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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r.  

 

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

 

(druk nr 201) 

 

U S T A W A    z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego  (Dz. U. poz. 555, z 

późn. zm.) 

 

[Art. 90. 

 § 1. W postępowaniu sądowym do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego udział w 

postępowaniu może zgłosić przedstawiciel organizacji społecznej, jeżeli zachodzi potrzeba 

ochrony interesu społecznego lub ważnego interesu indywidualnego, objętego zadaniami 

statutowymi tej organizacji, w szczególności ochrony wolności i praw człowieka. 

§ 2. W zgłoszeniu organizacja społeczna wskazuje przedstawiciela, który ma reprezentować tę 

organizację, a przedstawiciel przedkłada sądowi pisemne upoważnienie. 

§ 3. Sąd dopuszcza przedstawiciela organizacji społecznej, jeżeli leży to w interesie wymiaru 

sprawiedliwości.] 

<Art. 90. 

§ 1. W postępowaniu sądowym udział w postępowaniu może zgłosić organizacja 

społeczna, jeżeli zachodzi potrzeba ochrony interesu społecznego lub interesu 

indywidualnego, objętego zadaniami statutowymi tej organizacji, w szczególności 

ochrony wolności i praw człowieka. 

§ 2. W zgłoszeniu organizacja społeczna wskazuje interes społeczny lub indywidualny, 

objęty zadaniami statutowymi tej organizacji, oraz przedstawiciela, który ma 

reprezentować tę organizację. Do zgłoszenia dołącza się odpis statutu lub innego 

dokumentu regulującego działalność tej organizacji. Przedstawiciel organizacji 

społecznej przedkłada sądowi pisemne upoważnienie. 

§ 3. Sąd dopuszcza przedstawiciela organizacji społecznej do występowania w sprawie, 

jeżeli przynajmniej jedna ze stron wyrazi na to zgodę. Strona może w każdym czasie 
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cofnąć wyrażoną zgodę. W wypadku braku zgody choćby jednej ze stron na 

występowanie w sprawie przedstawiciela organizacji społecznej sąd wyłącza tego 

przedstawiciela od udziału w sprawie, chyba że jego udział leży w interesie wymiaru 

sprawiedliwości. 

§ 4. Sąd dopuszcza przedstawiciela organizacji społecznej do występowania w sprawie 

pomimo braku zgody stron, jeżeli leży to w interesie wymiaru sprawiedliwości. 

§ 5. Sąd odmawia dopuszczenia przedstawiciela organizacji społecznej do występowania 

w sprawie, jeżeli stwierdzi, że wskazany w zgłoszeniu interes społeczny lub 

indywidualny nie jest objęty zadaniami statutowymi tej organizacji lub nie jest 

związany z rozpoznawaną sprawą. 

§ 6. Sąd może ograniczyć liczbę przedstawicieli organizacji społecznych występujących 

w sprawie, jeżeli jest to konieczne dla zabezpieczenia prawidłowego toku 

postępowania. Sąd wzywa wówczas oskarżyciela i oskarżonego do wskazania nie 

więcej niż dwóch przedstawicieli organizacji społecznych, którzy będą mogli 

występować w sprawie. Jeżeli w sprawie występuje więcej niż jeden oskarżony lub 

więcej niż jeden oskarżyciel, każdy z nich może wskazać jednego przedstawiciela. 

Niewskazanie przedstawiciela uznaje się za cofnięcie zgody na jego występowanie w 

sprawie. Niezależnie od stanowisk stron sąd może postanowić o dalszym udziale 

poszczególnych przedstawicieli organizacji społecznych, jeżeli ich udział leży w 

interesie wymiaru sprawiedliwości.> 

Art. 133. 

 § 1. 
(145)

 Jeżeli doręczenia nie można dokonać w sposób wskazany w art. 132, pismo 

przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. - Prawo pocztowe pozostawia się w najbliższej placówce pocztowej tego 

operatora pocztowego, a przesłane w inny sposób w najbliższej jednostce Policji albo we 

właściwym urzędzie gminy. 

