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OCENA ZDOLNOŚCI DO PRACYOCENA ZDOLNOŚCI DO PRACY  



Zakres opinii sądowoZakres opinii sądowo--lekarskich wydawanych dla potrzeb lekarskich wydawanych dla potrzeb 
postępowań przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych postępowań przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych 
obejmuje przede wszystkim:obejmuje przede wszystkim:  

 ustalenie związku pomiędzy nagłym zachorowaniem lub ustalenie związku pomiędzy nagłym zachorowaniem lub 
zgonem a warunkami pracy,zgonem a warunkami pracy,  

 ustalenie stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu z tytułu ustalenie stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu z tytułu 
wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,  

 ustalenie częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy ustalenie częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy 
zawodowej,zawodowej,  

 ustalenie częściowej lub całkowitej niezdolności do ustalenie częściowej lub całkowitej niezdolności do 
zarobkowania,zarobkowania,  

 ustalenie istnienia inwalidztwa wojennego, związanego z ustalenie istnienia inwalidztwa wojennego, związanego z 
represjami itp.represjami itp.  



USTAWA  z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych. (Dz.U.02.199.1673) 
Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:  
13) "uraz" - uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania 
czynnika zewnętrznego; 
Art. 3. 1. Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną 
zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:  
  1)  podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub 
poleceń przełożonych;  
  2)  podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz 
pracodawcy, nawet bez polecenia;  
  3)  w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między 
siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku 
pracy.  
2. Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń 
określonych w ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:  
  1)  w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w ust. 1, chyba 
że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w 
związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań; (…) 



USTAWA  jw. 
Art. 3. 2. Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń 
określonych w ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:  
  1)  w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w ust. 1, chyba 
że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w 
związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań; (…) 
3. Za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną 
zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia 
wypadkowego z danego tytułu podczas: 
[13 różnych okoliczności] 
4. Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła 
śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.  
5. Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło 
ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej 
lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje 
organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba 
psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, 
istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.  
6. Za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego 
samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby. 



KODEKS PRACY: 
Art. 2351. Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób 
zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z 
wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników 
szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem 
wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym”. 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych 
(Dz. U. Nr 105, poz. 869) 
§ 1. [Zakres regulacji]  
1. Rozporządzenie określa: 
1) wykaz chorób zawodowych;  
2) okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do 
rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu 
zawodowym; 
3) sposób i tryb postępowania dotyczący zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania 
chorób zawodowych; 
4) podmioty właściwe w sprawie rozpoznawania chorób zawodowych.  (…) 
§ 2. [Wykaz chorób] Wykaz chorób zawodowych wraz z okresem, w którym wystąpienie 
udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej 
pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym, określa załącznik do 
rozporządzenia. 



Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych 
Rozdział 3 – Niezdolność do pracy 
Art. 12. 
1. Niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która całkowicie lub 
częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia 
sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po 
przekwalifikowaniu. 
2. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do 
wykonywania jakiejkolwiek pracy. 
3. Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła 
zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji. 
  

NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY ZAROBKOWEJNIEZDOLNOŚĆ DO PRACY ZAROBKOWEJ  

≠≠  
NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY ZAWODOWEJNIEZDOLNOŚĆ DO PRACY ZAWODOWEJ  



Utrata zdolności do pracy może zaistnieć w formie:Utrata zdolności do pracy może zaistnieć w formie:  
 Częściowej lub całkowitej utraty zdolności do pracy zawodoweCzęściowej lub całkowitej utraty zdolności do pracy zawodowejj  tj. utraty tj. utraty 

(w znacznym stopniu lub całkowicie) zdolności do wykonywania pracy (w znacznym stopniu lub całkowicie) zdolności do wykonywania pracy 
zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami (w zakresie zawodu wyuczonego lub zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami (w zakresie zawodu wyuczonego lub 
wykonywanego). Przysługuje wtedy refundacja kosztów wykonywanego). Przysługuje wtedy refundacja kosztów 
przekwalifikowania i renta „wyrównująca” różnice zarobków pomiędzy przekwalifikowania i renta „wyrównująca” różnice zarobków pomiędzy 
zatrudnieniem podejmowanym przed zdarzeniem i po przekwalifikowaniu.zatrudnieniem podejmowanym przed zdarzeniem i po przekwalifikowaniu.  

