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Aktualne unormowanie ustawowe o lekarzu s¹dowym
Current legislation on medical forensic expert
DANUTA HAJDUKIEWICZ
Z Kliniki Psychiatrii S¹dowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

STRESZCZENIE
Cel. Zapoznanie lekarzy z nowymi ustawowymi unormowaniami powo³ywania lekarzy do pe³nienia czynnoci lekarzy s¹dowych, jedynie uprawnionych do usprawiedliwiania niestawiennictwa z powodu choroby na wezwanie organu prowadz¹cego postêpowanie karne lub cywilne.
Pogl¹dy. Unormowania obecne zdecydowanie ró¿ni¹ siê od przepisów zawartych w uprzednio wydawanych rozporz¹dzeniach Ministra
Sprawiedliwoci. Obecnie uprawnienia wykonywania czynnoci lekarza s¹dowego maj¹ jedynie ci lekarze, z którymi prezes s¹du okrêgowego zawrze umowê. Wybiera ich z listy kandydatów rekomendowanych przez okrêgow¹ radê lekarsk¹. Przepisy dotycz¹ce nabywania
i utraty prawa do wykonywania czynnoci lekarza s¹dowego k³ad¹ najwiêkszy nacisk na niekaralnoæ, brak postêpowañ karnych lub
zwi¹zanych z zastrze¿eniami do pe³nionego zawodu lekarza, a przy uzasadnionych w¹tpliwociach co do rzetelnoci ich pracy (wydawanych zawiadczeñ) prezes s¹du okrêgowego rozwi¹zuje umowê ze skutkiem natychmiastowym.
Wnioski. Znajomoæ unormowañ, nawet krytykowanych, ale obowi¹zuj¹cych, jest istotna dla wszystkich lekarzy, aby nie wchodzili
w kompetencje lekarza s¹dowego, a dla lekarzy s¹dowych, by wykonuj¹c rzetelnie sw¹ pracê, domagali siê jej poszanowania.
SUMMARY
Objectives. To acquaint physicians with new legal acts appointing physicians to act as forensic experts, the only body authorized to grant
a certificate of illness to account for non-appearance at court of a party summoned by the authority competent to pursuit penal or civil
proceedings.
Review. Current legislation definitely differs from the regulations issued previously by the Minister of Justice. At present the only physicians qualified to act as forensic experts are those selected from a list of candidates recommended by the Regional Medical Council and
contracted by the Chairman of the Regional Court. In the regulations concerning the acquirement and loss of the right act as a forensic
medical expert the main emphasis is laid on the candidates non-punishability, his not being subjected to penal proceedings or charged of
gross medical negligence. In case of reasonable doubts concerning reliability of the physicians professional activity (medical certificates
issued), the Chairman of the Regional Court breaks the contract with immediate effect.
Conclusions. The knowledge of the current legislation, even if criticized, but still in force, is crucial for all physicians so that they would
not infringe competences of the forensic physician, as well as for the latter so that they could insist on respectful treatment of their honest work.
S³owa kluczowe: ustawa o lekarzu s¹dowym / prawo
Key words:
The Medical Forensic Expert Act / legislation

Dotychczasowe unormowania prawne dotycz¹ce usprawiedliwiania niestawiennictwa z powodu choroby na wezwanie organu procesowego uczestników postêpowania regulowane by³y odpowiednimi rozporz¹dzeniami ministrów:
sprawiedliwoci, obrony narodowej i zdrowia w 1970 r. [1],
sprawiedliwoci i zdrowia w 1998 r. [2] oraz tylko ministra
sprawiedliwoci w 2003 r. [3], które jednak ogó³owi lekarzy
ró¿nych specjalnoci, tak¿e psychiatrów, nie by³y znane.
Skutkowa³o to wystawianiem zawiadczeñ przez lekarzy do
tego nieuprawnionych, a ich treæ powodowa³a: z jednaj
strony wyd³u¿anie postêpowañ s¹dowych, z drugiej strony
stawianie lekarzom-autorom nieuprawnionych zawiadczeñ
zarzutów powiadczenia przez nich nieprawdy. W wywiadzie dla S³u¿by Zdrowia z 11 wrzenia 2006 r. p. Beata
Kempa, ówczesny viceminister sprawiedliwoci [4] stwierdzi³a, ¿e prace legislacyjne nad ustaw¹ o lekarzu s¹dowym
spowodowa³a ocena istniej¹cej praktyki s¹dowej. Minister
Sprawiedliwoci dostrzeg³ tak¹ potrzebê i b³yskawicznie
zareagowa³ na zdarzaj¹ce siê patologie. Doda³a, ¿e dotych-

czasowy sposób powo³ywania lekarzy s¹dowych na podstawie rozporz¹dzenia z 2003 r. [3] nie gwarantuje ich
odpowiedzialnoci i rzetelnoci przy wystawianiu zawiadczeñ. W 2005 r. w Postêpach Psychiatrii i Neurologii swoje
krytyczne uwagi dotycz¹ce tego rozporz¹dzenia przedstawi³a Hajdukiewicz [5], dotyczy³y one jednak g³ównie sposobu jego wydania (m.in. bez porozumienia z Ministrem
Zdrowia) i jego treci, która odbiega³a od zaleceñ przepisów kodeksu postêpowania karnego [6] na ten temat.
PRZEPISY OGÓLNE
Cel ustawy i zakres dzia³ania:
Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu s¹dowym
(Dz. U. nr 123, poz. 849) [7] podnios³a rangê dotychczasowych przepisów, powoduj¹c jednoczenie zmiany w szeregu innych obowi¹zuj¹cych ju¿ ustaw (bêdzie o tym mowa
przy omawianiu rozdzia³u 5-tej ustawy).
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Celem ustawy jest ustalenie przepisów dotycz¹cych potrzeby usprawiedliwiania niestawiennictwa z powodu choroby, na wezwanie lub zawiadomienie s¹du lub organu prowadz¹cego postêpowanie karne, zwanych dalej «organami
uprawnionymi», w postêpowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.  kodeks postêpowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z pón. zm.) [8] oraz
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  kodeks postêpowania
karnego (Dz. U. nr 89, poz. 555 z pón. zm.) [6], stron, ich
przedstawicieli ustawowych, pe³nomocników, wiadków,
oskar¿onych, obroñców i innych uczestników postêpowania,
zwanych dalej «uczestnikami postêpowania»(art. 1 ust. 2.).
Do osób pozbawionych wolnoci nie stosuje siê przepisów ustawy, ich niestawiennictwo z powodu choroby reguluj¹ odrêbne przepisy (art. 1 ust. 3).
