenie umowy przez wykonawcę z powodu przeszkody
należytego wykonania usługi
Jeżeli z powodu przeszkody określonej w art. 8 § 1 pozostawanie przez wykonawcę w gotowości do dalszego wykonywania usługi byłoby nadmiernie utrudnione, wykonawca może wypowiedzieć umowę, chyba że w umowie uzgodniono
wynagrodzenie za pozostawanie w gotowości do świadczenia.
Art. 11. Jednostronna zmiana umowy
§ 1. Strona jest uprawniona do jednostronnej zmiany umowy, jeżeli zmiana jest
zgodna z celem usługi, biorąc pod uwagę interes zamawiającego oraz okoliczności
istniejące w chwili dokonywania zmiany.
77

Transformacje Prawa Prywatnego 4/2014

§ 2. Zmiana jest zgodna z celem usługi, jeżeli jest:
1) konieczna do osiągnięcia rezultatu lub
2) dokonana ze względu na ostrzeżenie wykonawcy o okolicznościach stanowiących przeszkodę należytego wykonania usługi, lub
3) konieczna w związku z treścią polecenia zamawiającego, nieodwołanego mimo
ostrzeżenia przez wykonawcę o ryzyku określonym w art. 2 § 1 powstałym
w związku z wydaniem polecenia,
3) dokonana ze względu na nadzwyczajną zmianę stosunków określoną w art. 10
(Tytuł Wykonanie zobowiązania).
§ 4. Jeżeli wskutek zmiany umowy wykonawca musi wykonać prace nieobjęte zakresem dotychczasowej treści zobowiązania, jest uprawniony do dodatkowego
wynagrodzenia. Jeżeli strony nie uzgodnią wysokości tego wynagrodzenia, wykonawca może żądać wynagrodzenia w wysokości ustalonej w taki sam sposób jak
przed zmianą, pomniejszonego o wartość, którą zaoszczędził przez niewykonanie
prac, do których przestał być zobowiązany.
§ 5. Jeżeli wskutek zmiany umowy dochowanie terminu wykonania zobowiązania przez wykonawcę jest nadmiernie utrudnione, termin ulega przedłużeniu o czas
konieczny do spełnienia świadczenia przy uwzględnieniu celu usługi i znaczenia
dla zamawiającego pierwotnie ustalonego terminu.
Art. 12. Wypowiedzenie umowy przez zamawiającego
§ 1. Zamawiający może w każdej chwili wypowiedzieć umowę ze skutkiem
natychmiastowym.
§ 2. W razie wypowiedzenia umowy przez zamawiającego, wykonawca jest
uprawniony do żądania umówionego wynagrodzenia pomniejszonego o koszty,
których nie poniósł w związku z zaprzestaniem świadczenia usługi.
§ 3. Jeżeli wypowiedzenie zostało dokonane z powodu określonego w umowie,
wykonawca jest uprawniony do żądania zwrotu kosztów poniesionych w związku
ze świadczeniem usługi.
§ 4. Jeżeli wypowiedzenie umowy nie nastąpiło z ważnego powodu, wykonawca jest uprawniony do odszkodowania na zasadach ogólnych.
Art. 13. Umowny obowiązek informacyjny o konflikcie interesów
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować zamawiającego
o wystąpieniu konfliktu interesów.
Art. 14. Skutki konfliktu interesów
W razie wystąpienia konfliktu interesów, o którym wykonawca nie ostrzegł
przed zawarciem umowy lub który ujawnił się po zawarciu umowy, zamawiającemu
przysługują środki ochrony prawnej z naruszenia zobowiązania.
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Dział II. PRZEPISY O USŁUGACH DOTYCZĄCYCH OBIEKTU
MATERIALNEGO LUB NIEMATERIALNEGO
Art. 13. Zakres zastosowania
Przepisy niniejszego działu stosuje się do zobowiązań, na podstawie których
wykonawca zobowiązuje się do świadczenia polegającego na wykonaniu, zmianie,
naprawie lub likwidacji obiektu materialnego lub niematerialnego.
