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Przedmiotem rozważań zakreślonych w tytule opracowania jest cha
rakterystyka regulacji prawnych wybranych typów przestępstw na grun
cie prawa karnego, które odnoszą się do zdrowia publicznego. Przy czym 
punktem odniesienia prezentowanych w nim obserwacji jest wyróżnienie 
pojęcia zdrowie publiczne, jako dziedziny nauki, w której mieści się prob
lematyka prawna odnosząca się do zachowania (profilaktyki), ratowania 
i przywracania zdrowia w wymiarze zbiorowym (ponadindywidualnym).

Na podstawie tych pierwszych ustaleń zostaną przedstawione wybra
ne rozwiązania prawa karnego, zawarte zarówno w Kodeksie karnym, 
jak i w ustawach pozakodeksowych, przede wszystkim w kontekście 
ich praktycznego stosowania. Następnie zostanie dokonana próba oceny 
unormowań prawnych obowiązujących w tym zakresie. Całość zostanie 
podsumowana/uzupełniona komentarzem autora, wynikającym z do
świadczenia zawodowego, a odnoszącym się do kwestii praktycznej zna
czenia penalizacji zachowań jednostkowych grożących zdrowiu popula- 
q'i, jako ważnej domeny administracyjnej funkq'i państwa.

I. Przestępstwa przeciwko środowisku w Kodeksie kamym

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks kamy1 w części szczególnej 
(Rozdział XXII) zawiera regulaqę poświęconą przestępstwom przedw-
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ko środowisku. W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że w zakres 
zdrowia publicznego, jako dyscypliny naukowej, wchodzi problematyka 
zachowania środowiska naturalnego i jego warunków, będących podsta
wowymi czynnikami wpływającymi na kondycję zdrowotną człowieka. 
W tym kontekście należy także interpretować nadrzędne regulacje prawne 
odnoszące się do ochrony środowiska, jakimi są ustawa z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody2 oraz istotnie znowelizowana w 2016 r. ustawa 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska3.

Zgodnie z regulacją pomieszczoną w art. 181 KK, kto powoduje znisz
czenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, 
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Podkreślić 
przy tym należy, że klauzula generalna „znaczne rozmiary" będzie wy
magać m concreto wykładni celowościowej, odnoszonej do potencjalnych 
skutków naruszenia warunków środowiskowych dla żyjącej w nich popu
lacji ludzkiej. Pewne wskazania może przynieść regulacja zawarta w art. 
115 § 5 KK, wskazująca na definicję legalną „mienia znacznej wartości", 
jako mienia, którego wartość w czasie popełnienia czynu zabronionego 
przekracza 200 000 złotych.

Podobnych warunków dla dokonywania prawidłowej subsumpcji 
stanu faktycznego wymaga klauzula „istotnej szkody" zawarta w art. 
181 § 2 KK, w którym penalizowane są zachowania zmierzające do nisz
czenia albo uszkadzania roślin lub zwierząt na terenie objętym ochroną 
(np. w parku narodowym lub w parku krajobrazowym), jako obszarach 
ważnych dla zachowania dziedzictwa środowiskowego. Zagrożenie karą 
zakłada możliwość wymierzenia sprawcy kary grzywy, ograniczenia wol
ności albo pozbawienia wolności do lat 2*. Tej samej karze, na co wskazuje 
§ 3, będzie podlegać osoba, która niezależnie od miejsca czynu, będzie 
niszczyć albo uszkadzać rośliny lub zwierzęta pozostające pod ochro
ną gatunkową (powodując istotną szkodę). Nieumyślność zachowania 
sprawcy, jako uprzywilejowany typ wskazanych przestępstw, zakładają

2 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 
2134 z późn. zm.

3 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, tekst jedn. Dz. U. 
2016, poz. 672 z późn. zm.

4 Prawną regulację kary grzywny zawiera art. 33 KK, natomiast kary ograniczenia 
wolności art. 34-35 KK.



przepisy § 4-5 tego artykułu (wprowadzając łagodniejsze sankcje prawne 
za ich naruszenie)5.

