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Dz.U.97.89.555 z pón. zm. 
 

 
USTAWA 

z dnia 6 czerwca 1997 r. 
Kodeks post powania karnego. 

 
Rozdział 16 

 
Protokoły 

 
Art. 143. § 1. Spisania protokołu wymagaj:  
1) przyj cie ustnego zawiadomienia o przestpstwie, wniosku o ciganie i jego cofnicie,  
2) przesłuchanie oskaronego, wiadka, biegłego i kuratora,  
3) dokonanie ogldzin,  
4) dokonanie otwarcia zwłok oraz wyjcie zwłok z grobu,  
5) przeprowadzenie eksperymentu, konfrontacji oraz okazania,  
6) przeszukanie osoby, miejsca, rzeczy i systemu informatycznego oraz zatrzymanie rzeczy i 
danych informatycznych,  
7) otwarcie korespondencji i przesyłki oraz odtworzenie utrwalonych zapisów,  
8) zaznajomienie podejrzanego z materiałami zebranymi w postpowaniu przygotowawczym,  
9) przyj cie por czenia,  
10) przebieg posiedzenia sdu, je eli stawi  si  na nim uprawnione osoby albo ich obecno 
jest obowizkowa,  
11) przebieg rozprawy.  
§ 2. Z innych czynnoci spisuje si protokół, jeeli przepis szczególny tego wymaga albo 
przeprowadzajcy czynno  uzna to za potrzebne. W innych wypadkach mona ograniczy 
si  do sporzdzenia notatki urzdowej.   
 
Art. 144. § 1. Protokół rozprawy spisuje aplikant lub pracownik sekretariatu. Protokół moe 
te  spisa asesor sdowy, je eli nie naley do składu orzekajcego.   
§ 2. Inny protokół spisa mo e, poza osobami wymienionymi w § 1, osoba przybrana w 
charakterze protokolanta przez prowadzcego czynno  lub sam przeprowadzajcy czynno .   
§ 3. Od osoby przybranej, która nie jest pracownikiem organu prowadzcego postpowanie, 
odbiera si przyrzeczenie nastpuj cej treci: „Przyrzekam uroczycie, e powierzone mi 
obowi zki protokolanta wykonam sumiennie”.  
 
Art. 145. § 1. Jeeli czynno  procesow utrwala si  za pomoc stenogramu, protokół mona 
ograniczy do zapisu najbardziej istotnych owiadcze  osób biorcych w niej udział. 
Stenograf przekłada stenogram na pismo zwykłe, przy czym czyni wzmiank, jakim 
posługiwał si systemem; pierwopis stenogramu oraz jego przekład staj si  zał cznikami do 
protokołu.  
§ 2. Przepis art. 144 § 3 stosuje si odpowiednio.   
 
Art. 146. § 1. Protokolant i stenograf ulegaj wył czeniu z tych samych powodów co sdzia.   
§ 2. O wył czeniu orzeka w toku rozprawy lub posiedzenia sd, a w innych wypadkach 
osoba, która przeprowadza czynno protokołowan.   
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Art. 147. § 1. Przebieg czynnoci protokołowanych moe by  utrwalony ponadto za pomoc 
urz dzenia rejestrujcego obraz lub dwi k, o czym naley przed uruchomieniem urzdzenia 
uprzedzi  osoby uczestniczce w czynnoci.   
§ 2. Jeeli wzgl dy techniczne nie stoj na przeszkodzie:  
1) przesłuchanie wiadka lub biegłego utrwala si za pomoc urz dzenia rejestrujcego 
d wi k, gdy:  
a) zachodzi niebezpieczestwo, e przesłuchanie tej osoby nie bdzie mo liwe w dalszym 
post powaniu,  
b) przesłuchanie nastpuje w trybie okrelonym w art. 396,  
2) przesłuchanie pokrzywdzonego, o którym mowa w art. 185a, oraz wiadka, o którym 
mowa w art. 185b, utrwala si za pomoc urz dzenia rejestrujcego obraz i dwi k.  
§ 3. Jeeli czynno  procesow utrwala si  za pomoc urz dzenia rejestrujcego obraz lub 
d wi k, protokół mona ograniczy do zapisu najbardziej istotnych owiadcze  osób 
bior cych w niej udział. Zapis obrazu lub dwi ku, a take przekład zapisu dwi ku staj  si  
zał cznikami do protokołu.  
§ 4. Strona ma prawo otrzyma na swój koszt jedn kopi  zapisu dwi ku lub obrazu. Nie 
dotyczy to przesłuchania na rozprawie odbywajcej si  z wył czeniem jawnoci albo w 
post powaniu przygotowawczym.   
§ 5. Minister Sprawiedliwoci okre li, w drodze rozporzdzenia, rodzaje urzdze  i rodków 
technicznych słu cych do utrwalania obrazu lub dwi ku dla celów procesowych oraz 
sposób przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów, majc na uwadze konieczno 
wła ciwego zabezpieczenia utrwalonego obrazu lub dwi ku przed utrat dowodu, jego 
zniekształceniem lub nieuprawnionym ujawnieniem.  
 
Art. 148. § 1. Protokół powinien zawiera:   
1) oznaczenie czynnoci, jej czasu i miejsca oraz osób w niej uczestniczcych,   
2) przebieg czynnoci oraz owiadczenia i wnioski jej uczestników,   
3) wydane w toku czynnoci postanowienia i zarzdzenia, a jeeli postanowienie lub 
zarz dzenie sporzdzono osobno, wzmiank o jego wydaniu,   
4) w miar  potrzeby stwierdzenie innych okolicznoci dotycz cych przebiegu czynnoci.   
§ 2. Wyjanienia, zeznania, owiadczenia i wnioski oraz stwierdzenia okrelonych 
okoliczno ci przez organ prowadzcy postpowanie zamieszcza si w protokole z moliw  
dokładnoci . Osoby biorce udział w czynnoci maj  prawo da  zamieszczenia w 
protokole z pełn dokładnoci  wszystkiego, co dotyczy ich praw lub interesów.  
§ 3. W protokole nie wolno zastpowa  zapisu treci zezna lub wyja nie  odwoływaniem si 
do innych protokołów.   
§ 4. Osoby biorce udział w czynnoci maj  prawo da  odczytania fragmentów ich 
wypowiedzi wci gni tych do protokołu.   
 
Art. 149. § 1. Protokół rozprawy oraz posiedzenia podpisuj niezwłocznie przewodniczcy i 
protokolant.   
§ 2. Stenogram oraz jego przekład podpisuje stenograf, a ponadto przewodniczcy rozprawy 
lub przeprowadzajcy czynno .   
§ 3. Jeeli przewodniczcy nie moe podpisa protokołu, protokół podpisuje za niego jeden z 
członków składu orzekajcego, zaznaczajc przyczyn braku podpisu przewodniczcego.   
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Art. 150. § 1. Z wyjtkiem protokołu rozprawy lub posiedzenia protokół podpisuj osoby 
bior ce udział w czynnoci. Przed podpisaniem naley go odczyta i uczyni  o tym 
wzmiank .   
§ 2. Osoba uczestniczca w czynnoci mo e podpisujc protokół zgłosi jednoczenie zarzuty 
co do jego treci; zarzuty te naley wci gn  do protokołu wraz z owiadczeniem osoby 
wykonuj cej czynno  protokołowan.   
 
Art. 151. § 1. Skrelenia oraz poprawki i uzupełnienia poczynione w protokole wymagaj 
omówienia podpisanego przez osoby podpisujce protokół.   
§ 2. Jeeli protokół nie został naleycie podpisany bezporednio po zakoczeniu czynnoci, 
brakuj ce podpisy mog by  zło one póniej, ze wskazaniem daty ich złoenia i przyczyn 
opó nienia.  
 
Art. 152. Strony oraz osoby majce w tym interes prawny mog zło y  wniosek o 
sprostowanie protokołu rozprawy i posiedzenia, wskazujc na niecisło ci i opuszczenia.   
 
Art. 153. § 1. Przewodniczcy po wysłuchaniu protokolanta moe przychyli  si  do wniosku i 
wyda  zarz dzenie o sprostowaniu protokołu; w przeciwnym razie w przedmiocie 
sprostowania protokołu orzeka, po wysłuchaniu protokolanta, sd w składzie, który 
rozpoznawał spraw.   
§ 2. Jeeli nie mo na utworzy tego samego składu, postanowienie nie zapada, a poszczególni 
jego członkowie oraz protokolant składaj do akt sprawy owiadczenie co do zasadnoci 
wniosku.   
§ 3. W razie uwzgldnienia wniosku naley w sprostowanym protokole umieci  
odpowiedni  wzmiank , któr  podpisuj  przewodniczcy i protokolant.   
§ 4. Wniosek o sprostowanie protokołu rozprawy lub posiedzenia pozostawia si bez 
rozpoznania, jeeli został złoony po wysłaniu akt sprawy do wyszej instancji.   
 
Art. 154. Sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych w protokole moe 
nast pi  na wniosek lub z urzdu w ka dym czasie; przepis art. 153 stosuje si odpowiednio.   
 
Art. 155. § 1. O treci sprostowania zawiadamia si strony, a o odmowie sprostowania osob, 
która zgłosiła wniosek o sprostowanie.   
§ 2. Wniosek o sprostowanie, niezalenie od sposobu jego załatwienia, dołcza si  do 
protokołu.   

