
LEKARZ 
W POSTĘPOWANIU KARNYM

adw. Damian Konieczny



TYPY ODPOWIEDZIALNOŚCI

zawodowa karna

cywilna pracownicza

odpowiedzialność



ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA

Konsekwencja popełnienia przestępstwa

Wyłącznie odpowiedzialność za własne czyny

Odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie



PRZESTĘPSTWO

czyn zabroniony pod 
groźbą kary przez ustawę 

obowiązującą w czasie 
jego popełnienia

społeczna 
szkodliwość  
wyższa niż 
znikoma

na 
terytorium 

RP

wina



PRZESTĘPSTWO A WYKROCZENIE

Przestępstwo

- Większy ciężar gatunkowy 

- Regulowane przepisami Kodeksu 
karnego i innych ustaw szczególnych

- Społeczna szkodliwość czynu musi 
być większa niż znikoma

- „osoba karana”

Wykroczenie

- Mniejszy ciężar gatunkowy

- Regulowane przepisami Kodeksu 
wykroczeń i innych ustaw 
szczególnych

- Nie muszą się cechować społeczną 
szkodliwością



ZBRODNIA A WYSTĘPEK

Zbrodnia

- Większy ciężar gatunkowy 

- Może być popełniona tylko umyślnie

- Zagrożona karą pozbawienia 
wolności na okres nie krótszy od lat 3 
(dolna granica)

Występek

- Mniejszy ciężar gatunkowy

- Może być popełniony umyślnie lub 
nieumyślnie

- Zagrożone karą pozbawienia 
wolności do lat 3, karą ograniczenia 
wolności lub grzywny



RODZAJE ŚCIGANIA

ściganie z 
oskarżenia 

publicznego

• prowadzone przez organy ścigania

• wiąże się z koniecznością przeprowadzenia 
postępowania przygotowawczego

• Nie wymaga/wymaga wniosku 
pokrzywdzonego (np. narażenie na 
niebezpieczeństwo)

ściąganie z 
oskarżenia 

prywatnego

• konieczne jest złożenie do sądu  prywatnego 
aktu oskarżenia przez pokrzywdzonego

• brak udziału organów ścigania

• np. naruszenie nietykalności cielesnej, 
uszczerbek na zdrowiu do 7 dni, zniewaga
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CZYN 
ZABRONIONY 

POPEŁNIONY UMYŚLNE

sprawca ma zamiar 
jego popełnienia

chce go popełnić

przewidując możliwość 
jego popełnienia, 

na to się godzi

POPEŁNIONY 
NIEUMYŚLNIE

na skutek niezachowania 
wymaganej ostrożności 

możliwość popełnienia 
tego czynu 

przewidywał

możliwość popełnienia 
tego czynu mógł 

przewidzieć





STRONY POSTĘPOWANIA



STRONY POSTĘPOWANIA

W postępowaniu przygotowawczym

• Pokrzywdzony

• Podejrzany

• Prokurator (organy ścigania)

W postępowaniu przed sądem

• Oskarżyciel publiczny/prywatny

• Oskarżyciel posiłkowy

• Oskarżony



osoba fizyczna

osoba prawna

instytucja  

bezpośrednio naruszone 
lub zagrożone dobro 

prawne pokrzywdzonego 

strona w postępowaniu 
przygotowawczym 

może być również 
aktywny 

w postępowaniu sądowym

(osk. posiłkowy) 

POKRZYWDZONY
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od momentu wydania 
postanowienia o 

przedstawieniu zarzutów 

w toku postępowania 
przygotowawczego

prawo do obrońcy / 
tłumacza

obowiązek poddania się 
oględzinom / badaniom 

PODEJRZANY
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po wniesieniu aktu 
oskarżenia do sądu lub 

skierowaniu do sądu 
wniosku o umorzenie 

postępowania

w toku postępowania 
sądowego 

prawo do obrońcy / 
tłumacza

możliwość 
dobrowolnego poddania 

się karze

OSKARŻONY
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prokurator

(zasada)

policja

inne organy państwowe

(w sprawach wykroczeń) 

nadzoruje postępowanie 
przygotowawcze (śledztwo 

/dochodzenie)  

prowadzi samodzielnie 
postępowanie albo zleca 

jego prowadzenie

wnosi do sądu 
akt oskarżenia 

OSKARŻYCIEL 
PUBLICZNY 
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pokrzywdzony, który 
zgłosił swój udział w 
postępowaniu przed 