Ze względu na istotny i ważny społecznie obserwowany wzrost świa
domości ekologicznej, wpisujący się w obszar zainteresowania zdrowia 
publicznego, godna podkreślenia jest regulaq'a zawarta w art. 182 KK. 
Zgodnie z § 1 tego artykułu, kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub po
wierzchnię ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym (stoso
wanym także w działalności leczniczej, m.in. w medycynie nuklearnej i ra
dioterapii), w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu 
lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, 
powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świede roślinnym lub 
zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolno- 
śd od 3 miesięcy do lat 56. Uprzywilejowany typ przestępstwa przedwko 
środowisku przewiduje art. 182 § 2 KK (zagrożenie karą grzywny, karą 
ograniczenia wolnośd albo pozbawienia wolności do lat 2)7.

Istotne znaczenie, w szczególnośd ze względu na działalność placó
wek świadczących usługi medyczne, co mieśd się sensu stricto w obszarze 
zdrowia publicznego, ma regulacja zawarta w art. 183 KK. Zgodnie z jego 
§ 1, kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzy
sku, unieszkodliwia albo transportuje odpady (także podlegające szcze
gólnemu reżimowi -  odpady szpitalne) lub substancje w takich warunkach 
lub w taki sposób, że może to zagrozić żydu lub zdrowiu człowieka lub 
spowodować istotne obniżenie jakośd wody, powietrza lub powierzchni 
ziemi lub zniszczenie w świede roślinnym lub zwierzęcym w znacznych

5 Zagrożenie odpowiednio: karą grzywy, karą ograniczenia wolnośd albo pozbawie
nia wolnośd do lat 2 (dla nieumyślnych zachowań wskazanych w art. 181 § 1 KK) oraz 
karą grzywny albo karą ograniczenia wolnośd (dla nieumyślnych zachowań wskazanych 
wart. 181 § 2-3 KK).

6 Należy przy tym wskazać na trudności interpretacyjne, jakie mogą powstać przy 
definiowaniu pojęcia zdrowia na gründe prawno-medycznym. Najczęśdej w procesie sto
sowania prawa ocena stanu zdrowia konkretnej osoby w danym przypadku (stanie fak
tycznym) będzie obarczona subiektywnym zastosowaniem (przez oceniającego) kryteriów 
wiedzy medycznej.

7 Odrębne typy przestępstw tego typu wskazują przepisy art. 182 § 3-4 KK, penalizu- 
jące czyny popełniane w związku z eksploatacją instalacji działającej w ramach zakładu, 
w zakresie korzystania ze środowiska, na które wymagane jest pozwolenie. Uwagi au
tora dotyczące wykładni pojęda „znaczne rozmiary" zamieszczono powyżej. Do takie
go samego czynnika zagrożenia, jakim może być „źródło promieniowania jonizującego" 
(np. z aparatury rentgenowskiej) i w/w potencjalnych skutków (zagrożenia dla żyda 
i zdrowia człowieka) odnosi się regulacja art. 184 KK. Jego omówienie przekraczałoby jed
nak rozmiary niniejszego opracowania.



rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolnośd od 3 miesięcy do lat 5®. 
Kwalifikowany typ tego przestępstwa, przewidujący poważniejsze zagro
żenie karą (pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8), opisuje § 5, prze
widujący odpowiedzialność dla każdego, kto bez wymaganego zgłosze
nia lub zezwolenia, albo wbrew jego warunkom przywozi z zagranicy lub 
wywozi za granicę odpady niebezpieczne (np. odpady medyczne i leki). 
Tej samej karze podlega ten, kto wbrew przepisom przywozi z zagranicy 
substancje zagrażające środowisku (§ 2) lub wbrew przepisom przywozi 
odpady z zagranicy lub wywozi je za granicę (§ 4). Istotne jest podkreśle
nie przesłanki stworzenia zagrożenia dla stanu zdrowia populacji bezpo
średnio narażonej, na które oddziaływać może nielegalny sui generis obrót 
takimi odpadami9.

