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WYKAZ SKRÓTÓW

Akty prawne

k.c. – ustawa z  23.04.1964  r. –  Kodeks cywilny (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 459 ze zm.) 

k.k. – ustawa z  6.06.1997  r. –  Kodeks karny (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 1137 ze zm.)

k.k.s. – ustawa z  10.09.1999  r. –  Kodeks karny skarbowy 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 2137 ze zm.)

k.k.w. – ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 665 ze zm.)

k.p.a. – ustawa z 14.06.1060 r. – Kodeks postępowania ad-
ministracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)

k.p.c. – ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy-
wilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.)

k.p.k. – ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks postępowania kar-
nego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1749 ze zm.)

k.w. – ustawa z 20.05.1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. 
z 2015 r. poz. 1094 ze zm.)

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. 
(Dz.U. poz. 483 ze zm.)

konwencja – Konwencja o ochronie praw człowieka i godności 
bioetyczna   istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medy-

cyny, sporządzona 4.04.1997 r. w Oviedo
k.r.o. – ustawa z 25.02.1964  r. – Kodeks rodzinny i opie-

kuńczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 682)
p.f. – ustawa z  6.09.2001  r. –  Prawo farmaceutyczne 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 2142 ze zm.)
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Wykaz skrótów

p.pras. – ustawa z  26.01.1984  r. –  Prawo prasowe (Dz.U. 
poz. 24 ze zm.)

p.w.p. – ustawa z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemy-
słowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 776)

r.w.l.d. – rozporządzenie Ministra Zdrowia z  3.03.2004  r. 
w  sprawie wymagań, jakim powinno odpowia-
dać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz.U. 
poz. 408 ze zm.)

TFUE – Traktat o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(Dz.Urz. UE C 202, s. 47)

u.b.i.m. – ustawa z  20.03.2009  r. o  bezpieczeństwie imprez 
masowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1160 ze zm.)

u.b.ż.ż. – ustawa z  25.08.2006  r. o  bezpieczeństwie żyw-
ności i  żywienia (Dz.U. z  2017  r. poz.  149 
ze zm.)

u.d.l. – ustawa z 27.07.2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 2245)

u.d.lecz. – ustawa z  15.04.2011  r. o  działalności leczniczej 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.)

u.k. – ustawa z  30.03.2001  r. o  kosmetykach (Dz.U. 
z 2013 r. poz. 475)

u.l.n. – ustawa z  25.06.2015  r. o  leczeniu niepłodności 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 865)

u.o.g.p. – ustawa z 12.10 1990 r. o ochronie granicy państwo-
wej (Dz.U. z 2017 r. poz. 660)

u.o.p.z. – ustawa z  28.10.2002  r. o  odpowiedzialności pod-
miotów zbiorowych za czyny zabronione pod groź-
bą kary (Dz.U. z 2016 r. poz. 1541 ze zm.)

u.o.z. – ustawa z 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 
z 2013 r. poz. 856 ze zm.)

u.o.z.p. – ustawa z  19.08.1994  r. o  ochronie zdrowia psy-
chicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 882)

u.o.z.t. – ustawa z  9.11.1995  r. o  ochronie przed następ-
stwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 957)

u.o.z.w.n. – ustawa z 15.01.2015 r. o ochronie zwierząt wyko-
rzystywanych do celów naukowych lub edukacyj-
nych (Dz.U. poz. 266 ze zm.)
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Wykaz skrótów

u.o.z.z. – ustawa z 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt 
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1539 ze zm.)

u.p.b. – ustawa z  9.10.2015  r. o  produktach biobójczych 
(Dz.U. poz. 1926 ze zm.)

u.p.n. – ustawa z 29.07.20005 r. o przeciwdziałaniu narko-
manii (Dz.U. z 2017 r. poz. 783)

u.p.p.p.k. – ustawa z 1.07.2005 r. o pobieraniu, przechowywa-
niu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1000)

u.p.p.z. – ustawa z 16.12.2005 r. o produktach pochodzenia 
zwierzęcego (Dz.U. z 2017 r. poz. 242 ze sprost.)

u.p.s.k. – ustawa z  22.08.1997  r. o  publicznej służbie krwi 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1371)

u.r.t. – ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 639 ze zm.)

u.s.ch.m. – ustawa z  25.02.2011  r. o  substancjach chemicz-
nych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1203 
ze zm.)

u.s.d.g. – ustawa z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gos-
podarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.)

u.w.m. – ustawa z  20.05.2010  r. o  wyrobach medycznych 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.)

u.w.t.p.a. – ustawa z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 487 ze zm.)

u.z.l.l.d. – ustawa z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty (Dz.U. z 2017 r. poz. 125 ze zm.)

u.z.n.k. – ustawa z  16.04.1993  r. o  zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz.U. z 2003 r. poz. 1503 ze zm.)

u.z.p.p. – ustawa z  15.07.2011  r. o  zawodach pielęgniarki 
i położnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1251 ze zm.)