sądem 

działa zamiast lub obok 
oskarżyciela publicznego 

oświadczenie do czasu 
rozpoczęcia przewodu 

sądowego

odstąpienie od oskarżenia 
nie wiąże sądu

OSKARŻYCIEL 
POSIŁKOWY  
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pokrzywdzony działający 
samodzielnie przed 

sądem

(prywatny akt oskarżenia) 

przestępstwa ścigane z 
oskarżenia prywatnego 

ponosi koszty 
postępowania

(opłata sądowa)

odstąpienie od oskarżenia 
wiąże sąd

OSKARŻYCIEL 
PRYWATNY
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INNI UCZESTNICY 
POSTĘPOWANIA



obrońcą może być 
wyłącznie adwokat 
lub radca prawny

ustanawia 
podejrzany 

(oskarżony) lub jeżeli 
nie może, inna osoba

działa do 
prawomocnego 

zakończenia 
postępowania

może działać jedynie 
na korzyść 

podejrzanego 
(oskarżonego)

OBROŃCA
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działa za stronę 
postępowania inną niż 

oskarżony (np. 
pokrzywdzonego)

radca prawny lub adwokat

wyjątkowo może działać w 
imieniu świadka (możliwość 
niedopuszczenia do udziału)

ustanawiany przez osobę, 
którą ma reprezentować

PEŁNOMOCNIK
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LEKARZ JAKO ŚWIADEK



obowiązek 
stawiennictwa i 
złożenia zeznań

odmowa zeznań

odmowa 
udzielenia 

odpowiedzi na 
pytanie 

składanie zeznań 
a tajemnica 

lekarska 

odpowiedzialność 
karna za 
fałszywe 
zeznania  
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OBOWIĄZEK STAWIENNICTWA
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- każda osoba wezwana do stawiennictwa w charakterze świadka 
ma obowiązek się stawić i złożyć zeznania 

- nieusprawiedliwiona nieobecność może skutkować nałożeniem 
kary pieniężnej do 10.000zł, a w razie ponownego 
niestawiennictwa można zarządzić przymusowe doprowadzenie

- osoba bezpodstawnie odmawiająca złożenia zeznań może 
zostać ukarana karą pieniężną do 10.000zł, a w razie dalszego 
uporczywego uchylania się od złożenia zeznań sąd może 
zarządzić areszt do 30dni 



ODMOWA SKŁADANIA ZEZNAŃ
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- osoba najbliższa dla podejrzanego (oskarżonego) może odmówić złożenia 
zeznań

- nie musi podawać żadnego szczególnego powodu, wystarczy, że powoła się 
na swoje uprawnienie, o którym powinna być pouczona

małżonek (były 
małżonek)

wstępny/ zstępny rodzeństwo

powinowaty w tej 
samej linii lub 
stopniu

osoba w stosunku 
przysposobienia 
oraz jej małżonek

osoba pozostająca 
we wspólnym 
pożyciu



ODMOWA ODPOWIEDZI NA PYTANIE
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- świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, 
jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub 
osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za 
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe 

(brak obowiązku samooskarżania)

- nie jest konieczne wskazywanie za jaki czyn mogłaby 
osobie grozić odpowiedzialność



ZWOLNIENIE ZE ZŁOŻENIA ZEZNAŃ
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- sąd lub organ postępowania przygotowawczego możne 
zwolnić od złożenia zeznania lub odpowiedzi na pytania 
osobę pozostającą z oskarżonym w szczególnie bliskim 
stosunku osobistym

- konieczny jest umotywowany wniosek o zwolnienie



ZEZNANIA A TAJEMNICA LEKARSKA
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- lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich 
informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z 
wykonywaniem zawodu

- możliwość przesłuchania lekarza w postępowaniu karnym co do 
faktów objętych tajemnicą lekarską może nastąpić tylko wtedy, 
gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a 
okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu

- o zwolnieniu z tajemnicy decyduje sąd (zwolnić może również 
sam pacjent/ osoba bliska dla zmarłego pacjenta)

- wydanie dokumentacji medycznej nie jest tożsame ze złożeniem 
zeznań (nie wymaga zwolnienia z tajemnicy)



ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA FAŁSZYWE 
ZEZNANIA

28

- odpowiedzialności podlega, kto składa nieprawdziwe zeznania 
lub zataja prawdę

- nie podlega odpowiedzialności osoba, która odmawia złożenia 
zeznań

- warunkiem koniecznym odpowiedzialności karnej jest uprzednie 
pouczenie o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub 
zatajenie prawdy