Na szczególną uwagę, ze względu na kwestię dbałośd o środowisko 
naturalne, zasługuje regulacja art. 185 KK, wskazująca na możliwe następ
stwa penalizowanych zachowań zmierzających do popełnienia w/w prze
stępstw (art. 182-184 KK), jako tzw. przestępstw skutkowych. Odnosi się 
ona do skutków w postad:

1) zniszczeń w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych 
rozmiarach lub istotnego obniżenia jakośd wody, powietrza lub 
powierzchni ziemi (kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 
lat 8)10;

2) dężkiego uszczerbku na zdrowiu człowieka (kara pozbawienia 
wolnośd od roku do lat 10)11;

3) śmierd człowieka lub dężkiego uszczerbku na zdrowiu wielu osób 
(kara pozbawienia wolnośd od 2 do 12 lat).

Na gründe prawa medycznego należy wskazać na definicję legalną 
dężkiego uszczerbku na zdrowiu zawartą w art. 156 KK (w Rozdziale 
XIX poświęconym przestępstwom przedwko żydu i zdrowiu). Zgodnie

'  Podstawowym aktem normatywnym w tym zakresie, którego naruszenie może 
skutkować zastosowaniem wskazanej normy prawnej, jest ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 987 z późn. zm.), odnosząca się m.in. do odpadów 
medycznych.

9 Przestępstwo kierownicze i/lub urzędnicze w tym zakresie przewiduje art. 183 § 3 KK 
(karze pozbawienia wolnośd od 3 miesięcy do lat 5 może podlegać osoba, która wbrew 
obowiązkowi dopuszcza do popełnienia czynu określonego w § 1-2 i 4). Nieumyślność 
sprawcy opisywanych przestępstw, zakłada łagodniejszą sankcję kamą (grzywny, ograni
czenia wolnośd albo pozbawienia wolnośd do lat 2).

10 Czyny określone w art. 182 § 1 lub 3, art. 183 § 1 lub 3 albo w art. 184 § 1 lub 2 KK.
11 Tamże.



z przepisem § 1 tego artykułu taki uszczerbek zachodzi w sytuacji pozba
wienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia a także in
nego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, 
choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowi
tej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, 
istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała. Znaczenie wskazanej re
gulacji dla omawianego zagadnienia przejawia się w szczególnej ochronie 
zdrowia człowieka, jako jego dobra osobistego, które legalnie definiowane 
jest jedynie w w/w sposób. W przypadku wskazanych wyżej przestępstw 
przeciwko środowisku możliwe zachowania sprawcy mogą przejawiać 
się w wywoływaniu na przykład poparzeń i zatruć w całej populaqi (lub 
u poszczególnych osób).

Wracając do głównego nurtu rozważań, należy wskazać na regulację 
art. 186 § 1 KK, zgodnie z którym, kto wbrew obowiązkowi nie utrzymu
je w należytym stanie lub nie używa urządzeń zabezpieczających wodę, 
powietrze lub powierzchnię ziemi przed zanieczyszczeniem lub urządzeń 
zabezpieczających przed skażeniem promieniotwórczym lub promienio
waniem jonizującym (a więc także dopuszcza do wadliwego działania lecz
niczego i diagnostycznego jednostek systemu ochrony zdrowia), podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolnośd albo pozbawienia wolnośd do lat 2. 
Tej samej karze podlega, kto oddaje lub wbrew obowiązkowi dopuszcza 
do użytkowania obiekt budowlany lub zespół obiektów nie mających wy
maganych prawem urządzeń (§ 2). Typ uprzywilejowany wskazanego 
w art. 186 KK przestępstwa przewiduje § 3, wskazując na zagrożenie karą 
grzywny albo karą ograniczenia wolnośd względem sprawcy działające
go nieumyślnie (na skutek swojej lekkomyślnośd lub niedbalstwa).

Postanowienia art. 187 KK wskazują na przestępstwo niszczenia, po
ważnego uszkodzenia lub istotnego zmniejszania wartośd przyrodniczej 
prawnie chronionego terenu lub obiektu (np. rezerwatu przyrody), powo
dującego istotną szkodę (§ 1 przewiduje za to karę grzywny, ograniczenia 
wolnośd albo pozbawienia wolnośd do lat 2, natomiast § 2 -  w przypad
ku działania nieumyślnego -  karę grzywny albo ograniczenia wolnośd).

