
67

 Agnieszka Michalak

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Łódzki

ODPOWIEDZIALNOŚĆ LEKARZA ZA WYKONYWANIE CZYNNOŚCI 
ZAWODOWYCH W STANIE PO UŻYCIU ALKOHOLU, ŚRODKA ODURZAJĄCEGO

ALBO INNEJ PODOBNIE DZIAŁAJĄCEJ SUBSTANCJI LUB ŚRODKA

I. Wprowadzenie

Już w starożytności zawód lekarza był powszechnie szanowany i uważany za szcze-

gólnie potrzebny, a medycyna stanowiła nieodzowny element życia każdego czło-

wieka. Omnium profecto artium medicina nobilissima – Ze wszystkich nauk medycyna 

jest najszlachetniejsza – te słowa jednego z najstarszych i najbardziej znanych leka-

rzy starożytnych wydają się idealnie ujmować status lekarza już od najodleglejszych 

czasów. Hipokrates, autor powyższej paremii, który jest uważany za „ojca medycyny” 

i jednego z głównych prekursorów tej nauki, dowodzi niezwykłego zaszczytu owego 

zawodu. Za jego twierdzeniem idzie kolejny z wielkich starożytnych uczonych, Quin- 

tilianus, mówiąc, że: Nulla res tam necessaria est omni generi hominum quam medicina 
– Nic nie jest człowiekowi tak potrzebne jak medycyna. Nie ma bowiem wątpliwo-

ści, że bez względu na upływ czasu ludzie chorowali i będą chorować, dlatego wraz 

z rozwojem przemysłu czy techniki niezbędny był również ogromny postęp w zakre-

sie medycyny. Jednak zawód lekarza to nie tylko, jak mogłoby się wydawać z moich 

dotychczasowych dywagacji, szacunek i uznanie, ale także wielka odpowiedzialność. 

W końcu każdy medyk stoi na straży zdrowia i życia ludzkiego, co powoduje, że 

z nobilitacją tego zawodu wiąże się również często niemała krytyka. Dlatego też 

medycyna i prawo są naukami wręcz nierozłącznymi. Nie można bowiem zapomi-

nać, że wszyscy są wobec prawa równi1. Uznanie dla tego zawodu w społeczeństwie 

ma genezę w wypracowanym na przestrzeni lat światopoglądzie ludzi, że lekarz ze 

względu na swoją ogromną wiedzę i pracę włożoną w uzyskanie danego tytułu jest 

kimś wyjątkowym. Nie ma jednak żadnej wątpliwości, że jego status nie prowadzi do 

jakiejkolwiek specjalnej ochrony w przypadku naruszenia prawa, wprost przeciwnie 

– ustawodawca w przepisach nakłada na lekarzy zdecydowanie większą odpowiedzial-

ność. O tym jednak postaram się przekonać w dalszej części mojej pracy.

1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.
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II. Odpowiedzialność karna lekarza na podstawie art. 70 § 2 k.w.2

Już w samym przyrzeczeniu, zawartym w Kodeksie etyki lekarskiej3, które składa 

każdy lekarz, znajdujemy sformułowanie: „Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością 

dla moich Mistrzów nadany mi tytuł lekarza i w pełni świadomy związanych z nim 

obowiązków przyrzekam:

– obowiązki te sumiennie spełniać;

– służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu; (…)

– strzec godności stanu lekarskiego i niczym jej nie splamić (…)”.

Mimo to wielokrotnie w polskim prawie spotykamy się z postępowaniem daleko 

odbiegającym od opisanego wyżej, które bez mniejszych wątpliwości musi zostać 

potępione i poddane odpowiedzialności nie tylko zawodowej czy pracowniczej, ale 

również i karnej, a w następstwie tego często także cywilnej. Jednym z czynów, które 

niewątpliwie mocno wpływają na wizerunek i godność lekarza, jest wykonywanie 

przez niego czynności zawodowych w stanie po użyciu alkoholu, środka odurza-

jącego albo innej podobnie działającej substancji lub środka. Biorąc pod uwagę 

istotę podejmowanych w tym zawodzie decyzji, które mają prowadzić do ochrony 

zdrowia i życia ludzkiego, ustawodawca nie mógł zapomnieć o usankcjonowaniu 

takiego zachowania. W Kodeksie karnym z 6 czerwca 1997 roku4 nie znajdziemy 

odpowiednika regulacji zawartej w art. 147 k.k. z 1969 roku5, który w § 2 stanowił, 

iż: „Tej samej karze podlega, kto w stanie nietrzeźwości podejmuje inne niż wymie-

nione w § 1 czynności zawodowe, których pełnienie w takim stanie może narazić na 

bezpośrednie niebezpieczeństwo życie lub zdrowie ludzkie albo mienie w znacznych 

rozmiarach”6. Przepis ten został pominięty przy uchwalaniu obowiązującej ustawy 

karnej z powodu zbyt nikłego zastosowania w orzecznictwie. Nie oznacza to jednak, 

że tak istotna, jakby się wydawało zwłaszcza w ostatnim czasie, kwestia została przez 

polskiego ustawodawcę pominięta. Przepis o podobnym brzmieniu i istocie obowią-

zywał bowiem już dużo wcześniej, z tym że jako wykroczenie. Art. 70 § 2 k.w. brzmi 

następująco: „Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi zachowania trzeźwo-

ści znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub innej podob-

nie działającej substancji lub środka i podejmuje w tym stanie czynności zawodowe 

lub służbowe”.