ODCZYTANIE ZEZNAŃ

odczytanie wcześniejszych zeznań

świadek 
bezpodstawnie 

odmawia zeznań

świadek składa 
odmienne 

zeznania niż 
poprzednio

świadek 
oświadcza, że 

pewnych 
okoliczności nie 

pamięta

świadek nie 
stawił się z 
powodu nie 
dających się 

usunąć 
przeszkód 

świadek zmarł 



LEKARZ JAKO 
POKRZYWDZONY



OCHRONA PRAWNA LEKARZA
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• wykonuje czynności w ramach świadczeń pomocy doraźnej lub w przypadku, o którym 
mowa w art. 30,

• wykonuje zawód w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, który zawarł umowę 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w 
związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie

ochrona lekarza jak funkcjonariusza publicznego 

• określenie zawarte w art. 115 §13 Kodeksu karnego

pojęcie funkcjonariusza publicznego 

• odmienna kwalifikacja prawna czynu sprawcy

• zawsze przestępstwo ścigane z urzędu 

znaczenie ochrony 
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uprawnienia pokrzywdzonego 

możliwość 
składania 
wniosków 

dowodowych

możliwość 
zapoznania się z 
aktami sprawy 

sporządzania 
odpisów

uczestniczenia w 
czynnościach 

możliwość 
złożenia 
skargi na 

przewlekłość 
postępowania    

możliwość 
złożenia 

oświadczenia o 
występowaniu w 

charakterze 
oskarżyciela 
posiłkowego 
przed Sądem



LEKARZ JAKO 
PODEJRZANY/OSKARŻONY



uprawnienia oskarżonego  

składanie 
wyjaśnień / 

odmowa 
składania 
wyjaśnień

możliwość 
zapoznania się 

z aktami 
sprawy 

sporządzania 
odpisów

uczestniczenia 
w czynnościach 

możliwość 
zaskarżania 

orzeczeń

możliwość 
złożenia 
skargi na 

przewlekłość

możliwość 
korzystania 
z pomocy 
obrońcy  



oskarżony ma prawo  być obecny przy 
wszystkich czynnościach postępowania 
dowodowego  

sąd może odczytać wyjaśnienia, jeżeli 
oskarżony odmawia wyjaśnień lub wyjaśnia 
odmiennie niż poprzednio albo oświadcza, 
że pewnych okoliczności nie pamięta

możliwość zakończenia sprawy w drodze 
„porozumienia”   



KONSENSUALNE ZAKOŃCZENIE 
SPRAWY
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art. 335 k.p.k. (skazanie bez rozprawy)

- prokurator może umieścić w akcie oskarżenia wniosek o wydanie wyroku 
skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kary lub środka karnego 
bez przeprowadzenia rozprawy, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa i 
wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele 
postępowania zostaną osiągnięte

- wymagane jest przyznanie się do winy

- świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą 
wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną 
osiągnięte 

- nie jest wymagana zgoda pokrzywdzonego, ale należy uwzględniać jego 
prawnie chronione interesy



KONSENSUALNE ZAKOŃCZENIE 
SPRAWY
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art. 387 k.p.k. (dobrowolne poddanie się karze)

- do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej 
oskarżony może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary 
lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego

- okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie mogą budzić wątpliwości i cele postępowania 
zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości

- zagrożenie karne do 15 lat pozbawienia wolności

- okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a cele postępowania 
zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości

- wnioskowi może sprzeciwić się prokurator lub pokrzywdzony



WARUNKOWE 
UMORZENIE 

POSTĘPOWANIA 

wina i 
społeczna 

szkodliwość 
czynu nie są 

znaczne

okoliczności nie 
budzą 

wątpliwości

pozytywna 
prognoza 

kryminologiczna

(uprzednia 
niekaralność) 

przestępstwo 
zagrożone 

karą do 5 lat 
pozb. wolności 



WARUNKOWE 
UMORZENIE 

POSTĘPOWANIA 

na okres próby 
od 1 roku do 3 lat

możliwość 
nałożenia 

obowiązków 

podjęcie postępowania 
karnego w wypadku 
popełnienia innego 

przestępstwa w okresie próby  

zatarcie skazania 
po 6 miesiącach od 
zakończenia okresu 

próby 

39
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odstąpienie od 
wymierzenia 

kary

czyn 
zagrożony 
karą do 3 
lat, karą 

grzywny albo 
ogr. woln.