Art. 14. Dostęp do miejsca świadczenia usługi
§ 1. Jeżeli wykonawca jest zobowiązany do spełnienia świadczenia w miejscu
znajdującym się poza jego kontrolą, zamawiający powinien zapewnić dostęp do tego
miejsca w zakresie niezbędnym do wykonania zobowiązania.
§ 2. Obowiązek określony w § 1 obejmuje także zapewnienie odpowiedniego
dostępu do energii elektrycznej, wody, gazu i innych mediów.
Art. 15. Obowiązek strzeżenia obiektu przez wykonawcę
Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności, których można rozsądnie oczekiwać w celu zapobieżenia uszkodzeniu obiektu, materiałów lub
innych przedmiotów powierzonych przez zamawiającego. Przepis powyższy nie
uchyla obowiązków wykonawcy wynikających z przepisów odrębnych.
Art. 16. Kontrola materiałów i narzędzi
§ 1. W przypadku gdy zamawiający dostarczył wykonawcy materiały lub narzędzia, jest uprawniony do kontroli ich stanu lub sposobu wykorzystywania przy
spełnieniu świadczenia.
§ 2. Jeżeli usługa polega na wykonaniu, zmianie, naprawie lub usunięciu
obiektu materialnego połączonego z nieruchomością udostępnioną przez zamawiającego, zamawiający jest uprawniony do kontroli stanu lub jakości materiałów
wykorzystywanych przy spełnieniu świadczenia.
Art. 17. Zatwierdzenie wykonywania usługi
§ 1. Jeżeli z umowy wynika obowiązek lub uprawnienie zamawiającego do
zatwierdzenia stanu wykonania, sposobu wykonywania usługi lub materiałów, wykonawca jest obowiązany do wstrzymania się ze spełnieniem świadczenia do chwili zatwierdzenia przez zamawiającego albo bezskutecznego upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez wykonawcę.
§ 2. W przypadku odmowy zatwierdzenia przez zamawiającego, zamawiający
może wezwać wykonawcę do spełnienia świadczenia zgodnie z treścią zobowiązania w odpowiednim terminie pod rygorem odstąpienia od umowy. Po bezskutecznym
upływie dodatkowego terminu zamawiający może odstąpić od umowy.
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§ 3. Zatwierdzenie albo bezskuteczny upływ terminu określonego w § 1 nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za naruszenie zobowiązania.
Art. 18. Przejęcie kontroli nad obiektem
§ 1. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić zamawiającego o wykonaniu
usługi zgodnie treścią zobowiązania, a zamawiający jest zobowiązany przejąć kontrolę nad obiektem w rozsądnym terminie po zawiadomieniu.
§ 2. Zamawiający nie może odmówić przejęcia kontroli nad obiektem, chyba
że jest uprawniony do odmowy przyjęcia świadczenia.
§ 3. Jeżeli zamawiający bezzasadnie odmówił przejęcia kontroli nad obiektem,
upływ terminu określonego w § 1 wywołuje skutki przejęcia tej kontroli.
§ 4. Przejęcie przez zamawiającego kontroli nad obiektem nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za naruszenie zobowiązania.
Art. 19. Zapłata wynagrodzenia
Wykonawca może żądać zapłaty wynagrodzenia z chwilą przejęcia przez zamawiającego kontroli nad obiektem.
Dział III. PRZEPISY O USŁUGACH PROJEKTOWYCH
Art. 20. Zakres zastosowania
§ 1. Przepisy niniejszego działu stosuje się do umowy, na podstawie której
wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektu.
Art. 21. Treść zobowiązania wykonawcy
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia spójnej i zupełnej koncepcji
przedmiotu projektu, zapewniającej jego użyteczność określoną w umowie i obejmującej elementy konieczne do wdrożenia projektu lub osiągnięcia określonego rezultatu.
