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Ochrona danych

osobowych



Akty prawne dotyczące 

przetwarzania danych 

osobowych
◼ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z

2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

◼ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

(Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

◼ Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).



RODO
• Wyolbrzymiony strach i dezinformacja;

• (R)ewolucja

• Rozporządzenie UE – akt obowiązujący

we wszystkich krajach UE, stosowany

bezpośrednio, ważniejszy od aktów

prawa krajowego;

• Akt na lata, nie do ciągłej zmiany;

• Specyfika prawa anglosaskiego



DANE OSOBOWE

◼ oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej
lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej
("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do
zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą
można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w
szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak
imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o
lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź
kilka szczególnych czynników określających fizyczną,
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną,
kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;



◼ Informacji nie uważa się za umożliwiającą

określenie tożsamości, jeżeli wymagałoby

to nadmiernych kosztów, czasu i działań.

◼ Danymi osobowymi nie są pojedyncze

informacje o dużym stopniu ogólności, np.

sama nazwa ulicy i numer domu.



ZWYKŁE DANE OSOBOWE

PRZYKŁADY:

◼ imię 

◼ nazwisko

◼ adres zamieszkania

◼ PESEL

◼ NIP 

◼ numer i seria dowodu osobistego

◼ wykształcenie

◼ zawód

◼ płeć

◼ numer telefonu 
KATALOG OTWARTY!



DANE SZCZEGÓLNE 

◼ pochodzenie rasowe lub etniczne

◼ poglądy polityczne

◼ przekonania religijne lub światopoglądowe

◼ przynależność wyznaniowa, partyjna lub związkowa

◼ stan zdrowia

◼ dane genetyczne

◼ dane biometryczne

◼ nałogi

◼ życie seksualne

◼ skazania

◼ orzeczenia o ukaraniu

◼ mandaty, orzeczenia wydane przed sądem
KATALOG 

ZAMKNIĘTY!



PRZETWARZANIE 

DANYCH OSOBOWYCH
oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach
danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak :

✓ zbieranie, 

✓ utrwalanie, 

✓ organizowanie, 

✓ porządkowanie, 

✓ przechowywanie, 

✓ adaptowanie lub modyfikowanie, 

✓ pobieranie, 

✓ przeglądanie, 

✓ wykorzystywanie, 

✓ ujawnianie poprzez przesłanie, 

✓ rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, 

✓ dopasowywanie lub łączenie, 

✓ ograniczanie, 

✓ usuwanie lub niszczenie.



LEGALNOŚĆ PRZETWARZANIA 

DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony
jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

➢ osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub

większej liczbie określonych celów;

➢ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub

do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

➢ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

➢ przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub

innej osoby fizycznej;

➢ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w

ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

➢ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów

realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których

nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której

dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane

dotyczą, jest dzieckiem.



NARUSZENIE OCHRONY DANYCH 

OSOBOWYCH

◼ Przez naruszenie ochrony danych osobowych rozumie
się naruszenie bezpieczeństwa prowadzącego do
przypadkowego lub niezgodnego z prawem
zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania,
nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego
dostępu do danych osobowych.

◼ Naruszeniem bezpieczeństwa jest również świadome,
nieuzasadnione nieprzestrzegania regulacji
dotyczących ochrony danych osobowych oraz
bezpieczeństwa systemu informatycznego.



Przekazanie danych do RCKiK

Ustawa o publicznej służbie krwi:

Art. 27. 1. Do zadań jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi, (…), należy w szczególności:

◼ realizacja zaopatrzenia w produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników 
krzepnięcia oraz desmopresynę;

◼ udzielanie podmiotom leczniczym konsultacji związanych z leczeniem krwią i jej składnikami;

◼ sprawowanie nadzoru specjalistycznego przez właściwą jednostkę organizacyjną publicznej 
służby krwi, (…), nad organizacją krwiolecznictwa w podmiotach leczniczych wykonujących 
działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których 
przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami, bankach krwi oraz 
pracowniach serologii lub pracowniach immunologii transfuzjologicznej;

◼ prowadzenie pracowni konsultacyjnych w zakresie badań immunohematologicznych;

Wzory zleceń określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikam i w podmiotach 
leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (Dz. U. poz. 2051 ze zm.).