społeczna 
szkodliwość 

czynu nie jest 
znaczna

osoba 
„karana”

cele kary 
pomimo jej 

niewymierzenia 
zostaną 

zrealizowane

orzeka zamiast kary 
środek karny, 

przepadek lub środek 
kompensacyjny



NAWIĄZKA –
ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE



nawiązka 

skazanie 
sprawcy za 

umyślne 
przestępstwo 

przeciwko życiu 
lub zdrowiu albo 

za inne 
przestępstwo 

umyślne

gdy skutkiem jest 
śmierć człowieka, 
ciężki uszczerbek 

na zdrowiu, 
naruszenie 
czynności 

narządu ciała 
lub rozstrój 

zdrowia

na rzecz Funduszu 
Pomocy 

Pokrzywdzonym 
oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej

możliwa na rzecz 
pokrzywdzonego 

do 100.000 złotych

środek kompensacyjny



świadczenie pieniężne  

Przy 
odstąpieniu od 
wymierzenia 

kary

możliwe przy 
warunkowym 

umorzeniu 
postępowania

zawsze 
fakultatywne 

na rzecz 
Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym 

oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej

do 60.000 
złotych

środek karny



OBOWIĄZEK 
NAPRAWIENIA SZKODY



obowiązek naprawienia szkody 

wniosek 
pokrzywdzonego 

do czasu 
zakończenia 1-go 

przesłuchania  
pokrzywdzonego 

zachodzi tylko 
przy wyroku 
skazującym 

nie stosuje się 
przepisów prawa 

cywilnego o 
przedawnieniu 
roszczenia oraz 

możliwości 
zasądzenia renty

możliwe z 
inicjatywy sądu

obligatoryjne przy 
wniosku 

pokrzywdzonego 

naprawienie 
szkody w całości 

lub części 

zadośćuczynienie



CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE 
NA WYSOKOŚĆ ZADOŚĆUCZYNIENIA 
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rodzaj 
naruszonego 

dobra 

rozmiar 
doznanej 
krzywdy

charakter 
następstw 
naruszenia

stosunki 
majątkowe

stopień winy



ZASADY PROCESU 
KARNEGO



ZASADY PROCESU KARNEGO

Zasada domniemania niewinności

• oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego 
nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym 
wyrokiem

Zasada in dubio pro reo

• nie dające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na 
korzyść oskarżonego

Zasada prawdy materialnej

• wszystkie decyzje procesowe powinny opierać się na 
prawdziwych ustaleniach faktycznych



ZASADY PROCESU KARNEGO

Zasada obiektywizmu

• obowiązek badania oraz uwzględniania okoliczności 
na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonego

Zasada prawa do obrony

• umożliwienie oskarżonemu odpierania 
zarzutów, kwestionowania przemawiających 
przeciwko niemu dowodów, a także 
przedstawiania dowodów na poparcie 
własnych twierdzeń



WYBRANE PRZESTĘPSTWA



NARUSZENIE TAJEMNICY LEKARSKIEJ 
(ART. 266 K.K.)
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Ujawnienie tajemnicy 
powziętej w związku z 

pełnioną funkcją /  
wykonywaną pracą

Przestępstwo ścigane 
na wniosek 

pokrzywdzonego 

Zagrożenie: grzywna  

kara ograniczenia wolności 

kara pozbawienia wolności 
do lat 2



ZAKRES TAJEMNICY LEKARSKIEJ

- lekarz jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a 

uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu,

- obejmuje wszystkie informacje związane z pacjentem, m.in.:

1. dokumentację medyczną,

2. diagnozę,

3. wyniki badań,

4. przyjmowane leki,

5. wcześniejsze leczenie i hospitalizacje.



PRZYKŁAD NR 1

Zakład Ubezpieczeń „Life” S.A zwrócił się do lekarza Zofii D. o

przesłanie wyników szczegółowych badań jej pacjenta ostatnich 6

miesięcy.

Do pisma załączono kopię umowy ubezpieczenia zawartej

z tym zakładem przez ww. pacjenta oraz wskazano, że toczy się

postępowanie dotyczące wypłaty na rzecz ww. pacjenta pewnej

kwoty, zaś brak tej dokumentacji spowoduje odmowę wypłaty.