Art. 22. Obowiązek starannego działania wykonawcy
§ 1. Wykonawca projektu zobowiązany jest do:
1) dostosowania wykonanej części projektu do projektów innych wykonawców
zatrudnionych przez zamawiającego zapewniającego wykonanie wszystkich
części projektu;
2) uwzględnienia prac innych wykonawców projektu zapewniającego zgodność
projektu z zobowiązaniem;
3) zapewnienia użyteczności projektu dla zamawiającego;
4) zapewnienia wykorzystania projektu bez naruszenia przepisów prawa publicznego ani praw osób trzecich, o których wykonawca wiedział lub powinien był
wiedzieć;
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5) wykonania projektu nadającego się do ekonomicznie efektywnego i technicznie
możliwego wdrożenia.
§ 2. Wykonawca projektu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie obowiązków określonych w § 1, jeżeli dołożył należytej staranności przy ich wykonywaniu.
§ 3. Projekt nie jest zgodny z treścią zobowiązania, jeżeli na jego podstawie
zamawiający, który wdrożył projekt z należytą starannością, nie może osiągnąć celu
usługi, o którym wykonawca wiedział lub powinien był wiedzieć.
Dział IV. PRZEPISY O USŁUGACH INFORMACYJNYCH I PORADACH
Art. 24. Zakres zastosowania
Przepisy niniejszego działu stosuje się do usług polegających na udzieleniu
informacji lub porady niezwiązanych wyłącznie ze spełnieniem innego świadczenia.
Art. 25. Treść zobowiązania udzielenia informacji lub porady
§ 1. Wykonawca zobowiązany do udzielenia informacji powinien podać zamawiającemu zupełną informację, odpowiednio do rodzaju świadczonej usługi.
§ 2. Wykonawca zobowiązany do udzielenia informacji o faktach powinien
podać zamawiającemu prawdziwą informację.
§ 3. Wykonawca zobowiązany do udzielenia porady powinien podać zamawiającemu zalecenie postępowania odpowiednio do jego potrzeb.
Art. 26. Obowiązek wykonawcy gromadzenia i poufności danych
§ 1. Wykonawca powinien ustalić cel i żądany przez zamawiającego zakres
informacji lub porady.
§ 2. Wykonawca powinien, w zakresie uzasadnionym rodzajem i celem usługi,
uzyskać od zamawiającego dane o:
1) indywidualnej sytuacji zamawiającego,
2) decyzjach, które mogą być przez zamawiającego podjęte na podstawie udzielonej informacji lub porady.
§ 3. Wykonawca jest zobowiązany wyjaśnić zamawiającemu, jakie dane powinien podać wykonawcy.
§ 4. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w poufności danych uzyskanych od zamawiającego, chyba że przepisy odrębne nakładają obowiązek ich
ujawnienia.
Art. 27. Obowiązek wykonawcy ostrzeżenia o ryzykach
§ 1. Wykonawca zobowiązany jest ostrzec zamawiającego o ryzykach związanych z decyzją, jaka może być podjęta na podstawie udzielonej informacji lub po81
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rady, chyba że nie mógł i nie powinien był przewidzieć, że ostrzeżenie o określonym
ryzyku wpłynie na podjęcie decyzji przez zamawiającego.
§ 2. Wykonawca nie ma obowiązku ostrzeżenia o ryzyku, o którym zamawiający wiedział lub powinien był wiedzieć.
Art. 28. Obowiązek starannego działania w zobowiązaniach do udzielenia
porady
§ 1. Wykonawca jest zobowiązany udzielić porady w taki sposób, aby zamawiający mógł osiągnąć cel usługi, o którym wykonawca wiedział lub powinien był
wiedzieć.
§ 2. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności:
1) dostosować treść porady do indywidualnej sytuacji i potrzeb zamawiającego,
2) przedstawić zalecenia potrzebne do podjęcia przez zamawiającego decyzji
związanej z celem usługi,
3) wskazać inne możliwe sposoby postępowania zamawiającego, określając ich
korzyści i ryzyka w porównaniu do postępowania zalecanego, które przewidział
lub powinien był przewidzieć,
4) poinformować o możliwości zaspokojenia interesu zamawiającego przez usługę innego rodzaju, której wykonawca nie świadczy, chyba że zastrzegł, że zakres
jego usług jest ograniczony albo ograniczenie to wynika z okoliczności.
