
……………………………………………………………..     ……………………………………… 
          (miejscowość, data) 

…………………………………………………………….. 
(dane pokrzywdzonego lekarza) 

 
       Do 
         
       ………………………………………………………………………… 
 
       …………………………………………………………………………. 
       (dane jednostki policji lub prokuratury) 

 
 

ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA 
WOBEC LEKARZA KORZYSTAJĄCEGO Z OCHRONY WŁAŚCIWEJ DLA FUNKCJONARIUSZA 

PUBLICZNEGO 
 

Na podstawie: 
- art. 44 * ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2015 r. poz. 
464, z późn. zm.) lub 
- art. 5 ust. 1** ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 
2013 r. poz. 757 , z późn. zm.) lub 
- art. 55 ust. 5*** ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581,  z późn. zm.) 
 
zawiadamiam, że w dniu ………………………………………………………………. 
                                                                              (data popełnienia przestępstwa) 

w 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(miejsce popełnienia przestępstwa) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………................ 

(imię, nazwisko sprawcy, adres lub inne dane pozwalające na identyfikację sprawcy, np. rysopis) 
 

podczas i w związku z wykonywaniem przeze mnie świadczeń medycznych ……………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(miejsce i rodzaj wykonywanych świadczeń medycznych) 

 
Dokonał****: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (opis zachowania przestępczego – opisać zwięźle okoliczności oraz zachowanie sprawcy, które zdaniem 
zawiadamiającego nosi cechy przestępstwa i ewentualnie podać powody i świadków na poparcie swoich 
twierdzeń)         

 
………………………………………………… 

          (podpis) 
 

Objaśnienia: 

*art. 44 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty przyznaje lekarzowi ochronę prawną, z jakiej korzystają funkcjonariusze publiczni, tylko wtedy, 

gdy lekarz wykonuje czynności w ramach świadczeń pomocy doraźnej lub w przypadkach, o których mowa w art. 30 tj.  gdy  zwłoka w udzieleniu 



pomocy medycznej mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych 

przypadkach niecierpiących zwłoki 

 

**Osoba udzielająca pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz podejmująca medyczne czynności ratunkowe korzysta z ochrony 

przewidzianej w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) dla funkcjonariuszy publicznych 

 

***Osoba udzielająca świadczeń opieki zdrowotnej poza siedzibą świadczeniodawcy i jednostkami organizacyjnymi świadczeniodawcy korzysta z 

ochrony prawnej przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych 

 

****przykłady przestępstw, które są ścigane z oskarżenia publicznego gdy dotyczą funkcjonariusza publicznego:  

1) art. 222 § 1 kodeksu karnego - naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego 

2) art. 226 § 1 kodeksu karnego - znieważenie funkcjonariusza publicznego podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. 

Ściganie tych czynów odbywa się z oskarżenia publicznego, tj. pokrzywdzony lekarz korzystający z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza 

publicznego  nie musi składać do sądu karnego prywatnego aktu oskarżenia przeciwko sprawcy, prowadzenie postępowania i złożenie aktu oskarżenia 

należy do organów ścigania, takich jak Policja i prokuratura.   