Prawo do wystawiania zawiadczeñ potwierdzaj¹cych
zdolnoæ albo niezdolnoæ do stawienia siê na wezwanie
organu uprawnionego uczestników postêpowania z powodu
choroby ma jedynie lekarz s¹dowy na obszarze w³aciwym
dla danego s¹du okrêgowego (art. 2 ust. 2). Lekarzem s¹dowym w rozumieniu ustawy jest lekarz, z którym prezes
s¹du okrêgowego zawar³ umowê o wykonywanie czynnoci
lekarza s¹dowego (art. 2 ust. 1). Ust. 3 dodaje, ¿e lekarz
s¹dowy wykonuj¹c swe czynnoci, korzysta z ochrony
prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
Art. 115 § 13 k.k. [9] stwierdza, ¿e funkcjonariuszem
publicznym jest:
1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
2) pose³, senator, radny;
2a) pose³ do Parlamentu Europejskiego;
3) sêdzia, ³awnik, prokurator, notariusz, komornik, kurator s¹dowy, osoba orzekaj¹ca w sprawach o wykroczenia lub organach dyscyplinarnych dzia³aj¹cych na
podstawie ustawy;
4) osoba bêd¹ca pracownikiem administracji rz¹dowej,
innego organu pañstwowego, lub samorz¹du terytorialnego, chyba, ¿e pe³ni wy³¹cznie czynnoci
us³ugowe, a tak¿e inna osoba w zakresie, w którym
uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych;
5) osoba bêd¹ca pracownikiem kontroli pañstwowej lub
organu kontroli samorz¹du terytorialnego, chyba, ¿e
pe³ni wy³¹cznie czynnoci us³ugowe;
6) osoba zajmuj¹ca kierownicze stanowisko w innej instytucji pañstwowej;
7) funkcjonariusz organu powo³anego do ochrony bezpieczeñstwa publicznego albo funkcjonariusz S³u¿by Wiêziennej;
8) osoba pe³ni¹ca czynn¹ s³u¿bê wojskow¹.
Mo¿na s¹dziæ, ¿e lekarza s¹dowego nale¿a³oby zaliczyæ
do osób wymienionych w pkt. 3, ale nie jest to jasne, bo
ustawa o lekarzu s¹dowym, wprowadzaj¹c zmiany w obowi¹zuj¹cych przepisach nie odwo³a³a siê w tej kwestii do
kodeksu karnego.
Liczbê lekarzy s¹dowych dla obszaru w³aciwoci s¹du
okrêgowego okrela prezes tego s¹du, maj¹c na wzglêdzie
dostêpnoæ do lekarza s¹dowego (art. 3). Uprawnienia prezesa s¹du okrêgowego przys³uguj¹ prezesowi wojskowego
s¹du okrêgowego, podobnie jak uprawnienia prokuratora
przys³uguj¹ prokuratorowi wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury (art. 4).
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Przepisy ustawy wskazuj¹ (art. 1 ust.1):
1) warunki i tryb nabywania i utraty prawa do wykonywania czynnoci lekarza s¹dowego;
2) zasady wykonywania czynnoci lekarza s¹dowego;
3) zasady finansowania czynnoci lekarza s¹dowego.
Nabywanie i utrata prawa do wykonywania
czynnoci lekarza s¹dowego
Kandyduj¹cy na to stanowisko lekarz musi spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki, przewidziane w art. 5 ust.1:
1) posiadaæ prawo wykonywania zawodu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
2) mieæ pe³n¹ zdolnoæ do czynnoci prawnych;
3) nie byæ karanym za przestêpstwo lub przestêpstwo
skarbowe;
4) mieæ nieposzlakowan¹ opiniê;
5) uzyskaæ rekomendacjê okrêgowej rady lekarskiej;
6) posiadaæ tytu³ specjalisty lub specjalizacjê I lub
II stopnia.
Ust. 2 ucila, ¿e lekarzem s¹dowym nie mo¿e zostaæ
lekarz, wobec którego prowadzone jest postêpowanie:
1) o przestêpstwo cigane z oskar¿enia publicznego lub
przestêpstwo skarbowe;
2) zwi¹zane z niedostatecznym przygotowaniem zawodowym;
3) w przedmiocie niezdolnoci do wykonywania zawodu ze wzglêdu na stan zdrowia.
Wyboru lekarza s¹dowego dokonuje prezes s¹du okrêgowego. Zgodnie z art. 6 ust.1 prezes s¹du okrêgowego sk³ada
pisemny wniosek do w³aciwej okrêgowej rady lekarskiej
o przekazanie mu listy kandydatów na lekarzy s¹dowych,
(okrelaj¹c ich liczbê w danej specjalnoci). Okrêgowa rada
lekarska w ci¹gu 90 dni sporz¹dza listê kandydatów, do³¹cza
ich rekomendacjê i przekazuje prezesowi s¹du okrêgowego
(art. 6 ust. 2). Z tej listy kandydatów na lekarzy s¹dowych
prezes dokonuje wyboru lekarzy, z którymi zamierza zawrzeæ
umowê (art. 6 ust. 3). Przed jej zawarciem prezes przeprowadza rozmowê z kandydatem, w czasie której jest zobowi¹zany
do poinformowania go o przepisach w zakresie usprawiedliwiania niestawiennictwa uczestników postêpowania, zarówno w postêpowaniu cywilnym jak i karnym. lekarz natomiast
sk³ada pisemne owiadczenie o znajomoci tych przepisów
(art. 6 ust. 4), a ponadto sk³ada prezesowi, co nastêpuje:
1) owiadczenie, ¿e jest wiadomy odpowiedzialnoci
karnej za powiadczenie w dokumencie nieprawdy;
2) owiadczenie, ¿e nie jest prowadzone przeciwko niemu postêpowanie o przestêpstwo cigane z oskar¿enia publicznego lub przestêpstwo skarbowe;
3) zawiadczenie o niekaralnoci.
Wykazy lekarzy s¹dowych
Ka¿dy prezes s¹du okrêgowego prowadzi wykaz lekarzy
s¹dowych dla obszaru w³aciwoci tego s¹du (art. 7 ust. 1).
Wykaz zawiera (art. 7 ust. 2):
1) imiê i nazwisko lekarza s¹dowego wraz z numerem
telefonu;
2) numer prawa wykonywania zawodu;
3) informacjê o specjalizacji (raczej odpowiednie zawiadczenie  D.H.);
4) termin rozpoczêcia i zakoñczenia wykonywania czynnoci lekarza s¹dowego;
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5) miejsce, dni i godziny przyjêæ.
Prezes s¹du okrêgowego przekazuje tak sporz¹dzony
wykaz (art. 7 ust. 3):
1) prezesom s¹dów rejonowych;
2) prezesom s¹dów apelacyjnych;
3) Pierwszemu Prezesowi S¹du Najwy¿szego;
4) prokuraturze;
5) komendom i komisariatom policji;
6) innym organom uprawnionym do prowadzenia dochodzeñ;
7) okrêgowej radzie adwokackiej;
8) radzie okrêgowej izby radców prawnych dla obszaru
danego s¹du okrêgowego.