Podmiotem tego czynu zabronionego może być każdy człowiek zdolny do pono-

szenia odpowiedzialności za wykroczenie. Może je zatem popełnić osoba, która 

podejmuje czynności zawodowe lub służbowe w stanie po użyciu alkoholu, środka 

odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka, a więc także 

2 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, Dz. U. Nr 12, poz. 114 ze zm.
3 Kodeks Etyki Lekarskiej przyjęty w 1991 r. podczas Nadzwyczajnego II Krajowego Zjazdu Izb 

Lekarskich ze zm.
4 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.
5 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny, Dz. U. Nr 13, poz. 94 ze zm.
6 § 1 tego artykułu stanowił: „Kto w stanie nietrzeźwości pełni czynności związane bezpośred-

nio z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu pojazdów, podlega karze pozbawienia wolności do 

lat 2, ograniczenia wolności albo grzywny”.
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lekarz, zarówno umyślnie w obu postaciach zamiaru, jak i nieumyślnie. Jak wskazuje 

A. Gubiński, w odniesieniu do czynu sankcjonowanego w § 2 nieumyślność będzie 

miała miejsce, gdy sprawca, podejmując czynności zawodowe, nie zdaje sobie sprawy, 

że znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, ponieważ pił alkohol poprzedniego dnia 

i nie wie, iż pewna jego ilość jest jeszcze w jego organizmie, choć powinien był to 

przewidzieć i miał taką możliwość7.

Przedmiotem ochrony w przytoczonym wyżej przepisie jest m.in. bezpieczeństwo 

ludzi przed naruszeniami spowodowanymi poprzez wykonywanie przez daną osobę 

czynności służbowych lub zawodowych w opisanym stanie, a w przypadku lekarza 

również zdrowie i życie pacjenta. Nie ma bowiem wątpliwości, że wszelkie czynności 

medyczne wiążą się z tak dużą odpowiedzialnością, iż wymagają ogromnej precyzji. 

Ponadto Kodeks etyki lekarskiej, który co prawda nie należy do źródeł prawa sensu 
stricto, ale w pewnym sensie obliguje lekarzy do działania zgodnie z prawem8, wska-

zuje w art. 64, że w czasie wykonywania swej pracy lekarz musi zachować trzeźwość 

i nie podlegać działaniu jakichkolwiek środków uzależniających. Podmiot wykrocze-

nia z art. 70 § 2 podejmuje czynności zawodowe lub służbowe wbrew obowiązkowi 

zachowania trzeźwości, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurza-

jącego lub innej podobnie działającej substancji lub środka. To podjęcie czynności 

zawodowych przez lekarza ma miejsce np. w chwili, gdy rozpoczyna on przyjmowa-

nie pacjentów w poradni lub w momencie rozpoczęcia dyżuru na oddziale w szpi-

talu. Istotne jest, aby pamiętać, że chodzi tutaj nie o moment stawienia się w miejscu 

pracy, lecz o samo jej rozpoczęcie.

Powinno się w tym miejscu zastanowić, czym są owe czynności zawodowe. 

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego9, dotyczącą wykładni m.in. art. 147 § 2 k.k., 

z 1969 roku należy przyjąć, że użyte w nim sformułowanie „inne niż w § 1 czynno-

ści zawodowe” oznacza takie czynności zawodowe, które są wykonywane odpłatnie 

w ramach stosunku pracy, umowy-zlecenia czy umowy o dzieło. Ponadto Sąd Naj-

wyższy podkreślił: „Dyspozycja art. 147 § 2 k.k. nie uzależnia karalności wykonywa-

nia czynności zawodowych w stanie nietrzeźwości od stopnia ich złożoności czy od 

poziomu wymaganych kwalifi kacji. Mogą to być zatem zarówno czynności wyma-

gające określonej wiedzy, praktycznego przygotowania czy przyuczenia do zawodu, 

jak i – ze względu na ich prosty i nieskomplikowany charakter – wymagające jedynie 

pewnych cech osobistych czy właściwości fi zycznych. Nie ma żadnych przeszkód, 

7 J. Piórkowska-Flieger [w:] T. Bojarski, A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-Flieger, 

M. Szwarczyk, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2013, s. 234; A. Gubiński, Prawo wykro-
czeń, Warszawa 1995, s. 286-287.