Organizacje, instytucje i organy

EFTA – Europejskie Porozumienie o  Wolnym Handlu 
(European Free Trade Association)

EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
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OECD – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(Organisation for Economic Cooperation and De-
velopment)

SA – sąd apelacyjny
SN – Sąd Najwyższy
TK – Trybunał Konstytucyjny
URPLWMiPB – Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyro-

bów Medycznych i Produktów Biobójczych
WSA – wojewódzki sąd administracyjny

Publikatory i czasopisma

CzPKiNP – Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
Dz.U. – Dziennik Ustaw
Dz.Urz. – Dziennik Urzędowy
GSP – Gdańskie Studia Prawnicze
GSP-Prz. Orz. – Gdańskie Studia Prawnicze –  Przegląd Orzeczni-

ctwa
KSP – Krakowskie Studia Prawnicze
KZS – Krakowskie Zeszyty Sądowe
MoP – Monitor Prawniczy
M.P. – Monitor Polski
NP – Nowe Prawo
OSA – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
OSNKW – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna 

i Wojskowa
OSNPG – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Prokuratura Ge-

neralna
OSNSK – Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Kar-

nych
OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
OSPiKA – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażo-

wych
OTK – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
OTK-A – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Seria A
Pal. – Palestra
PiM – Prawo i Medycyna
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PiP – Państwo i Prawo
PPK – Problemy Prawa Karnego
PPP – Przegląd Prawa Publicznego
Prok. i Pr. – Prokuratura i Prawo
PS – Przegląd Sądowy
PUG – Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
RPEiS – Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
St. Praw. – Studia Prawnicze
WPP – Wojskowy Przegląd Prawniczy
ZNUJ – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego
ZNUJ PWiOWI – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Inte-
lektualnej

ZP – Zeszyty Prawnicze

Inne

DPL – dobra praktyka laboratoryjna
FSCA – zewnętrzne działania korygujące dotyczące bezpie-

czeństwa (fi eld safety corrective action) 
GMO – organizm genetycznie modyfi kowany (genetically 

modifi ed organism)
PGD – preimplantacyjna diagnostyka genetyczna (preim-

plantation genetic diagnosis)
 POCT – badania wykonywane w miejscu opieki nad chory-

mi (point-of-care testing)
SIEF – forum wymiany informacji o  substancjach (sub-

stance information exchange forums)
OSOZ – Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia
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WSTĘP

Z uwagi na fakt, że zasada wyłączności Kodeksu karnego jako źród-
ła prawa karnego nie została przyjęta w  polskim ustawodawstwie, 
istotną rolę pełni tzw.  pozakodeksowe prawo karne. Oczywiście, 
można rozważać, czy przyjęta w  Polsce koncepcja jest słuszna, czy 
nie powinno być tak, że wszystkie przestępstwa stypizowane są wy-
łącznie w  Kodeksie karnym (tak jak np.  w  prawie rosyjskim czy 
ukraińskim). Bez względu na wynik tych rozważań pozostaje fak-
tem, że jak dotąd pozakodeksowe prawo karne istnieje i nie zanosi 
się na to, aby w  najbliższym czasie ten stan miał ulec zmianie. Jak 
powszechnie wiadomo, w ostatnich latach prawo karne ulega bardzo 
dynamicznym zmianom (co  nie oznacza, że zawsze potrzebnym). 
Szczególnie na owe zmiany narażone są właśnie przepisy karne za-
mieszczone poza Kodeksem karnym. W  tym tomie podejmujemy 
próbę dokonania analizy pewnej grupy przestępstw pozakodekso-
wych, umownie przez nas nazwanych przestępstwami przeciwko 
zdrowiu (człowieka). Oczywiście, nie w  każdym przypadku przed-
miot ochrony określony jest w  sposób jednoznaczny lub też część 
przestępstw stypizowanych w danej ustawie ma za zadanie chronić 
odmienne dobro. Przyjęliśmy jednak zasadę, że poddajemy anali-
zie wszystkie przestępstwa stypizowane w danej ustawie, nawet jeśli 
w  części z  nich przedmiot ochrony jest inny niż zdrowie. Zgodnie 
z  założeniem zajmujemy się analizą ustawowych znamion prze-
stępstw (a nie wykroczeń) znajdujących się w wybranych ustawach. 
Analiza znamion wykroczeń dokonywana jest wyłącznie wtedy, gdy 
jest to konieczne dla zrozumienia istoty współistniejącego przestęp-
stwa. Biorąc pod uwagę, że pozakodeksowe prawo karne nie cieszy 