Lekarz s¹dowy ma obowi¹zek niezw³ocznie zg³osiæ prezesowi s¹du okrêgowego zmiany danych zamieszczonych
w wykazie (art. 7 ust. 4), a prezes s¹du okrêgowego dokonuje zmian w wykazie i przekazuje wymienionym w ust. 3
podmiotom.
Art. 8 ust.1 nakazuje informacje o miejscach, dniach
i godzinach przyjêæ lekarzy s¹dowych, wraz z ich imieniem
i nazwiskiem oraz numerem telefonu wywieszaæ na tablicach
og³oszeñ w siedzibach wymienionych w art. 7 ust. 3 podmiotów, a tak¿e w miejscach wykonywania zawodu lekarza przez
lekarzy s¹dowych. Jakkolwiek wykazy s¹ w formie pisemnej, to art. 8 ust. 2 dopuszcza dodatkowe ich udostêpnienie
w formie elektronicznej na ogólnodostêpnej stronie internetowej s¹du okrêgowego. Prezes s¹du okrêgowego przesy³a
wykazy w³aciwej okrêgowej radzie lekarskiej (art. 8 ust. 3).
Utrata prawa do wykonywania czynnoci
lekarza s¹dowego:
Art. 9 ust. 1 zobowi¹zuje okrêgow¹ radê lekarsk¹ do
niezw³ocznego przekazania prezesowi s¹du okrêgowego
informacji, które mog¹ mieæ wp³yw na wykonywanie czynnoci lekarza s¹dowego, a w szczególnoci o:
1) podjêtych uchwa³ach o pozbawieniu prawa wykonywania zawodu;
2) zawieszeniu prawa wykonywania zawodu albo;
3) ograniczeniu prawa wykonywania okrelonych czynnoci medycznych; b¹d
4) zakoñczonych lub prowadzonych postêpowaniach
karnych; lub
5) dotycz¹cych odpowiedzialnoci zawodowej.
Równie¿ lekarz s¹dowy ma obowi¹zek poinformowania prezesa s¹du okrêgowego, ¿e nie spe³nia warunków
przewidzianych w art. 5 ust.1 pkt. 13, oraz w art. 5 ust. 2
(a o tym mówi art. 9 ust. 2).
Po takiej informacji prezes s¹du okrêgowego rozwi¹zuje
umowê o wykonywanie czynnoci lekarza s¹dowego ze skutkiem natychmiastowym i informuje o tym okrêgow¹ radê
lekarsk¹ (art. 9 ust. 3). Prezes s¹du okrêgowego mo¿e tak¿e
rozwi¹zaæ umowê o pracê ze skutkiem natychmiastowym,
gdy powzi¹³ uzasadnione w¹tpliwoci, co do rzetelnoci
wystawianych przez lekarza s¹dowego zawiadczeñ (art. 10).
ZASADY WYKONYWANIA
CZYNNOCI LEKARZA S¥DOWEGO
Wystawianie zawiadczeñ
Zgodnie z treci¹ art. 11 (ale tak¿e ogólnie przyjêtymi
zasadami), lekarz s¹dowy wystawia zawiadczenie po
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uprzednim osobistym zbadaniu uczestnika postêpowania
i po zapoznaniu siê z dostêpn¹ dokumentacj¹ lekarsk¹.
Czyni to na podstawie umowy o wykonywanie czynnoci lekarza s¹dowego, w miejscach, dniach i godzinach
w niej uzgodnionych (art. 12 ust. 1). W³aciwy do tych
czynnoci jest lekarz s¹dowy objêty wykazem lekarzy s¹dowych dla obszaru s¹du okrêgowego, w³aciwego dla miejsca
pobytu uczestnika postêpowania, (art. 12 ust. 2). Je¿eli stan
zdrowia uczestnika postêpowania uniemo¿liwia mu stawienie siê na badania, wtedy lekarz s¹dowy czynnoci te przeprowadza w miejscu pobytu tej osoby (art. 12 ust. 3), natomiast je¿eli uczestnik postêpowania przebywa w szpitalu,
hospicjum stacjonarnym lub innym zak³adzie opieki zdrowotnej, przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia
wymaga udzielania ca³odobowych wiadczeñ zdrowotnych
w odpowiednio urz¹dzonym sta³ym pomieszczeniu, lekarz
s¹dowy mo¿e wydaæ zawiadczenie na podstawie udostêpnionej dokumentacji, bez osobistego badania, a przyczynê
tego odnotowuje w zawiadczeniu (art. 12 ust. 4). Zawiadczenie mo¿e byæ wystawione dopiero po okazaniu lekarzowi s¹dowemu wezwania lub zawiadomienia organu uprawnionego, b¹d po z³o¿eniu owiadczenia o otrzymaniu
wezwania lub zawiadomienia oraz po okazaniu dokumentu potwierdzaj¹cego to¿samoæ uczestnika (art. 13).
Ustawa w art. 14 ust. 1 zobowi¹zuje uczestnika postêpowania do przed³o¿enia lekarzowi s¹dowemu posiadanej
dokumentacji medycznej z przebiegu swego leczenia, za
w ust. 2 zobowi¹zuje zak³ady opieki zdrowotnej do niezw³ocznego udostêpnienia lekarzowi s¹dowemu dokumentacjê medyczn¹ takiej osoby.
Rejestr lekarza s¹dowego:
Lekarz s¹dowy prowadzi rejestr wystawionych zawiadczeñ (art. 15 ust. 1), w formie pisemnej, odrêbnie na ka¿dy
rok kalendarzowy (art. 15 ust. 2). W rejestrze na górze ka¿dej wype³nionej strony umieszczone jest nazwisko lekarza
s¹dowego, wskazany s¹d okrêgowy, w którego obszarze
dzia³a oraz okrelenie roku kalendarzowego (ust. 3), natomiast na dole ka¿da strona jest podpisywana przez lekarza
s¹dowego i opatrzona jego piecz¹tk¹ (ust. 4).