8 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 kwietnia 2008 r., SK 16/07, OTK-A 2008, 

nr 3, poz. 45: „Postanowienia KEL, ujęte w izolacji od właściwych przepisów ustawowych, 

należą bowiem do odrębnego porządku normatywnego (deontologicznego) i uzyskują wa-

lor prawny w obszarze prawa powszechnie obowiązującego właśnie ze względu na ustawę 

o izbach lekarskich i w zakresie określonym przez jej przepisy (…)”.
9 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 1986 r., VI KZP 35/86, OSNKW 1987, nr 3-4, 

poz. 21.
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aby wykładnię przepisu art. 147 § 2 k.k. z 1969 roku w zakresie pojęcia czynności 

zawodowych zastosować do obowiązującego obecnie art. 70 § 2 k.w.

Regulacja zawarta w tym przepisie zawiera jeszcze jedno pojęcie wymagające głęb-

szego objaśnienia. W pierwotnej wersji art. 70 § 2 k.w. ustawodawca użył terminu 

„w stanie wskazującym na użycie alkoholu lub podobnie działającego środka”, 

jednak w wyniku nowelizacji zmienił je na określenie „w stanie po użyciu alkoholu, 

środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka”. Aby 

odpowiednio zdefi niować to pojęcie, należy się odwołać do ustawy z 26 października 

1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi10, zgodnie 

z którą stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie 

wynosi lub prowadzi do:

1) stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo

2) obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Wyznaczenie dolnej i górnej granicy w poszczególnych stanach trzeźwości wydaje 

się błędem ze strony ustawodawcy, ponieważ może prowadzić do absurdalnej, non-

sensownej interpretacji, że stan nietrzeźwości może nastąpić przed stanem po użyciu 

alkoholu. Dlatego też za zdecydowanie trafny należy uznać pogląd Sądu Najwyż-

szego stwierdzający, że stan po użyciu alkoholu po przekroczeniu pewnej określonej 

granicy przechodzi w stan nietrzeźwości, co nie oznacza, że przestaje być stanem po 

użyciu alkoholu11. W ustawie z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii12 

ustawodawca odpowiedział na pytanie, czym jest środek odurzający. Jest to każda 

substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działająca na ośrodkowy 

układ nerwowy, określona w wykazie środków odurzających stanowiącym załącznik 

nr 1 do ustawy. Natomiast w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 

2003 roku13 znajduje się wykaz środków działających podobnie do alkoholu. Należą 

do nich: opiaty, amfetamina i jej analogi, kokaina, tetrahydrokanabinole, benzodia-

zepiny oraz barbiturany.

Za wykroczenie opisane w art. 70 § 2 k.w. ustawodawca przewiduje możliwość 

zastosowania dwóch rodzajów kar – kary aresztu lub grzywny14. Zgodnie z art. 19 

k.w. kara aresztu trwa od 5 do 30 dni i wymierza się ją w dniach. W doktrynie 

przyjmuje się, iż jest to najłagodniejsza z form pozbawienia wolności, ale nie może 

być ona jednak wymierzona w przypadku, gdy warunki osobiste sprawcy uniemoż-

10 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoho-

lizmowi, Dz. U. Nr 35, poz. 230 ze zm.
11 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 czerwca 2002 r., I KZP 14/02, Prok. I Pr. – wkł. 

2002, nr 9, poz. 16; W. Jankowski [w:] T. Grzegorczyk (red.), W. Jankowski, M. Zbrojewska, 

Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2013, s. 319.
12 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze 

zm.
13 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu środków dzia-

łających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich 

obecność w organizmie, Dz. U. Nr 116, poz. 1104 ze zm.
14 Ustawodawca wskazuje w § 2, że kara za popełnienie tego wykroczenia wymierzana jest zgod-

nie z § 1.



71

Odpowiedzialność lekarza za wykonywanie czynności zawodowych…

liwiają odbycie tej kary (art. 26 k.w.). Trzeba tu w szczególności mieć na względzie 

stan zdrowia sprawcy wykroczenia, a zwłaszcza jego trwałe kalectwo. Zastrzeżenie 

ustawy, że nie należy wymierzać kary aresztu (…), nie powinno być rozumiane ściśle 

dosłownie. Teoretycznie każdego człowieka można umieścić w celi zakładu karnego 

niezależnie od jego stanu zdrowia. Postanowienia art. 26 k.w. w tej mierze trzeba 

rozumieć odpowiednio szerzej, z uwzględnieniem aspektu humanitarnego, społecz-

nego. Warunki osobiste to poza stanem zdrowia sprawcy wykroczenia także warunki 

rodzinne (…)15. Ponadto ustawodawca wskazuje w art. 35 k.w., że jeżeli w przepisie 