Wstęp

się przesadnie dużym zainteresowaniem doktryny, choć implikuje 
ogromne problemy w  jego praktycznym stosowaniu, autorzy mają 
nadzieję, że niniejsze opracowanie choć w  pewnym stopniu okaże 
się pomocne w rozstrzyganiu wątpliwości, jakie pojawiają się na tym 
wycinku prawa karnego. 
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I. Ustawa o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty

Literatura: M. Bojarski (red.), System Prawa Karnego, t. 11, Szczególne dziedziny prawa 
karnego, Warszawa 2014; M. Bojarski, W. Radecki, Pozakodeksowe prawo karne, t. 1, Prze-
stępstwa przeciwko pamięci narodowej, obronności, bezpieczeństwu osób i mienia, zdrowiu, 
Warszawa 2002; F.  Bolechowski, Podstawy ogólnej diagnostyki klinicznej. Podręcznik dla 
studentów medycyny, Warszawa 1982; M. Budyn-Kulik, Głos w dyskusji [w:] M. Mozgawa, 
K. Dudka (red.), Kodeks karny i kodeks postępowania karnego po 10 latach obowiązywa-
nia. Ocena i perspektywy zmian, Nałęczów 22–24 VI 2008, Warszawa 2009; M. Filar, Odpo-
wiedzialność karna związana z nieterapeutycznymi czynnościami lekarskimi, PiM 2000/5; 
O. Górniok, O pojęciu „korzyści majątkowej” w kodeksie karnym, PiP 1978/4; M. Kanadys-
-Marko, M. Mozgawa, Zabieg leczniczy bez zgody pacjenta (art. 192 k.k.), Prok. i Pr. 2004/3; 
R. Kędziora, Odpowiedzialność karna lekarza w związku z wykonywaniem czynności me-
dycznych, Warszawa 2009; M. Kopeć (red.), Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. 
Komentarz, Warszawa 2016; P. Zaborowski, Filozofi a postępowania lekarskiego, Warszawa 
1990; E. Zielińska, Ogłaszanie i reklamowanie się lekarzy, PiM 2000/6–7; E. Zielińska (red.), 
Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, Warszawa 2008

Ustawa z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty1 określa zasady 
i warunki wykonywania zawodów lekarza i  lekarza dentysty. W rozdzia-
le 6 zatytułowanym „Przepisy karne” zawiera ona jeden typ wykroczenia 
(art. 58 ust. 1) oraz jeden typ przestępstwa (art. 58 ust. 2). Przestępstwo 
stanowi swoisty typ kwalifi kowany do wykroczenia, w którym znamieniem 
kwalifi kującym jest cel działania sprawcy lub wprowadzenie w błąd. Nie-
właściwe jest jednak nazywanie omawianego czynu przepołowionym2.

 1 Dz.U. z 2017 r. poz. 125 ze zm.
 2 E. Buczek [w:] M. Kopeć (red.), Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, 

Warszawa 2016, s. 832; E. Zielińska [w:] E. Zielińska (red.), Ustawa o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty. Komentarz, Warszawa 2008, s. 765.
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Magdalena Budyn-Kulik

Należy zauważyć, że podobnie skonstruowany jest typ przestępstwa pole-
gający na udzielaniu świadczeń przez pielęgniarkę lub położną. Natomiast 
w ustawie z 8.06.2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodo-
wym psychologów3 jest tylko jeden typ czynu zabronionego, który sta-
nowi wykroczenie (art. 61). Ustawodawca nie przewidział przestępstwa 
polegającego na świadczeniu usług psychologicznych w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowej lub przez wprowadzenie innej osoby w błąd. Pozo-
stałe zawody związane ze zdrowiem człowieka, rozumianym szeroko ja-
ko pewien dobrostan psychofi zyczny, chronione są mocniej. Świadczenie 
usług psychologicznych przez osobę nieposiadającą stosownych upraw-
nień, a zatem także najprawdopodobniej odpowiedniego wykształcenia, 
kompetencji, jest szkodliwe społecznie w  stopniu porównywalnym ze 
świadczeniem usług medycznych przez osobę nieposiadającą uprawnień 
do wykonywania zawodu lekarza. Od wielu lat trwają prace nad nowym 
kształtem ustawy o zawodzie psychologa i należy mieć nadzieję, iż brak 
ten zostanie konwalidowany. Mniejsza ochrona prawnokarna zawodu 
psychologa wpisuje się w ogólną tendencję ustawodawcy karnego, wyni-
kającą, jak się zdaje, z niezrozumienia specyfi ki tego zawodu4.