PRZYKŁAD NR 2

Pacjent Roman J. leczy się od kilku lat psychiatrycznie w związku z

rozpoznaniem u niego objawów schizofrenii. Żona Romana J. – Anna J.

poprosiła pod nieobecność męża lekarza psychiatrę Adam K. o wydanie jej

zaświadczenia o stanie zdrowia męża w związku z zamiarem złożenia

wniosku o ubezwłasnowolnienie męża. Lekarz Adam K. wydał

wnioskowane zaświadczenie do rąk żony. Wskazane zaświadczenie

zostało następnie użyte w postępowaniu w przedmiocie rozwiązania

związku małżeńskiego pomiędzy Anną J. i Romanem J.



DZIAŁANIE BEZ ZGODY PACJENTA
(ART. 192 K.K.)
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Przedmiotem ochrony 
jest prawo pacjenta do 

samostanowienia o 
swoim zdrowiu

Nie dotyczy sytuacji, 
gdy istnieje ustawowy 

obowiązek poddania się 
leczeniu, badaniu czy 

określonemu zabiegowi 

Przestępstwo ścigane 
na wniosek 

pokrzywdzonego 

Bez znaczenia, czy 
zabieg był zgodny z 

zasadami wiedzy 
medycznej



LEGALNOŚĆ CZYNNOŚCI 
MEDYCZNYCH

Dokonywane przez osobę uprawnioną

Zgodnie ze wskazaniami wiedzy medycznej

Po uprzednim uzyskaniu zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego

zgoda musi być świadoma, dobrowolna, konkretna i poinformowana



PRZYKŁAD NR 3

Lek. Romanowi J. postawiono zarzut przeprowadzenia zabiegu lekarskiego
bez zgody pełnoletniego pacjenta Adama G. Jedną z czynności koniecznych
do prawidłowego przeprowadzenia zabiegu było dokonanie transfuzji krwi.
Adam G. ze względu na swoje przekonania religijne odmówił wyrażenia
zgody na przeprowadzenie zabiegu. Nieprzeprowadzenie zabiegu wiązało się
z narażeniem pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia
oraz życia. Lek. Roman J. nie informował sądu opiekuńczego o zaistniałej
sytuacji. W dniu następnym, po odmowie wyrażenia zgody na zabieg przez
Adama G., stracił on przytomność. Niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu
lekarz Roman J. przystąpił do przeprowadzenia zabiegu operacyjnego bez
zgody pacjenta z uwagi na stan zagrożenia zdrowia lub życia. Zabieg
przebiegł pomyślnie.



ABORCJA (ART. 152 K.K.)
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Ustawa z dnia 7 stycznia 
1993 r. o planowaniu 

rodziny, ochronie płodu 
ludzkiego i warunkach 

dopuszczalności 
przerywania ciąży

Zabieg 
przeprowadzony 

nawet za zgodą, ale 
wbrew przepisom 

ustawy

Przestępstwo 
ścigane 

z oskarżenia 
publicznego

Zagrożenie: kara 
pozbawienia 

wolności do lat 3



DOPUSZCZALNOŚĆ PRZERYWANIA 
CIĄŻY

ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej

badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże 
prawdopodobieństwo ciężkiego  i nieodwracalnego upośledzenia płodu / nieuleczalnej 
choroby zagrażającej  jego życiu

uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego



NIEUMYŚLNE SPOWODOWANIE ŚMIERCI
(ART. 155 K.K.)
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Może być popełnione przez 
każdego

Przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego

Zagrożenie: kara 
pozbawienia wolności karze 
pozbawienia wolności od 3 

miesięcy do lat 5



NIEUMYŚLNE SPOWODOWANIE ŚMIERCI
(PROJEKT NOWELIZACJI ART. 155 K.K.)
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Art. 155. § 1. Kto nieumyślnie powoduje śmierć 
człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od 
roku do lat 10.

§ 2. Jeżeli sprawca powoduje śmierć więcej niż jednej 
osoby, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 
do 15.