§ 2. 
(146)

 O pozostawieniu pisma w myśl § 1 doręczający umieszcza zawiadomienie w 

skrzynce do doręczania korespondencji bądź na drzwiach mieszkania adresata lub w 

innym widocznym miejscu ze wskazaniem, gdzie i kiedy pismo pozostawiono oraz że 

należy je odebrać w ciągu 7 dni; w razie bezskutecznego upływu tego terminu, należy 

czynność zawiadomienia powtórzyć jeden raz. W razie dokonania tych czynności pismo 

uznaje się za doręczone. 
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<§ 2a. Pismo pozostawione w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, adresowane do obrońcy albo pełnomocnika 

będącego adwokatem lub radcą prawnym, może zostać odebrane także przez osobę 

upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa pocztowego do odbioru przesyłek 

pocztowych w rozumieniu tej ustawy.> 

§ 3. Pismo można również pozostawić osobie upoważnionej do odbioru korespondencji w 

miejscu stałego zatrudnienia adresata. 

 

Art. 181. 

[§ 1. W wypadkach przewidzianych w art. 179 i 180 sąd przesłuchuje taką osobę na 

rozprawie z wyłączeniem jawności.] 

<§ 1. W wypadkach przewidzianych w art. 179 i art. 180 sąd przesłuchuje taką osobę na 

rozprawie z wyłączeniem jawności. Nie dotyczy to wypadku, gdy zwolnienie z 

tajemnicy nastąpiło na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 5 

grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464, z 

późn. zm.), art. 14 ust. 2 pkt 3 lub art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o 

prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186 i …), w 

przewidzianym przez te ustawy zakresie i przy braku wskazanego w nich 

sprzeciwu.> 

<§ 1a. Jeżeli zwolnienie z tajemnicy nastąpiło na podstawie i na zasadach, o których 

mowa w § 1 zdanie drugie, okoliczności objęte tajemnicą, które zostały ujawnione na 

rozprawie z wyłączeniem jawności, mogą być rozpowszechniane publicznie przez 

osobę, której zgoda była wymagana do zwolnienia z tej tajemnicy.> 

§ 2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania, 

przechowywania i udostępniania protokołów przesłuchań oskarżonych, świadków, 

biegłych i kuratorów, a także innych dokumentów lub przedmiotów, na które rozciąga się 

obowiązek zachowania w tajemnicy informacji niejawnych albo zachowania tajemnicy 

związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji, jak również dopuszczalny sposób 

powoływania się na takie przesłuchania, dokumenty i przedmioty w orzeczeniach i 

pismach procesowych, mając na uwadze konieczność zapewnienia właściwej ochrony 

tajemnicy przed nieuprawnionym ujawnieniem. 

[Art. 357. 
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§ 1. Sąd może zezwolić przedstawicielom radia, telewizji, filmu i prasy na dokonywanie za 

pomocą aparatury utrwaleń obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy, gdy uzasadniony 

interes społeczny za tym przemawia, dokonywanie tych czynności nie będzie utrudniać 

prowadzenia rozprawy, a ważny interes uczestnika postępowania temu się nie sprzeciwia. 

§ 2. Sąd może określić warunki, od których uzależnia wydanie zezwolenia przewidzianego w 

§ 1.] 

<Art. 357. 

§ 1. Sąd zezwala przedstawicielom środków masowego przekazu na dokonywanie za 

pomocą aparatury utrwaleń obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy. 

§ 2. Sąd może określić warunki udziału przedstawicieli środków masowego przekazu w 

rozprawie. 