 Całkowita utrata zdolności do pracyCałkowita utrata zdolności do pracy  (utrata zdolności do zarobkowania) (utrata zdolności do zarobkowania) 
tj. niezdolny do jakiejkolwiek pracy, nie wymagającej żadnych tj. niezdolny do jakiejkolwiek pracy, nie wymagającej żadnych 
szczególnych kwalifikacji szczególnych kwalifikacji ––  niezdolność do utrzymywania się „z pracy rąk”. niezdolność do utrzymywania się „z pracy rąk”. 
Wówczas przysługuje, wypłacana do końca życia, renta w wysokości równej Wówczas przysługuje, wypłacana do końca życia, renta w wysokości równej 
zarobkom osiąganym przed zdarzeniem.zarobkom osiąganym przed zdarzeniem.  

Warto pamiętać o tym, że zdolność do ewentualnego podjęcia pracy w Warto pamiętać o tym, że zdolność do ewentualnego podjęcia pracy w 
zakładzie pracy chronionej (np. przez osobę niewidomą) nie sprzeciwia się zakładzie pracy chronionej (np. przez osobę niewidomą) nie sprzeciwia się 
orzeczeniu całkowitej niezdolności do pracy. Praca w zakładzie pracy orzeczeniu całkowitej niezdolności do pracy. Praca w zakładzie pracy 
chronionej ma bowiem inny cel niż zarobkowanie (przede wszystkim chronionej ma bowiem inny cel niż zarobkowanie (przede wszystkim 
rehabilitację społeczną), a bez zapewnienia szczególnych warunków osoba rehabilitację społeczną), a bez zapewnienia szczególnych warunków osoba 
taka nie mogłaby konkurować z osobami zdrowymi na „normalnym” rynku taka nie mogłaby konkurować z osobami zdrowymi na „normalnym” rynku 
pracy.pracy.  



Ustawa jw.Ustawa jw.  
Art. 13. c.d.Art. 13. c.d.  
4. Zachowanie zdolności do pracy w warunkach określonych w 4. Zachowanie zdolności do pracy w warunkach określonych w 
przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych nie stanowi przeszkody do orzeczenia osób niepełnosprawnych nie stanowi przeszkody do orzeczenia 
całkowitej niezdolności do pracy.całkowitej niezdolności do pracy.  
5. W przypadku stwierdzenia naruszenia sprawności organizmu w 5. W przypadku stwierdzenia naruszenia sprawności organizmu w 
stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i 
pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb 
życiowych orzeka się życiowych orzeka się niezdolność do samodzielnej egzystencjiniezdolność do samodzielnej egzystencji. . 
Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.  



LekarzLekarz  możemoże  zostaćzostać  powołanypowołany  równieżrównież  dodo  dokonaniadokonania  
ocenyoceny  zdolnościzdolności  dodo  pracypracy  zarobkowejzarobkowej  osobyosoby  uchylającejuchylającej  sięsię  
odod  nałożonegonałożonego  nana  niąnią  obowiązkuobowiązku  utrzymaniautrzymania  (obowiązku(obowiązku  
alimentacyjnego),alimentacyjnego),  któraktóra  nienie  podejmująpodejmują  pracypracy..  

  

KODEKSKODEKS  KARNYKARNY  

  ArtArt..  209209..  §§  11..  KtoKto  uporczywieuporczywie  uchylauchyla  sięsię  odod  wykonaniawykonania  
ciążącegociążącego  nana  nimnim  zz  mocymocy  ustawyustawy  lublub  orzeczeniaorzeczenia  sądowegosądowego  
obowiązkuobowiązku  opiekiopieki  przezprzez  niełożenieniełożenie  nana  utrzymanieutrzymanie  osobyosoby  
najbliższejnajbliższej  lublub  innejinnej  osobyosoby  ii  przezprzez  toto  narażanaraża  jąją  nana  
niemożnośćniemożność  zaspokojeniazaspokojenia  podstawowychpodstawowych  potrzebpotrzeb  
życiowych,życiowych,  podlegapodlega  grzywnie,grzywnie,  karzekarze  ograniczeniaograniczenia  wolnościwolności  
alboalbo  pozbawieniapozbawienia  wolnościwolności  dodo  latlat  22..  