Wpis do rejestru obejmuje (zgodnie z art. 15 ust. 5):
1) kolejny numer wystawionego zawiadczenia;
2) datê wystawienia zawiadczenia;
3) nazwisko i imiona uczestnika postêpowania oraz numer PESEL lub datê urodzenia  w przypadku braku
numeru PESEL;
4) nazwê organu uprawnionego, który wystawi³ wezwanie lub zawiadomienie i sygnaturê akt sprawy;
5) numer statystyczny choroby zgodny z Miêdzynarodow¹ Statystyczn¹ Klasyfikacj¹ Chorób i Problemów Zdrowotnych;
6) potwierdzenie zdolnoci albo niezdolnoci stawienia
siê na wezwanie albo zawiadomienia;
7) okrelenie przyczyny odst¹pienia od osobistego badania uczestnika postêpowania w przypadku, o którym
mowa w art. 12 ust. 4;
8) nazwê i adres podmiotu, w którym lekarz s¹dowy
zapozna³ siê z dokumentacj¹ medyczn¹ uczestnika
postêpowania lub który udostêpni³ tê dokumentacjê;
9) informacjê o kosztach dojazdu do uczestnika postêpowania w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 3.
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Do rejestru maj¹ zastosowanie przepisy o ochronie danych osobowych (art. 15 ust. 6), natomiast ust. 7 zobowi¹zuje Ministra Sprawiedliwoci, do okrelenia w drodze
rozporz¹dzenia, wzór zawiadczenia wystawianego przez
lekarza s¹dowego, uwzglêdniaj¹c dane z rejestru a tak¿e
wzór rejestru wystawionych zawiadczeñ.
Rejestr, o którym mowa, lekarz s¹dowy ma obowi¹zek:
1) udostêpniæ na ¿¹danie prezesa s¹du okrêgowego, s¹du
lub prokuratora (art. 16 ust. 1);
2) po zakoñczeniu roku kalendarzowego lub w razie
rozwi¹zania umowy o wykonywaniu czynnoci lekarza s¹dowego  przekazaæ niezw³ocznie do w³aciwego s¹du okrêgowego (art. 16 ust. 2).
Rejestr jest przechowywany we w³aciwym s¹dzie okrêgowym przez 15 lat, licz¹c od koñca roku kalendarzowego,
w którym nast¹pi³o przekazanie (art. 16 ust. 3).
Art. 17 w ust. 1 stwierdza, ¿e organ uprawniony mo¿e
podj¹æ niezbêdne czynnoci sprawdzaj¹ce dla zweryfikowania rzetelnoci zawiadczenia. W przypadku w¹tpliwoci, co
do rzetelnoci zawiadczenia organ uprawniony niezw³ocznie zawiadamia w³aciwego prezesa s¹du okrêgowego, prokuraturê i okrêgow¹ radê lekarsk¹ (art. 17 ust. 2). Wreszcie
prokurator niezw³ocznie zawiadamia prezesa s¹du okrêgowego o wszczêciu i ukoñczeniu postêpowania przeprowadzonego na podstawie informacji uzyskanej od organu
uprawnionego (art. 17 ust. 3).
ZASADY FINANSOWANIA
WYSTAWIANIA ZAWIADCZEÑ
Lekarzowi s¹dowemu przys³uguje wynagrodzenie za
ka¿de wydane zawiadczenie (art. 18 ust. 1). Wtedy, gdy
musi on dojechaæ do miejsca pobytu uczestnika postêpowania, przys³uguje mu zwrot kosztów dojazdu na takich
zasadach, jakie dotycz¹ pracowników pañstwowych lub
samorz¹dowych jednostek sfery bud¿etowej z tytu³u podró¿y s³u¿bowej na obszarze kraju (art. 18 ust. 2). Koszty,
o których mowa w ust. 1 i 2, s¹ finansowane z bud¿etu pañstwa z tej czêci, której dysponentem jest Minister Sprawiedliwoci, a w przypadku s¹dów wojskowych  Minister
Obrony Narodowej (art. 18 ust. 3). Minister Sprawiedliwoci zosta³ zobowi¹zany (art. 18 ust. 4), aby w porozumieniu z ministrami Obrony Narodowej i w³aciwym do
spraw zdrowia okreli³, w drodze rozporz¹dzenia, wysokoæ stawki kwotowej i tryb finansowania wynagrodzenia
wskazanego w ustêpie 1 oraz kosztów wskazanych w ust. 2
maj¹c na uwadze zakres czynnoci wykonywanych przez
lekarzy s¹dowych, a tak¿e wzór zestawienia wymienionych
zawiadczeñ.
Kolejny art. 19 w ust. 1 stwierdza, ¿e prezes s¹du okrêgowego, na wniosek organu uprawnionego wstrzymuje wyp³atê wynagrodzenia:
1) w razie uzasadnionych w¹tpliwoci co do rzetelnoci zawiadczenia wystawionego przez lekarza s¹dowego;
2) je¿eli zawiadczenie nie zawiera wszystkich wymaganych elementów.
Organ uprawniony niezw³ocznie informuje prezesa s¹du
okrêgowego o ustaniu lub potwierdzeniu okolicznoci skutkuj¹cych wstrzymaniem wynagrodzenia (art. 19 ust. 2). Tak-
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¿e art. 20 potwierdza, ¿e za wystawienia zawiadczenia potwierdzaj¹cego nieprawdê (co do okolicznoci usprawiedliwiaj¹cej niestawiennictwo) wynagrodzenie nie przys³uguje.
ZMIANY W PRZEPISACH OBOWI¥ZUJ¥CYCH
Kodeks postêpowania cywilnego [8] dotychczas nie zawiera³ ¿adnych odniesieñ do lekarza s¹dowego, chocia¿
przewidywa³ kary za nieusprawiedliwione niestawiennictwo wiadka (art. 274 § 1 k.p.c.), bieg³ego (art. 287 k.p.c.),
na potrzebê odpowiednich unormowañ zwraca³a uwagê
Hajdukiewicz [5]. Aktualnie art. 21 Ustawy o lekarzu s¹dowym wprowadza do rozdzia³u 3 tego kodeksu, zatytu³owanego Rozprawa nowy artyku³ 2141. Dotychczas figurowa³ art. 214 (nadal obowi¹zuj¹cy):
Rozprawa ulega odroczeniu, je¿eli s¹d stwierdzi nieprawid³owoæ w dorêczeniu wezwania albo je¿eli nieobecnoæ strony jest wywo³ana nadzwyczajnym wydarzeniem lub inn¹ znan¹ s¹dowi przeszkod¹, której nie
mo¿na przezwyciê¿yæ.
Nowy, dodany art. 2141 brzmi nastêpuj¹co:
§ 1. Usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby stron, ich przedstawicieli ustawowych, pe³nomocników, wiadków i innych uczestników postêpowania,
wymaga przedstawienia zawiadczenia potwierdzaj¹cego niemo¿noæ stawienia siê na wezwanie lub zawiadomienie s¹du, wystawionego przez lekarza s¹dowego.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje siê do osób pozbawionych
wolnoci, których usprawiedliwienie niestawiennictwa
z powodu choroby reguluj¹ odrêbne przepisy.