Ostatni w grupie przestępstw przedwko środowisku art. 188 KK pe- 
nalizuje niektóre zachowania na obszarach objętych ochroną ze względów 
przyrodniczych lub krajobrazowych albo w otulinach takich terenów (na 
wydzielonych obszarach ochronnych wokół tych obszarów). Dotyczy to 
zakazanego wznoszenia nowego lub powiększania istniejącego obiektu 
budowlanego albo prowadzenia działalnośd gospodarczej zagrażającej



środowisku (zagrożenie karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozba
wienia wolności do lat 2).

II. Wybrane przestępstwa medyczne w Kodeksie karnym

Odnosząc się ściśle do problematyki prawa medycznego, należy wska
zać, że w Kodeksie karnym znajdują się regulacje odnoszące się do dzia
łalności leczniczej, której głównym punktem odniesienia jest pacjent oraz 
jego życie i zdrowie, jako wartości najcenniejsze.

Regulaqa ta dotyczy samej istoty przestępstwa, i odnosi się do wyłą
czenia odpowiedzialności karnej z powodu dozwolonego eksperymentu 
medycznego (np. testowania nowej procedury medycznej, jak i prowadze
nia badania klinicznego). Zgodnie z art. 27 § 1 KK nie popełnia przestęp
stwa, kto działa w celu przeprowadzenia takiego eksperymentu (podob
nie jak i eksperymentu poznawczego, technicznego lub ekonomicznego), 
jeżeli spodziewana korzyść ma istotne znaczenie medyczne (jak i poznaw
cze oraz gospodarcze), a oczekiwanie jej osiągnięcia, celowość oraz sposób 
przeprowadzenia eksperymentu są zasadne w świetle aktualnego stanu 
wiedzy (podlegającej ocenie według kryteriów medycznych). Zgodnie 
z § 2 tego artykułu eksperyment jest niedopuszczalny bez zgody uczestni
ka (pacjenta), na którym jest przeprowadzany, należycie poinformowane
go o spodziewanych korzyściach i grożących mu ujemnych skutkach (np. 
działaniach ubocznych proponowanej terapii) oraz prawdopodobieństwie 
ich powstania, jak również o możliwości odstąpienia od udziału w eks
perymencie na każdym jego etapie. Na podstawie delegacji ustawowej 
(§ 3), szczegółowe zasady i warunki dopuszczalności eksperymentu me
dycznego określają -  w sposób możliwie precyzyjny -  przepisy Rozdziału 
4 „Eksperyment medyczny" (art. 21-29) ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty12.

Mając na uwadze działalność pracowników medycznych, udzielają
cych świadczeń zdrowotnych, a w szczególności lekarzy, pielęgniarki, po
łożne i ratowników medycznych, na uwagę zasługują również dwa kolejne 
typy przestępstw. Pierwszy z nich to przestępstwo nieudzielenia pomocy 
wskazane w art. 162 KK. Zgodnie z regulacją ustawową, kto człowiekowi

12 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, tekst jedn. 
Dz. U. 2015, poz. 464 z późn. zm.



znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeń
stwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela po
mocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebez
pieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega 
karze pozbawienia wolności do lat 3 (§ 1). Warto przy tym podkreślić, 
że zwłaszcza w sytuacji ratowania życia i zdrowia pacjenta (na szpital
nym oddziale ratunkowym lub przez zespół ratownictwa medycznego), 
te dobra osobiste, jako niedefiniowalne, będą podlegały ocenie z punktu 
widzenia wiedzy medycznej, a dopiero następnie prawniczej. Szczegóło
we desygnaty znaczeniowe stanu zdrowia mogą być wyznaczane tylko 
w konkretnej sytuaqi zewnętrznego lub wewnętrznego (somatycznego) 
zagrożenia dla swoistego „dobrostanu fizycznego i psychicznego" czło
wieka. Pewną pomocą w tym względzie może być prawna definicja „sta
nu nagłego zagrożenia zdrowotnego" zawarta w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 
8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym13. Zgodnie 
z tym przepisem jest to stan, który polega na nagłym lub przewidywanym 
w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego 
bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji or
ganizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata żyda, wymagający podjęda na
tychmiastowych medycznych czynnośd ratunkowych (pozaszpitalnych) 
i leczenia14.