 
 

Rozdział 22 
 

Biegli, tłumacze, specjalici 
 

Art. 193. § 1. Jeeli stwierdzenie okolicznoci maj cych istotne znaczenie dla rozstrzygnicia 
sprawy wymaga wiadomoci specjalnych, zasiga si  opinii biegłego albo biegłych.   
§ 2. W celu wydania opinii mona te  zwróci  si  do instytucji naukowej lub specjalistycznej.   
§ 3. W wypadku powołania biegłych z zakresu rónych specjalnoci, o tym, czy maj oni 
przeprowadzi badania wspólnie i wyda jedn  wspóln  opini , czy opinie odrbne, 
rozstrzyga organ procesowy powołujcy biegłych.   
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Art. 194. O dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego wydaje si postanowienie, w którym 
nale y wskaza:   
1) imi , nazwisko i specjalno biegłego lub biegłych, a w wypadku opinii instytucji, w razie 
potrzeby, specjalno i kwalifikacje osób, które powinny wzi udział w przeprowadzeniu 
ekspertyzy,   
2) przedmiot i zakres ekspertyzy ze sformułowaniem, w miar potrzeby, pyta 
szczegółowych,   
3) termin dostarczenia opinii.   
 
Art. 195. Do pełnienia czynnoci biegłego jest obowizany nie tylko biegły sdowy, lecz 
tak e ka da osoba, o której wiadomo, e ma odpowiedni wiedz  w danej dziedzinie.   
 
Art. 196. § 1. Nie mog by  biegłymi osoby wymienione w art. 178, 182 i 185 oraz osoby, do 
których odnosz si  odpowiednie przyczyny wyłczenia wymienione w art. 40 § 1 pkt 1-3 i 5, 
osoby powołane w sprawie w charakterze wiadków, a take osoby, które były wiadkiem 
czynu.   
§ 2. Jeeli ujawni  si  przyczyny wył czenia biegłego wymienione w § 1, wydana przez 
niego opinia nie stanowi dowodu, a na miejsce biegłego wyłczonego powołuje si innego 
biegłego.   
§ 3. Jeeli ujawni  si  powody osłabiajce zaufanie do wiedzy lub bezstronnoci biegłego 
albo inne wane powody, powołuje si innego biegłego.   
 
Art. 197. § 1. Biegły składa przyrzeczenie nastpuj cej treci: „ wiadomy znaczenia moich 
słów i odpowiedzialnoci przed prawem, przyrzekam uroczycie, e powierzone mi 
obowi zki wykonam z cał sumiennoci  i bezstronnoci ”.  
§ 2. Biegły sdowy powołuje si na przyrzeczenie złoone przy ustanowieniu go w tym 
charakterze.   
§ 3. Do biegłego stosuje si odpowiednio przepisy art. 177, 179-181, 187, 188 § 2 i 4, art. 190 
oraz art. 191 § 1 i 3.   
 
Art. 198. § 1. W miar potrzeby udostpnia si  biegłemu akta sprawy w zakresie niezbdnym 
do wydania opinii i wzywa si go do udziału w przeprowadzeniu dowodów.   
§ 2. Organ procesowy moe zastrzec swoj obecno  przy przeprowadzaniu przez biegłego 
niektórych lub wszystkich bada, je eli nie wpłynie to ujemnie na wynik badania.   
§ 3. W razie potrzeby organ procesowy moe wprowadzi zmiany co do zakresu ekspertyzy 
lub postawionych pyta oraz stawia pytania dodatkowe.   
 
Art. 199. Zło one wobec biegłego albo wobec lekarza udzielajcego pomocy medycznej 
o wiadczenia oskaronego, dotyczce zarzucanego mu czynu, nie mog stanowi  dowodu.   
 
Art. 199a. Stosowanie w czasie badania przez biegłego rodków technicznych majcych na 
celu kontrol  nie wiadomych reakcji organizmu badanej osoby moliwe jest wył cznie za jej 
zgod . Przepisu art. 199 nie stosuje si.  
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Art. 200. § 1. W zaleno ci od polecenia organu procesowego biegły składa opini ustnie lub 
na pi mie.   
§ 2. Opinia powinna zawiera:   
1) imi , nazwisko, stopie i tytuł naukowy, specjalno i stanowisko zawodowe biegłego,   
2) imiona i nazwiska oraz pozostałe dane innych osób, które uczestniczyły w 
przeprowadzeniu ekspertyzy, ze wskazaniem czynnoci dokonanych przez kad  z nich,   
3) w wypadku opinii instytucji - take pełn  nazw  i siedzib  instytucji,   
4) czas przeprowadzonych bada oraz dat wydania opinii,   
5) sprawozdanie z przeprowadzonych czynnoci i spostrzee  oraz oparte na nich wnioski,   
6) podpisy wszystkich biegłych, którzy uczestniczyli w wydaniu opinii.   
§ 3. Osoby, które brały udział w wydaniu opinii, mog by , w razie potrzeby, przesłuchiwane 
w charakterze biegłych, a osoby, które uczestniczyły tylko w badaniach - w charakterze 
wiadków.   

 
Art. 201. Jeeli opinia jest niepełna lub niejasna albo gdy zachodzi sprzeczno w samej 
opinii lub mi dzy ró nymi opiniami w tej samej sprawie, mona wezwa ponownie tych 
samych biegłych lub powoła innych.   
 
Art. 202. § 1. W celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego oskaronego sd, a w 
post powaniu przygotowawczym prokurator, powołuje co najmniej dwóch biegłych lekarzy 
psychiatrów.  
§ 2. Na wniosek psychiatrów do udziału w wydaniu opinii powołuje si ponadto biegłego lub 
biegłych innych specjalnoci.  
§ 3. Do udziału w wydaniu opinii o stanie zdrowia psychicznego oskaronego, w zakresie 
zaburze preferencji seksualnych, sd, a w postpowaniu przygotowawczym prokurator, 
powołuje biegłego lekarza seksuologa.  
§ 4. Biegli nie mog pozostawa ze sob w zwi zku mał e skim ani w innym stosunku, który 
mógłby wywoła  uzasadnion w tpliwo  co do ich samodzielnoci.  
§ 5. Opinia biegłych powinna zawiera stwierdzenia dotyczce zarówno poczytalnoci 
oskar onego w chwili popełnienia czynu, jak i jego aktualnego stanu zdrowia psychicznego 
oraz zdolnoci do udziału w postpowaniu, a w razie potrzeby co do okolicznoci 
wymienionych w art. 93 Kodeksu karnego.  
 
Art. 203. § 1. W razie zgłoszenia przez biegłych takiej koniecznoci, badanie stanu zdrowia 
psychicznego oskaronego moe by  poł czone z obserwacj w zakładzie leczniczym tylko 
wtedy, gdy zebrane dowody wskazuj na due prawdopodobiestwo, e oskarony popełnił 
przestpstwo. Przepis art. 259 § 2 stosuje si odpowiednio, chyba e oskarony wnosi o 
poddanie go obserwacji.  
§ 2. O potrzebie obserwacji w zakładzie leczniczym orzeka sd, okre laj c miejsce i czas 
trwania obserwacji. W postpowaniu przygotowawczym sd orzeka na wniosek prokuratora. 
Przepisy art. 249 § 3 i 5 stosuje si odpowiednio.  
§ 3. Obserwacja w zakładzie leczniczym nie powinna trwa dłu ej ni  4 tygodnie; na wniosek 
zakładu sd mo e przedłuy  ten termin na czas okrelony, niezbdny do zakoczenia 
obserwacji; łczny czas trwania obserwacji w danej sprawie nie moe przekroczy 8 tygodni. 
O zako czeniu obserwacji biegli niezwłocznie zawiadamiaj s d.  
§ 4. Na postanowienia, o których mowa w § 2 i 3, przysługuje zaalenie. Sd rozpoznaje 
za alenie niezwłocznie.  
§ 5. Minister właciwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwoci, 
okre li, w drodze rozporzdzenia, wykaz zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia 
odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji, w tym do wykonywania 
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obserwacji osób pozbawionych wolnoci, oraz sposób finansowania obserwacji, a take 
warunki zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolnoci, maj c na uwadze 
potrzeb zapewnienia sprawnego toku postpowania.  
 
Art. 204. § 1. Naley wezwa tłumacza, jeeli zachodzi potrzeba przesłuchania:   
1) głuchego lub niemego, a nie wystarcza porozumienie si z nim za pomoc pisma,   
2) osoby nie władajcej j zykiem polskim.   
§ 2. Naley równie  wezwa tłumacza, jeeli zachodzi potrzeba przełoenia na jzyk polski 
pisma sporzdzonego w jzyku obcym lub odwrotnie albo zapoznania oskaronego z treci  
przeprowadzanego dowodu.   
§ 3. Do tłumacza stosuje si odpowiednio przepisy dotyczce biegłych.   
 