Art. 29. Obowiązek starannego działania w zobowiązaniach do udzielenia
informacji
Wykonawca jest zobowiązany:
1) dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia zupełności informacji,
a w przypadku informacji o faktach także jej prawdziwości,
2) udzielić informacji na podstawie aktualnego stanu wiedzy, przy zastosowaniu
metody badawczej odpowiedniej do rodzaju usługi.
Art. 30. Odpowiedzialność wykonawcy za szkodę
§ 1. Wykonawca odpowiada za szkodę, którą zamawiający poniósł w wyniku
decyzji podjętej na podstawie nienależycie udzielonej informacji lub porady, chyba
że nie przewidział i nie mógł przewidzieć skutków decyzji zamawiającego.
§ 2. Jeżeli decyzja zamawiającego jest uzasadniona treścią informacji lub
porady, domniemywa się, że zamawiający podjął decyzję na podstawie tej usługi.
Art. 31. Dokumentacja
Jeżeli w wykonaniu zobowiązania wykonawca sporządził dokumentację związaną z udzieleniem informacji lub porady, zobowiązany jest przechowywać ją
w terminie usprawiedliwionym interesem zamawiającego i w tym czasie udostępniać
ją zamawiającemu na uzasadnione żądanie.
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Dział V. PRZEPISY O USŁUGACH MEDYCZNYCH
i INNYCH ŚWIADCZENIACH ZDROWOTNYCH
Art. 32. Zakres zastosowania
§ 1. Przepisy niniejszego działu stosuje się do zobowiązań, na podstawie których wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz pacjenta usługi medycznej lub innego świadczenia, którego przedmiotem jest zmiana lub wpływ na zmianę
fizycznego lub psychicznego stanu człowieka.
§ 2. Jeżeli usługa określona w § 1 ma być wykonana na rzecz osoby trzeciej,
osobie tej przysługują uprawnienia pacjenta.
§ 3. Jeżeli usługa określona w § 1 jest wykonywana w szpitalu lub w siedzibie
innego podmiotu świadczącego takie usługi, a wykonawca nie może zostać zidentyfikowany, szpital lub ten podmiot jest uznawany za wykonawcę, chyba że w rozsądnym czasie poda pacjentowi dane identyfikujące wykonawcę.
§ 4. Postanowienia niniejszego działu nie uchybiają regulacji przepisów odrębnych, w szczególności dotyczących zasad wykonywania usług medycznych lub
innych świadczeń zdrowotnych, kwalifikacji osób świadczących te usługi, zasad
wykonywania określonych zawodów.
§ 5. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego działu stosuje
się odpowiednio przepisy o usługach informacyjnych i poradach.
Art. 32a. Przedumowny obowiązek ostrzegawczy wykonawcy
§ 1. Wykonawca powinien ostrzec pacjenta przed powstaniem zobowiązania
do świadczenia usługi o osobistej okoliczności zwalniającej wykonawcę z obowiązku określonego świadczenia.
§ 2. Obowiązek ostrzegawczy określony w § 1 nie jest wykonany, jeżeli wykonawca nie poinformował pacjenta w zrozumiały sposób o wpływie okoliczności
zwalniającej wykonawcę z określonego świadczenia na diagnostykę, przebieg leczenia, zakres i rodzaj świadczeń oraz standard usługi.
§ 3. Ostrzeżenie pacjenta zgodnie z postanowieniami § 1 i 2 nie zwalnia wykonawcy z obowiązku świadczenia, jeżeli niezwłoczne niewykonanie danej usługi
może spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub
rozstroju zdrowia pacjenta oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki.
§ 4. Strony nie mogą wyłączyć lub ograniczyć na niekorzyść pacjenta zastosowania powyższych przepisów.
Art. 33. Obowiązek starannego działania wykonawcy
§ 1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zobowiązanie z dochowaniem
należytej staranności, której można rozsądnie oczekiwać od osoby zawodowo

Artykuł z projektu wstępnego autorstwa M. Pecyny; nie był procedowany w ramach prac Zespołu problemowego w kadencji KKPC zakończonej w lutym 2015 r.