USZCZERBKI NA ZDROWIU

Art. 156 §1 k.k. (ciężki uszczerbek na zdrowiu)

1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności 

płodzenia,

2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub 

długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby 

psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do 

pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub 

zniekształcenia ciała

Art. 157 §1 k.k. (średni uszczerbek na zdrowiu)

naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia 
powyżej 7 dni

Art. 157 §2 k.k. (lekki uszczerbek na zdrowiu)

naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia 
powyżej 7 dni



NARAŻENIE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO
(ART. 160 K.K.)
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Świadome lub 
nieświadome naruszenia 

ciążącego obowiązku 
ostrożności 

Godzenie się z tym, iż 
podjęte działanie lub 
zaniechanie stwarza 

bezpośrednie zagrożenie 
dla życia lub zdrowia

Przestępstwo ścigane na 
wniosek 

pokrzywdzonego, jeżeli 
jest nieumyślne

Nie podlega karze 
sprawca, który własnym 

działaniem uchylił 
zagrożenie



PRZYKŁAD NR 4

Marek M. w dniu 24 maja 2005 r. jako ordynator Oddziału Położniczo - Ginekologicznego

Szpitala Specjalistycznego w L., wiedząc o zagrożeniu dziecka płci męskiej chorobą hemolityczną

u będącej między 36 a 38 tygodniu ciąży Marzeny J., odmówił przyjęcia jej do szpitala w celu

rozwiązania ciąży przez cesarskie cięcie uzasadnione względami medycznymi, a przede

wszystkim nie przeprowadził u tej ciężarnej, w ramach możliwości technicznych Szpitala

Specjalistycznego w L,. pełnej diagnostyki stanu płodu, a nadto nie poinstruował matki dziecka o

celowości niezwłocznego udania się do Szpitala Klinicznego w W., w celu ewentualnego

dokończenia przerwanej diagnostyki dobrostanu dziecka i rozwiązania ciąży. Markowi M. w akcie

oskarżenia postawiono zarzut narażenia dziecka Marzeny J. na rozstrój zdrowia zagrażający jego

życiu - to jest przestępstwa z art. 160 § 1 i 3 k.k. w zw. z art. 160 § 1 k.k.



PRZYKŁAD NR 5

W nocy z 2 na 3 marca 2009r. lekarz Bartosz K. pełnił dyżur jako lekarz karetki

wyjazdowej „R” Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze. Przed dyżurem

spożywał alkohol, nadto ok. godz. 23 w swoim gabinecie wypił 50 ml wódki. Około

godz. 4 rano następnego dnia otrzymał zlecenie wyjazdu do pacjentki - Janiny G.

skarżącej się na ból w klatce piersiowej. Po zbadaniu pacjentki uznał, że nie ma

konieczności hospitalizacji, a jedynie kontynuacja leczenia zleconego przez lekarza

rodzinnego, który był w tym dniu na wizycie u pacjentki. Swoje zalecenia odnotował

w karcie wyjazdowej. Pacjentka zawiadomiła policję, która ustaliła we krwi lekarza

zawartość alkoholu 1.2 promila. Do sądu skierowano akt oskarżenia.



FAŁSZYWA OPINIA (ART. 233 K.K.)
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Opinia stanowiąca 
dowód w 

postępowaniu 
prowadzonym na 
podstawie ustawy

Uprzedzenie o 
odpowiedzialności 
karnej / odebranie 

przyrzeczenia

Odpowiedzialność nie 
zależy od tego, czy 
fałszywe ustalenie 

faktyczne zawarte w 
opinii mogło mieć 

wpływ na 
rozstrzygnięcie sprawy

Nadzwyczajne 
złagodzenie kary:

opinia dot. okoliczności 
nie mających wpływu na 

wynik sprawy 
/dobrowolne 

sprostowanie opinii 



POŚWIADCZENIE NIEPRAWDY – FAŁSZ 
INTELEKTUALNY (ART. 271 K.K.)
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Funkcjonariusz 
publiczny/ osoba, 
którą szczególne 
przepisy prawne 
upoważniają do 

wystawienia 
dokumentu 

Poświadczenie 
nieprawdy co do 

okoliczności 
mającej znaczenie 

prawne

sprawca musi mieć 
świadomość, 

że poświadcza nieprawdę 
oraz że poświadczenie to 

dotyczy okoliczności 
mających znaczenie 

prawne

w wypadku mniejszej 
wagi niższa kara 

w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowej 

surowsza kara 



POŚWIADCZENIE NIEPRAWDY

Dokumentacja medyczna

Zaświadczenie o stanie zdrowia

Karta zgonu

Orzeczenie o niezdolności do pracy

Orzeczenie o zdolności do wykonywania zawodu



ŁAPOWNICTWO (ART. 228 K.K.)
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W związku 
z pełnieniem funkcji 

publicznej

- korzyść majątkowa 

- korzyść osobista 

- obietnica korzyści 
majątkowej lub osobistej 

zagrożenie: 