Art. 205. § 1. Jeeli dokonanie ogldzin, przesłuchania przy uyciu urz dze  technicznych 
umo liwiaj cych przeprowadzenie tej czynnoci na odległo , eksperymentu, ekspertyzy, 
zatrzymania rzeczy lub przeszukania wymaga czynnoci technicznych, w szczególnoci 
takich jak wykonanie pomiarów, oblicze, zdj , utrwalenie ladów, mona do udziału w nich 
wezwa  specjalistów.   
§ 2. Specjalist nie b d cego funkcjonariuszem organów procesowych mona wezwa, przed 
przyst pieniem do czynnoci, do zło enia nastpuj cego przyrzeczenia: „wiadomy 
znaczenia powierzonej mi czynnoci i odpowiedzialnoci przed prawem przyrzekam 
uroczy cie, e powierzone mi obowizki wykonam z cał sumiennoci  i bezstronnoci ”.  
§ 3. W protokole czynnoci przeprowadzonej z udziałem specjalistów naley wskaza ich 
imiona i nazwiska, specjalno, miejsce zamieszkania, miejsce pracy i stanowisko oraz poda 
rodzaj i zakres czynnoci wykonanych przez kadego z nich.   
 
Art. 206. § 1. Do specjalistów stosuje si odpowiednio przepisy dotyczce biegłych, z 
wyj tkiem art. 194, 197, 200 i 202.   
§ 2. W razie potrzeby mona przesłuchiwa specjalistów w charakterze wiadków.   
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Rozdział 23 
 

Ogl dziny. Otwarcie zwłok. Eksperyment procesowy 
 
Art. 207. § 1. W razie potrzeby dokonuje si ogl dzin miejsca, osoby lub rzeczy.   
§ 2. Jeeli przedmiot moe ulec przy badaniu zniszczeniu lub zniekształceniu, cz tego 
przedmiotu naley w miar  mo no ci zachowa w stanie nie zmienionym, a gdy to nie jest 
mo liwe - stan ten utrwali w inny sposób.   
 
Art. 208. Ogl dzin lub bada ciała, które mog wywoła  uczucie wstydu, powinna dokona 
osoba tej samej płci, chyba e ł cz  si  z tym szczególne trudnoci; inne osoby odmiennej 
płci mog  by  obecne tylko w razie koniecznoci.   
 
Art. 209. § 1. Jeeli zachodzi podejrzenie przestpnego spowodowania mierci, przeprowadza 
si  ogl dziny i otwarcie zwłok.   
§ 2. Ogl dzin zwłok dokonuje prokurator, a w postpowaniu sdowym sd, z udziałem 
biegłego lekarza, w miar mo no ci z zakresu medycyny sdowej. W wypadkach nie 
cierpi cych zwłoki ogl dzin dokonuje Policja z obowizkiem niezwłocznego powiadomienia 
prokuratora.   
§ 3. Ogl dzin zwłok dokonuje si na miejscu ich znalezienia. Do czasu przybycia biegłego 
oraz prokuratora lub sdu przemieszcza lub porusza zwłoki mo na tylko w razie 
koniecznoci.   
§ 4. Otwarcia zwłok dokonuje biegły w obecnoci prokuratora albo sdu. W postpowaniu 
przed sdem przepisy art. 396 § 1 i 4 stosuje si odpowiednio.   
§ 5. Do obecnoci przy ogl dzinach i otwarciu zwłok mona, w razie potrzeby, oprócz 
biegłego, wezwa lekarza, który ostatnio udzielił pomocy zmarłemu. Z ogldzin i otwarcia 
zwłok biegły sporzdza opini  z zachowaniem wymaga art. 200 § 2.   
 
Art. 210. W celu dokonania ogldzin lub otwarcia zwłok prokurator albo sd mo e zarzdzi  
wyj cie zwłok z grobu.   
 
Art. 211. W celu sprawdzenia okolicznoci maj cych istotne znaczenie dla sprawy mona 
przeprowadzi, w drodze eksperymentu procesowego, dowiadczenie lub odtworzenie 
przebiegu stanowicych przedmiot rozpoznania zdarze lub ich fragmentów.   
 
Art. 212. W toku ogldzin lub eksperymentu procesowego mona dokonywa równie  
przesłucha lub innych czynnoci dowodowych.   
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Dz.U.97.88.553 z pón. zm. 
 

USTAWA 
z dnia 6 czerwca 1997 r. 

Kodeks karny. 
 

Rozdział XIX 
 

Przest pstwa przeciwko yciu i zdrowiu 
 
Art. 148. § 1. Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolnoci na czas nie krótszy 
od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolnoci albo karze doywotniego pozbawienia wolnoci.  
§ 2. Kto zabija człowieka:  
1) ze szczególnym okruciestwem,  
2) w zwi zku z wzi ciem zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem,  
3) w wyniku motywacji zasługujcej na szczególne potpienie,  
4) z u yciem materiałów wybuchowych,  
podlega karze pozbawienia wolnoci na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia 
wolno ci albo karze doywotniego pozbawienia wolnoci.  
§ 3. Karze okrelonej w § 2 podlega, kto jednym czynem zabija wicej ni  jedn  osob  lub 
był wczeniej prawomocnie skazany za zabójstwo oraz sprawca zabójstwa funkcjonariusza 
publicznego popełnionego podczas lub w zwizku z pełnieniem przez niego obowizków 
słu bowych zwi zanych z ochron bezpieczestwa ludzi lub ochron bezpieczestwa lub 
porz dku publicznego.  
§ 4. Kto zabija człowieka pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego 
okoliczno ciami, podlega karze pozbawienia wolnoci od roku do lat 10.  
 
Art. 149. Matka, która zabija dziecko w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu,  
podlega karze pozbawienia wolnoci od 3 miesicy do lat 5.   
 
Art. 150. § 1. Kto zabija człowieka na jego danie i pod wpływem współczucia dla niego,  
podlega karze pozbawienia wolnoci od 3 miesicy do lat 5.   
§ 2. W wyj tkowych wypadkach sd mo e zastosowa nadzwyczajne złagodzenie kary, a 
nawet odstpi  od jej wymierzenia.   
 
Art. 151. Kto namow lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnicia si  
na własne ycie,  podlega karze pozbawienia wolnoci od 3 miesicy do lat 5.   
 
Art. 152. § 1. Kto za zgod kobiety przerywa jej ci  z naruszeniem przepisów ustawy,  
podlega karze pozbawienia wolnoci do lat 3.   
§ 2. Tej samej karze podlega, kto udziela kobiecie ciarnej pomocy w przerwaniu ciy z 
naruszeniem przepisów ustawy lub j do tego nakłania.   
§ 3. Kto dopuszcza si czynu okrelonego w § 1 lub 2, gdy dziecko poczte osi gn ło 
zdolno  do samodzielnego ycia poza organizmem kobiety ciarnej,  podlega karze 
pozbawienia wolnoci od 6 miesicy do lat 8.   
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Art. 153. § 1. Kto stosujc przemoc wobec kobiety ciarnej lub w inny sposób bez jej zgody 
przerywa ci  albo przemoc, gro b  bezprawn lub podstpem doprowadza kobiet 
ci arn  do przerwania ci y,  podlega karze pozbawienia wolnoci od 6 miesicy do lat 8.   
§ 2. Kto dopuszcza si czynu okrelonego w § 1, gdy dziecko poczte osi gn ło zdolno  do 
samodzielnego ycia poza organizmem kobiety ciarnej,  podlega karze pozbawienia 
wolno ci od roku do lat 10.   
 
Art. 154. § 1. Jeeli nastpstwem czynu okrelonego w art. 152 § 1 lub 2 jest mier  kobiety 
ci arnej, sprawca podlega karze pozbawienia wolnoci od roku do lat 10.   
§ 2. Jeeli nastpstwem czynu okrelonego w art. 152 § 3 lub w art. 153 jest mier  kobiety 
ci arnej, sprawca podlega karze pozbawienia wolnoci od lat 2 do 12.   
 
Art. 155. Kto nieumylnie powoduje mier  człowieka,  podlega karze pozbawienia wolnoci 
od 3 miesicy do lat 5.   
 
Art. 156. § 1. Kto powoduje ciki uszczerbek na zdrowiu w postaci:  
1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolnoci płodzenia,  
2) innego ci kiego kalectwa, ci kiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby 
realnie zagraaj cej yciu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej 
niezdolnoci do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia 
ciała,  
podlega karze pozbawienia wolnoci od roku do lat 10.  
§ 2. Jeeli sprawca działa nieumylnie,  podlega karze pozbawienia wolnoci do lat 3.   
§ 3. Jeeli nastpstwem czynu okrelonego w § 1 jest mier  człowieka, sprawca podlega 
karze pozbawienia wolnoci od lat 2 do 12.   
 
Art. 157. § 1. Kto powoduje naruszenie czynnoci narz du ciała lub rozstrój zdrowia, inny ni 
okre lony w art. 156 § 1,  podlega karze pozbawienia wolnoci od 3 miesicy do lat 5.   
§ 2. Kto powoduje naruszenie czynnoci narz du ciała lub rozstrój zdrowia trwajcy nie 
dłu ej ni  7 dni,  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci 
do lat 2.   
§ 3. Jeeli sprawca czynu okrelonego w § 1 lub 2 działa nieumylnie,  podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do roku.   
§ 4. ciganie przestpstwa okrelonego w § 2 lub 3, jeeli naruszenie czynnoci narz du ciała 
lub rozstrój zdrowia nie trwał dłuej ni  7 dni, odbywa si z oskarenia prywatnego, chyba e 
pokrzywdzonym jest osoba najblisza zamieszkujca wspólnie ze sprawc.  
§ 5. Jeeli pokrzywdzonym jest osoba najblisza, ciganie przestpstwa okrelonego w § 3 
nast puje na jej wniosek.  
 