 Art. 58. 1. Kto bez uprawnień udziela świadczeń zdrowotnych 
polegających na rozpoznawaniu chorób oraz ich leczeniu, podlega ka-
rze grzywny.
2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowej albo wprowadza w błąd co do posiadania takiego 
uprawnienia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo po-
zbawienia wolności do roku.
3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, toczy się we-
dług przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 1. Można tu wskazać kilka przedmiotów ochrony. Trudno określić przed-
miot rodzajowy, ponieważ ustawodawca sformułował tylko jeden typ 
przestępstwa. Brak jest w tej mierze wskazówki chociażby w postaci ty-
tułu rozdziału. Przedmiotem ochrony jest pewność obrotu w  zakresie 

 3 Dz.U. poz. 763 ze zm.
 4 Por. szerzej M. Budyn-Kulik, Głos w dyskusji [w:] M. Mozgawa, K. Dudka (red.), Kodeks 

karny i kodeks postępowania karnego po 10 latach obowiązywania. Ocena i perspektywy 
zmian, Nałęczów 22–24 VI 2008, Warszawa 2009, s. 284–293.
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 Art. 58

Magdalena Budyn-Kulik

I. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty

udzielania świadczeń zdrowotnych5 oraz szeroko rozumiane bezpieczeń-
stwo publiczne (zdrowotne) pojmowane jako zapewnienie, że świadcze-
nia zdrowotne udzielane są przez osoby kompetentne, w  stosunku do 
których fakt posiadania wymaganej wiedzy został stwierdzony w  od-
powiedni sposób (ukończenie określonego rodzaju studiów, złożenie 
egzaminów)6.

Pośrednio chronione jest również zdrowie7, a nawet życie. Wykonywanie 
świadczeń zdrowotnych przez osobę posiadającą odpowiednie wykształ-
cenie, kwalifi kacje itd. zwiększa prawdopodobieństwo, że świadczenie to 
zostanie zrealizowane prawidłowo, chociaż oczywiście nie daje w tej mie-
rze pełnej gwarancji. Nie można jednak zgodzić się z tezą, że przedmio-
tem ochrony jest tu mienie w rozumieniu ochrony przed niekorzystnym 
rozporządzeniem nim, ponieważ do znamion omawianego przestępstwa 
nie należy odpłatne udzielanie świadczeń8.

Można również pokusić się o stwierdzenie, że ustawodawca chroni wia-
rygodność zawodu lekarza (i  lekarza dentysty)9. Jako zapobieganie nie-
legalnej praktyce lekarskiej cel uchwalenia ustawy określano na gruncie 
poprzednio obowiązującej ustawy10.

 2. Ze  względu na to, że przestępstwo stanowi niejako typ kwalifi kowa-
ny w  stosunku do wykroczenia, niezbędne jest omówienie znamion 
wykroczenia.

 3. Czyn polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych polegających na roz-
poznawaniu chorób oraz ich leczeniu bez uprawnień. Udzielanie świad-
czeń zdrowotnych nie zostało zdefi niowane w ustawie o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty. Wynika z niej jedynie, że może się ono odbywać przez 

 5 E. Zielińska [w:] E. Zielińska (red.), Ustawa…, s. 765.
 6 Tak też M. Bojarski [w:] M. Bojarski, W. Radecki, Pozakodeksowe prawo karne, t. 1, Prze-

stępstwa przeciwko pamięci narodowej, obronności, bezpieczeństwu osób i mienia, zdro-
wiu, Warszawa 2002, s. 265.

 7 Tak V. Konarska-Wrzosek [w:] M. Bojarski (red.), System Prawa Karnego, t. 11, Szczegól-
ne dziedziny prawa karnego, Warszawa 2014, s. 376.

 8 Uważa tak V. Konarska-Wrzosek [w:] M. Bojarski (red.), System…, s. 376.
 9 Tak chyba E. Buczek [w:] M. Kopeć (red.), Ustawa…, s. 823; E. Zielińska [w:] E. Zielińska 

(red.), Ustawa…, s. 765.
 10 Por. wyrok SN z 23.02.1963 r., V K 775/62, OSNPG 1963/5, poz. 77.
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W komentarzu kompleksowo omówiono prawnokarną problematykę ochrony zdrowia 
i pozakodeksowych przestępstw przeciwko zdrowiu. 
Autorzy dokonali analizy przestępstw stypizowanych w kilkunastu ustawach m.in.:
–  o zawodach lekarza i lekarza dentysty, 
 – o ochronie zdrowia psychicznego,
–  o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, 
–  o wyrobach medycznych,
–  o leczeniu niepłodności,
 – Prawo farmaceutyczne, 
–  o kosmetykach,
–  o substancjach chemicznych i ich mieszaninach,
–  o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
 – o produktach biobójczych.
W publikacji przedstawiono tematykę ustawowych znamion przestępstw we wskaza-
nych ustawach (z pominięciem wykroczeń tam występujących). Analiza wykroczeń 
przeprowadzona została w tych przypadkach, gdy było to konieczne dla zrozumienia 
istoty współistniejącego przestępstwa. Szczególną uwagę zwrócono również na złożoną 
problematykę zbiegu przepisów oraz kwestie wymiaru kary. 
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