§ 3. Jeżeli ze względów techniczno-organizacyjnych obecność przedstawicieli środków 

masowego przekazu utrudnia przebieg rozprawy, sąd ogranicza liczbę 

przedstawicieli środków masowego przekazu na sali rozprawy i wskazuje 

uprawnionych do dokonywania za pomocą aparatury utrwaleń obrazu i dźwięku z 

przebiegu rozprawy według kolejności zgłoszeń lub na podstawie losowania. 

§ 4. Sąd zarządza opuszczenie sali rozprawy przez przedstawicieli środków masowego 

przekazu, którzy zakłócają przebieg rozprawy. 

§ 5. W wyjątkowych wypadkach, gdy należy się obawiać, że obecność przedstawicieli 

środków masowego przekazu mogłaby oddziaływać krępująco na zeznania świadka, 

przewodniczący może zarządzić opuszczenie sali rozprawy przez przedstawicieli 

środków masowego przekazu na czas przesłuchania danej osoby.> 

 

[Art. 360. 

 § 1. Sąd wyłącza jawność rozprawy w całości albo w części, jeżeli jawność mogłaby: 

1)   wywołać zakłócenie spokoju publicznego, 

2)   obrażać dobre obyczaje, 

3)   ujawnić okoliczności, które ze względu na ważny interes państwa powinny być 

zachowane w tajemnicy, 

4)   naruszyć ważny interes prywatny. 

§ 2. Sąd wyłącza jawność całości lub części rozprawy także na żądanie osoby, która złożyła 

wniosek o ściganie. 
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§ 3. 
(526)

 Sąd może wyłączyć jawność całości albo części rozprawy, jeżeli choćby jeden z 

oskarżonych jest nieletni lub na czas przesłuchania świadka, który nie ukończył 15 lat.] 

 

<Art. 360. 

§ 1. Sąd może wyłączyć jawność rozprawy w całości albo w części: 

1) jeżeli jawność mogłaby:  

a) wywołać zakłócenie spokoju publicznego, 

b) obrażać dobre obyczaje,  

c) ujawnić okoliczności, które ze względu na ważny interes państwa powinny być 

zachowane w tajemnicy, 

d) naruszyć ważny interes prywatny, 

2) jeżeli choćby jeden z oskarżonych jest nieletni lub na czas przesłuchania świadka, 

który nie ukończył 15 lat, 

3) na żądanie osoby, która złożyła wniosek o ściganie. 

§ 2. Jeżeli prokurator sprzeciwi się wyłączeniu jawności, rozprawa odbywa się jawnie.> 

 

Rozdział 46 

[Głosy stron] 

<Głosy końcowe > 

Art. 406. 

[§ 1. 
(581)

 Po zamknięciu przewodu sądowego przewodniczący udziela głosu stronom, ich 

przedstawicielom oraz w miarę potrzeby przedstawicielowi społecznemu, który przemawia 

przed obrońcą i oskarżonym. Głos zabierają w następującej kolejności: oskarżyciel 

publiczny, oskarżyciel posiłkowy, oskarżyciel prywatny, obrońca oskarżonego i oskarżony. 

Przedstawiciele procesowi stron zabierają głos przed stronami.] 

<§ 1. Po zamknięciu przewodu sądowego przewodniczący udziela głosu stronom, ich 

przedstawicielom oraz przedstawicielowi społecznemu. Głos zabierają w 

następującej kolejności: oskarżyciel publiczny, oskarżyciel posiłkowy, oskarżyciel 

prywatny, przedstawiciel społeczny, obrońca oskarżonego i oskarżony. 

Przedstawiciele procesowi stron zabierają głos przed stronami.> 

§ 2. Jeżeli oskarżyciel ponownie zabiera głos, należy również udzielić głosu obrońcy i 

oskarżonemu. 
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[Art. 408. 

Po wysłuchaniu głosów stron sąd niezwłocznie przystępuje do narady. 

Art. 409. 

Sąd aż do ogłoszenia wyroku może wznowić przewód sądowy, zwłaszcza w wypadku 

przewidzianym w art. 399, albo też udzielić dodatkowego głosu stronom.] 