Art. 157a. § 1. Kto powoduje uszkodzenie ciała dziecka pocztego lub rozstrój zdrowia 
zagraaj cy jego yciu,  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia 
wolno ci do lat 2.   
§ 2. Nie popełnia przestpstwa lekarz, jeeli uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia dziecka 
pocz tego s nastpstwem działa leczniczych, koniecznych dla uchylenia niebezpieczestwa 
gro cego zdrowiu lub yciu kobiety ci arnej albo dziecka pocztego.   
§ 3. Nie podlega karze matka dziecka pocztego, która dopuszcza si czynu okrelonego w § 
1.  
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Art. 158. § 1. Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraa si  człowieka na 
bezporednie niebezpieczestwo utraty ycia albo nastpienie skutku okrelonego w art. 156 
§ 1 lub w art. 157 § 1,  podlega karze pozbawienia wolnoci do lat 3.  
§ 2. Jeeli nastpstwem bójki lub pobicia jest ciki uszczerbek na zdrowiu człowieka, 
sprawca podlega karze pozbawienia wolnoci od 6 miesicy do lat 8.   
§ 3. Jeeli nastpstwem bójki lub pobicia jest mier  człowieka, sprawca podlega karze 
pozbawienia wolnoci od roku do lat 10.   
 
Art. 159. Kto, biorc udział w bójce lub pobiciu człowieka, uywa broni palnej, noa lub 
innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu,  podlega karze pozbawienia wolnoci od 6 
miesi cy do lat 8.   
 
Art. 160. § 1. Kto naraa człowieka na bezporednie niebezpieczestwo utraty ycia albo 
ci kiego uszczerbku na zdrowiu,  podlega karze pozbawienia wolnoci do lat 3.   
§ 2. Jeeli na sprawcy ci y obowi zek opieki nad osob naraon  na niebezpieczestwo,  
podlega karze pozbawienia wolnoci od 3 miesicy do lat 5.   
§ 3. Jeeli sprawca czynu okrelonego w § 1 lub 2 działa nieumylnie,  podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do roku.   
§ 4. Nie podlega karze za przestpstwo okrelone w § 1-3 sprawca, który dobrowolnie uchylił 
gro ce niebezpieczestwo.   
§ 5. ciganie przestpstwa okrelonego w § 3 nastpuje na wniosek pokrzywdzonego.   
 
Art. 161. § 1. Kto, wiedzc, e jest zaraony wirusem HIV, naraa bezporednio inn  osob  
na takie zaraenie,  podlega karze pozbawienia wolnoci do lat 3.   
§ 2. Kto, wiedzc, e jest dotknity chorob  weneryczn lub zakan , ci k  chorob  
nieuleczaln lub realnie zagraaj c  yciu, naraa bezporednio inn  osob  na zaraenie tak 
chorob ,  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do roku.   
§ 3. ciganie przestpstwa okrelonego w § 1 lub 2 nastpuje na wniosek pokrzywdzonego.   
 
Art. 162. § 1. Kto człowiekowi znajdujcemu si w poło eniu gro cym bezporednim 
niebezpieczestwem utraty ycia albo ci kiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, 
mog c jej udzieli  bez naraenia siebie lub innej osoby na niebezpieczestwo utraty ycia 
albo ci kiego uszczerbku na zdrowiu,  podlega karze pozbawienia wolnoci do lat 3.   
§ 2. Nie popełnia przestpstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie si 
zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których moliwa jest niezwłoczna pomoc ze 
strony instytucji lub osoby do tego powołanej.   
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Dz.U.2011.112.654 z pón. zm. 
 

USTAWA 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalno ci leczniczej. 

 
DZIAŁ I 

Przepisy ogólne  
 

Art. 8. Rodzajami działalnoci leczniczej s:  
1) stacjonarne i całodobowe wiadczenia zdrowotne:  
a) szpitalne,  
b) inne ni  szpitalne;  
2) ambulatoryjne wiadczenia zdrowotne.  
 
Art. 9. 1. Stacjonarne i całodobowe wiadczenia zdrowotne inne ni szpitalne mog polega 
na:  
1) udzielaniu całodobowych wiadcze  zdrowotnych, które obejmuj swoim zakresem 
piel gnacj  i rehabilitacj  pacjentów niewymagajcych hospitalizacji, oraz zapewnianiu im 
produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszcze i wy ywienia odpowiednich do 
stanu zdrowia, a take prowadzeniu edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin 
oraz przygotowaniu tych osób do samoopieki i samopielgnacji w warunkach domowych;  
2) udzielaniu całodobowych wiadcze  zdrowotnych, które obejmuj swoim zakresem 
piel gnacj , opiek  i rehabilitacj  pacjentów niewymagajcych hospitalizacji, oraz 
zapewnianiu im produktów leczniczych potrzebnych do kontynuacji leczenia, pomieszcze i 
wy ywienia odpowiednich do stanu zdrowia, a take prowadzeniu edukacji zdrowotnej dla 
pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowaniu tych osób do samoopieki i 
samopielgnacji w warunkach domowych;  
3) udzielaniu wiadcze  zdrowotnych polegajcych na działaniach usprawniajcych, które 
słu  zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia;  
4) sprawowaniu wszechstronnej opieki zdrowotnej, psychologicznej i społecznej nad 
pacjentami znajdujcymi si  w stanie terminalnym oraz opieki nad rodzinami tych pacjentów.  
2. wiadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, oraz wiadczenia pielgnacyjne i opiekucze 
mog  by  udzielane take wył cznie w warunkach domowych.  
 
Art. 12. 1. Stacjonarnych i całodobowych wiadcze  zdrowotnych innych ni szpitalne 
udziela si w przypadku wiadcze , o których mowa w art. 9 ust. 1:  
1) pkt 1 - w zakładzie opiekuczo-leczniczym;  
2) pkt 2 - w zakładzie pielgnacyjno-opiekuczym;  
3) pkt 3 - w zakładzie rehabilitacji leczniczej;  
4) pkt 4 - w hospicjum.  
2. Przepisów ust. 1 pkt 1, 2 i 4 nie stosuje si w przypadku udzielania wiadcze  zdrowotnych 
wył cznie w warunkach domowych.  
3. Ambulatoryjnych wiadcze  zdrowotnych udziela si w ambulatorium (przychodni, 
poradni, orodku zdrowia, lecznicy lub ambulatorium z izb chorych), a take zakładzie 
bada  diagnostycznych i medycznym laboratorium diagnostycznym.  
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DZIAŁ II 
Zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych 

 
Rozdział 1 

Podmiot leczniczy wykonuj cy działalno  lecznicz   
w rodzaju stacjonarne i całodobowe wiadczenia zdrowotne 

 
Art. 28. 1. Podmiot leczniczy wykonujcy działalno  lecznicz  w rodzaju stacjonarne i 
całodobowe wiadczenia zdrowotne jest obowizany:  
1) w razie pogorszenia si stanu zdrowia pacjenta, powodujcego zagroenie ycia lub w 
razie jego mierci, niezwłocznie zawiadomi wskazan przez pacjenta osob lub instytucj , 
lub przedstawiciela ustawowego;  
2) w razie mierci pacjenta:  
a) naleycie przygotowa zwłoki poprzez ich umycie i okrycie, z zachowaniem godnoci 
nale nej osobie zmarłej, w celu ich wydania osobie lub instytucji uprawnionej do ich 
pochowania, o której mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych,  
b) przechowywa zwłoki nie dłu ej ni  przez 72 godziny, liczc od godziny, w której 
nast piła mier  pacjenta.  
2. Czynnoci, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, nie stanowi przygotowania zwłok 
zmarłego pacjenta do pochowania.  
3. Nie pobiera si opłat za czynnoci, o których mowa w ust. 1.  
4. Zwłoki pacjenta mog by  przechowywane w chłodni dłuej ni  72 godziny, jeeli:  
1) nie mog zosta wcze niej odebrane przez osoby lub instytucje uprawnione do pochowania 
zwłok pacjenta;  
2) w zwi zku ze zgonem zostało wszczte dochodzenie albo ledztwo, a prokurator nie 
zezwolił na pochowanie zwłok;  
3) przemawiaj za tym inne ni wymienione w pkt 1 i 2 wane przyczyny, za zgod albo na 
wniosek osoby lub instytucji uprawnionej do pochowania zwłok pacjenta.  
5. Dopuszcza si pobieranie opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuszy 
ni  okre lony w ust. 1 pkt 2 lit. b od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok 
na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz od 
podmiotów, na zlecenie których przechowuje si zwłoki w zwi zku z toczcym si  
post powaniem karnym. Opłaty nie pobiera si, je eli przepisy odrbne tak stanowi.  
6. W przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o 
cmentarzach i chowaniu zmarłych, dopuszcza si pobieranie od gminy opłaty za 
przechowywanie zwłok pacjenta za okres przypadajcy po upływie 3 dni od dnia 
powiadomienia gminy o koniecznoci pochowania zwłok pacjenta w zwizku z 
niepochowaniem ich przez inne uprawnione osoby lub instytucje.  
7. Minister właciwy do spraw zdrowia okreli, w drodze rozporzdzenia, sposób 
post powania podmiotu leczniczego wykonujcego działalno  lecznicz  w rodzaju 
stacjonarne i całodobowe wiadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku mierci 
pacjenta, uwzgldniaj c konieczno  poszanowania godnoci nale nej zmarłemu.  
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Art. 31. 1. Zwłoki pacjenta mog by  poddane sekcji, w szczególnoci gdy zgon tej osoby 
nast pi przed upływem 12 godzin od przyjcia, z zastrzeeniem ust. 2.  
2. Zwłoki pacjenta nie s poddawane sekcji, jeeli przedstawiciel ustawowy tej osoby wyraził 
sprzeciw lub uczyniła to ta osoba za ycia.  
3. O zaniechaniu sekcji zwłok z przyczyny okrelonej w ust. 2 sporzdza si  adnotacj w 
dokumentacji medycznej i załcza sprzeciw, o którym mowa w ust. 2.  
4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje si w przypadkach:  
1) okre lonych w Kodeksie postpowania karnego i Kodeksie karnym wykonawczym oraz 
aktach wykonawczych wydanych na ich podstawie;  
2) gdy przyczyny zgonu nie mona ustali w sposób jednoznaczny;  
3) okre lonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakae  i chorób zakanych u 
ludzi.  
5. W dokumentacji medycznej pacjenta sporzdza si  adnotacj o dokonaniu albo zaniechaniu 
sekcji zwłok, z odpowiednim uzasadnieniem.  
 