kara pozbawienia wolności 
od 1 roku  miesięcy do 10 

lat 



UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ BEZ 
UPRAWNIEŃ (ART. 58 UST. 2 USTAWY O 
ZAWODACH)
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Działanie 
polegające na 

rozpoznawaniu 
chorób oraz ich 

leczeniu

- w celu osiągnięcia 
korzyści 

- wprowadzenie 
w błąd co do 
posiadanych 
uprawnień 

- bez znaczenia czy 
świadczenie lege artis

- bez znaczenia czy 
działanie za zgodą 

pacjenta

zagrożenie: 

grzywna

kara ograniczenia 
wolności  

kara pozbawienia 
wolności do roku



ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
LEKARZY W TRAKCIE 

SPECJALIZACJI



WYROK SĄDU OKRĘGOWEGO W ŁODZI Z 
DNIA 10 LUTEGO 2016R. SYGN. V KA 
1101/15

„Oskarżona jako rezydent musiała skonsultować się w tym 
przedmiocie z ordynatorem, który nakazał odstąpienie od 
nakłucia lędźwiowego. Jako rezydent decyzji takiej zmienić 
nie mogła.”



WYROK SĄDU APELACYJNEGO W ŁODZI 
Z DNIA 12 CZERWCA 2015R. SYGN. I ACA
1838/14

„Wymieniona lekarz anestezjolog w czasie wykonywania 
zabiegu nie była stażystką i miała uprawnienia do 
samodzielnego pełnienia dyżuru jako lekarz odbywający 
specjalizację w ramach rezydentury, a rozpoznając w porę 
objawy powikłań udowodniła, że posiada niezbędną wiedzę 
do przeprowadzania zabiegów medycznych.”



WYROK SĄDU OKRĘGOWEGO W LEGNICY
Z DNIA 14 STYCZNIA 2013R. SYGN. IV KA 
680/12

„J.J. powinna potraktować przypadek priorytetowo i dołożyć 
wszelkich starań, by doszło do natychmiastowej konsultacji 
okulistycznej, a następnie wykonania zabiegu punkcji […] 
oskarżona winna osobiście przystąpić zarówno do oceny 
dna oka jak i punkcji, albowiem była do tego uprawniona i 
odpowiednio merytorycznie przygotowana. Alternatywą dla 
osobistego przystąpienia do wykonania powyższych 
czynności było ewentualne wezwanie do pomocy 
ordynatora oddziału.”



WYROK SĄDU REJONOWEGO SZCZECIN-
CENTRUM Z DNIA 8 LIPCA 2015R. SYGN. IV 
K 184/12

„Niemniej jednak będąc lekarzem i wypisując na polecenie 
innej osoby skierowanie, przyjął na siebie odpowiedzialność 
za życie i zdrowie P.C. Inne rozumowanie prowadziłoby do 
nie mogących zyskać aprobaty wniosków, polegających na 
uznaniu, że nie mogłaby odpowiadać za czyn zabroniony 
osoba, która działa pod czyimś nadzorem i na czyjeś 
polecenie.”



WYROK SĄDU REJONOWEGO W ŚRODZIE 
ŚLĄSKIEJ Z DNIA 30 LIPCA 2015R. SYGN. II 
K 781/12

„Istotne znaczenie w kwestii oceny prawnej postępowania 
Ł.R. ma jego ówczesny status jako lekarza rezydenta […] 
odbywał w krytycznym czasie drugi rok specjalizacji z 
zakresu chorób wewnętrznych […] Pozostawanie przez Ł.R. 
pod bezpośrednim nadzorem przełożonego – specjalisty 
powoduje, że to on a nie oskarżony ponosi wyłączną 
odpowiedzialność za niepodjęcie niezwłocznej diagnostyki”



WYROK SĄDU OKRĘGOWEGO W 
BIAŁYMSTOKU Z DNIA 1 SIERPNIA 2014R. 
SYGN. VIII KA 61/14

„Linia obrony oskarżonej […] ukierunkowana na przeniesienie całej 
odpowiedzialności za zaistniały czyn na lekarza nadzorującego, 
poprzez wykazanie braku własnej wiedzy, kompetencji i umocowania 
do podejmowania decyzji o leczeniu medycznym pokrzywdzonej, jest 
w ocenie Sądu całkowicie nietrafiona, podważając podstawy 
wykonywania zawodu lekarza przez ww.”