 

<Art. 408. 

Po wysłuchaniu głosów końcowych sąd niezwłocznie przystępuje do narady. 

Art. 409. 

Sąd aż do ogłoszenia wyroku może wznowić przewód sądowy, zwłaszcza w wypadku 

przewidzianym w art. 399, albo też udzielić dodatkowego głosu uczestnikom 

postępowania, o których mowa w art. 406 § 1.> 

 

Art. 453. 

§ 1. Przewód sądowy w sądzie odwoławczym rozpoczyna ustne sprawozdanie, w którym 

sędzia sprawozdawca przedstawia przebieg i wyniki dotychczasowego postępowania, a w 

szczególności treść zaskarżonego wyroku oraz zarzuty i wnioski apelacyjne, jak również 

kwestie wymagające rozstrzygnięcia z urzędu. W miarę potrzeby odczytuje się z akt 

poszczególne ich części. 

§ 2. Strony mogą składać wyjaśnienia, oświadczenia i wnioski ustnie lub na piśmie; złożone 

na piśmie podlegają odczytaniu, przy czym przepis art. 394 stosuje się. 

[§ 3. Przewodniczący udziela głosu stronom w kolejności przez siebie ustalonej, przy czym 

najpierw udziela głosu skarżącemu. Oskarżonemu i jego obrońcy nie można odmówić 

zabrania głosu po przemówieniach innych stron.] 

<§ 3. Przewodniczący udziela głosu uczestnikom postępowania, o których mowa w art. 

406 § 1, w kolejności przez siebie ustalonej, przy czym najpierw udziela głosu 

skarżącemu. Oskarżonemu i jego obrońcy nie można odmówić zabrania głosu po 

przemówieniach innych uczestników postępowania.> 

 

Art. 517d. 

§ 1. W razie istnienia podstaw do wystąpienia z wnioskiem o rozpoznanie sprawy, Policja 

sporządza taki wniosek i przekazuje go do sądu wraz ze zgromadzonym materiałem 
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dowodowym, zawiadamiając o tym niezwłocznie prokuratora; wniosek ten zastępuje akt 

oskarżenia. 

§ 1a. 
(708)

 W wypadku określonym w art. 517b § 2a sporządza się odpisy wniosku o 

rozpoznanie sprawy dla sprawcy oraz dla jego obrońcy, jeżeli został ustanowiony, a także 

uwierzytelnione kopie wszystkich dokumentów materiału dowodowego przekazywanych 

do sądu i pozostawia w miejscu przebywania sprawcy. Po zakończeniu wszystkich 

czynności sądowych przeprowadzanych w trybie art. 517b § 2a kopie te włącza się do akt 

sprawy. 

§ 2. 
(709)

 Jeżeli zachodzą warunki do wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w art. 335 § 1 

lub 2, lub gdy podejrzany złożył wniosek określony w art. 338a, Policja przedstawia 

wniosek o rozpoznanie sprawy prokuratorowi do zatwierdzenia. Prokurator może 

odmówić zatwierdzenia wniosku o rozpoznanie sprawy, podejmując decyzję co do 

dalszego toku sprawy; zatwierdzając wniosek o rozpoznanie sprawy, może też dołączyć 

do niego wniosek, o którym mowa w art. 335 § 2, albo wystąpić z wnioskiem, o którym 

mowa w art. 335 § 1. 

[§ 3. 
(710)

 Wniosek o rozpoznanie sprawy powinien zawierać dane, o których mowa w art. 332 

§ 1; przepisy art. 333 § 1-3 i art. 334 § 1 i 2 stosuje się odpowiednio. Policja doręcza 

pokrzywdzonemu pisemne pouczenie o uprawnieniach wynikających z art. 46 § 1 Kodeksu 

karnego, art. 343 § 3a i art. 387 § 2 oraz o treści art. 49a i art. 338a, a także o prawie do 

złożenia oświadczenia o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego.] 