OCENA ZDOLNOŚCI DO PRACY ZAROBKOWEJ   OCENA ZDOLNOŚCI DO PRACY ZAROBKOWEJ     
  
ZDOLNOŚĆ DO PRACY ZAROBKOWEJ ZDOLNOŚĆ DO PRACY ZAROBKOWEJ jest to stan fizyczny jest to stan fizyczny 
człowieka umożliwiający mu wykonywanie pracy nie człowieka umożliwiający mu wykonywanie pracy nie 
wymagającej szczególnych umiejętności i wymagającej szczególnych umiejętności i przygotowania przygotowania ––  jest jest 
to przeciętna zdolność do pracy zarobkowej każdego zdrowego to przeciętna zdolność do pracy zarobkowej każdego zdrowego 
człowieka, bez względu na jego zawód („surowa” zdolność do człowieka, bez względu na jego zawód („surowa” zdolność do 
pracy zarobkowejpracy zarobkowej).).  
  
UTRATA ZDOLNOŚCI DO PRACY ZAROBKOWEJ tj. UTRATA ZDOLNOŚCI DO PRACY ZAROBKOWEJ tj. 
niezdolność do pracy może być:niezdolność do pracy może być:  

  całkowita lub częściowacałkowita lub częściowa  
  trwała lub czasowatrwała lub czasowa  



OCENA ZDOLNOŚCI DO PRACY ZAROBKOWEJ   OCENA ZDOLNOŚCI DO PRACY ZAROBKOWEJ     

CEL OGLĘDZIN CEL OGLĘDZIN ––  USTALENIE:USTALENIE:  

zdolności zdolności do pracy zarobkowej w określonym przez do pracy zarobkowej w określonym przez 
Prokuraturę czasie (w przeszłości), przy braku realizacji Prokuraturę czasie (w przeszłości), przy braku realizacji 
alimentacji,alimentacji,  

aktualnej aktualnej zdolności do pracy zarobkowej,zdolności do pracy zarobkowej,  

charakteru charakteru ewentualnej niezdolności do pracy zarobkowej ewentualnej niezdolności do pracy zarobkowej 
((trwała trwała ––  czasowa,czasowa,  całkowita całkowita ––  częściowaczęściowa),),  

w w pewnych przypadkach zdolności do pracy zawodowej (w pewnych przypadkach zdolności do pracy zawodowej (w 
wyuczonym lub wykonywanym zawodzie wyuczonym lub wykonywanym zawodzie ––  pojęcie węższe od pojęcie węższe od 
zdolności do pracy zarobkowej).zdolności do pracy zarobkowej).  



OCENA ZDOLNOŚCI DO PRACY ZAROBKOWEJ   OCENA ZDOLNOŚCI DO PRACY ZAROBKOWEJ     

PRZYCZYNY NIEPOWODZEŃ OPINIODAWCZYCH:PRZYCZYNY NIEPOWODZEŃ OPINIODAWCZYCH:  

  zgłaszanie stanów chorobowych nie dających się w sposób zgłaszanie stanów chorobowych nie dających się w sposób 
jednoznaczny potwierdzić (lubjednoznaczny potwierdzić (lub  wykluczyć) w badaniu wykluczyć) w badaniu 
fizykalnym,fizykalnym,  

  zaniechanie przez podejrzanego wszelkich badań zaniechanie przez podejrzanego wszelkich badań 
diagnostycznych i leczniczych w określonym czasie,diagnostycznych i leczniczych w określonym czasie,  

  brak jakiejkolwiek dokumentacji lekarskiej, mimo zgłaszania brak jakiejkolwiek dokumentacji lekarskiej, mimo zgłaszania 
w wywiadzie leczenia w określonych ośrodkach (konieczność w wywiadzie leczenia w określonych ośrodkach (konieczność 
ewentualnego uzupełnienia akt sprawy)ewentualnego uzupełnienia akt sprawy),,  

  niemożność ustalenia, w określonych przypadkach, stanu niemożność ustalenia, w określonych przypadkach, stanu 
zdrowia na podstawie jednorazowego badania i dokumentacji zdrowia na podstawie jednorazowego badania i dokumentacji 
lekarskiej (konieczność obserwacji szpitalnej).lekarskiej (konieczność obserwacji szpitalnej).  