Możliwość legalnego uniknięda odpowiedzialnośd karnej stwarza 
regulacja zawarta w art. 162 § 2 KK. Zgodnie z jego treśdą nie popełnia 
przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której konieczne jest poddanie 
się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest 
niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej (jak 
w przypadku działań jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Me
dycznego), w szczególnośd szpitalnych oddziałów ratunkowych i zespo
łów ratownictwa medycznego.

Drugie z sygnalizowanych przestępstw, wyróżnianych w tym obsza
rze prawa medycznego, to przestępstwo wykonania zabiegu leczniczego 
(np. operacji) bez zgody paqenta, stypizowane w art. 192 KK i zagrożo-

13 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, tekst 
jedn. Dz. U. 2016, poz. 1868 z późn. zm.

14 Pojęcie „medycznych czynnośd ratunkowych" jako (co do istoty) świadczeń opieki 
zdrowotnej, udzielanych w warunkach pozaszpitalnych w celu ratowania osoby w „stanie 
nagłego zagrożenia zdrowotnego", wyjaśnia art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 8 września 2006 r. 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym.



ne karą grzywny, karą ograniczenia wolnośd albo pozbawienia wolności 
do lat 2. Jest to przestępstwo prywatnoskargowe (znajdujące się w grupie 
przestępstw przeciwko wolnośd człowieka) -  czynnośd podejmowane 
przez organy ochrony prawa (śdganie) mogą nastąpić tylko po uprzed
nim wniosku pokrzywdzonego (pacjenta). Należy jednak podkreślić, że 
tego typu przestępstwa mają znaczenie incydentalne.

III. Inne przestępstwa przeciwko zdrowiu
o charakterze ponadindywidualnym

Z zagadnieniem wskazanym w temade związane są również postano
wienia Rozdziału XX KK, obejmującego przestępstwa przedwko bezpie
czeństwu powszechnemu. W tej grupie przestępstw na uwagę zasługuje 
art. 163 KK, zgodnie z którym karalne może być sprowadzenie zdarzenia, 
które może zagrażać żydu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wiel
kich rozmiarach15, mające postać: pożaru, zawalenia się budowli, zalewu 
albo obsunięda się ziemi, skał lub śniegu (spowodowanie tzw. katastrofy 
budowlanej), eksplozji materiałów wybuchowych lub łatwopalnych albo 
innego gwałtownego wyzwolenia energii, rozprzestrzeniania się substan- 
q'i trujących, duszących lub parzących lub też gwałtownego wyzwolenia 
energii jądrowej lub wyzwolenia promieniowania jonizującego (zagrożo
ne karą pozbawienia wolnośd wynosi od roku do lat 10)16.

Z kolei zgodnie z art. 165 KK, kto sprowadza niebezpieczeństwo dla 
żyda lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach:

1) powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choro
by zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej (co ma szczególne 
znaczenie w obszarze zdrowia publicznego),

2) wyrabiając lub wprowadzając do obrotu szkodliwe dla zdrowia 
substancje, środki spożywcze lub inne artykuły powszechnego

15 Zgodnie z art. 115 § 6 KK „mieniem wielkiej wartości" jest mienie, którego wartość 
w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza 1 000 000 złotych. Definicję „mienia 
znacznej wartości" z art. 115 § 5 KK przywołano już wcześniej w treśd opracowania.

16 Nieumyślność działania sprawcy, podlegającą jednak karze (pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do lat 5), przewiduje art. 163 § 2 KK. Z kolei typy kwalifikowane zostały opi
sane w § 3-4 (w przypadku skutku przestępstwa, którym będzie śmierć człowieka lub cięż
ki uszczerbek na zdrowiu wielu osób). W tych przypadkach zagrożenie karą pozbawienia 
wolności wzrasta -  odpowiednio: od 2 lat do 12 lat oraz od 6 miesięcy do 8 lat.



użytku lub też środki farmaceutyczne nie odpowiadające obowią
zującym warunkom jakości (np. w przypadku nielegalnego handlu 
farmaceutykami),

3) powodując uszkodzenie lub unieruchomienie urządzenia uży
teczności publicznej, w szczególności urządzenia dostarczającego 
wodę, światło, ciepło, gaz, energię albo urządzenia zabezpiecza
jącego przed wystąpieniem niebezpieczeństwa powszechnego lub 
służącego do jego uchylenia,

4) zakłócając, uniemożliwiając lub w inny sposób wpływając na auto
matyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych 
informatycznych (przestępstwo informatyczne szczególnie istotne 
w dobie istniejącego -  niejednokrotnie niezadawalającego -  stanu 
informatyzacji podmiotów leczniczych), -  a także działając w inny 
sposób w okolicznościach szczególnie niebezpiecznych, podlega 
karze pozbawienia wolnośd od 6 miesięcy do lat 817.