Szczegółowe zasady postępowania znajdują się w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia (Wymagania dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, 
badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi )
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Odpowiedzialność osoby

wykonującej zawód

medyczny



Lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka

w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego

uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz

w innych przypadkach niecierpiących zwłoki.

Lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze

wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi

mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania

i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej

oraz z należytą starannością.

Lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu
przedstawicielowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia,
rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach
diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach
ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz
rokowaniu.



ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA



ŹRÓDŁEM ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MOŻE BYĆ

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
KONTAKTOWA 

źródłem odpowiedzialności 
będzie umowa 

odpowiedzialność będzie
konsekwencją wyrządzenia
pacjentowi szkody,
w następstwie niewykonania
lub nienależytego wykonania
zobowiązania.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

DEKLIKTOWA

źródłem odpowiedzialności

będzie czyn niedozwolony

odpowiedzialność będzie

konsekwencją wyrządzenia

pacjentowi szkody czynem

niedozwolonym (tzn.

postępowaniem sprzecznym

z prawem, zasadami

ostrożności, zasadami etyki

zawodowej czy zasadami

współżycia społecznego)



PRZESŁANKI PRZYPISANIA 

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

1.zdarzenie wyrządzające szkodę, za które prawo
czyni dłużnika odpowiedzialnym (niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązania albo czyn
niedozwolony),

2.szkoda mająca charakter majątkowy (na osobie
lub na mieniu) lub niemajątkowa (doznana krzywda),

3.związek przyczynowy pomiędzy tym zdarzeniem
a szkodą.



FORMY WYKONYWANIA 

ZAWODU

a)umowy o pracę z zakładem opieki zdrowotnej,

b)umowy cywilnoprawnej z zakładem opieki
zdrowotnej,

c)indywidualnej praktyki lekarskiej,

d)indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej,

e)grupowej praktyki lekarskiej w formie spółki cywilnej
lub spółki partnerskiej,

f)wykonywania umowy o pracę poza zakładem opieki
zdrowotnej na podstawie umowy cywilnoprawnej.



ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE 

UMOWY O PRACĘ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA

W przypadku zatrudnienia pracowniczego osoby wykonującej zawód lekarza nie łączy z
pacjentem żaden stosunek umowny.

Lekarz jest pracownikiem podmiotu leczniczego, realizującym działalność tego podmiotu,
jest więc wobec pacjenta osobą trzecią. Nie ponosi wobec pacjenta odpowiedzialności
kontraktowej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWA

Odpowiedzialność deliktowa (z czynu niedozwolonego) została wyłączona na podstawie
art. 120 kodeksu pracy.

Odpowiedzialność kontraktową i deliktową ponosi wyłącznie podmiot leczniczy.



ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE 

UMOWY CYWILNOPRAWNEJ
Lekarz świadczący usługi w ramach podmiotu leczniczego na
podstawie umowy cywilnoprawnej, co do zasady na
podstawie umowy z indywidualną praktyką lekarską wyłącznie
w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, nie łączy stosunek
prawny z pacjentem.

Nie odpowiada więc wobec pacjenta za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązania, ale ponosi
odpowiedzialność deliktową (art. 415 k.c.).

Jeżeli odpowiedzialność deliktową ponosi także podmiot
leczniczy, odpowiedzialność obu podmiotów wobec pacjenta
jest solidarna (art. 441 § 1 k.c., art. 33 u.dz.l.).



INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA

Gdy pacjent leczy się prywatnie - zawiera z lekarzem umowę o świadczenie usług
medycznych.