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świadczącej daną usługę, w szczególności zgodnie z aktualną wiedzą, przy zastosowaniu dostępnych metod i środków zapobiegania zagrożeniom, diagnozy stanu
pacjenta oraz leczenia.
§ 2. W razie utraty przez wykonawcę kwalifikacji lub umiejętności do świadczenia usługi zgodnie z wymaganym standardem medycznym bądź istnienia po
stronie wykonawcy przeszkody wykonania usługi, wykonawca jest obowiązany
wskazać niezwłocznie pacjentowi innego wykonawcę posiadającego odpowiednie
kwalifikacje, umiejętności i mogącego lub mającego obowiązek świadczyć daną
usługę.
§ 3. Strony nie mogą wyłączyć lub ograniczyć na niekorzyść pacjenta zastosowania niniejszego artykułu.
Art. 34. Jakość materiałów, narzędzi, obiektów i pomieszczeń 
§ 1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać usługę używając narzędzi, lekarstw,
materiałów, obiektów oraz pomieszczeń o jakości nie niższej niż wymagana przez
przyjętą i rzetelną praktykę zawodową, zdatnych do osiągnięcia szczególnego celu,
do którego mają być przeznaczone.
§ 2. Strony nie mogą wyłączyć lub ograniczyć na niekorzyść pacjenta zastosowania postanowienia § 1.
Art. 35. Wstępne rozpoznanie stanu pacjenta
W zakresie uzasadnionym dla należytego wykonania usługi wykonawca jest
zobowiązany:
1) przeprowadzić wywiad z pacjentem na temat jego stanu zdrowia, objawów,
przebytych chorób, innych schorzeń, dolegliwości, wcześniejszej lub aktualnej
opieki medycznej, preferencji pacjenta w odniesieniu do usługi,
2) wykonać konieczne badania w celu ustalenia stanu zdrowia pacjenta,
3) konsultować innych wykonawców włączonych w proces świadczenia usługi na
rzecz tego pacjenta.
Art. 36. Obowiązki informacyjne wykonawcy
§ 1. Wykonawca powinien zapewnić pacjentowi swobodę wyboru dotyczącego
świadczenia usługi i w tym celu poinformować pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osobę wskazaną przez pacjenta w szczególności o:
1) aktualnym stanie zdrowia pacjenta,
2) rozpoznaniu,
3) proponowanych metodach diagnostycznych, leczniczych i skutkach ich zastosowania lub zaniechania,

Artykuły 34–42 stanowią projekt wstępny autorstwa M. Pecyny. Z powodu zakończenia kadencji KKPC
w lutym 2015 r. i zakończenia prac Zespołu problemowego powołanego w tej kadencji nie były przedmiotem prac
tego Zespołu.
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4) właściwościach i sposobie świadczenia usługi,
5) dających się przewidzieć korzyściach i ryzykach związanych z usługą oraz rokowaniu,
6) alternatywnych usługach oraz korzyściach i ryzykach z nimi związanych w po
równaniu z usługą proponowaną pacjentowi,
7) skutkach nieskorzystania z usługi przez pacjenta.
§ 2. W każdym przypadku wykonawca powinien poinformować pacjenta, jego
przedstawiciela ustawowego lub osobę wskazaną przez pacjenta o jakimkolwiek
ryzyku lub alternatywnej usłudze, które mogą mieć uzasadniony wpływ na decyzję
pacjenta w przedmiocie zgody na usługę. Domniemywa się, że dane ryzyko miało
uzasadniony wpływ na decyzję pacjenta, jeżeli jego urzeczywistnienie mogłoby
prowadzić do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pacjenta.
§ 3. W przypadku, gdy usługa nie jest konieczna dla podtrzymania lub polepszenia stanu zdrowia pacjenta, wykonawca ma obowiązek poinformować pacjenta
o wszystkich ryzykach związanych z tą usługą, o których wykonawca wiedział lub
powinien był wiedzieć.
§ 4. Informacja powinna być udzielona pacjentowi w zrozumiały dla niego
sposób.