Tytułem sygnalizacji istniejących w polskim prawie wielu rozproszo
nych regulacji odnoszących się do potencjalnej odpowiedzialnośd karnej 
personelu medycznego za czyny zabronione, wpisujące się w obszar zdro
wia publicznego, należy wskazać na ustawy pozakodeksowe. Z uwagi na 
doniosłość regulowanej materii żyda społecznego należy do nich zaliczyć 
w pierwszej kolejnośd ustawę z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceu
tyczne18. Przepisy karne zawarte w jej art. 124-133a odnoszą się m.in. do 
nielegalnego obrotu produktami leczniczymi. Zgodnie z art. 124 ustawy, 
kto wprowadza do obrotu lub przechowuje w celu wprowadzenia do ob
rotu produkt leczniczy (np. lek), nie posiadając wymaganego pozwole
nia na dopuszczenie go do obrotu, podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolnośd albo pozbawienia wolnośd do lat 2.

Z kolei do wadliwego przeprowadzania badań klinicznych (w tym 
najczęśdej spotykanych badań leków w szpitalach) odnosi się art. 126a 
ustawy, w którym penalizowane są zachowania w szczególnośd polegają
ce na prowadzeniu badania klinicznego bez uzyskania świadomej zgody 
uczestnika takiego badania lub jego przedstawidela ustawowego oraz na

17 Podobnie, jak w przypadku art. 163 KK nieumyślność działania sprawcy, podlega
jącą jednak karze (pozbawienia wolności do lat 3), przewiduje § 2 wskazanego artykułu. 
Z kolei typy kwalifikowane przewidują § 3-4 (w przypadku skutku przestępstw w postaci 
śmierci człowieka lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wielu osób).

"  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, tekst jedn. Dz. U. 2016, 
poz. 2142 z późn. zm. (dalej: pr.farm.).



stosowaniu zachęt lub gratyfikacji finansowych za udział w takim bada
niu. Przewidziane w KK potencjalne sankcje karne to grzywna, kara ogra
niczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Niezwykle istotnie społecznie kwestie reklamowania produktów 
leczniczych (m.in. leków) regulowane są w art. 128-129ba pr.farm. Nale
ży zwrócić uwagę zwłaszcza na art. 128 pr.farm., zgodnie z którym, kto 
wbrew przepisom, w ramach reklamy produktu leczniczego daje lub 
obiecuje osobom uprawnionym do wystawiania recept (tj. lekarzom) lub 
osobom prowadzącym obrót produktami leczniczymi (tj. farmaceutom) 
korzyści materialne lub przyjmuje takie korzyści, podlega grzywnie19. 
Z kolei art. 129b ust. 1 wskazuje, że karze pieniężnej w wysokości do 
50 000 złotych (nakładanej przez właściwego wojewódzkiego inspektora 
farmaceutycznego) podlega każda osoba, która wbrew przepisom ustawy 
prowadzi reklamę apteki, punktu aptecznego, placówki obrotu pozaap- 
tecznego oraz ich działalności20. Wskazać przy tym należy na złożoność 
zagadnienia reklamy produktów leczniczych, która z racji istotnego kon
tekstu finansowego i ciągłego rozwoju wiedzy medycznej z jednej strony, 
oraz oddziaływania na zdrowie i życie człowieka stosującego takie pro
dukty z drugiej strony, wymaga wysokiej precyzji normowania.