Art. 32. 1. Dokonanie sekcji zwłok nie moe nastpi  wczeniej ni  po upływie 12 godzin od 
stwierdzenia zgonu.  
2. Jeeli zachodzi potrzeba pobrania ze zwłok komórek, tkanek lub narzdów, 
przeprowadzenie sekcji zwłok przed upływem 12 godzin, przy zachowaniu zasad i trybu 
przewidzianych w przepisach o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, 
tkanek i narzdów, mo e zarzdzi  kierownik, a jeeli kierownik nie jest lekarzem, 
upowa niony przez niego lekarz albo lekarz upowaniony przez zarzd spółki kapitałowej.  
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si do osób osadzonych zmarłych w zakładach karnych i 
aresztach ledczych.  
 

DZIAŁ VIII 
Przepisy przej ciowe, dostosowujce i ko cowe 

 
Art. 219. 1. Akty wykonawcze wydane na podstawie:  
1) art. 25d i art. 26 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 147,  
2) art. 50b ust. 3 i 7 ustawy, o której mowa w art. 148,  
3) art. 9 ust. 2 i 3, art. 10 ust. 4, art. 13 ust. 5, art. 17, art. 21a ust. 2, art. 25a ust. 2, art. 44a 
ust. 8, art. 66 ust. 4 i art. 69 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 220 pkt 1  
- zachowuj moc do dnia wejcia w ycie odpowiednich aktów wykonawczych wydanych na 
podstawie art. 22 ust. 3-5, art. 25 ust. 5, art. 28 ust. 7, art. 36 ust. 6, art. 39, art. 49 ust. 8, art. 
50 ust. 2 i 5, art. 88 ust. 9, art. 105 ust. 4 i 5 oraz art. 122 ust. 6 niniejszej ustawy, jednak nie 
dłu ej ni  przez 12 miesicy od dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy;  
4) art. 6 ust. 2 i art. 161 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 125,  
5) art. 22 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 129,  
6) art. 18 ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 139,  
7) art. 16 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 148,  
8) art. 19 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 151,  
9) art. 115 § 9 i 10 ustawy, o której mowa w art. 153,  
10) art. 54 ustawy, o której mowa w art. 157,  
11) art. 21 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 158,  
12) art. 118 ust. 5 i 6 ustawy, o której mowa w art. 164,  
13) art. 22 ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 167,  
14) art. 34a ust. 3 ustawy, której mowa w art. 220 pkt 1  
- zachowuj moc do dnia wejcia w ycie odpowiednich aktów wykonawczych wydanych na 
podstawie art. 6 ust. 2 i art. 161 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 125, art. 22 ust. 3 ustawy, 
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o której mowa w art. 129, art. 18 ust. 11 ustawy, o której mowa w art. 139, art. 16 ust. 3 
ustawy, o której mowa w art. 148, art. 19 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 151, art. 115 § 9 
i 10 ustawy, o której mowa w art. 153, art. 54 ustawy, o której mowa w art. 157, art. 21 ust. 3 
ustawy, o której mowa w art. 158, art. 118 ust. 5 i 6 ustawy, o której mowa w art. 164, art. 22 
ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 167, art. 33a ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 172, w 
brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, jednak nie dłuej ni  przez 12 miesicy od dnia wejcia 
w ycie niniejszej ustawy.  
2. Akt wykonawczy wydany na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 220 pkt 
1, zachowuje moc przez okres 4 lat od dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy.  
3. Zachowany w mocy akt wykonawczy, o którym mowa w ust. 2, moe by  zmieniony przez 
ministra właciwego do spraw zdrowia, w drodze rozporzdzenia, w granicach okrelonych w 
art. 10 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 220 pkt 1.  
 
Art. 220. Trac moc:  
1) ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, 
poz. 89, z pón. zm.);  
2) ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych 
lekarzom, lekarzom stomatologom, pielgniarkom, połonym oraz o umarzaniu tych 
kredytów (Dz. U. Nr 128, poz. 1406 oraz z 2002 r. Nr 144, poz. 1209).  
 
Art. 221. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 lipca 2011 r., z wyjtkiem art. 17 ust. 2 i 3, art. 
25, art. 88 ust. 3, art. 106 ust. 2 zdanie trzecie, ust. 3 pkt 13, ust. 4 pkt 11 i ust. 5, art. 148 pkt 
6 oraz art. 172 pkt 10, które wchodz w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r.  
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Dz.U.06.203.1503 
 
 
 

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ZDROWIA  
z dnia 31 padziernika 2006 r. 

w sprawie post powania ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu. 
 

Na podstawie art. 25a ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej 
(Dz. U. Nr 91, poz. 408, z pón. zm.2)) zarz dza si , co nastpuje: 
 
§ 1. Rozporzdzenie okrela sposób postpowania szpitala w razie mierci pacjenta, zwanego 
dalej "osob zmarł ", oraz zakres czynnoci nale cych do obowizków szpitala zwizanych 
z przygotowaniem zwłok osoby zmarłej do wydania osobom uprawnionym do ich 
pochowania. 
 
§ 2. Osoba wskazana w regulaminie porzdkowym szpitala niezwłocznie zawiadamia o 
mierci pacjenta przebywajcego w szpitalu - lekarza leczcego lub lekarza dyurnego. 

 
§ 3. 1. Lekarz, o którym mowa w § 2, po przeprowadzeniu ogldzin, stwierdza zgon i jego 
przyczyn  oraz wystawia kart zgonu. 
2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach 
opieki zdrowotnej, stwierdzenie przyczyny zgonu nastpuje po przeprowadzeniu sekcji 
zwłok. 
3. Osoba wskazana w regulaminie porzdkowym szpitala, o której mowa w § 2, niezwłocznie 
po stwierdzeniu zgonu pacjenta zawiadamia osob lub instytucj , o których mowa w art. 20 
ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, o mierci pacjenta. 
4. Piel gniarka, o której mowa w § 4, niezwłocznie przekazuje kart zgonu wystawion przez 
lekarza do kancelarii szpitala. 
 
§ 4. 1. Po stwierdzeniu zgonu przez lekarza, o którym mowa w § 2, pielgniarka wypełnia 
kart  skierowania zwłok do chłodni oraz zakłada na przegub dłoni albo stopy osoby zmarłej 
identyfikator wykonany z tasiemki, płótna lub tworzywa sztucznego, po czym zwłoki wraz z 
t  kart  oraz identyfikatorem s przewo one do chłodni. 
2. Karta skierowania zwłok do chłodni zawiera: 
  1)   imi  i nazwisko osoby zmarłej; 
  2)   PESEL osoby zmarłej, a w przypadku braku numeru PESEL - seri i numer dokumentu 
stwierdzajcego tosamo ; 
  3)   dat i godzin  zgonu; 
  4)   godzin przyj cia zwłok osoby zmarłej do chłodni; 
  5)   imi , nazwisko i podpis pielgniarki wypełniaj cej kart . 
3. Identyfikator, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 
  1)   imi  i nazwisko osoby zmarłej; 
  2)   PESEL osoby zmarłej, a w przypadku braku numeru PESEL - seri i numer dokumentu 
stwierdzajcego tosamo ; 
  3)   dat i godzin  zgonu. 
4. Jeeli nie jest moliwe ustalenie tosamoci osoby zmarłej, w karcie skierowania do 
chłodni oraz na identyfikatorze, o których mowa w ust. 1, dokonuje si oznaczenia "NN" z 
podaniem przyczyny i okolicznoci uniemo liwiaj cych ustalenie tosamoci. 
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5. Zwłoki osoby zmarłej przewoone s do chłodni nie wczeniej ni  po upływie dwóch 
godzin od czasu zgonu, wskazanego w dokumentacji medycznej. 
6. W okresie pomidzy stwierdzeniem zgonu a przewiezieniem do chłodni zwłoki osoby 
zmarłej s przechowywane w specjalnie przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu, a w 
razie jego braku - w innym chłodnym miejscu, z zachowaniem godnoci nale nej zmarłemu. 
 