Umowa taka przybiera postać umowy o świadczenie usług, do której stosuje się
odpowiednio przepisy o zleceniu.

Jeżeli lekarz samodzielnie dokonuje czynności, ponosi wobec pacjenta odpowiedzialność
kontraktową z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

Niezależnie od powyższego, lekarz ponosi odpowiedzialność deliktową.

Jeżeli lekarz prowadzący indywidualną praktykę w czasie świadczenia usług posługiwałby
się personelem pomocniczym, to odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa się rozszerza
w zakresie odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, z których pomocą
zobowiązanie wykonywał.



UMOWA Z NFZ

W przypadku praktyki prywatnej i świadczeń
zakontraktowanych przez NFZ zasadnicza
odpowiedzialność jest to odpowiedzialność
deliktowa, co nie wyklucza odpowiedzialności
z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy między pacjentem
a lekarzem, gdy oprócz świadczeń w ramach
umowy z NFZ wykonywane były inne,
niezakontraktowane, usługi medyczne.



Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn

zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie

jego popełnienia.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA



- gdy nie leczy, choć powinien,

- gdy leczy nie tak, jak powinien,

- gdy leczy, choć nie powinien.

Mówiąc z pewnym uproszczeniem, lekarz naraża się na

tę odpowiedzialność w trzech typowych sytuacjach:



NIE MA STYPIZOWANYCH CZYNÓW PRZESTĘPNYCH 

DEDYKOWANYCH JEDYNIE LEKARZOM

Podstawą odpowiedzialności karnej osoby
wykonującej zawód medyczny może być czyn
spełniający znamiona przestępstw przeciwko życiu
i zdrowiu, ujawnienie faktów objętych tajemnicą
lekarską, czyny zabronione związane z
wykonywaniem zawodu bez uprawnień,
przestępstwa dokonywane przy wykonywaniu
czynności formalnych, poświadczenie nieprawdy i
fałszerstwo intelektualne lub przyjęcie korzyści
materialnych.



GWARTANT / NIEGWARANT 

Gwarantem bezpieczeństwa osoby
zagrożonej jest lekarz, na którym ciąży
szczególny obowiązek prawny
troszczenia się o pacjenta, zapobiegania
negatywnym skutkom dla jego zdrowia i
życia.

Odpowiedzialność lekarza będącego
gwarantem bezpieczeństwa osoby
zagrożonej będzie kształtować się w
zależności od skutków spowodowanych
zaniechaniem udzielenia świadczenia
medycznego.

Podstawa prawnego obowiązku udzielenia pomocy może
wynikać z:

✓ przyjętego na siebie przez lekarza zobowiązania
świadczenia czynności medycznych.

✓ ze stosunku pracy (pełnienia dyżuru na oddziale
szpitala, w izbie przyjęć, pracy w pogotowiu
ratunkowym)

✓ z umowy z pacjentem.

✓ Możliwe jest powstanie obowiązku w drodze ustawowej

Lekarz niebędący gwarantem
bezpieczeństwa osoby zagrożonej
odpowiada za nieudzielenie
pomocy na zasadach
analogicznych do zasad
obowiązujących innych ludzi
uchylających się od tego
obowiązku. Dotyczy to lekarza,
który w chwili zdarzenia nie pełni
swojej funkcji zawodowej i jest
jedynie przypadkowym świadkiem
zaistniałego niebezpieczeństwa.
Ciąży na nim ogólnoludzki
obowiązek udzielenia pomocy.



gdy nie leczy, choć powinien -

niegwarant
art. 162 § 1 kodeksu karnego

Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym
bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc
jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na
niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na
zdrowiu. Podstaw prawnego obowiązku udzielenia pomocy
należy upatrywać w dobrowolnie przyjętym na siebie przez
lekarza zobowiązaniu świadczenia czynności medycznych.
Zobowiązanie to może wynikać ze stosunku pracy (pełnienia
dyżuru na oddziale szpitala, w izbie przyjęć, pracy w
pogotowiu ratunkowym) lub z umowy z pacjentem.



