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W związku z pismem z dnia 27 kwietnia 2016 r., znak: GMS-WA-173-113/16, przy 

którym został nadesłany projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania 

karnego oraz niektórych innych ustaw, przesyłam w załączeniu stanowisko 

Nr 27/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 20 maja 2016 r. 
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STANOWISKO Nr 27/16/P·VII 

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ 

z dnia 20 maja 2016 r. 

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks postępowania karnego oraz 

niektórych innych ustaw 

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem ustawy 

o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, 

przesłanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 27 kwietnia 2016 r., znak: 

GMS-WA-173-113/16, zgłasza następujące uwagi do nadesłanego projektu. 

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie ocenia projektowane zmiany w ustawie 

z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawie z dnia 6 

listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. lekarskiej. Zmiany te 

dotyczą tajemnicy lekarskiej budząc szereg istotnych wątpliwości i w ocenie Prezydium 

Naczelnej Rady Lekarskiej prowadzą do istotnego osłabienia bezpieczeństwa i poufności 

informacji objętych ochroną tajemnicy lekarskiej. 

Sprzeciw budzi rozwiązanie otwierające nieograniczony dostęp osób bliskich do informacji 

chronionych obecnie tajemnicą lekarską. Dysponentem informacji chronionych jest 

i powinien być pacjent, który ma możliwość wskazania osób uprawnionych do dostępu do 

informacji dotyczących jego stanu zdrowia tak za życia, jak i na wypadek śmierci. 

Ewentualne zmiany przepisów dotyczących tajemnicy lekarskiej mogłyby zmierzać do 

jednoznacznego doprecyzowania na poziomie ustawy, iż dyspozycja pacjenta co do 

udostępniania informacji objętych tajemnicą lekarską wskazanej osobie obejmuje również 

udostępnianie takich informacji po śmierci pacjenta. 

Projektowane rozwiązanie, uprawniające każdą osobę bliską do dostępu do informacji 

objętych tajemnicą lekarską, jest rozwiązaniem zbyt daleko idącym i podważającym 

szczególną ochronę należną informacjom dotyczącym zdrowia pacjenta. Podkreśtenia 

wymaga, że ustawodawca uznał osoby bliskie pacjentowi za nieuprawnione z mocy ustawy 

do dostępu do informacji o jego stanie zdrowia za życia tego pacjenta. Konsekwencją 

powyższego jest przewidziana w treści art. 31 ust 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty możliwość udziełania informacji o stanie zdrowia pacjenta innym osobom tylko za 

zgodą pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego. Zatem osoby bliskie nie mają 

ustawowego uprawnienia do dostępu do informacji o stanie zdrowia pacjenta, aby takie 



informacje uzyskać muszą zostać upowatnione przez pacjenta. Z powyZszego można 

logicznie wnosić, że wola pacjenta, co do dostępu określonych osób do dokumentacji 

medycznej i informacji dotyczących jego stanu zdrowia, w zaKresie osób uprawnionych do 

dostępu do tych dokumentów i informacji, powinna być wiążąca także po jego śmierci. 

Należy podkreślić, że pacjent niejednokrotnie właśnie przed osobami najbliższymi chce 

zachować w tajemnicy pewne informacje dotyczące swego stanu zdrowia, w szczególności 

informacje o charakterze intymnym. 

Ustawowe uprawnienie wszystkich osób bliskich do poznania informacji chronionych 

tajemnicą lekarską może być w takich przypadkach działaniem godzącym w dobre imię 

zmarłego. Powyższe uwagi są tym bardziej zasadne, że projektodawca nie przewidział w 

ogóle sytuacji, w której pacjent wyraża za życia wolę, aby żadna z jego osób bliskich nie 

otrzymała dostępu do informacji dotyczących jego stanu zdrowia. 

Projektowane rozwiązanie, które zakłada uprawnienie każdej z osób bliskich do wyrażenia 

zgody na ujawnienie tajemnicy lekarskiej, z jednoczesnym zastrzeżeniem możliwości 

zablokowania tego ujawnienia jednym głosem sprzeciwu oznaczałby w praktyce, że 

decydować będzie pielWsza osoba, z Kręgu osób bliskich, która znajdzie się w szpitalu 

(niekoniecznie najbliższa spośród osób bliskich czy szczególnie emocjonalnie związana ze 

zmarłym). 

Reasumując, projektowane zmiany ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz 

ustawy o prawach pacjentów i Rzeczniku Praw Pacjentów, zmierzają do istotnego 

· pogorszania ochrony informacji związanych ze stanem zdrowia pacjenta. W ocenie 

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej projektowana regulacja jest nadmiarowa w stosunku 

do problemu VIiskazanego w uzasadnieniu do ustawy, który projektodawca zamierzał 

rozwiązać. Rozwiązaniem systemowo spójnym, szanującym prymat woli pacjenta byłoby 

wskazanie, że o udostępnieniu informacji pacjenta po jego śmierci decyduje wola pacjenta 

wyrażona za życia. Wobec powyższego Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie 

opiniuje projekt w wskazanym powyżej zakresie. 
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