„Podanie i jego treść bez cienia wątpliwości przemawia za wolą 
oskarżonej K.M. o podjęciu pracy na dyżurze w szpitalu oraz wiążącą 
się z tym zadaniem świadomością, iż jest ona w stanie podołać 
obowiązkom lekarz dyżurnego. „



PRZEDAWNIENIE



PRZEDAWNIENIE

Stanowi negatywną przesłankę do prowadzenia postępowania karnego

Wyróżniamy przedawnienie karalności i przedawnienie wykonania kary 

Organy postępowania i sąd są zobligowane do uwzględniania przedawnienia z 
urzędu

w wypadku wszczęcia postępowania przeciwko osobie przed upływem terminu 
przedawnienia ulega on przedłużeniu o 5/10 lat



PRZEDAWNIENIE KARALNOŚCI

• zabójstwo

30 lat od popełnienia

• inna zbrodnia

20 lat od popełnienia

• występek zagrożony karą przekraczającą 5 lat

15 lat od popełnienia

• występek zagrożony karą przekraczającą 3 lata

10 lat od popełnienia

• pozostałe występki

5 lat od popełnienia



PRZEDAWNIENIE WYKONANIA KARY

• kara dożywocia, kara 25 lat pozb. woln., kara pozb. woln. 
przekraczająca 5 lat

30 lat od uprawomocnienia

• kara pozb. woln. nie przekraczająca 5 lat

15 lat od uprawomocnienia

• pozostałe kary

10 lat od uprawomocnienia



KARY I ŚRODKI KARNE



KARY

1) grzywna 

- gdy przestępstwo popełniono w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej

- od 10 do 540 stawek dziennych po 10-2000zł

2) ograniczenie wolności (od 1m. do 2 lat), 

3) pozbawienie wolności (od 1m. do 15 lat), 

4) 25 lat pozbawienia wolności, 

5) dożywotnie pozbawienie wolności. 



ŚRODKI KARNE

charakter dodatkowy w stosunku do kar

występują wyłącznie w wypadku skazania lub warunkowego umorzenia postępowania

może obejmować zakaz lub ograniczenie wykonywania zawodu lekarza (od 1 roku do 10 lat)

orzekany, gdy sprawca nadużył wykonywanego zawodu lub jego dalsze wykonywanie zagraża 
dobrom prawnym

czas odbywania środków karnych nie biegnie w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności

na wniosek skazanego sąd może uznań środek karny za wykonany po upływie połowy okresu na jaki został 
orzeczony (nie mniej niż 1 rok)



ŚRODKI PROBACYJNE



WARUNKOWE ZAWIESZENIE 
WYKONANIA KARY
- Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej w 
wymiarze nieprzekraczającym roku, jeżeli sprawca w czasie popełnienia 
przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające 
dla osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi 
do przestępstwa

- Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3 
lat i biegnie od uprawomocnienia się wyroku



WARUNKOWE ZAWIESZENIE 
WYKONANIA KARY
Zawieszając wykonanie kary, sąd zobowiązuje skazanego do:

1) informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby,

2) przeproszenia pokrzywdzonego,

3) wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby,

4) wykonywania pracy zarobkowej, do nauki lub przygotowania się do zawodu,

5) powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających,

6) poddania się terapii uzależnień,

6a) poddania się terapii, w szczególności psychoterapii lub psychoedukacji,

6b) uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,

7) powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,

7a) powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub zbliżania się do 
pokrzywdzonego lub innych osób,

7b) opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,

8) innego stosownego postępowania w okresie próby, które może zapobiec popełnieniu ponownie przestępstwa,



ZATARCIE SKAZANIA



ZATARCIE SKAZANIA

uznanie wymierzonej kary za niebyłą z uwagi na upływ czasu 
od jej wykonania

powrót do statusu osoby „niekaranej”

może nastąpić z urzędu lub na wniosek skazanego



ZATARCIE SKAZANIA

• dożywocie, kara 25 lat pozb. woln.

• brak możliwości skrócenia na wniosek

10 lat od wykonania, darowania, przedawnienia wykonania

• kara pozb. woln.

• możliwość skrócenia do 5 lat na wniosek (dot. tylko kar nie przekraczających 3 lat pozb. woln.)

10 lat od wykonania, darowania, przedawnienia wykonania

• kara grzywny, kara ogr. wolności

• możliwość skrócenia do 3 lat na wniosek 

5 lat od wykonania, darowania, przedawnienia wykonania

• wyrok, w którym sąd odstąpił od wymierzenia kary

1 rok od uprawomocnienia