§ 5. Na żądanie pacjenta wykonawca nie udziela informacji określonych w § 1.
Art. 37. Obowiązki informacyjne wykonawcy w przypadku usługi eksperymentalnej
§ 1. Jeżeli usługa medyczna ma charakter eksperymentalny, wykonawca powinien przed wyrażeniem przez pacjenta zgody na udział w eksperymencie udzielić mu
wszystkich informacji dotyczących:
1) przedmiotu eksperymentu,
2) zasad i sposobu jego przeprowadzenia,
3) właściwości usługi,
4) spodziewanych korzyści i ryzyk związanych z usługą,
5) możliwości zrezygnowania z udziału w eksperymencie w każdym czasie oraz
o ryzyku związanym z natychmiastowym przerwaniem eksperymentu,
6) alternatywnej usłudze.
§ 2. Strony nie mogą wyłączyć lub ograniczyć na niekorzyść pacjenta zastosowania postanowienia § 1.
Art. 38. Ograniczenia lub wyłączenie obowiązku informacyjnego wykonawcy
§ 1. Wykonawca może nie udzielić pacjentowi wymaganych informacji, jeżeli:
1) istnieje obiektywnie uzasadnione ryzyko negatywnego wpływu informacji na
stan zdrowia pacjenta lub
2) pacjent wyraźnie zażądał nieudzielania mu informacji, chyba że jej nieudzielenie może zagrażać zdrowiu lub bezpieczeństwu osoby trzeciej.
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§ 2. Wykonawca nie musi udzielić wymaganych informacji pacjentowi, na rzecz
którego świadczy usługę w sytuacji zagrożenia jego życia. Powyższe nie wyłącza
obowiązku informacyjnego wykonawcy wobec przedstawiciela ustawowego pacjenta lub osoby przez niego wskazanej.
Art. 39. Zgoda pacjenta na wykonanie usługi
§ 1. Wykonawca może świadczyć usługę określoną w art. … § 1 jedynie za
zgodą należycie poinformowanego pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego,
chyba że ustawa stanowi inaczej.
§ 2. Pacjent może cofnąć zgodę w każdym czasie. Cofnięcie zgody przez pacjenta wywołuje skutki wypowiedzenia umowy określone w art. ….
§ 3. Wykonawca nie może wykonywać usługi dopóki pacjent nie jest w stanie
wyrazić zgody na jej świadczenie, chyba że celem tej usługi jest polepszenie stanu
zdrowia pacjenta oraz:
1) zgoda oparta na informacjach należycie udzielonych przez wykonawcę została
udzielona przez przedstawiciela ustawowego pacjenta, osobę przez niego wskazaną lub w przypadkach określonych przez przepisy odrębne — sąd opiekuńczy,
2) dopuszczalność świadczenia usługi bez zgody pacjenta w określonym przypadku wynika z przepisów odrębnych,
3) usługa musi zostać wykonana ze względu na stan zagrożenia życia pacjenta
i nie ma możliwości uzyskania zgody w odpowiednim czasie od przedstawiciela ustawowego pacjenta lub osoby przez niego wskazanej.
§ 4. Zgoda na usługę eksperymentalną powinna być wyrażona na piśmie.
§ 5. Strony nie mogą wyłączyć lub ograniczyć na niekorzyść pacjenta zastosowania powyższych przepisów.
Art. 40. Dokumentacja
§ 1. Wykonawca powinien sporządzić odpowiednią dokumentację usługi obejmującą w szczególności informacje zgromadzone podczas wstępnego wywiadu
z pacjentem, dotyczące przeprowadzonych badań oraz konsultacji, diagnozy, zgody
pacjenta lub innej uprawnionej osoby na wykonanie usługi.
§ 2. Wykonawca powinien udostępnić dokumentację określoną w § 1 pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie wskazanej przez pacjenta oraz
w rozsądnym zakresie wyjaśnić jej treść.
§ 3. Wykonawca powinien przechowywać dokumentację nie krócej niż 5 lat od
wykonania usługi i wydać ją pacjentowi lub innej uprawnionej osobie na jej żądanie
po upływie tego okresu.