Innym aktem prawnym w ramach omawianego obszaru „zdrowotno
ści publicznej" jest ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi21. W jej art. 49-54 penali- 
zowane są m.in. zachowania polegające na niewdrażaniu lub niestosowa
niu procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz choroba
mi zakaźnymi oraz nieprzestrzeganiu wymagań higieniczno-sanitarnych 
(zwłaszcza w placówkach ochrony zdrowia), a także nieprzeciwdziałaniu 
szerzeniu się zakażeń szpitalnych. Zgodnie z jej art. 50 tego typu zacho

19 Zachowania te mogą polegać w szczególności na wręczaniu, oferowaniu i obiecy
waniu prezentów i różnych ułatwień, nagród, wycieczek oraz organizowaniu i finanso
waniu spotkań promocyjnych produktów leczniczych, podczas których „przejawy goś
cinności wykraczają poza główny cel tego spotkania". Przy czym, zgodnie z art. 58 ust. 3 
pr.farm., nie dotyczy to dawania lub przyjmowania przedmiotów o wartości materialnej 
nieprzekraczającej kwoty 100 złotych, związanych z praktyką medyczną lub farmaceu
tyczną, opatrzonych znakiem reklamującym daną firmę lub produkt leczniczy.

23 Zgodnie z art. 94a ust. 1 pr.farm. zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecz
nych oraz ich działalności; nie stanowi przy tym reklamy informacja o lokalizacji i godzi
nach pracy apteki lub punktu aptecznego.

21 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi, tekst. jedn. Dz. U. 2016, poz. 1866 z późn. zm.



wania, mające istotną doniosłość dla zdrowia i życia pacjentów, zagrożone 
są karą grzywny.

Przytoczyć można również art. 51 w/w ustawy, który odnosi się do 
aktualnej i kontrowersyjnej dla zdrowia publicznego kwestii szczepień 
ochronnych. Zgodnie z tym przepisem przeprowadzanie bez stosownych 
uprawnień (np. ukończonej specjalizacji medycznej lub kursu kwalifika
cyjnego) szczepienia ochronnego oraz nieprowadzenie (lub nierzetelne 
prowadzenie) właściwej dokumentacji medycznej dotyczącej szczepień 
ochronnych, może skutkować wymierzeniem kary grzywny (nakładanej 
przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej)22.

Odnosząc te spostrzeżenia do kwestii wykonywania zawodu przez 
profesjonalistów medycznych, sensu stricte świadczących usługi me
dyczne, wskazać należy na art. 58 ustawy o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty. Opisuje on (w ust. 1) wykroczenie w postaci udzielania świad
czeń zdrowotnych bez stosownych uprawnień (tj. prawa wykonywania 
zawodu lekarza lub lekarza dentysty), a polegających na rozpoznawa
niu chorób oraz ich leczeniu (co jest zagrożone karą grzywny)23. Prze
pis art. 58 w/w ustawy w ust. 2 odnosi się (także) do takiego samego 
działania, ale podejmowanego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, 
a także do przypadków wprowadzania w błąd, co do posiadania takiego 
uprawnienia. W przypadku tego rodzaju zachowań, mających charakter 
poważniejszego naruszenia dobór chronionych prawem, jakim są żyde 
i zdrowie pacjenta (a także jego wolność osobista), pojawia się, obok kary 
grzywny, zagrożenie karami ograniczenia wolnośd albo pozbawienia 
wolnośd do roku24.

Do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej odnosi się z kolei 
ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej23. Kolejne

22 Orzekanie w tym zakresie następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 
2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 1713 
z późn. zm.

23 Legalną definicję świadczenia zdrowotnego zawiera art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 1638 z późn. zm.), 
zgodnie z którą są nim w szczególności działania służące zachowaniu, ratowaniu, przy
wracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne. Można zatem przyjąć, że 
udzielaniem świadczenia zdrowotnego będzie całość oddziaływania przez personel me
dyczny (m.in. lekarza, pielęgniarkę) na stan zdrowia pacjenta, ukierunkowana na osiąg
nięcie pozytywnego efektu terapeutycznego w danym stanie zdrowia.

2< Tamże.
25 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, tekst jedn. 