gdy nie leczy, choć powinien -

gwantant

art. 160 kodeksu karnego

§ 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie
niebezpieczeństwo utraty życia albo
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega
karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1
lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do roku.



gdy leczy nie tak, jak powinien

Bezpieczeństwo pacjenta obwarowane jest regulacjami
o charakterze normatywnym i etycznym. Ich przekroczenie wiąże się z
kwalifikacją zachowania, jako błędu medycznego lub prawidłowości
postępowania lekarskiego.

Odpowiedzialność lekarza za błąd medyczny, które efektem może być
śmierć pacjenta, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, opierać się będzie
na zrealizowaniu przez lekarza znamion przestępstwa. Najliczniejszą grupę
będą stanowić przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu oraz przeciwko
wiarygodności dokumentów.

„Nie każdy błąd w sztuce lekarskiej może obciążać lekarza, ale taki tylko
błąd, który jest skutkiem, co najmniej lekkomyślności lub niedbalstwa
lekarza, a więc został przez niego zawiniony.” (wyrok SN z dnia 30 września 1960 r., sygn. II K 675/60)



gdy leczy nie tak, jak powinien -

przesłanki
Chcąc pociągnąć lekarza do odpowiedzialności karnej, wymagane jest, aby spełnione zostały

łącznie następujące przesłanki:

✓ skutek w postaci śmierci, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, innego naruszenia czynności
narządu ciała lub rozstroju zdrowia, narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty
życiu lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,

✓ związek przyczynowy pomiędzy działaniem lub zaniechaniem sprawcy
a skutkiem,

✓ przypisywalność skutku, o której decydują: adekwatność związku przyczynowego,
obiektywne nieostrożne działanie lekarza, przewidywanie lub przynajmniej indywidualna
możliwość przewidzenia skutków czynu.

Czyn, aby można było przypisać mu znamiona przestępstwa nieumyślnego musi naruszać
w sposób obiektywny, ogólnie wiążący obowiązek ostrożności, jednocześnie sprawca na
swoje indywidualne właściwości był zdolny do zachowania wymaganej ostrożności.



NAJCZĘSTSZE KWALIFIKACJE 

CZYNÓW PRZESTĘPNYCH W 

SŁUŻBIE ZDROWIA

➢ NIEUMYŚLNE SPOWODOWANIE ŚMIERCI CZŁOWIEKA (ART. 155 K.K.);

➢ NIEUMYŚLNE SPOWODOWANIE CIĘŻKIEGO USZCZERBKU NA

ZDROWIU CZŁOWIEKA (ART. 156 § 2 K.K.);

➢ NIEUMYŚLNE NARUSZENIE CZYNNOŚCI NARZĄDU CIAŁA LUB

ROZSTRÓJ ZDROWIA (ART. 157 § 3 K.K.);

➢ NIEUMYŚLNA NARAŻENIE CZŁOWIEKA NA BEZPOŚREDNIE

NIEBEZPIECZEŃSTWO UTRATY ŻYCIA ALBO CIĘŻKIEGO

USZCZERBKU NA ZDROWIU (ART. 160 § 3 K.K.).



gdy leczy, 

choć nie 

powinien

Czyn z art. 58 ust. 1 u.z.l. ma
charakter formalny. Do jego
znamion nie należy skutek w
postaci spowodowania jakichś
niekorzystnych konsekwencji
zdrowotnych u choćby jednej
osoby.

W przypadku spowodowania
zagrożenia dla życia lub zdrowia
pacjenta albo uszczerbku na
jego zdrowiu lub śmierci wchodzi
w grę odpowiedzialność karna
za przestępstwa stypizowane
w Kodeksie karnym.