USTAWA  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
Art. 3. 1. Ustala się trzy stopnie niepełnosprawności, które stosuje się do realizacji celów 
określonych ustawą:  
 1)  znaczny,  
 2)  umiarkowany,  
 3)  lekki.  
2. Orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności stanowi także podstawę do 
przyznania ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów. 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 maja 2002 r. 
w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. 
(Dz.U.02.66.604) 
§ 2. 
3. Naruszenie sprawności organizmu uważa się za:  
 1)  trwałe (stałe) – jeżeli według wiedzy medycznej stan zdrowia nie rokuje poprawy,  
 2)  okresowe – jeżeli według wiedzy medycznej może nastąpić poprawa stanu zdrowia.  
4. Stopień niepełnosprawności osoby zainteresowanej orzeka się na czas określony lub na 
stałe. 
5. Niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż 
do ukończenia przez dziecko 16 roku życia. 



Rozporządzenie jw. 
§ 27. 1. Znaczny stopień niepełnosprawności orzeka się w przypadku naruszenia sprawności 
organizmu powodującego:  
  1)  niezdolność do podjęcia zatrudnienia poza zakładem aktywności zawodowej lub zakładem 
pracy chronionej,  
  2)  całkowitą zależność od innej osoby w pełnieniu ról społecznych, właściwych dla każdego 
człowieka, zależnych od wieku, płci, czynników społecznych i kulturowych,  
  3)  niezdolność do samodzielnej egzystencji polegającą na niezdolności do zaspokajania 
podstawowych, codziennych potrzeb życiowych, takich jak: samoobsługa, samodzielne 
poruszanie się, komunikowanie z otoczeniem, powodującą całkowitą zależność od innej osoby 
lub konieczność zapewnienia specjalistycznej opieki instytucjonalnej.  
2. Umiarkowany stopień niepełnosprawności orzeka się w przypadku naruszenia sprawności 
organizmu powodującego:  
  1)  możliwość podjęcia zatrudnienia na stanowisku pracy (…) przystosowanym do potrzeb i 
możliwości wynikających z niepełnosprawności,  
  2)  możliwość pełnienia ról społecznych właściwych dla każdego człowieka, zależnych od wieku, 
płci, czynników społecznych i kulturowych, z częściową lub okresową pomocą innej osoby,  
  3)  konieczność okresowej lub częściowej pomocy i opieki innej osoby w zaspokajaniu 
podstawowych potrzeb życiowych, o których mowa w ust. 1 pkt. 3.  
3. Lekki stopień niepełnosprawności orzeka się w przypadku naruszenia sprawności organizmu 
dającego się kompensować za pomocą wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki 
pomocnicze lub lecznicze środki techniczne. 



„W załatwieniu postanowienia Prokuratury z dnia .2001 r. (…) w sprawie 

przeciwko XY lat 41, odnośnie oceny: 

1. Czy stan zdrowia podejrzanego w okresie objętym zarzutem ograniczał 

bądź wyłączał jego zdolność do podjęcia pracy zarobkowej? 

2. Aktualnego stanu zdrowia i możliwości podjęcia pracy zawodowej i 

zarobkowej. 

biegli przedkładają poniższą: 

OPINIĘ   SĄDOWO – LEKARSKĄ: 

Z akt sprawy wynika, że w okresie od sierpnia 1994 r. do maja 1999 r. XY uchylał 

się od płacenia alimentów na rzecz swoich córek. Należne świadczenia 

alimentacyjne wypłacał ZUS. W 1996 roku XY miał zawał serca i od tego czasu 

nie może ciężko pracować fizycznie, nie może w związku z tym znaleźć pracy. Od 

1994 r. do chwili obecnej pozostaje na utrzymaniu starszej siostry. 



„U podejrzanego XY lat 41, badaniem sądowo-lekarskim internistyczno-kardiologicznym i na 

podstawie dokumentacji lekarskiej rozpoznaje się: 

• miażdżycę naczyń wieńcowych, 

• chorobę niedokrwienną serca z przebytym w 1996 r. zawałem mięśnia serca ściany przedniej 

i przegrody międzkomorowej oraz niedokrwiennym i pozawałowym uszkodzeniem mięśnia 

serca, obecnie w stadium wydolności krążenia, 

• podwyższone ciśnienie tętnicze krwi, 

• przewlekły, nikotynowy nieżyt oskrzeli, 

• grzybicę paznokci rąk i stóp, 

• ślady po dokonywanych samookaleczeniach w postaci blizn na przedramionach i obecność 

tatuażu na ciele, 

•w wywiadzie przebyty uraz głowy w przeszłości, 

• osobowość nieprawidłową. 