W Ustawie o zak³adach opieki zdrowotnej [11] nowe
brzmienie otrzyma³ art. 18 w ust. 3 pkt. 4 (wprowadzone
art. 22 Ustawy o lekarzu s¹dowym). Mianowicie art. 18
w ust. 1 zobowi¹zuje zak³ad opieki zdrowotnej do prowadzenia dokumentacji medycznej osób korzystaj¹cych z jego
wiadczeñ zdrowotnych, a ust. 3 wymienia, komu tê dokumentacjê zobowi¹zany jest udostêpniæ i pkt. 4 wymienia:
ministrowi w³aciwemu do spraw zdrowia, s¹dom, prokuratorom, lekarzom s¹dowym oraz s¹dom i rzecznikom odpowiedzialnoci zawodowej, w zwi¹zku z prowadzonym
postêpowaniem.
Art. 23 wprowadza zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty [12] w artyku³ach 40 i 50. I tak,
w art. 40, który w ust. 1 mówi o obowi¹zku zachowania
w tajemnicy informacji uzyskanych w zwi¹zku z wykonywanym zawodem, w ust. 2 wskazuje 7 punktów dotycz¹cych okolicznoci, w których ten przepis nie obowi¹zuje.
Ustawa o lekarzu s¹dowym nakazuje po pkt. 7 kropkê zast¹piæ przecinkiem i dodaæ pkt. 8, który brzmi: zachodzi
potrzeba przekazania niezbêdnych informacji o pacjencie
lekarzowi s¹dowemu.
Druga zmiana dotyczy art. 50, mówi¹cego o mo¿liwych
okolicznociach wykonywania indywidualnej praktyki lekarskiej i w 17 ustêpach wymienia, jakie wymagania lekarz
musi spe³niaæ. Art. 23 ustawy o lekarzu s¹dowym dodaje
ustêp 18 o brzmieniu: wykonywanie funkcji lekarza s¹-
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dowego w rozumieniu Ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r.
o lekarzu s¹dowym (DZ. U. nr 123, poz. 849) nie jest indywidualn¹ praktyk¹ lekarsk¹ lub indywidualn¹ specjalistyczn¹ praktyk¹ lekarsk¹.
Art. 24 omawianej ustawy wprowadzi³ zmiany w kodeksie postêpowania karnego [6] w art. 117 i w art. 618.
W rozdziale 13: Porz¹dek czynnoci procesowych art. 117
reguluje sprawê stawiennictwa osób uprawnionych do wziêcia udzia³u w czynnoci procesowej (§ 1), skutków ich niestawiennictwa dla czynnoci procesowych (§ 2). Nowelizacja kodeksu postêpowania karnego z 2003 r. doda³a § 2a,
dotycz¹cy usprawiedliwiania nieobecnoci z powodu choroby uczestników postêpowania na podstawie zawiadczenia,
wystawionego przez uprawnionego lekarza, potwierdzaj¹cego niemo¿noæ stawienia siê na wezwanie lub zawiadomienie organu prowadz¹cego postêpowanie (odst¹piono wtedy
od terminu lekarza s¹dowego, u¿ywaj¹c bardzo d³ugiej
jego nazwy). Obecnie § 2a otrzyma³ inne brzmienie:
§ 2a. Usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu
choroby oskar¿onych, wiadków, obroñców, pe³nomocników i innych uczestników postêpowania, których
obecnoæ by³a obowi¹zkowa lub którzy wnosili o dopuszczenie do czynnoci, bêd¹c uprawnionymi do wziêcia w niej udzia³u, wymaga przedstawienia zawiadczenia potwierdzaj¹cego niemo¿noæ stawienia siê na
wezwanie lub zawiadomienie organu prowadz¹cego postêpowanie, wystawionego przez lekarza sadowego.
Bez zmian pozosta³ § 3, który mówi o obowi¹zkowej
obecnoci przy czynnoci procesowej strony, obroñcy lub
pe³nomocnika.
Paragraf 4 zosta³ uchylony, co t³umaczy to, i¿ zobowi¹zywa³ on Ministra Sprawiedliwoci, aby w porozumieniu
z ministrem w³aciwym do spraw zdrowia, w drodze rozporz¹dzenia okreli³ warunki i tryb usprawiedliwiania
niestawiennictwa z powodu choroby i sposób wyznaczania
lekarzy uprawnionych do wystawiania zawiadczeñ potwierdzaj¹cych niemo¿noæ stawiennictwa na wezwanie
organu procesowego  gdy¿ obecnie jest to okrelone w ustawie o lekarzu s¹dowym. Niepokoi jednak pominiêcie koñcowej treci uchylonego § 4, mówi¹cej o tym, ¿e dla osoby
badanej przeprowadzenie badania i wystawienie zawiadczenia jest nieodp³atne. Na ten temat aktualna ustawa nie
wypowiada siê.
Uchylaj¹c § 4 do art. 117 dodano § 5, który stwierdza,
¿e przepisów § 2a nie stosuje siê do osób pozbawionych
wolnoci, gdy¿ ich nieobecnoæ reguluj¹ odrêbne przepisy.
Druga zmiana wprowadzona do kodeksu postêpowania
karnego dotyczy art. 618, wskazuj¹cego wydatki Skarbu
Pañstwa. W § 1 pkt. 9 otrzymuje brzmienie: nale¿noci
bieg³ych lub instytucji wyznaczonych do wydania opinii
lub wystawienia zawiadczenia, w tym koszty wystawienia
zawiadczenia przez lekarza s¹dowego.
Art. 25 Ustawy o lekarzu s¹dowym dodaje w kodeksie
karnym wykonawczym unormowanie dla osób pozbawionych wolnoci:
Art. 115a § 1. Osobie pozbawionej wolnoci, w razie
choroby uniemo¿liwiaj¹cej stawiennictwo w postêpowaniu prowadzonym przez s¹d lub organ prowadz¹cy

postêpowanie karne, na podstawie Kodeksu postêpowania karnego, w którym obecnoæ osoby pozbawionej
wolnoci by³a obowi¹zkowa lub gdy wnosi³a ona o dopuszczenie do czynnoci, bêd¹c uprawnion¹ do wziêcia
w niej udzia³u lub przez s¹d, na podstawie Kodeksu postêpowania cywilnego, zawiadczenie usprawiedliwiaj¹ce niestawiennictwo wystawia lekarz zak³adu opieki
zdrowotnej dla osób pozbawionych wolnoci.