Dz. U. 2016, poz. 1251 z późn. zm.



postanowienia pomieszczonych w niej art. 84-87 penalizują podobne, jak 
we wskazanej wcześniej ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, 
zachowania dotyczące m.in. udzielania świadczeń zdrowotnych bez wy
maganego prawa wykonywania zawodu (co jest zagrożone karą grzywny) 
oraz działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wprowadza
nia w błąd, co do posiadania takiego prawa. Odrębnie niż w przypadku 
prawnej regulacji wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, usta
wa o zawodach pielęgniarki i położnej zakazuje zatrudniania do udziela
nia świadczeń zdrowotnych (zastrzeżonych dla pielęgniarek i położnych) 
osoby nieposiadającej prawa wykonywania zawodu. Zagrożenie sankcją 
karną polega w tym przypadku na możliwości orzeczenia kary grzywny 
lub kary ograniczenia wolności.

W przypadku nielegalnego wykonywania czynności zastrzeżonych 
wyłącznie dla diagnostów laboratoryjnych zastosowanie znajdzie usta
wa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej26. W art. 71 pena- 
lizuje ona wykonywanie czynności z tego zakresu bez posiadania stoso
wanych uprawnień w laboratorium diagnostycznym (co jest zagrożone 
karą grzywny). Jeżeli sprawca takiego czynu działałby w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowej albo wprowadzał w błąd co do posiadania takiego 
uprawnienia, będzie podlegał grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do roku.

Jednym z najnowszych aktów normatywnych w obszarze prawa me
dycznego jest ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeu
ty27. Zgodnie z przepisami karnymi zawartymi w tej ustawie (art. 136-140) 
penalizowane są m.in. zachowania polegające na udzielaniu świadczeń 
z zakresu fizjoterapii bez wymaganych uprawnień (bez posiadania prawa 
wykonywania tego zawodu; co jest zagrożone karą grzywny), posługiwa
nia się tytułem zawodowym fizjoterapeuty bez wymaganych uprawnień 
(kara grzywny) oraz dopuszczania do udzielania świadczeń z zakresu fi
zjoterapii osoby nieposiadającej prawa wykonywania zawodu (kara ogra
niczenia wolności lub kara grzywny). Z racji aktualnego konstytuowania 
się tego (najmłodszego) z samodzielnych zawodów medycznych, niezwy
kle istotne będzie dokonanie obserwacji praktycznego działania fizjotera
peutów na rynku usług medycznych.

26 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej, tekst jedn. Dz. U. 2014, 
poz. 1384 z późn. zm.

27 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, Dz. U. 2015, poz. 1994.



Uwagi końcowe

Przyjęta konwencja opracowania wykluczała możliwość pełnego za
prezentowania tematyki przestępstw w dziedzinie zdrowia publicznego. 
Z uwagi także na możliwość wieloaspektowego definiowania zdrowia 
publicznego jako multidyscyplinamej dziedziny wiedzy o człowieku i jego 
środowisku, prezentowany przegląd regulacji prawnych ma charakter au
torski i wybiórczy.

Dokonując ostatecznej konstatacji należy wskazać, że w poruszanym 
aspekcie karnym problematyki zdrowia publicznego, potencjalne zacho
wania przestępcze mogą skutkować narażeniem bezpieczeństwa i po
rządku publicznego. Kategorie te, jak wskazuje obserwacja życia społecz
nego, są w coraz większym stopniu obecne w dyskursie publicznym, nie 
tylko w wymiarze naukowym, ale przede wszystkim praktycznym. Jest 
to szczególnie cenne z uwagi na dokonujące się przemiany w życiu spo
łecznym, w którym o jakości życia przestają decydować wyłącznie czyn
niki indywidualne. Zainteresowanie mieszkańców danego terenu w co
raz większym stopniu dotyczą stanu najbliższego otoczenia (środowiska), 
w którym żyją i pracują. Z pewnością są to czynniki determinujące jakość 
życia człowieka. Należy wyrazić nadzieję na dalsze koncentrowanie uwa
gi władz publicznych na zaspokajaniu dążeń w zakresie tak ujmowanych 
potrzeb obywateli.

Dotyczy to również prawnej regulacji zasad wykonywania zawodów 
medycznych oraz świadczenia usług medycznych w warunkach wysoce 
konkurencyjnego i wymagającego wysokiej jakości rynku tych usług.
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