Dokonywanie czynności 

lekarskich przez 

nieuprawniony podmiot

Art. 58. u.z.l.

1. Kto bez uprawnień udziela

świadczeń zdrowotnych

polegających na rozpoznawaniu

chorób oraz ich leczeniu, podlega

karze 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

pozbawienia wolności do roku.



gdy leczy, 

choć nie 

powinien

Do znamion przestępstwa stypizowanego w 
komentowanym przepisie należy brak zgody pacjenta, 
a więc osoby poddawanej zabiegowi leczniczemu.

Nie dopuszcza się uzasadniania stanem wyższej
konieczności działań wbrew zgodzie pacjenta.

Wyjątki od tej reguły stanowią lex specialis w stosunku
do art. 26 k.k. i określają granice "społecznej
opłacalności" leczenia wbrew zgodzie pacjenta.

Są one jednak być ściśle reglamentowane przez prawo
i zawarte w przepisach rangi ustawowej. Wyjątki
określa art. art. 32 ust. 6, 8 i 9, art. 33,
art. 34 ust. 5 i 7 u.z.l.

Jeśli poza warunkiem uzyskania zgody naruszono też
inne przesłanki legalności czynności leczniczych, to art.
192 § 1 k.k. może pozostawać w zbiegu właściwym z
przepisami określającymi przestępstwa przeciwko
zdrowiu i życiu.

Dokonanie czynności 

medycznej bez zgody 

pacjenta

Art. 192 kodeksu karnego

§ 1. Kto wykonuje zabieg

leczniczy bez zgody pacjenta,

podlega grzywnie, karze

ograniczenia wolności albo

pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Ściganie następuje na

wniosek pokrzywdzonego.



gdy leczy, 

choć nie 

powinien

Leczenie niezgodne z obowiązującymi
zasadami wiedzy i powszechnie
przyjętej praktyki lekarskiej jest
naruszeniem art. 4 u.z.l. i niezależnie od
spowodowanego skutku prowadzić
będzie do odpowiedzialności zawodowej
lekarza.

Czyn taki stanowić będzie przewinienie
zawodowe, a także w związku z art. 4
k.e.l. będzie zachowaniem nieetycznym.

Odpowiedzialność karna będzie
możliwa jedynie w przypadku, gdy
działanie niezgodne z zasadami
medycznego lege artis realizuje
znamiona któregoś
z czynów zabronionych stypizowanych
w k.k. lub innej ustawie.

Czynność wykonana

niezgodnie

z zasadami wiedzy i

ostrożności

Nie ma w prawie karnym 

przepisu sankcjonującego 

czyn polegający na 

naruszeniu zasad wiedzy 

medycznej.



TAJEMNICA ZAWODOWA

Art. 40. u.z.l.

Lekarz ma obowiązek zachowania w

tajemnicy informacji związanych

z pacjentem, a uzyskanych w związku z

wykonywaniem zawodu.



Odpowiedzialność 

w związku z 

ujawnieniem tajemnicy 

lekarskiej?

➢ naruszenie ochrony 
szczególnych kategorii danych 
osobowych

➢ naruszenie 266 k.k. 

➢ naruszenie zasad etyki 

➢ odpowiedzialność za naruszenie
dóbr osobistych art. 448 ust. 1
k.c. w zw. z art. 4 u.p.p.

Regulacje, które dopuszczają ujawnienie danych, powinny być

uzasadnione interesem pacjenta, osób trzecich lub społecznym.
Aktualnie taka możliwość przewidziana jest w art. 40 ust 2 u.z.l.
oraz art. 14 ust. 2 u.p.p., kodeksie etyki lekarskiej. Zwolnienie
z zachowania tajemnicy lekarskiej może nastąpić, gdy pacjent
wyrazi na to zgodę, jeśli zachowanie tajemnicy w sposób istotny
zagraża zdrowiu lub życiu pacjenta lub innych osób oraz jeśli
zobowiązują do tego przepisy prawa. Lekarz ma prawo również
do ujawnienia zauważonych faktów zagrożenia zdrowia lub życia
w wyniku łamania praw człowieka.