§ 2. Minister Sprawiedliwoci, w porozumieniu z ministrem w³aciwym do spraw zdrowia, okreli, w drodze
rozporz¹dzenia, tryb wystawiania zawiadczenia potwierdzaj¹cego zdolnoæ albo niezdolnoæ stawiennictwa osoby pozbawionej wolnoci w przypadku choroby
na wezwanie lub zawiadomienie s¹du lub organu prowadz¹cego postêpowanie karne oraz sposób dorêczania zawiadczenia s¹dowi lub organowi prowadz¹cemu
postêpowanie karne, maj¹c na uwadze koniecznoæ
zapewnienia prawid³owego toku postêpowania oraz uwzglêdniaj¹c specyfikê opieki zdrowotnej w warunkach
izolacji wiêziennej.
Ostatni w tym rozdziale art. 26 wprowadza do Ustawy
o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych (z dnia 28 lipca
2005 r.) zmianê w art. 5 w ust. 1 w pkt. 9, mianowicie kropkê
zastêpuje rednikiem i dodaje pkt. 10 w brzmieniu: koszty
wystawienia zawiadczenia przez lekarza s¹dowego.
PRZEPISY PRZEJCIOWE I KOÑCOWE
Art. 27 stwierdza, ¿e dotychczasowe przepisy s¹ skuteczne do czasu wejcia w ¿ycie ustawy omawianej. Art. 28
zobowi¹zuje prezesa s¹du okrêgowego do sporz¹dzenie po
raz pierwszy wykazu lekarzy s¹dowych do dnia 31 grudnia
2007 r. Art. 29 stwierdza, ¿e ustawa wchodzi w ¿ycie 1 lutego 2008 r., z wyj¹tkiem art. art. 57 i 28, które wchodz¹
w ¿ycie z dniem 1 sierpnia 2007 r. Przypominam, art. 5
mówi, jakie warunki musi spe³niaæ kandydat na lekarza
s¹dowego; art. 6 o czynnociach prezesa s¹du okrêgowego
do uzyskania listy kandydatów od okrêgowej rady lekarskiej i o jego kontakcie z kandydatem do tej funkcji; art. 7
mówi o czynnociach prezesa s¹du okrêgowego zwi¹zanego
z prowadzeniem wykazu lekarzy s¹dowych.
KOMENTARZ
Lektura Ustawy o lekarzu s¹dowym przygnêbia i zniechêca do podejmowania siê tej funkcji, gdy¿ ustawodawca
podchodzi do ewentualnych kandydatów z ogromn¹ podejrzliwoci¹ i nieufnoci¹, jakby z góry zak³adaj¹c, ¿e lekarz
s¹dowy to potencjalny przestêpca, potwierdzaj¹cy w zawiadczeniach nieprawdê.
W 6 rozdzia³ach ustawy, obejmuj¹cych 29 artyku³ów,
jedynie 3 rozdzia³y (od 24, zawieraj¹ce 16 artyku³ów)
dotycz¹ warunków nabywania i utraty prawa do wykonywania czynnoci lekarza s¹dowego, zasad jego pracy i finansowanie jej. Po³owa z 16 artyku³ów  8  wi¹¿e siê z przewidywaniem karalnoci lekarza s¹dowego, postêpowaniem
o przestêpstwa z oskar¿enia publicznego lub przestêpstwa
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skarbowe, lub te¿ z postêpowaniem zwi¹zanym z niedostatecznym przygotowaniem zawodowym, a tak¿e przewiduje
czynnoci kontrolne i weryfikuj¹ce rzetelnoæ zawiadczeñ
wystawianych przez niego, odmowê zap³aty oraz niezw³oczne rozwi¹zanie z nim umowy, gdy tylko pojawi¹ siê
uzasadnione w¹tpliwoci, co do jego rzetelnoci (zatem
jeszcze nie ocenione przez s¹d).
Przywi¹zywanie tak du¿ej wagi do mo¿liwych w¹tpliwoci, co do rzetelnoci pracy tego lekarza, nie pozwoli³o
ustawodawcy na przyjêcie takich unormowañ powo³ywania
kandydata na lekarza s¹dowego i stawianie mu takich wymogów, aby to ju¿ one warunkowa³y prawid³owoæ jego pracy.
Porównuj¹c unormowania aktualnej ustawy z wczeniejszymi rozporz¹dzeniami Ministra Sprawiedliwoci (wydanymi po porozumieniach z ministrami Obrony Narodowej
i Zdrowia) zauwa¿a siê inne roz³o¿enie akcentów: rozporz¹dzenia k³ad³y nacisk na wiedzê, dowiadczenie i znajomoæ
przepisów niezdolnoci do pracy przez wykonuj¹cych te
czynnoci lekarzy, na ich presti¿ w rodowisku zawodowym
i mo¿liwoæ merytorycznej weryfikacji ich pracy  a zatem
na poczucie osobistej odpowiedzialnoci zawodowo-spo³ecznej; ustawa przypomina kandydatowi, ¿e zarówno jego
przesz³oæ jak teraniejszoæ nie mo¿e budziæ w¹tpliwoci,
co do jego rzetelnoci, ale te¿, ¿e bêdzie na ka¿dym kroku
kontrolowany, a efekty jego pracy weryfikowane i przez prezesa s¹du okrêgowego i przez organy uprawnione  a zatem
na poczucie odpowiedzialnoci karnej za sw¹ pracê.
Unormowania we wczeniejszych rozporz¹dzeniach
Ministra Sprawiedliwoci
1) Kandydatów na lekarzy s¹dowych wyznaczali kierownicy zak³adów opieki zdrowotnej, a wiêc ich zwierzchnicy, znaj¹cy ich wiedzê, umiejêtnoci i dowiadczenie
zawodowe, a tak¿e postawê etyczno-moraln¹;
2) byli to:
a) lekarze publicznych lub niepublicznych zak³adów
opieki zdrowotnej, którzy udzielali wiadczeñ medycznych na obszarze zamieszkiwania uczestników
postêpowania;
b) ordynatorzy oddzia³ów szpitalnych, w których uczestnicy przebywali na leczeniu;
c) lekarze udzielaj¹cy wiadczeñ medycznych w zak³adach opiekuñczo-leczniczych, pielêgnacyjno opiekuñczych, sanatoriów, prewentoriów i innych zak³adów
dla osób wymagaj¹cych wiadczeñ leczniczych ca³odobowych lub ca³odziennych.
3) rozporz¹dzenie z 1970 r. [1] zaleca³o, by funkcjê lekarza
s¹dowego obejmowali specjalici lub pe³ni¹cy funkcje:
inspektora do spraw orzecznictwa lekarskiego, ordynatora szpitala lub innego zak³adu opieki zdrowotnej
zamkniêtej, kierownika przychodni lub maj¹cy dowiadczenie w sprawach orzecznictwa o czasowej niezdolnoci do pracy, inwalidztwa lub orzecznictwa dla PZU;
skutkowa³o to:
a) zawarciem umowy o pracê z kierownikiem zak³adu
opieki zdrowotnej (inny ustrój, inna organizacja s³u¿by zdrowia), za wynagrodzeniem rycza³towym, zgodnym z ówczesnymi przepisami o uposa¿eniu lekarza
w spo³ecznej s³u¿bie zdrowia;
b) udostêpnieniem lokalu lekarzowi s¹dowemu;
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c) udostêpnieniem rodka lokomocji do odwiedzania
chorych w domu, lub zwrotem poniesionych kosztów podró¿y;
d) zaopatrzeniem w formularze zawiadczeñ (byæ mo¿e
i w ksi¹¿ki rejestrów);
e) pe³nym nadzorem nad dzia³alnoci¹ lekarza s¹dowego.