oprócz aresztu przewidziano jeszcze inną karę, to areszt można zastosować tylko 

wtedy, gdy sprawca popełnił wykroczenie umyślnie, a zarazem za jego orzeczeniem 

przemawia waga czynu lub okoliczności sprawy świadczą o demoralizacji sprawcy, 

albo sposób jego działania zasługuje na szczególne potępienie. Natomiast kara 

grzywny wymierzana jest w wysokości od 20 do 5000 złotych, chyba że ustawa 

stanowi inaczej (art. 24 §1 k.w.). Art. 24 § 3 k.w. nakazuje przy jej wymierzaniu brać 

pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe 

i możliwości zarobkowe. Na mocy nowelizacji kodeksu wykroczeń z 1998 roku16 

dodano do art. 70 k.w. § 3, który zezwala na zastosowanie wobec sprawcy wykrocze-

nia z art. 70 § 1 i 2 k.w. środka karnego w formie podania orzeczenia do wiadomości 

publicznej w szczególny sposób. Art. 31 k.w. wskazuje, że istnieje możliwość zasto-

sowania tego środka, jeżeli może to mieć znaczenie wychowawcze. To ogłoszenie 

orzeczenia w szczególny sposób polega na jego upublicznieniu w zakładzie pracy, 

na uczelni, w miejscu zamieszkania skazanego bądź w innym właściwym miejscu 

lub w inny stosowny sposób. Istnieje również możliwość obciążenia kosztami za to 

ogłoszenie ukaranego.

III. Art. 70 § 2 k.w. a narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia
lub zdrowia człowieka

W doktrynie trwa spór w kwestii zbiegu przepisów art. 70 § 2 k.w. i art. 160 

§ 2 k.k., który dotyczy chwili narażenia na niebezpieczeństwo przez lekarza, wypeł-

niającego znamiona wyżej wymienionego wykroczenia podległych mu pacjentów. 

T. Sroka zwraca uwagę na błąd, jaki popełnił Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy 

w Krakowie podczas rozpatrywania sprawy lekarki pełniącej dyżur w stanie nie-

trzeźwości na trzech oddziałach17. Została ona oskarżona o narażenie na niebezpie-

czeństwo utraty życia lub zdrowia 45 pacjentów, będących pod jej opieką w czasie 

15 T. Bojarski [w:] T. Bojarski, A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-Flieger, M. Szwarczyk, Kodeks 
wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2013, s. 77.

16 § 3 został dodany do art. 70 k.w. w drodze nowelizacji dokonanej w związku z wejściem w ży-

cie ustawy z dnia 28 sierpnia 1998 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń, ustawy – Kodeks 

postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń, 

ustawy – Kodeks pracy i niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 113, poz. 717.
17 Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie z dnia 25 listopada 2005 r., 

II K 377/05/K; T. Sroka, Odpowiedzialność karna za niewłaściwe leczenie, Warszawa 2013, s. 129.
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pełnienia dyżuru. Sąd ostatecznie skazał oskarżoną na mocy art. 160 § 2 k.k. 

T. Sroka nie zgadza się z tą interpretacją oraz zwraca uwagę na indywidualny charakter 

i znamię bezpośredniości tego przestępstwa. Ma ono charakter indywidualny, musi 

więc grozić określonej osobie lub konkretnej grupie osób, z tym że nie może się ono 

zamienić w przestępstwo powszechne (taki czyn sankcjonuje bowiem art. 164 k.k.). 

Sąd Najwyższy w wyroku z 2011 roku stwierdza ponadto, że: „dla realizacji znamion 

przestępstwa określonego w art. 160 § 1 k.k. konieczna jest indywidualizacja osób 

pokrzywdzonych, co oznacza, że konieczne jest wykazanie konkretnych osób, którym 

w wyniku działania (lub zaniechania) sprawcy groziło bezpośrednie niebezpieczeństwo 

ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia. Nie jest natomiast niezbędne usta-

lenie tożsamości tych osób”18. Według prof. Andrzeja Zolla bezpośredniość niebez-

pieczeństwa należy wiązać nie tyle z bliskością czasową skutku mogącego nastąpić 

w związku z rozwojem sytuacji; chodzi tu o taki stan, gdy nieuchronnym następstwem 

dalszego rozwoju sytuacji, bez konieczności pojawienia się jakichś nowych czynników 

„dynamizujących”, jest niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia19. Zdanie to podzielił 

w wyroku z 2003 roku Sąd Apelacyjny w Katowicach20, który stwierdził, że: „Na grun-

cie omawianego przepisu chodzi wyłącznie o takie działania, które stwarzają konkretne, 

realne i natychmiastowe zagrożenie dla życia ofi ary. Pojęcie «bezpośrednie» wyklucza 

natomiast możliwość objęcia nim takich przypadków, w których niebezpieczeństwo 

wprawdzie istnieje, ale jego realizacja zależy od ewentualnych dalszych działań sprawcy 