Sąd Najwyższy, III KK 267/12

„Przy przestępstwie stypizowanym

w art. 266 § 1 k.k. rodzajowym

przedmiotem ochrony jest

dyskrecjonalność informacji, zaś

przedmiotem ochrony bezpośredniej

prawo zachowania określonych

informacji w tajemnicy, przy czym

obowiązek dyskrecji spoczywający na

depozytariuszu informacji podyktowany

może być potrzebą ochrony istotnego

interesu prywatnego, stosunku

zaufania łączącego dysponenta

informacji z jej depozytariuszem, ale

także prawidłowego wykonywania

niektórych zawodów lub prowadzenia

określonej działalności, w których

szczególne znaczenie odgrywa

stosunek zaufania”.



ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA



art.53 ustawy o 

izbach 

lekarskich 

Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności
zawodowej lekarzy toczy się niezależnie od
postępowania karnego lub postępowania
dyscyplinarnego dotyczącego tego samego
czynu.

Sąd lekarski może orzekać następujące kary:

1) upomnienie;

2) nagana;

3) kara pieniężna;

4) zakaz pełnienia funkcji kierowniczych
w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia
na okres od roku do pięciu lat;

5) ograniczenie zakresu czynności
w wykonywaniu zawodu lekarza na okres od
sześciu miesięcy do dwóch lat;

6) zawieszenie prawa wykonywania zawodu na
okres od roku do pięciu lat;

7) pozbawienie prawa wykonywania zawodu.

Członkowie izb lekarskich

podlegają

odpowiedzialności

zawodowej za naruszenie

zasad etyki lekarskiej

oraz przepisów

związanych

z wykonywaniem zawodu

lekarza, zwane dalej
"przewinieniem zawodowym".



PORZĄDKOWA I MATERIALNA 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNICZA



ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

PORZĄDKOWA
Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku
w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu
potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania
nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:

1) karę upomnienia;

2) karę nagany.

Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy
bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości
lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - pracodawca może również
stosować karę pieniężną.



ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

MATERIALNA
Pracownik, który wskutek niewykonania lub
nienależytego wykonania obowiązków
pracowniczych ze swej winy wyrządził
pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność
materialną.

Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w
granicach rzeczywistej straty poniesionej przez
pracodawcę i tylko za normalne następstwa
działania lub zaniechania, z którego wynikła
szkoda.



Pracownik nie ponosi

odpowiedzialności za szkodę w takim

zakresie, w jakim pracodawca lub inna

osoba przyczyniły się do jej powstania

albo zwiększenia.

*Jeżeli pracownik umyślnie wyrządził

szkodę, jest obowiązany do jej

naprawienia w pełnej wysokości.





Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

Szymon Żywicki

Wrocław, 31 grudnia 2019 r.

Zgoda na przetoczenie

krwi



Konstytucja

◼ Art. 30 - Przyrodzona i niezbywalna godność

człowieka stanowi źródło wolności i praw

człowieka i obywatela. Jest ona

nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona

jest obowiązkiem władz publicznych.

◼ Art. 38 - Rzeczpospolita Polska zapewnia

każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.



Zgoda

◼ Lekarz może wykonać zabieg operacyjny albo zastosować metodę leczenia
lub diagnostyki stwarzającą podwyższone ryzyko dla pacjenta, po
uzyskaniu jego pisemnej zgody.

◼ Przed wyrażeniem zgody przez pacjenta w sytuacji, lekarz ma obowiązek
udzielenia mu informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu,
proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych,
dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania,
wynikach leczenia oraz rokowaniu

◼ Lekarz może wykonać zabieg lub zastosować metodę, wobec pacjenta
małoletniego, ubezwłasnowolnionego bądź niezdolnego do świadomego
wyrażenia pisemnej zgody, po uzyskaniu zgody jego przedstawiciela
ustawowego, a gdy pacjent nie ma przedstawiciela lub gdy porozumienie
się z nim jest niemożliwe - po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego.