Uwaga! Rozporz¹dzenia z 1998 r. i 2003 r. [2, 3] milcza³y na temat odp³atnoci za pracê lekarza sadowego, natomiast rozporz¹dzenia z 1970 r. [1] i z 1998 r. [2] zawiera³y
stwierdzenia, ¿e zarówno badanie lekarza s¹dowego, jak
wydanie przez niego zawiadczenia usprawiedliwiaj¹cego
niestawiennictwo na wezwanie dla uczestnika postêpowania
by³y bezp³atne. Tej informacji nie zawiera³o rozporz¹dzenie
z 2003 r. [3], mimo, ¿e nakazywa³a to treæ art. 117 § 4 k.p.k.,
dotycz¹cego tych spraw, które ostatnio zosta³o uchylone.
Aktualne unormowania ustawowe
1) Lekarze chêtni do pe³nienia funkcji lekarza s¹dowego sami
zg³aszaj¹ sw¹ kandydaturê do okrêgowej rady lekarskiej,
która ich listê wraz z rekomendacjami przesy³a prezesowi s¹du okrêgowego. Rekomendacja dotyczy g³ównie
dotychczasowej ewentualnej karalnoci lub aktualnie tocz¹cych siê postêpowañ karnych lub zwi¹zanych z niedostatecznym przygotowaniem do zawodu lub niezdolnoci¹ do jego wykonywania z powodu choroby. Ma³o
prawdopodobne, by znajomoæ sylwetki zawodowo-moralnej by³a tak pe³na, jak bezporedniego zwierzchnika;
2) prezes s¹du okrêgowego z tej listy dokonuje wyboru
kandydatów i z ka¿dym z nich przeprowadza rozmowê,
w której zobowi¹zany jest poinformowaæ go o przepisach
w zakresie usprawiedliwiania niestawiennictwa uczestników w postêpowaniu karnym i cywilnym. Kandydat sw¹
znajomoæ tych przepisów potwierdza pisemnie;
3) przed zawarciem umowy kandydat sk³ada prezesowi
s¹du okrêgowego owiadczenia, ¿e: 1) jest wiadomy
odpowiedzialnoci karnej za powiadczenie nieprawdy;
2) nie jest prowadzone przeciwko niemu postêpowanie
o przestêpstwo z oskar¿enia publicznego lub przestêpstwo skarbowe; 3) zawiadczenie o niekaralnoci;
4) lekarzem s¹dowym pozostaje ten kandydat, który z prezesem s¹du okrêgowego zawar³ umowê o wykonywaniu
czynnoci lekarza s¹dowego (nie ma mowy o innym aktualnym jego zatrudnieniu, lub by móg³ to byæ ordynator oddzia³u szpitalnego, lub lekarza zak³adu wiadcz¹cego us³ugi lecznicze ca³odobowo lub ca³odziennie;
5) kandydat powinien posiadaæ 1) tytu³ specjalisty lub specjalnoæ I lub II stopnia, oraz nieposzlakowan¹ opiniê,
a ponadto mieæ 2) prawo wykonywania zawodu lekarza
w Rzeczypospolitej Polskiej, 3) pe³n¹ zdolnoæ do czynnoci prawnych, 4) niekaralnoæ za przestêpstwa z oskar¿enia publicznego i skarbowe; ponadto pe³nienie tej
funkcji uniemo¿liwia postêpowanie karne za przestêpstwa
jak wy¿ej, lub zwi¹zane z niedostatecznym przygotowaniem do zawodu lub z niezdolnoci¹ do wykonywania
zawodu ze wzglêdu na stan zdrowia.
6) kandydat zobowi¹zany jest wskazaæ siedzibê, dni i godziny wykonywania czynnoci lekarza s¹dowego. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e naczelna rada lekarska w Warszawie
og³aszaj¹c regulamin utworzenia listy kandydatów na
lekarza s¹dowego z dnia 21 wrzenia 2007 r., do listy

Aktualne unormowanie ustawowe o lekarzu s¹dowym

wymogów wymienionych w ustawie (art. 5), doda³a wymóg dysponowania pomieszczeniem, w którym bêdzie
wykonywa³ czynnoci lekarza s¹dowego [14].
7) Dane na temat odp³atnoci za pe³nienie funkcji lekarza
s¹dowego s¹ sk¹pe:
a) przys³uguje mu wynagrodzenie (tylko) za ka¿de wydane zawiadczenie (art. 18 ust.1);
b) oraz zwrot kosztów dojazdu do uczestnika na zasadach przepisów dla urzêdników pañstwowych z tytu³u
podró¿y s³u¿bowej;
c) koszty finansowane maj¹ byæ z bud¿etu pañstwa,
czêci, któr¹ dysponuje minister sprawiedliwoci;
d) okrelenie tych kosztów ma znaleæ siê w rozporz¹dzeniu ministra sprawiedliwoci, który po porozumieniu z ministrami Obrony Narodowej i d/s. zdrowia
ustali stawkê kwotow¹ i tryb finansowania wynagrodzenia za zawiadczenie oraz kosztów dojazdu (prezes s¹du okrêgowego w Siedlcach informowa³ pimie
do ORL w Warszawie, ¿e bêdzie to kwota 40,00 z³.
na zawiadczenie.
Czy bêdzie to wynagrodzenie adekwatne do obowi¹zków i zadañ lekarza s¹dowego?
Obowi¹zki:
 wynajêcie lokalu do pe³nienia obowi¹zków lekarza s¹dowego;
 pe³nienie dy¿urów w cile okrelonych siedzibach,
dniach i godzinach;
 wyjazdy do uczestników, których stan zdrowia nie
pozwala na przybycie do siedziby tego lekarza;
 wyjazdy do szpitali i innych zak³adów opieki zdrowotnej.
Zadania:
 zapoznanie siê z dokumentacj¹ lekarsk¹ uczestnika;
 osobiste zbadanie uczestnika;
 wystawienie zawiadczenia po zapoznaniu siê z odpowiednimi dokumentami (potwierdzeniem to¿samoci i wezwaniem lub powiadomieniem organu procesowego,
 odnotowanie wydanego zawiadczenia w rejestrze.