bądź innych osób. W takim razie ten stan bezpośredniości niebezpieczeństwa powo-

duje, że do zaistnienia określonego skutku nie są potrzebne żadne dodatkowe ele-

menty wywołujące to niebezpieczeństwo”. W związku z tym T. Sroka twierdzi, że co 

do zasady fakt pozostawania na oddziale lekarza będącego pod wpływem alkoholu 

czy też wykonywania przez niego w takim stanie czynności leczniczych nie może być 

uznany za sam skutek w postaci stanu bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia 

lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Innego zdania jest J. Zajdel, która stwierdziła, że 

typowym przykładem zaistnienia skutku z art. 160 k.k. jest wykonanie zabiegu lekar-

skiego przez lekarza znajdującego się pod wpływem alkoholu21. Odnosząc się do przy-

toczonych wyżej poglądów, pragnę na początku zauważyć, że nie ma wątpliwości, iż 

w sytuacji bezpośredniego narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego 

uszczerbku na zdrowiu pacjenta przez lekarza zastosowanie będzie miał przepis § 2 

art. 160 k.k. Dopuścić się tego czynu zabronionego może bowiem tylko i wyłącznie 

osoba, na której ciąży szczególny obowiązek opieki. Źródłem tego obowiązku jest 

art. 2 k.k., który dotyczy osoby, na której ciążył prawny, szczególny obowiązek zapo-

biegnięcia skutkowi, tzw. gwaranta. Nie ma wątpliwości, że do takiej kategorii osób 

18 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 2011 r., II KK 177/11, BPK 2012, nr 1, poz. 1.2.4. 

[w:] T. Sroka, Odpowiedzialność karna za niewłaściwe leczenie, Warszawa 2013, s. 130.
19 M. Mozgawa (red.), M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, Kodeks karny. Komentarz, 

Warszawa 2013, s. 370.
20 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 marca 2003 r., II AKa 18/03, KZS nr 7-8 

poz. 69.
21 J. Zajdel, Prawo w medycynie dla lekarzy specjalności zawodowych, Łódź 2008, s. 214-215; [w:] 

T. Sroka, Odpowiedzialność karna za niewłaściwe leczenie, Warszawa 2013, s. 131-132.
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zalicza się w polskim ustawodawstwie m.in. lekarza. Pozostaje jednak jeszcze pytanie, 

kiedy ma miejsce bezpośrednie narażenie pacjenta na niebezpieczeństwo utraty życia 

albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, czy następuje ono w chwili rozpoczęcia przez 

lekarza wykonywania czynności zawodowych w stanie po użyciu alkoholu, środka odu-

rzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka, czy też muszą zajść 

jakieś dodatkowe przesłanki. Zgodnie z rozumieniem pojęcia bezpośredniości przez 

prof. Andrzeja Zolla należy przyjąć, że narażenie pacjenta na bezpośrednie niebez-

pieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie ma miejsca już 

poprzez samo rozpoczęcie wykonywania czynności zawodowych, a dopiero w chwili 

wystąpienia określonej sytuacji. Nie oznacza to jednak, że dzieje się tak zawsze. Jeżeli 

lekarz znajdujący się w opisanym wyżej stanie fi zjologicznym podczas przyjmowania 

w przychodni jednego z pacjentów zaniechałby, z powodu swojego stanu, skierowania 

go na badanie ratujące w konsekwencji jego życie, to należałoby przyjąć, iż narażenie 

na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nastąpiło 

już w momencie rozpoczęcia przez lekarza wykonywania czynności zawodowych. Nie 

wystąpił bowiem żaden dodatkowy czynnik, mający wpływ na taki rozwój wydarzeń. 

Dlatego w mojej ocenie kwestię zakwalifi kowania czynu z art. 160 § 2 k.k. należy roz-

patrywać in concreto.

IV. Odpowiedzialność cywilna lekarza za spowodowane szkody

Ze stawieniem się przez lekarza do pracy w stanie po użyciu alkoholu, środka 

odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka wiąże się niekiedy 

również odpowiedzialność cywilna. Ma ona miejsce wówczas, gdy w wyniku wypeł-

nienia przez lekarza znamion wykroczenia opisanego w art. 70 § 2 k.w., nastąpił jakiś 

negatywny skutek, za którego spowodowanie grozi odpowiedzialność karna. W art. 415 

k.c.22 ustawodawca zawarł ogólną zasadę odpowiedzialności za wyrządzenie szkody dru-

giej osobie oraz obowiązek jednoczesnego jej naprawienia. Zastrzegł również, że jeżeli 

ktoś wyrządza drugiemu krzywdę, będąc w stanie zakłócenia czynności psychicznych 

wskutek użycia napojów odurzających albo innych podobnych środków, to mimo 

wyłączenia świadomego powzięcia decyzji obowiązany jest do naprawienia szkody, 

chyba że stan tego zakłócenia został wywołany nie z jego winy. Jeżeli więc lekarz 

świadomie rozpoczął wykonywanie swoich czynności zawodowych w stanie po użyciu 

alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka, 

w wyniku czego wystąpiła określona szkoda, to ma on obowiązek jej naprawienia. 