 

W świetle dokumentacji lekarskiej, danych uzyskanych z wywiadu oraz badania lekarskiego 

brak jest podstaw do przyjęcia, aby w okresie od sierpnia 1994 roku do grudnia 1996 roku stan 

zdrowia podejrzanego ograniczał bądź wyłączał jego zdolność do podjęcia pracy zawodowej i 

zarobkowej. Od grudnia 1996 roku podejrzany cierpi na chorobę niedokrwienną serca z 

niedokrwiennym i pozawałowym uszkodzeniem mięśnia serca, ograniczającą jego zdolność do 

podjęcia pracy zawodowej i zarobkowej. W związku z powyższym podejrzany od grudnia 1996 

roku nie może wykonywać pracy wymagającej większego wysiłku fizycznego oraz powodującej 

większy stres. Może natomiast pracować jako np. dozorca, portier, stróż nocny, robotnik do 

prac lekkich, chałupniczo i tym podobne.” 



W załatwieniu postanowienia Sądu (…) w sprawie z powództwa XY przeciwko AB o rozwód, odnośnie 

ustalenia, czy pozwana AB lat 42, ze względu na stan zdrowia, a w szczególności chorobę padaczkę może 

wykonywać jakąkolwiek pracę, a jeżeli tak, to jaką? (…) 

 

Z akt sprawy wynika, że (…) XY wniósł do sądu pozew o rozwiązanie jego małżeństwa z AB, wnosząc m.in. 

o zasądzenie od pozwanej AB alimentów na rzecz ich małoletnich dzieci. W toku postępowania 

rozwodowego zaszła konieczność ustalenia, czy AB ze względu na stan zdrowia, w szczególności chorobę 

padaczkę, może wykonywać jakąkolwiek pracę, a jeżeli tak, to jaką? (…) 

 

U pozwanej AB lat 42, badaniem sądowo-lekarskim, internistyczno-kardiologicznym i neurologicznym oraz 

na podstawie dokumentacji lekarskiej stwierdzono: 

• padaczkę, 

• polineuropatię poalkoholową, 

• toksyczne uszkodzenie wątroby, 

• nadciśnienie tętnicze lekkiego stopnia, 

• niewielkiego stopnia zmiany zwyrodnieniowe w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. 

Obecny stan zdrowia pozwanej AB powoduje znacznego stopnia ograniczenie zdolności do zatrudnienia, a 

niewielkiego stopnia – do pracy zarobkowej. Ze względu na padaczkę oraz leczenie przeciwpadaczkowe u 

pozwanej przeciwwskazana jest praca nocna, praca na wysokości oraz przy obsłudze maszyn w ruchu, 

również praca przy obsłudze komputera i w narażeniu na rozbłyski światła. W związku ze stwierdzonym 

toksycznym uszkodzeniem wątroby, polineuropatią, nadciśnieniem tętniczym lekkiego stopnia i niewielkiego 

stopnia zmianami zwyrodnieniowymi w odcinku lędźwiowym kręgosłupa u pozwanej przeciwwskazane są 

prace związane z długotrwałymi, dużymi i średniego stopnia wysiłkami fizycznymi, a także w atmosferze 

lotnych rozpuszczalników organicznych. Pozwana może wykonywać natomiast lekką pracę fizyczną, 

siedzącą, np.: portierka, magazynier, może wykonywać lekkie prace porządkowe i chałupnicze”. 



W załatwieniu postanowienia (…) w sprawie uchylania się przez DARIUSZA Z. lat 37 od obowiązku alimentacyjnego na 

rzecz małoletniej Roksany Z., w celu stwierdzenia: 

1) Czy stan zdrowia Dariusza Z. pozwala na wykonywanie przez niego dowolnej pracy? 

2) Czy stan zdrowia Dariusza Z. pozwala na wykonywanie przez niego pracy w wyuczonym zawodzie piekarza i 

sprzedawcy sprzętu RTV? 

3) Jeżeli stan zdrowia ww. uniemożliwia podjęcia przez niego wymienionych prac, to czy Dariusz Z. może podjąć 

pracę zarobkową, a jeśli tak, to jakiego rodzaju? 

OPINIA: 

U badanego DARIUSZ Z. lat 37 na podstawie dostępnej dokumentacji lekarskiej oraz przeprowadzonym badaniem 

sądowo-lekarskim stwierdzono: 

• Niedorozwój umysłowy lekkiego stopnia, bez uchwytnych zaburzeń zachowania. 