Wprawdzie w wypadku osób hospitalizowanych i przebywaj¹cych w innych zak³adach opieki zdrowotnej lekarz
s¹dowy mo¿e wydaæ zawiadczenie tylko na podstawie
dokumentacji lekarskiej i odnotowaæ przyczynê braku osobistego badania, ale ustawa nie okrela, jakie przyczyny
usprawiedliwiaj¹ brak badania. Czy wydanie zawiadczenia
jedynie na podstawie dokumentacji lekarskiej budzi wiêksze zaufanie, ni¿ wydanie zawiadczenia przez ordynatora
oddzia³u szpitalnego lub lekarza zak³adu opiekuñczego?
Ustawa nie przewiduje odp³atnoci za czas dy¿urowania
w siedzibie, dniach i godzinach wyznaczonych przez lekarza
s¹dowego, ani za czas stracony na dojazdy do uczestników.
W ustawie nie odnotowano tak¿e, ¿e czynnoci lekarza s¹dowego s¹ nieodp³atne dla uczestników postêpowania!
8) nie jest przewidziany w ustawie merytoryczny nadzór
nad prac¹ lekarza s¹dowego. Podlega on jedynie prezesowi s¹du okrêgowego i ewentualnie organowi uprawnionemu, mog¹cym ¿¹daæ do wgl¹du jego dokumentacji
celem weryfikacji, ale bêdzie to ocena prawników, a nie
medyków o odpowiedniej specjalizacji. Liczne uregulowania ustawowe maj¹ charakter kontroli tej pracy pod
k¹tem jej rzetelnoci:
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a) informacje mog¹ce mieæ wp³yw na wykonywanie
czynnoci lekarza s¹dowego (uchwa³y okrêgowej rady
lekarskiej o pozbawieniu lub zawieszeniu prawa
praktyki, wzglêdnie o ograniczeniu okrelonych czynnoci medycznych; zakoñczone lub prowadzone postêpowania karne lub dotycz¹ce odpowiedzialnoci
zawodowej. Do ich niezw³ocznego przekazania prezesowi s¹du okrêgowego ustawa zobowi¹zuje zarówno okrêgow¹ radê lekarsk¹ jak i lekarza s¹dowego
(art. 9 ust. 1 i 2);
b) W powy¿szych wypadkach prezes s¹du okrêgowego
rozwi¹zuje umowê z lekarzem sadowym ze skutkiem
natychmiastowym (art. 9 ust. 3);
c) Powziêcie uzasadnionych w¹tpliwoci, co do rzetelnoci zawiadczeñ lekarza s¹dowego pozwala prezesowi s¹du okrêgowemu na rozwi¹zanie z nim umowy
ze skutkiem natychmiastowym (art. 10);
d) W przypadkach wy¿ej wymienionych lub, gdy zawiadczenie nie zawiera wszystkich wymaganych
elementów wstrzymuje siê wynagrodzenie.
Uwagi podsumowuj¹ce
Prasa lekarska [13, 14, 15, 16] donosi, ¿e ustawa o lekarzu s¹dowym jest ogólnie krytykowana i wymaga nowelizacji [15]. W artykule z 13 lutego 2008, Hodor [16]
przywo³uje informacjê Biura Prasowego Ministerstwa Sprawiedliwoci stwierdzaj¹c¹, ¿e na potrzebn¹ dla ca³ej Polski
liczbê 7975 specjalistów, do dnia 1 lutego 2008 r. zg³osi³o
siê niepe³na 500 lekarzy i nie ze wszystkimi zawarto umowê. Wiadomo te¿, ¿e chêtnych do podjêcia siê czynnoci
lekarza s¹dowego jest niewielu. Warto chyba zauwa¿yæ, ¿e
w styczniowym (2008 r.) numerze miesiêcznika Okrêgowej
Izby Lekarskiej w Warszawie [14] znalaz³y siê ponowne
wyst¹pienia prezesów s¹dów okrêgowych w Warszawie,
Ostro³êce i P³ocku o spis kandydatów, ale z uwzglêdnieniem potrzeby, aby lekarze ci wykonywali zawód w publicznym lub niepublicznym zak³adzie opieki zdrowotnej,
albo w ramach praktyki lekarskiej (na terenie dzielnic Warszawa lub miejscowoci podwarszawskich, w powiatach
nale¿¹cych do okrêgów Ostro³êki i P³ocka).
Dodaæ nale¿y, ¿e na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwoci w ostatnim czasie zosta³y przedstawione nastêpuj¹ce projekty:
1. Rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia (bez
daty) 2007 r. w sprawie wzoru zawiadczenia wystawianego przez lekarza s¹dowego (wzór w za³. Nr 1) oraz
wzoru rejestru wystawianych zawiadczeñ (za³. Nr 2).
(Zastanawia, czy s³uszne jest odnotowywanie w zawiadczeniu kosztów dojazdu do uczestnika, skoro odpowiednia rubryka zawarta jest w rejestrze prowadzonym przez
tego lekarza).
2. Ustawy z dnia (bez daty) 2008 r. o zmianie ustawy
o lekarzu s¹dowym, która wprowadza do ustawy z dnia
15 czerwca 2007 r. art. 28a w nastêpuj¹cym brzmieniu:
Art. 28a. 1. W okresie do dnia 31 grudnia 2008 r. lekarzem s¹dowym w rozumieniu ustawy jest równie¿ inny
lekarz dopuszczony przez prezesa s¹du okrêgowego do
wykonywania czynnoci lekarza s¹dowego.
2. Dopuszczenie do wykonywania czynnoci lekarza s¹dowego odbywa siê na podstawie zarz¹dzenia prezesa
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s¹du okrêgowego, w przypadku niemo¿noci zawarcie
dostatecznej liczby umów o wykonywanie czynnoci
lekarza s¹dowego.
3. Do lekarza dopuszczonego do wykonywania czynnoci lekarza s¹dowego nie stosuje siê art. 5 ust. 1, art. 67
i art. 15.
Ta ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia, za wymienione w § 3 artyku³y dotycz¹: art. 5.1  warunków, które
musi spe³niaæ kandydat; art. 6  procedury zwi¹zanej z nabywaniem prawa wykonywania czynnoci lekarza s¹dowego;
art. 7  zwalnia prezesów s¹dów okrêgowych z czynnoci
zwi¹zanych z prowadzeniem wykazów lekarzy s¹dowych;
art. 15  zwalnia lekarzy od prowadzenia rejestrów. Nie jest
to zatem ustawa zmieniaj¹ca unormowania dotychczasowej,
a jedynie odraczaj¹ca jej obowi¹zywanie do koñca 2008 r.
W mojej ocenie Ustawa o lekarzu s¹dowym wymaga podstawowych zmian.
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