Jeżeli nastąpiło uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, naprawienie szkody 

obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty (art. 444 k.c.). Należy w tym miej-

scu wyjaśnić, czym jest owe uszkodzenie ciała oraz rozstrój zdrowia. Pierwszy termin 

oznacza takie przypadki naruszenia integralności fi zycznej człowieka, które polegają 

na zniszczeniu (zerwaniu ciągłości) jego tkanek lub organów (np. rany, pozbawienie 

22 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.
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części ciała)23. Natomiast rozstrój zdrowia polega na wywołaniu dysfunkcji organizmu 

człowieka przez doprowadzenie do zakłócenia funkcjonowania jego poszczególnych 

układów i systemów (np. układu pokarmowego, systemu nerwowego)24. Poszkodo-

wany przez lekarza pacjent może żądać od niego przekazania mu określonej sumy 

potrzebnej na pokrycie kosztów leczenia, a jeżeli stał się on inwalidą, również sumy 

potrzebnej na koszty przygotowania do nowego zawodu. Ma on również prawo do 

otrzymywania renty od sprawcy szkody, jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub 

częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub 

zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość. Sąd może także zdecydować o przy-

znaniu poszkodowanemu odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem zadośćuczynienia za 

doznaną krzywdę. Jeżeli poszkodowany pacjent wskutek doznania uszkodzenia ciała 

lub wywołania u niego rozstroju zdrowia w wyniku popełnienia przez lekarza wykro-

czenia z art. 70 § 2 k.w. zmarł, to zobowiązany do naprawienia szkody powinien 

zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł (art. 446 k.c.). Na mocy § 3 

i 4 art 446 k.c. sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego 

stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie 

ich sytuacji życiowej, a także odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego 

za doznaną krzywdę. Sąd Najwyższy w wyroku z 1969 roku25 stwierdził ponadto, że 

jeżeli członek rodziny dozna na skutek silnego wstrząsu psychicznego, spowodowa-

nego tragiczną śmiercią osoby najbliższej, znaczniejszych zmian w stanie zdrowia, to 

zachodzą przesłanki do zasądzenia na jego rzecz odszkodowania przewidzianego w art. 

446 § 3 k.c. Tak więc odpowiedzialność ponoszona przez lekarza za wykonywanie 

czynności zawodowych w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub innej 

podobnie działającej substancji lub środka na mocy przepisów kodeksu cywilnego 

niesie za sobą poważne obciążenia, chroniąc przy tym silnie poszkodowanego pacjenta 

i jego rodzinę.

V. Odpowiedzialność pracownicza lekarza

Z wypełnieniem przez lekarza znamion wykroczenia opisanego w art. 70 § 2 

kodeksu wykroczeń wiąże się odpowiedzialność pracownicza, opisana w Kodeksie 

pracy26. W art. 100 k.p. ustawodawca wskazuje, jakie są podstawowe obowiązki pra-

cownika. Musi on m.in. wykonywać swoją pracę sumiennie i starannie, przestrze-

gać regulaminu pracy, przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, dbać 

o dobro zakładu pracy, a także chronić jego mienie. Ustawodawca zastrzega także 

w § 2 art. 108 k.p., że za stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spo-

żywanie alkoholu w czasie pracy pracodawca może również zastosować karę pie-

23 A. Olejniczak, Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2010, 

s. 476.
24 Ibidem.
25 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 maja 1969 r., II CR 114/69, OSNC nr 7-8, poz. 129.
26 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Dz. U. Nr 24, poz. 141 ze zm.
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niężną. Wyjaśnienia wymaga tu sformułowanie terminu: stan nietrzeźwości. Zgodnie 

z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stan nietrzeź-

wości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

1) stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo

2) obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Oznacza to, iż oprócz odpowiedzialności karnej za dokonanie takiego czynu 

zabronionego pracodawca może wobec lekarza zastosować także karę upomnienia, 

karę nagany lub karę pieniężną na mocy przepisów Kodeksu pracy. Dość istotnym 

błędem ustawodawcy jest pominięcie w przepisie wykroczenia pracowniczego, pole-

gającego na stawieniu się do pracy pod wpływem środka odurzającego oraz innych 

podobnie działających substancji lub środków. Nie ulega przecież wątpliwości, że 

wykonywanie czynności zawodowych po zastosowaniu takich środków przez pra-

cownika powoduje dość znaczne zagrożenie dla bezpieczeństwa jego i pozostałych 

zatrudnionych osób. Odbiegając od braków ustawodawczych, należy jeszcze pamię-

tać, że aby sprawca tego czynu zabronionego mógł ponieść odpowiedzialność pra-

cowniczą na mocy przepisów Kodeksu pracy, musi pozostawać w stosunku pracy. 