§ 5. 1. Zwłoki osoby zmarłej przechowuje si w chłodni nie dłuej ni  48 godzin. 
2. Zwłoki osoby zmarłej mog by  przechowywane w chłodni dłuej ni  48 godzin, jeeli: 
  1)   nie mog zosta wczeniej odebrane przez osoby uprawnione do pochowania osoby 
zmarłej, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i 
chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, z pón. zm.3)); 
  2)   w zwi zku ze zgonem zostało wszczte dochodzenie albo ledztwo, a prokurator nie 
zezwolił na pochowanie zwłok; 
  3)   przemawiaj za tym inne ni wymienione w pkt 1 i 2 wane przyczyny - za zgod albo 
na wniosek osoby uprawnionej do pochowania osoby zmarłej. 
 
§ 6. 1. Osoba wskazana w regulaminie porzdkowym szpitala jest obowizana zwłoki osoby 
zmarłej umy, ubra  i wyda  osobie uprawnionej do ich pochowania w stanie zapewniajcym 
zachowanie godnoci nale nej osobie zmarłej. 
2. Czynnoci, o których mowa w ust. 1, nie stanowi przygotowania zwłok osoby zmarłej do 
pochowania. 
3. Za czynnoci, o których mowa w ust. 1, nie pobiera si opłat. 
 
§ 7. W razie zgonu na chorob zakan  zastosowanie maj przepisy w sprawie postpowania 
ze zwłokami i szcztkami ludzkimi. 
 
§ 8. W razie zgonu osoby w czasie odbywania kary pozbawienia wolnoci, zastosowanie maj 
przepisy w sprawie sposobu postpowania ze zwłokami osób zmarłych w czasie odbywania 
kary pozbawienia wolnoci. 
 
§ 9. Rozporzdzenie wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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Dz.U.61.39.202  
 
 

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ  
z dnia 3 sierpnia 1961 r. 

w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny. 
 

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych (Dz. U. nr 11, poz. 62) zarzdza si , co nastpuje: 
 
§ 1. Zgon i jego przyczyn stwierdza si w karcie zgonu, której tre i sposób wypełniania 
okre laj  odr bne przepisy. 
 
§ 2. 1. Wystawienie karty zgonu jest obowizkiem lekarza, który ostatni w okresie 30 dni 
przed dniem zgonu udzielał choremu wiadcze  lekarskich. 
2. Jeeli zwłoki zostały poddane sekcji, lekarz, o którym mowa w ust. 1, przed wystawieniem 
karty zgonu powinien zapozna si  z protokołem sekcji. 
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si, je eli zachodzi uzasadnione podejrzenie, e przyczyn 
zgonu było przestpstwo. W takim wypadku kart zgonu wystawia lekarz, który na zlecenie 
s du lub prokuratora dokonał ogldzin lub sekcji zwłok. 
 
§ 3. W przypadku gdy nie ma lekarza zobowizanego do wystawienia karty zgonu w myl § 2 
ust. 1 bd  lekarz taki zamieszkuje w odległoci wi kszej ni  4 km od miejsca, w którym 
znajduj  si  zwłoki, albo z powodu choroby lub z innych uzasadnionych przyczyn nie mo e 
dokona ogl dzin zwłok w ci gu 12 godzin od chwili wezwania, kart zgonu wystawia: 
  1)   lekarz, który stwierdził zgon bd c wezwany do nieszczliwego wypadku lub nagłego 
zachorowania, 
  2)   lekarz lub starszy felczer albo felczer zatrudniony w przychodni b d  o rodku zdrowia 
lub jego placówce terenowej (wiejski, felczerski punkt zdrowia) i sprawuj cy opiek  
zdrowotn  nad rejonem, w którym znajduj si  zwłoki, 
  3)   poło na wiejska, jeeli nastpił na terenie gromady zgon pozostajcego pod jej opiek 
noworodka przed upływem 7 dni ycia, a najblisza przychodnia lub orodek zdrowia jest 
oddalony o wicej ni  4 km. 
 
§ 4. Niemo no  cisłego ustalenia przyczyny zgonu bd  okoliczno , e do ustalenia 
przyczyny zgonu konieczne jest przeprowadzenie bada laboratoryjnych, nie moe stanowi 
podstawy do odmowy wystawienia bd  do opónienia wystawienia karty zgonu. 
 
§ 5. 1. W gromadzie, na której obszarze karty zgonu nie ma by wystawiane przez osoby 
okre lone w § 2 ust. 1 bd  w § 3 ze wzgldu na szczególne trudnoci komunikacyjne lub z 
innych uzasadnionych powodów wystawianie tych kart naley do obowi zków piel gniarki 
zatrudnionej w wiejskim pielgniarskim punkcie zdrowia. 
2. Piel gniarki, o których mowa w ust. 1, s uprawnione do dokonywania ogldzin zwłok, a 
nast pnie wystawiania kart zgonu, jeeli odbyły z wynikiem pomylnym odpowiednie 
przeszkolenie w zakresie okrelonym przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej i zostały 
upowa nione na pimie przez właciwy do spraw zdrowia i opieki społecznej organ 
prezydium powiatowej rady narodowej. 
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§ 6. 1. Osoba, do której naley wystawienie karty zgonu, jest obowizana nie póniej ni  w 
ci gu 12 godzin od wezwania: 
  1)   ustali to samo  zwłok i dokona osobi cie ich ogl dzin, 
  2)   przeprowadzi wywiad w ród osób z otoczenia osoby zmarłej w celu ustalenia 
okoliczno ci, w których zgon nastpił, 
  3)   zapozna si  z dokumentami dotyczcymi stanu zdrowia danej osoby w okresie 
poprzedzajcym zgon. 
2. Jeeli do wystawienia karty zgonu jest obowizana osoba nie bd ca lekarzem, ogldzin 
zwłok dokonuje si nie wczeniej ni  po upływie 12 godzin od chwili zgonu. 
 
§ 7. Je eli istnieje uzasadnione podejrzenie, e przyczyn mierci było przestpstwo lub 
samobójstwo, albo nie mona ustali to samoci zwłok, naley niezwłocznie zawiadomi o 
tym prokuratora lub najbliszy organ Milicji Obywatelskiej, a w razie potrzeby 
natychmiastowego zabezpieczenia ladów - ponadto sołtysa lub biuro gromadzkiej rady 
narodowej. W tym przypadku naley powstrzyma si  do wystawienia karty zgonu. 
 
§ 8. 1. Jeeli brak podejrze, e przyczyn zgonu było przestpstwo, wolno ograniczy si  do 
zwen trznych ogldzin zwłok. Przy ogldzinach tych naley zwróci  przede wszystkim 
uwag , czy nie zachodz lady doznanych urazów ciała albo objawów uycia trucizny r cej. 
2. Jeeli ogl dzin nie dokonuje lekarz, do okolicznoci przy ogl dzinach naley wezwa  dwie 
osoby, a nastpnie z przebiegu ogldzin sporzdzi  protokół, który oprócz osoby dokonujcej 
ogl dzin podpisuj ponadto co najmniej dwie osoby obecna przy ogldzinach. Protokół ten, 
niezwłocznie po jego sporzdzeniu, podlega przekazaniu do właciwego do spraw zdrowia 
organu prezydium powiatowej rady narodowej. 
3. Wzór protokołu ogldzin zewntrznych zwłok ustala Minister Zdrowia i Opieki 
Społecznej. 
 
§ 9. 1. Lekarzowi, starszemu felczerowi, felczerowi, pielgniarce lub połonej za wykonanie 
czynnoci zwi zanych z wystawieniem karty zgonu przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe 
ustalone na podstawie § 7 ust. 2 rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1958 r. w 
sprawie uposaenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyszym 
wykształceniem zatrudnionych w zakładach społecznych słuby zdrowia (Dz. U. Nr 74, poz. 
376) b d  § 18 ust. 2 pkt 3 rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1958 r. w 
sprawie uposae  niektórych pracowników słuby zdrowia (Dz. U. Nr 74, poz. 379). 
2. Osobom wymienionym w ust. 1 przysługuje ponadto zwrot rzeczywistych kosztów 
przejazdu, jeeli zwłoki znajduj  si  w wi kszej odległoci ni  1 km od miejsca zatrudnienia 
b d  zamieszkania tych osób. 
3. Wynagrodzenie okrelone w ust. 1 nie przysługuje lekarzowi, starszemu felczerowi, 
felczerowi, pielgniarce lub połonej za czynnoci wykonane w czasie godzin zatrudnienia w 
zakładzie społecznym słuby zdrowia, ani te lekarzowi, któremu sd lub prokurator zlecił 
dokonanie ogldzin lub sekcji zwłok. 
4. Wydatki zwi zane z wypłat wynagrodze i zwrotem kosztów przejazdu okrelonych w 
ust. 1 i 2 pokrywaj wła ciwe do spraw zdrowia i opieki społecznej organy prezydiów 
powiatowych (miejskich w miastach stanowicych powiaty miejskie, dzielnicowych w 
miastach wyłczonych z województw) rad narodowych. 
 
§ 10. Rozporzdzenie wchodzi w ycie z dniem ogłoszenia. 
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Dz.U.01.153.1782 z pón. zm. 
 
    

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ZDROWIA  
z dnia 7 grudnia 2001 r. 

w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania. 
 