§ 4. Jeżeli wykonawca nie sporządzi dokumentacji opisanej w § 1, a pacjent
dozna uszczerbku na zdrowiu powołując się na naruszenie przez wykonawcę obowiązku starannego działania, domniemywa się, że wykonawca nie wykonał usługi
z należytą starannością określoną w art. 33 § 1 lub 2 oraz że istnieje związek przy86
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czynowy między naruszeniem przez wykonawcę obowiązku starannego działania
a uszczerbkiem na zdrowiu pacjenta.
§ 5. Strony nie mogą wyłączyć lub ograniczyć na niekorzyść pacjenta zastosowania powyższych przepisów.
Art. 41. Poufność
Wykonawca ma obowiązek dochować w poufności danych o pacjencie uzyskanych w związku ze świadczeniem usługi, chyba że:
1) pacjent wyraził zgodę na ujawnienie określonych danych,
2) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych danych innej uprawnionej osobie
uczestniczącej w wykonywaniu usługi,
3) ujawnienie informacji jest niezbędne w celu ochrony życia lub zdrowia osób
trzecich,
4) przepisy odrębne stanowią inaczej.
Art. 42. Ograniczenia środków ochrony prawnej wykonawcy
§ 1. Wykonawca, który zamierza wstrzymać się ze świadczeniem usługi na
podstawie art. … [wstrzymanie się z wykonaniem zobowiązania wzajemnego] lub
odstąpić od umowy, powinien przekazać pacjenta innej osobie uprawnionej
do świadczenia tej usługi lub za zgodą pacjenta — wskazać osobę uprawnioną do
świadczenia tej usługi.
§ 2. Wykonawca nie może wstrzymać się ze świadczeniem usługi ani odstąpić
od umowy, jeżeli mogłoby to doprowadzić do poważnego uszczerbku na zdrowiu
pacjenta.

PROPOZYCJA PRZEPISÓW
DO CZĘŚCI OGÓLNEJ ZOBOWIĄZAŃ
Art. Domniemanie odpłatności
§ 1. Zobowiązanie do świadczenia niepieniężnego w stosunku prawnym, którego stroną jest przedsiębiorca, jest odpłatne, chyba że co innego wynika z treści
zobowiązania.
§ 2. Postanowienie § 1 nie stosuje się do umów konsumenckich.
Art. Ustalenie wysokości wynagrodzenia
Jeżeli zobowiązanie do świadczenia niepieniężnego jest odpłatne, a wynagrodzenie nie zostało ustalone, wykonawca może domagać się wynagrodzenia pieniężnego odpowiadającego wartości jego świadczenia ustalonej na podstawie zwykłych
stawek rynkowych.
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Art. Ochrona interesów wierzyciela
Przy wykonywaniu zobowiązania dłużnik nie powinien naruszać interesów
wierzyciela nieobjętych treścią zobowiązania, o których wiedział lub powinien był
wiedzieć.
Art. Informacja o stanie wykonywania zobowiązania
Wierzyciel może domagać się od dłużnika udzielenia informacji o stanie wykonania i sposobie wykonywania zobowiązania.
Art. Kontrola wykonywania zobowiązania
§ 1. Jeżeli dłużnik wykonuje zobowiązanie nienależycie, wierzyciel może
wezwać go do zmiany sposobu jego wykonywania wyznaczając odpowiedni termin.
§ 2. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w § 1 wierzyciel może
odstąpić od umowy albo powierzyć wykonanie zobowiązania osobie trzeciej na
koszt dłużnika.
§ 3. Jeżeli dłużnik dostarczył materiały przeznaczone do wykonania zobowiązania, może w razie powierzenia wykonania zobowiązania osobie trzeciej lub odstąpienia od umowy przez wierzyciela, żądać zwrotu tych materiałów.
Propozycja dodania § 2 do przepisu o odmowie przyjęcia świadczenia w części ogólnej zobowiązań (naruszenie zobowiązania)
§ 2. Przyjęcie świadczenia przez wierzyciela nie zwalnia dłużnika z odpowiedzialności za naruszenie zobowiązania.