◼ Jeżeli pacjent ukończył 16 lat, wymagana jest także jego pisemna zgoda.



Zgoda

◼ Świadoma;

◼ Dobrowolna;

◼ Oparta na wiedzy;

◼ Podjęta ze świadomością konsekwencji. 



Brak zgody

◼ Jeżeli przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, ubezwłasnowolnionego bądź
niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody nie zgadza się na wykonanie przez lekarza
czynności, a niezbędnych dla usunięcia niebezpieczeństwa utraty przez pacjenta życia lub
ciężkiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego rozstroju zdrowia, lekarz może wykonać takie
czynności po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego.

◼ Lekarz może wykonać czynności, bez zgody przedstawiciela ustawowego pacjenta bądź
zgody właściwego sądu opiekuńczego, gdy zwłoka spowodowana postępowaniem w
sprawie uzyskania zgody groziłaby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego
uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia. W takim przypadku lekarz ma
obowiązek, o ile jest to możliwe, zasięgnąć opinii drugiego lekarza, w miarę możliwości tej
samej specjalności. O wykonywanych czynnościach lekarz niezwłocznie zawiadamia
przedstawiciela ustawowego, opiekuna faktycznego lub sąd opiekuńczy.

◼ Lekarz informuje pacjenta oraz jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna
faktycznego albo sąd opiekuńczy, a także dokonuje odpowiedniej adnotacji wraz z
uzasadnieniem w dokumentacji medycznej.



Brak możliwości odebrania 

zgody
◼ Jeżeli w trakcie wykonywania zabiegu operacyjnego albo

stosowania metody leczniczej lub diagnostycznej wystąpią
okoliczności, których nieuwzględnienie groziłoby pacjentowi
niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkim uszkodzeniem ciała lub
ciężkim rozstrojem zdrowia, a nie ma możliwości niezwłocznie
uzyskać zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego,
lekarz ma prawo, bez uzyskania tej zgody, zmienić zakres zabiegu
bądź metody leczenia lub diagnostyki w sposób umożliwiający
uwzględnienie tych okoliczności. W takim przypadku lekarz ma
obowiązek, o ile jest to możliwe, zasięgnąć opinii drugiego lekarza,
w miarę możliwości tej samej specjalności.

◼ Lekarz dokonuje odpowiedniej adnotacji w dokumentacji medycznej
oraz informuje pacjenta, przedstawiciela ustawowego lub opiekuna
faktycznego albo sąd opiekuńczy.



◼ Przedstawiciel ustawowy ma prawo uzyskania wszelkich informacji
dotyczących celu interwencji, jej ryzyka, spodziewanych korzyści
związanych z zastosowaniem, a także możliwościami zastosowania innego
postępowania leczniczego. Zgoda lub sprzeciw przedstawiciela
ustawowego musi być świadomy. Jeśli potrzeby zdrowotne dziecka można
by było zaspokoić skutecznie w inny sposób, lekarz ani sąd opiekuńczy nie
mają prawa narzucania rozwiązania. Odmowa przetoczenia krwi przez
przedstawicieli ustawowych nie będzie stanowiła zagrożenia życia dziecka,
jeżeli jego potrzeby zdrowotne zaspokoi leczenie bez krwi. W takim
przypadku opiekunowie mają prawo domagać się zastosowania
postępowania alternatywnego.

◼ Pisemny sprzeciw złożony przed rozpoczęciem czynności leczniczych
zamyka możliwość przeprowadzenia transfuzji, jako niezgodnej z wolą
pacjenta. Nieuszanowanie tak wyrażonej woli stanowiłoby naruszenie dóbr
osobistych.





Dziękuję za uwagę. 