Na podstawie art. 11 ust. 4a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 i Nr 120, poz. 1268) zarzdza si , co nastpuje: 
 
§ 1. 1. Ustala si wzór karty zgonu, stanowicy zał cznik do rozporzdzenia. 
2. Karta zgonu jest wypełniana dla: 
  1)   osób zmarłych, 
  2)   dzieci martwo urodzonych,  bez wzgldu na czas trwania ciy, na wniosek osób 
uprawnionych do  pochowania, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 
1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, zwanej dalej "ustaw". 
 
§ 2. 1. Kart  zgonu wydaje si w dwóch egzemplarzach: 
  1)   egzemplarz A - dla celów statystycznych, zwany dalej "egzemplarzem A", 
  2)   egzemplarz B - dla celów pochowania zwłok, zwany dalej "egzemplarzem B". 
2. Osoba, o której mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy, zwana dalej "osob stwierdzajc  zgon", 
wypełnia: 
  1)   rubryki 1-14 egzemplarza A, z wyjtkiem pola przeznaczonego na symbol przyczyny 
wyj ciowej albo przyczyny zewntrznej urazu lub zatrucia, 
  2)   rubryki 1-11 egzemplarza B. 
3. W rubryce 7 lit. a) egzemplarza A jako przyczyn zgonu wyjciow  albo przyczyn 
zewn trzn  urazu lub zatrucia wpisuje si chorob  lub uraz, które zapocztkowały ła cuch 
zdarze chorobowych, prowadzcych bezporednio do zgonu lub okolicznoci wypadku, lub 
u ycia przemocy, które spowodowały uraz miertelny. 
4. W rubryce 7 lit. b) egzemplarza A jako przyczyn zgonu wtórn wpisuje si  chorob , która 
rozwin ła si  jako skutek choroby, urazu, zatrucia, wypadku lub uycia przemocy, bd cych 
wyj ciow  przyczyn  zgonu. 
5. W rubryce 7 lit. c) egzemplarza A jako przyczyn zgonu bezporedni  wpisuje si  chorob , 
która stała si ostateczn przyczyn  zgonu, w nastpstwie chorób, urazu, zatrucia, wypadku 
lub u ycia przemocy, bd cych przyczynami zgonu, wyjciow  i wtórn . 
6. Przyczyny zgonu wpisuje si zgodnie z dokonanym rozpoznaniem czytelnie, w pełnym 
brzmieniu, uywaj c nazewnictwa medycznego w jzyku polskim. 
7. W sytuacji, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, osoba stwierdzajca zgon umieszcza na 
egzemplarzu A piecz uprawnionego podmiotu oraz wypełnia wyłcznie rubryki 1-11 
egzemplarza B z uwzgldnieniem: 
  1)   imienia i nazwiska dziecka albo imienia i nazwiska matki z wpisem "córka" lub "syn" - 
w rubryce 1 i 8, 
  2)   to samej daty urodzenia i zgonu - w rubryce 2 i 3 oraz 9 i 10, 
  3)   to samego miejsca urodzenia i zgonu - w rubryce 2 i 4 oraz 9 i 11, 
  4)   miejsca zamieszkania matki - w rubryce 5. 
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§ 3. Je eli osoba stwierdzajca zgon, po wyczerpaniu wszystkich stosownych rodków, nie 
mo e ustali  przyczyny zgonu oraz gdy nie ma podstaw do podejrzewania zabójstwa lub 
samobójstwa, osoba ta wpisuje w karcie zgonu, w miejscach przeznaczonych na wpisanie 
przyczyn zgonu, adnotacje "przyczyna zgonu nieustalona". 
 
§ 4. Osoba stwierdzajca zgon przekazuje egzemplarz A i B osobie uprawnionej do 
pochowania zwłok, o której mowa w art. 10 ust.1 ustawy. 
 
§ 5. 1. Lekarz orzekajcy dla celów statystycznych o przyczynie zgonu wypełnia pole 
przeznaczone na symbol przyczyny wyjciowej albo przyczyny zewntrznej urazu lub 
zatrucia. 
2. Lekarz, o którym mowa w ust. 1, przy wypełnianiu karty zgonu dokonuje weryfikacji 
przyczyny zgonu, w szczególnoci w zakresie nowotworów złoliwych i chorób zakanych. 
3. W razie wtpliwo ci co do zasadnoci wpisania danej przyczyny zgonu przez osob 
stwierdzajc  zgon, lekarz, o którym mowa w ust. 1, dokonuje wyjanienia w tpliwo ci w 
porozumieniu z t osob . 
4. W przypadku braku moliwo ci porozumienia z osob stwierdzajc  zgon lub gdy osoba ta 
odmówiła dokonania zmian we wpisach karty zgonu, lekarz, o którym mowa w ust. 1, jest 
uprawniony do wpisania symbolu przyczyny zgonu, jak uzna za odpowiedni, zgodnie z 
najlepsz wiedz  i stosownie do posiadanych informacji. 
 
§ 6. 1. Urz d stanu cywilnego wypełnia rubryki: 15, 17-23 egzemplarza A oraz dokonuje 
adnotacji na stronie 2 egzemplarza B. 
2. W sytuacji, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, urzd stanu cywilnego dokonuje wyłcznie 
adnotacji na stronie 2 egzemplarza B. 
3. Cz  strony 1 i 2 egzemplarza B, znajdujca si  powy ej linii odci cia, oznaczona 
napisem "dla celów pochowania zwłok", jest zwracana osobie uprawnionej do pochowania 
zwłok, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, i jest przedstawiana przez t  osob  
administracji cmentarza w celu pochowania zwłok. 
 
§ 7. Druki karty zgonu, według dotychczasowych wzorów, mog by  u ywane do czasu 
wyczerpania tych druków, z uwzgldnieniem zmian dotyczcych wpisów wynikajcych z 
rozporz dzenia. 
 
§ 8. Rozporzdzenie wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. 
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Karta dotyczy zmarłego

dziecka do
1 roku

innych

(wypełnia urz�d statystyczny)

KARTA STATYSTYCZNA

DZIAŁ I
do karty zgonu

(wypełnia osoba upowa�niona do stwierdzenia zgonu)

Piecz�� uprawnionego podmiotu*)

1. Nazwisko

wpisywa
�
 cyframi arabskimi tylko dla dziecka do 1 roku

tylko dla dziecka do 1 rokuwpisywa
�
 cyframi arabskimi

2. Imi� (imiona)

3. Data zgonu           rok                             m-c                 dzie�                                godz.               min.

4.Data urodzenia     rok                              m-c                 dzie�                                godz.               min.

5. Płe
�
**)                   1. m�ska   2. �e�ska

6. Numer PESEL

7. Przyczyna zgonu

8. Miejsce zgonu**) 9. Osoba stwierdzaj�ca przyczyn� zgonu**)
1.      szpital
2.      inny zakład opieki zdrowotnej
3.      dom
4.      inne

1.      lekarz w wyniku sekcji zwłok
2.      lekarz bez sekcji zwłok
3.      inna

a)...............................................................................................................................

..................................................................................................................................
(przyczyna wyj�ciowa albo przyczyna zewn�trzna urazu lub zatrucia)

(przyczyna wtórna)

(przyczyna bezpo�rednia)

b)...............................................................................................................................

..................................................................................................................................

c)...............................................................................................................................

...................................................................................................................................

.................................................................................

Symbol przyczyny

Piecz�	 i podpis
lekarza orzekaj
cego o
przyczynie zgonu dla
celów statystycznych

wyj�ciowej albo
przyczyny zewn�trznej
urazu lub zatrucia wg

ICD-10

Rubryki 10-14 wypełnia
�
 tylko dla dziecka w wieku do 1 roku

13. Długo�� ciała dziecka przy urodzeniu w centymetrach

*) Piecz� zakładu opieki zdrowotnej, indywidualnej praktyki lekarskiej, lekarza, osoby powołanej przez starost
**) Wła �ciwe okre�lenie otoczy

�
 obwódk�

wpisywa� cyframi arabskimi
(piecz�� i podpis osoby stwierdzaj�cej zgon)

............................................................................................
rok                              m-c                 dzie� 14. Okres trwania ci��y w tygodniach

10. Dziecko pochodziło z porodu**) 11. Które dziecko z kolejno
urodzonych przez matk� 12. Ci��ar dziecka przy urodzeniu w

gramach1. pojedynczego,   3. trojaczego
2. bli�niaczego,     4. czworaczego
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*) wła�ciwe okre�lenie otoczy� obwódk�

D Z I A Ł  II
(wypełnia Urz�d Stanu Cywilnego)

rok                           m-c              dzie�

rok                         m-c                  dzie�
rok                   m-c          dzie�

rok                         m-c               dzie�

Piecz��
Urz�du Stanu Cywilnego

Nr aktu zgonu

17. Stan cywilny *)

19. 
�

ródło utrzymania *)

20. Miejsca zamieszkania

Nazwa miejscowo�ci symbol terytorialny
(wypełnia urz�d statystyczny)

gmina (dzielnica)

powiat

województwo

21.

Dane wdowca (wdowy)

Nr PESEL

Nazwisko

Imi� (imiona)

Nazwisko rodowe

Data urodzenia

22. Rok zawarcia zwi�zku
      mał�e�skiego rodziców

23. Data urodzenia
      matki dziecka

Wypełnia� tylko dla dziecka w wieku do 1 roku

(podpis kierownika
Urz�du Stanu Cywilnego)

..........................................................................