Tak więc jeżeli lekarz na dyżurze w szpitalu będzie wykonywał swoje czynności 

zawodowe w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie 

działającej substancji lub środka, to za swój czyn poniesie odpowiedzialność pra-

cowniczą na kanwie przepisów Kodeksu pracy. Jeżeli jednak lekarz wykonywałby te 

czynności zawodowe w prywatnym gabinecie lekarskim, którego jest właścicielem, 

to przepisy niniejszej ustawy nie będą miały zastosowania. W przypadku jednak 

pierwszej z opisanych sytuacji, odpowiedzialność lekarza za stawienie się do pracy 

w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy może pociągać za 

sobą dużo dalej idące środki. Kodeks pracy przewiduje albowiem obok art. 108 § 2 

jeszcze dwie formy odpowiedzialności, które w przytoczonej sytuacji mogą doty-

czyć także lekarza. Pierwsza z nich to odpowiedzialność materialna pracowników 

za szkodę wyrządzoną pracodawcy, uregulowana w art. 114 k.p.27 Będzie ona miała 

miejsce np. gdy lekarz, który stawił się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spo-

żywa alkohol w trakcie wykonywania czynności zawodowych, zostanie lub nie 

pociągnięty do odpowiedzialności, ale jednocześnie informacja o jego zachowaniu 

wycieknie do mediów. Pracodawca może żądać odszkodowania od takiego pra-

cownika, argumentując swoje roszczenia utratą dobrego imienia, a w konsekwencji 

również pacjentów, co może być dotkliwe zwłaszcza w przypadku renomowanej, 

prywatnej kliniki. Drugą formą odpowiedzialności jest odpowiedzialność za mienie 

powierzone pracownikowi (art. 124 k.p.)28. Jeżeli lekarz stawi się do pracy w stanie 

27 Art. 114 k.p.: Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiąz-

ków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność ma-

terialną według zasad określonych w przepisach niniejszego rozdziału.
28 Art. 124 § 1 k.p.: Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia 

się:
 1) pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności,
 2) narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz 

odzież i obuwie robocze, odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu.
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nietrzeźwości lub w trakcie pełnienia obowiązków zawodowych będzie spożywał 

alkohol, w wyniku czego uszkodzi mienie np. w postaci jakiegoś aparatu do bada-

nia, to będzie odpowiadał w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu.

Należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Porównując art. 70 § 2 k.w. 

z art. 108 § 2 k.p. nie da się nie zauważyć pewnej różnicy w zawartych tam sformu-

łowaniach. W Kodeksie wykroczeń ustawodawca stanowi bowiem: „Tej samej karze 

podlega, kto (…) podejmuje w tym stanie czynności zawodowe lub służbowe”. 

Natomiast przepis Kodeksu pracy brzmi: „Za (…) stawienie się do pracy w stanie 

nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy (…)”. Tak więc, jeżeli lekarz 

będzie odpowiadał za powyższy czyn, to już w chwili samego stawienia się do 

zakładu pracy, w którym świadczy swoje czynności zawodowe, będzie podlegał 

odpowiedzialności na mocy art. 108 § 2 k.p. Nie musi on rozpocząć wykonywania 

swoich czynności zawodowych, liczy się tu bowiem sam fakt stawienia się zgod-

nie z przyjętymi uregulowaniami danego dnia o danej godzinie w miejscu pracy. 

Jednak odpowiedzialności karnej na mocy art. 70 § 2 k.w. podlegać będzie dopiero 

w chwili samego rozpoczęcia pracy, a nie w chwili przybycia do miejsca świadcze-

nia czynności zawodowych.

VI. Odpowiedzialność zawodowa lekarza

Za pełnienie obowiązków zawodowych w stanie po użyciu alkoholu, środka odu-

rzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka, lekarz ponosi także 

odpowiedzialność zawodową. Zgodnie ze wspomnianym już Kodeksem etyki lekar-

skiej, każdy lekarz musi zachować trzeźwość w trakcie wykonywania swoich obowiąz-

ków oraz nie może podlegać działaniu jakichkolwiek środków uzależniających, ma 

służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu oraz strzec godności stanu lekarskiego i niczym jej 

nie splamić. Szereg ustaw przewiduje sankcje za niedotrzymanie powyższych zobo-

wiązań mimo złożonego przyrzeczenia. Jednym z takich aktów jest ustawa o izbach 

lekarskich z 2009 roku29, na mocy której lekarz odpowiada za tzw. przewinienie 

zawodowe, czyli naruszenie zasad etyki lekarskiej. Postępowanie w tej sprawie toczy 

się niezależnie od postępowania karnego lub postępowania dyscyplinarnego dotyczą-

cego tego samego czynu i obejmuje 4 etapy:

1) czynności sprawdzające;

2) postępowanie wyjaśniające;

3) postępowanie przed sądem lekarskim;

4) postępowanie wykonawcze.

Na podstawie przepisów tej ustawy może odpowiadać każdy lekarz, który 

posiada prawo do wykonywania zawodu i dopuścił się przewinienia. Zgodnie z art. 