<§ 3. Wniosek o rozpoznanie sprawy powinien zawierać dane, o których mowa 

w art. 332 § 1; przepisy art. 333 § 1–3 i art. 334 § 1 i 2 stosuje się odpowiednio. 

Policja doręcza pokrzywdzonemu pisemne pouczenie o uprawnieniach wynikających 

z art. 46 § 1 Kodeksu karnego, art. 343 § 2 i art. 387 § 2 oraz o treści art. 49a 

i art. 338a, a także o prawie do złożenia oświadczenia o działaniu w charakterze 

oskarżyciela posiłkowego.> 

§ 4. 
(711)

 Każda osoba wezwana przez Policję w charakterze świadka, biegłego, tłumacza lub 

specjalisty jest obowiązana stawić się w sądzie lub w miejscu przebywania sprawcy we 

wskazanym terminie. Art. 177 § 1a stosuje się. 

 

[Art. 519. 

Od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie oraz od 

prawomocnego postanowienia sądu odwoławczego o umorzeniu postępowania i zastosowaniu 
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środka zabezpieczającego określonego w art. 93a Kodeksu karnego może być wniesiona 

kasacja. Przepisu art. 425 § 2 zdanie drugie nie stosuje się.] 

<Art. 519. 

Od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie oraz od 

prawomocnego postanowienia sądu odwoławczego o umorzeniu postępowania i 

zastosowaniu środka zabezpieczającego określonego w art. 93a Kodeksu karnego może 

być wniesiona kasacja. Przepisu art. 425 § 2 zdanie trzecie nie stosuje się.> 

 

Art. 523. 

 [§ 1. 
(727)

 Kasacja może być wniesiona tylko z powodu uchybień wymienionych w art. 439 lub 

innego rażącego naruszenia prawa, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na treść 

orzeczenia; kasacja nie może być wniesiona wyłącznie z powodu niewspółmierności kary.  

§ 1a. 
(728)

 W sprawach o zbrodnie Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny może 

wnieść kasację wyłącznie z powodu niewspółmierności kary.] 

<§ 1. Kasacja może być wniesiona tylko z powodu uchybień wymienionych w art. 439 

lub innego rażącego naruszenia prawa, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na treść 

orzeczenia. Kasacja nie może być wniesiona wyłącznie z powodu niewspółmierności 

kary. 

§ 1a. Ograniczenia, o którym mowa w § 1 zdanie drugie, nie stosuje się do kasacji 

wniesionej przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego w sprawach 

o zbrodnie.> 

§ 2. Kasację na korzyść można wnieść jedynie w razie skazania oskarżonego za przestępstwo 

lub przestępstwo skarbowe na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia 

jej wykonania. 

§ 3. 
(729)

 Kasację na niekorzyść można wnieść jedynie w razie uniewinnienia oskarżonego 

albo umorzenia postępowania . 

§ 4. Ograniczenia przewidziane w § 2 i 3 nie dotyczą kasacji: 

1)   wniesionej z powodu uchybień wymienionych w art. 439, 

2)   w wypadku określonym w art. 521. 
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Art. 640. 

<1.> Przepisy odnoszące się do kosztów procesu w sprawach z oskarżenia prywatnego mają 

odpowiednie zastosowanie w sprawach z oskarżenia publicznego, w których akt 

oskarżenia wniósł oskarżyciel posiłkowy. 

<§ 2. Sąd nie może zasądzić od oskarżyciela posiłkowego zwrotu wydatków, o których 

mowa w art. 618, w wysokości przekraczającej kwotę zryczałtowanej równowartości 

wydatków określonej na podstawie art. 621 § 2.> 

 

 

 

 

U S T A W A           z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 

2015 r. poz. 464, 1633, 1893, 1991 i 2199 oraz z 2016 r. poz. 65) 

 

Art. 40. 

1. Lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a 

uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy: 

1)   tak stanowią ustawy; 

2)   badanie lekarskie zostało przeprowadzone na żądanie uprawnionych, na podstawie 

odrębnych ustaw, organów i instytucji; wówczas lekarz jest obowiązany 

poinformować o stanie zdrowia pacjenta wyłącznie te organy i instytucje; 

3)   zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia 

pacjenta lub innych osób; 

4)   pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy, po 

uprzednim poinformowaniu o niekorzystnych dla pacjenta skutkach jej ujawnienia; 

5)   zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie lekarzowi 

sądowemu; 

6)   zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z 

udzielaniem świadczeń zdrowotnych innemu lekarzowi lub uprawionym osobom 

uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń. 

[2a. W sytuacjach, o których mowa w ust. 2, ujawnienie tajemnicy może nastąpić wyłącznie w 

niezbędnym zakresie. 
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3. Lekarz, z zastrzeżeniem sytuacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1-5, jest związany tajemnicą 

również po śmierci pacjenta.] 

<2a. W sytuacjach, o których mowa w ust. 2, ujawnienie tajemnicy może nastąpić 

wyłącznie w niezbędnym zakresie. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 pkt 4, zakres 

ujawnienia tajemnicy może określić pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy. 

3. Lekarz, z zastrzeżeniem sytuacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1–5, jest związany 

tajemnicą również po śmierci pacjenta, chyba że zgodę na ujawnienie tajemnicy 

wyrazi osoba bliska w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. 

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Osoba bliska wyrażająca zgodę na 

ujawnienie tajemnicy może określić zakres jej ujawnienia, o którym mowa w ust. 

2a.> 

<3a. Zwolnienia z tajemnicy lekarskiej, o którym mowa w ust. 3, nie stosuje się, jeśli 

ujawnieniu tajemnicy sprzeciwi się inna osoba bliska w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.> 

4. Lekarz nie może podać do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację 

pacjenta bez jego zgody. 

 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 186) 

Art. 14. 

1. W celu realizacji prawa, o którym mowa w art. 13, osoby wykonujące zawód medyczny są 

obowiązane zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, w szczególności ze 

stanem zdrowia pacjenta. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, w przypadku gdy: 

1)   tak stanowią przepisy odrębnych ustaw; 

2)   zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia 

pacjenta lub innych osób; 

3)   pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy; 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1452508866894_593032867&nro=18181171&wersja=3&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2016-01-11&tknDATA=12%2C30%2C35%2C37%2C59%2C6%2C8%2C87%2C9%2C95%2C1452335040&fullTextQuery.query=osoby+najbli%C5%BCsze&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&sortCriteria.offset=0&clickSourceId=9&scrollPos=38477&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.996418:part=a3u1p2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1452508866894_593032867&nro=18181171&wersja=3&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2016-01-11&tknDATA=12%2C30%2C35%2C37%2C59%2C6%2C8%2C87%2C9%2C95%2C1452335040&fullTextQuery.query=osoby+najbli%C5%BCsze&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&sortCriteria.offset=0&clickSourceId=9&scrollPos=38477&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.996418:part=a3u1p2&full=1
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4)   zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z 

udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, 

uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń. 

2a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się także do postępowania przed wojewódzką komisją do spraw 

orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1. 

[3. Osoby wykonujące zawód medyczny, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 2 

pkt 1-3 i ust. 2a, są związane tajemnicą również po śmierci pacjenta.] 

<3. Osoby wykonujące zawód medyczny, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w 

ust. 2 pkt 1–3 i ust. 2a, są związane tajemnicą również po śmierci pacjenta, chyba że 

zgodę na ujawnienie tajemnicy wyrazi osoba bliska.> 

<4. Zwolnienia z tajemnicy, o którym mowa w ust. 3, nie stosuje się, jeśli ujawnieniu 

tajemnicy sprzeciwi się inna osoba bliska.> 