Rok zawarcia zwi�zku mał�e�skiego

Wypełnia� tylko dla osób o stanie cywilnym:�onaty (zam��na)

A. Praca: B. Niezarobkowe: C. Inne dochody

D. Na utrzymaniu

(wpisa� symbol osoby
utrzymuj�cej: 1-8 lub C)

1. najemna w sektorze publicznym 5. emerytura
2. najemna w sektorze prywatnym 6. renta z tytułu niezdolno�ci do pracy
3. na rachunek własny w rolnictwie 7. zasiłek dla bezrobotnych
4. na rachunek własny poza rolnictwem8. inne

18. Wykształcenie uko�czone *)
1.      kawaler

1.      wy�sze
6.      separowana

4.      zasadnicze zawodowe2.      panna
2.      policealne

7.      rozwiedziony
5.      gimnazjalne3.      �onaty

3.      �rednie
8.      rozwiedziona

6.      podstawowe4.      zam��na 9.      wdowiec
7.      niepełne podstawowe5.      separowany 10.    wdowa

Data rejestracji

15. Kod terytorialny 16. Nr kolejny formularza
      (wypełnia urz�d
          statystyczny)

 miejsca rejestracji
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2. Data i miejsce urodzenia ......................................................................................................................................

9. Data i miejsce urodzenia ......................................................................................................................................

3. Data zgonu ............................................................................................................................................................

10.Data zgonu ............................................................................................................................................................

4. Miejsce zgonu .......................................................................................................................................................

11.Miejsce zgonu .......................................................................................................................................................

5. Ostatnie miejsce zamieszkania ............................................................................................................................

6. Dziecko martwo urodzone:

7. Przyczyna zgonu: zgon z powodu choroby zaka�nej, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 31
stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 i Nr 120, poz. 1268).

1. Imi� i nazwisko zmarłego .................................................................................................................
................................................................................................................................................................

8. Imi� i nazwisko zmarłego .................................................................................................................
................................................................................................................................................................

2. Płe� *)
m�ska�
e
�
ska

2. Płe� *)
m�ska�
e
�
ska

*) niepotrzebne skre�li�
**) wła �ciwe zaznaczy� - linia odci�cia

W
yp

e
łn

ia
 o

so
ba

 u
po

w
a� ni

on
a

 d
o 

st
w

ie
rd

ze
ni

a
 z

go
n

u
W

yp
e

łn
ia

 o
so

ba
 u

po
w

a� ni
on

a 
do

st
w

ie
rd

ze
n

ia
 z

go
nu

KARTA ZGONU (dla celów pochowania zwłok)

KARTA ZGONU (dla celów USC)

tak**)

tak**)

nie**)

nie**)

piecz�� i podpis osoby stwierdzaj�cej zgon

piecz�� i podpis osoby stwierdzaj�cej zgon

.....................................................................

.....................................................................

....................................................................................................................................................................................
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Urz�d Stanu Cywilnego

Stwierdza si�, �e zgon zarejestrowano w ksi�gach
stanu cywilnego

w dniu ......................................................................

Dane uzupełniaj�ce*:
Nazwisko rodowe
osoby zmarłej ............................................................................................

Stan cywilny..............................................................................................

Nr aktu zgonu .....................................

- linia odci�cia

............................................., dnia .............................

Imiona i nazwiska

*rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu
prowadzenia ewidencji grobów (Dz. U. Nr 90, poz. 1013)

Kierownik
Urz�du Stanu Cywilnego

.....................................................

......................................................................................................................................................................................

(piecz�� i podpis)

............................................, data ...................................

(piecz�� i podpis kierownika Urz�du Stanu Cywilnego)
...................................................................................

rodziców osoby zmarłej..............................................................................(w
yp

eł
n

ia
 U

rz

	 d 
S

ta
n

u
 C

yw
iln

eg
o

)

pod numerem ...........................................................

w.....................................
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Dz.U.2008.164.1027 z pón. zm. tekst jednolity 
 

USTAWA 
z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych 
 

DZIAŁ II 
wiadczenia opieki zdrowotnej 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 
Art. 16. 1. wiadczeniobiorcy na podstawie ustawy nie przysługuj:  
1) orzeczenia o zdolnoci do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz inne orzeczenia i 
za wiadczenia lekarskie wydawane na yczenie wiadczeniobiorcy, jeeli nie s  one zwi zane 
z dalszym leczeniem, rehabilitacj, niezdolnoci  do pracy, kontynuowaniem nauki, 
uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w 
zaj ciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a take je eli nie s  wydawane dla 
celów pomocy społecznej, orzecznictwa o niepełnosprawnoci, uzyskania zasiłku 
piel gnacyjnego, lub ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodze ciała zwi zanych z uyciem 
przemocy w rodzinie;  
1a) zawiadczenie lekarskie lub zawiadczenie wystawione przez połon , wydawane na 
yczenie wiadczeniobiorcy, jeeli nie s  wydawane dla celów uzyskania dodatku z tytułu 

urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;  
2) wiadczenia opieki zdrowotnej niezakwalifikowane jako gwarantowane.  
2. Koszty badania, wydania orzeczenia lub zawiadczenia, na zlecenie prokuratury albo sdu, 
w zwi zku z postpowaniem prowadzonym na podstawie odrbnych ustaw, s pokrywane z 
cz ci bud etu pastwa, której dysponentem jest, odpowiednio, Minister Sprawiedliwoci, 
Pierwszy Prezes Sdu Najwy szego albo Prezes Naczelnego Sdu Administracyjnego.  
3. Przepis ust. 2 nie wyłcza moliwo ci obci enia strony postpowania kosztami badania 
lub wydawania orzeczenia lub zawiadczenia, o których mowa w tym przepisie, na podstawie 
odr bnych przepisów.  
4. Koszty badania, wydania orzeczenia lub zawiadczenia, zwizanego z orzekaniem o 
niezdolnoci do pracy dla celów rentowych, ustalaniem uprawnie w ramach ubezpiecze 
społecznych, s finansowane przez podmiot, na którego zlecenie zostaje przeprowadzone 
badanie, wydane orzeczenie lub zawiadczenie.  
5. Rada Ministrów okreli, w drodze rozporzdzenia, sposób i tryb finansowania kosztów, o 
których mowa w ust. 4, uwzgldniaj c cel wydania orzeczenia lub zawiadczenia oraz 
przeprowadzenia badania.  
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Dz.U.2005.180.1493 z pón. zm. 
 

USTAWA 
z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
 
Art. 3. 1. Osobie dotknitej przemoc w rodzinie udziela si bezpłatnej pomocy, w 
szczególnoci w formie:  
1) poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i 
rodzinnego;  
2) interwencji kryzysowej i wsparcia;  
3) ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemoliwienie osobom stosujcym 
przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz 
zakazanie kontaktowania si i zbli ania si  do osoby pokrzywdzonej;  
4) zapewnienia osobie dotknitej przemoc w rodzinie bezpiecznego schronienia w 
specjalistycznym orodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;  
5) badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodze  ciała zwi zanych z 
u yciem przemocy w rodzinie oraz wydania zawiadczenia lekarskiego w tym przedmiocie;  
6) zapewnienia osobie dotknitej przemoc w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego do 
zajmowanego wspólnie ze sprawc przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania.  
2. Minister właciwy do spraw zdrowia okreli, w drodze rozporzdzenia, wzór 
za wiadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodze ciała zwi zanych z uyciem 
przemocy w rodzinie, uwzgldniaj c przydatno  za wiadczenia dla ochrony prawnej osoby 
dotkni tej przemoc w rodzinie. 
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Dz.U.2010.201.1334 
 

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ZDROWIA 
z dnia 22 padziernika 2010 r. 

w sprawie wzoru zawiadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodze ciała 
zwi zanych z u yciem przemocy w rodzinie. 

 
Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w 
rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 
i Nr 125, poz. 842) zarzdza si , co nastpuje:  
§ 1. Ustala si wzór zawiadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodze ciała 
zwi zanych z uyciem przemocy w rodzinie, stanowicy zał cznik do rozporzdzenia.  
 
§ 2. Rozporzdzenie wchodzi w ycie z dniem ogłoszenia. 
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Zał cznik 
do rozporz dzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 pa dziernika 2010 r. (poz. 1334) 

 
 

Za wiadczenie lekarskie 
o przyczynach i rodzaju uszkodze ciała 

zwi zanych z u yciem przemocy w rodzinie 
 
1. Imi  (imiona) i nazwisko oraz data urodzenia osoby badanej  
 
2. Adres zamieszkania osoby badanej  
 
3. Rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzajcego tosamo  osoby badanej (jeeli posiada)  
 
4. Imi , nazwisko i specjalizacja lekarza prowadzcego badanie  
 
5. Imiona i nazwiska innych osób obecnych przy badaniu  
 
6. Pełna nazwa wiadczeniodawcy*) wystawiajcego zawiadczenie  
 
7. Data i godzina przeprowadzenia badania 
  
8. Data i godzina wystawienia zawiadczenia  
 
9. Opinia o stanie zdrowia osoby badanej, bd ca wynikiem przeprowadzonego badania, ze 
szczególnym uwzgldnieniem rodzaju stwierdzonych uszkodze ciała oraz moliwych 
przyczyn i czasu ich powstania  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                           
........................................  

                                                                                                                                                               
(czytelny podpis i piecz  lekarza)  

_____________  
*) wiadczeniodawca oznacza wiadczeniodawc w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 
sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z pón. zm.). 
 