56 ustawy, stronami postępowania są: poszkodowany, lekarz, któremu przypisuje 

się działanie niezgodne z przepisami, a także rzecznik odpowiedzialności zawodo-

wej. Ostatni z nich po zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu wyjaśnia-

29 Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, Dz. U. Nr 219, poz. 1708 ze zm.
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jącym decyduje o wydaniu postanowienia o przedstawieniu lekarzowi zarzutów, 

jeżeli stwierdzi, że są ku temu odpowiednio silne podstawy. Sprawy w przedmio-

cie odpowiedzialności zawodowej lekarzy rozpoznają okręgowe sądy lekarskie 

i Naczelny Sąd Lekarski. Właściwy do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji 

jest okręgowy sąd lekarski izby lekarskiej, której obwiniony jest członkiem w chwili 

wszczęcia postępowania (art. 78). W art. 83 ustawodawca przewiduje 7 form kar, 

jakie sąd może zastosować w stosunku do oskarżonego o przewinienie lekarza. 

Są to: upomnienie, nagana, kara pieniężna, zakaz pełnienia funkcji kierowniczych 

w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat, 

ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na okres od sześ-

ciu miesięcy do dwóch lat, zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od 

roku do pięciu lat, pozbawienie prawa wykonywania zawodu. Sąd lekarski może 

również zarządzić opublikowanie orzeczenia w biuletynie okręgowej izby lekar-

skiej, której obwiniony jest członkiem, jeżeli zastosuje wobec niego karę inną niż 

upomnienie, nagana, kara pieniężna. Ogłoszenie orzeczenia sądu lekarskiego jest 

jawne. Do 2010 roku w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy obo-

wiązywało Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej30, ale zostało ono 

uchylone przez ustawę o izbach lekarskich.

VII. Wnioski

Kwestia odpowiedzialności lekarza za wykroczenia, które mogą godzić w dobra 

pacjenta, jest niezwykle istotna i powinna być jak najlepiej dopracowa przez usta-

wodawcę. Należy się zastanowić, czy usunięcie z Kodeksu karnego przepisu art. 

147 § 2 nie było błędem. Nie ma bowiem wątpliwości, że opisane przeze mnie 

zachowanie lekarza przystępującego do wykonywania czynności zawodowych jest 

wysoce naganne i powinno być napiętnowane. Biorąc pod uwagę doniesienia 

z ostatnich lat, jakoby lekarze w placówkach w całej Polsce dokonywali w stanie 

po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji 

lub środka, czynności leczniczych polegających nie tylko na przyjmowaniu pacjen-

tów w poradniach, wykonywaniu badań, ale nawet na przeprowadzaniu operacji, 

koniecznością wydaje się ponowne wprowadzenie tego przepisu do obowiązującej 

ustawy karnej. Są to bowiem sytuacje, które zagrażają zdrowiu i życiu czasem nawet 

większej liczby osób. Dlatego więc uważam, że bez względu na odpowiedzialność 

lekarza na kanwie art. 160 § 2 k.k., ten czyn powinien być zdecydowanie surowiej 

karany. Co do odpowiedzialności cywilnej i zawodowej, wydaje się, iż środki, jakie 

mogą być wykorzystane do ukarania lekarza, który dopuszcza się wykroczenia 

z art. 70 § 2 k.w., w wystarczającym stopniu chronią poszkodowanych i przyszłych 

pacjentów. W przypadku lekarzy pozostających w stosunku pracy zauważyć można 

jedno niedopatrzenie ustawodawcy, polegające na braku uwzględnienia w art. 108 

30 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 września 1990 r. w sprawie 

postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy, Dz. U. Nr 69, poz. 406.
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§ 2 k.p. karalności stawienia się na miejsce wykonywania swoich obowiązków zawo-

dowych w stanie po użyciu środka odurzającego lub innej podobnie działającej 

substancji lub środka. Z uwagi na zagrożenie, jakie może zostać wywołane tą sytua-

cją, należałoby uzupełnić regulację dotyczącą odpowiedzialności pracowniczej o tę 

okoliczność.
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LIABILITY OF A MEDICAL PRACTITIONER FOR CONDUCTING MEDICAL 
ACTIVITIES UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL, DRUGS OR OTHER 

SIMILARLY WORKING INTOXICANTS

Summary

The article has the task of directing the doctors’ attention to the issues associated 

with the responsibility for the petty offence sanctioned in the art. 70 § 2 of Code 

of Petty Offences, consisting of performing professional activities by them while 

intoxicated. Due to changes in this aspect after passing the Criminal Procedure 

Code in 1997, the author of the article is analyzing the provisions sanctioning this 

act in the present, describes its traits, shows under which circumstances the medical 

practitioner can be brought to justice pursuant to this provision. The author in his 

digressions is also concentrating on crucial elements of the civil liability associated 

with committing this petty offence by the doctors.
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