• Stan po przed dawnym czasem wirusowym zapaleniu wątroby, prawdopodobnie typu A, bez cech jej niewydolności w 

badaniach laboratoryjnych z 2002 r. i bez objawów w aktualnym badaniu. 

• Refluks żołądkowo-przełykowy. 

• Zespól zaburzeń wchłaniania jelitowego rozpoznany w 2002 r., bez cech wyniszczenia uchwytnych w aktualnym 

badaniu. 

• Astygmatyzm nadwzroczny obu oczu, bez konieczności stałej korekcji okularowej. 

• Skrzywienie prawostronne odcinka lędźwiowego kręgosłupa z rozpoznaną w 1998 r. dyskopatią L4-L5 i L5-S1, bez 

dolegliwości i zaburzeń jego ruchomości w badaniu obecnym. 

• Nadciśnienie tętnicze w wywiadzie, z prawidłowymi wartościami ciśnienia w trakcie badania. 

• Stan po urazowej amputacji paliczka dalszego III palca ręki prawej. 

1) Obecny  stan zdrowia badanego nie pozwala mu na wykonywanie dowolnej pracy. Z uwagi na stwierdzone 

upośledzenie umysłowe – badany nie może wykonywać prac umysłowych. Ze względu dyskopatię odcinka 

lędźwiowego kręgosłupa nie może wykonywać prac fizycznych ze znacznym obciążeniem wysiłkiem, np. związanych 

z dźwiganiem ciężarów. Z uwagi na stwierdzoną u niego wadę wzroku, badany powinien w trakcie pracy korzystać z 

odpowiednich szkieł korekcyjnych, mimo że – jak twierdzi – nie odczuwa takiej potrzeby. 

2) W związku z powyższym stan zdrowia badanego jest przeciwwskazaniem do pracy w zawodzie piekarza i 

konserwatora sprzętu RTV. 

3) Z uwagi na stan zdrowia badany nie utracił jednak całkowicie zdolności do zarobkowania. Może wykonywać prace 

fizyczne z lekkim i średnim obciążeniem wysiłkiem, ale bez dźwigania ciężarów, np. jako zatrudniony na 

stanowiskach: ochroniarza, sprzedawcy, przy pracach porządkowych (takich, jak wykonuje obecnie) itp. 



OCENA ZDOLNOŚCI DO OCENA ZDOLNOŚCI DO 
UCZESTNICZENIA W UCZESTNICZENIA W 

POSTĘPOWANIU KARNYMPOSTĘPOWANIU KARNYM  



Lekarz może być powołany do dokonania oględzin osoby i wydania Lekarz może być powołany do dokonania oględzin osoby i wydania 
opinii oceniającej:opinii oceniającej:  
  zdolność osoby zatrzymanej, podejrzanego lub oskarżonego do zdolność osoby zatrzymanej, podejrzanego lub oskarżonego do 
tymczasowego aresztowania i  przebywania w warunkach pozbawienia tymczasowego aresztowania i  przebywania w warunkach pozbawienia 
wolności (w Policyjnej Izbie Zatrzymań lub Areszcie Śledczym), ewentualnie wolności (w Policyjnej Izbie Zatrzymań lub Areszcie Śledczym), ewentualnie 
czy istnieje konieczność obserwacji lub leczenia ww. w warunkach czy istnieje konieczność obserwacji lub leczenia ww. w warunkach 
Więziennej Służby Więziennej Służby Zdrowia Zdrowia [zagadnienie omawiano w trakcie zajęć z [zagadnienie omawiano w trakcie zajęć z 
przedmiotu „Prawo medyczne”]przedmiotu „Prawo medyczne”],,  
  zdolność podejrzanego, pokrzywdzonego lub świadka do stawiennictwa zdolność podejrzanego, pokrzywdzonego lub świadka do stawiennictwa 
w Prokuraturze i brania udziału w postępowaniu prokuratorskim (zdolność w Prokuraturze i brania udziału w postępowaniu prokuratorskim (zdolność 
do bycia przesłuchiwanym, udziału w czynnościach toczącego się do bycia przesłuchiwanym, udziału w czynnościach toczącego się 
postępowania, np. wizji lokalnej, eksperymencie procesowym itppostępowania, np. wizji lokalnej, eksperymencie procesowym itp.),.),  
zdolność oskarżonego, pokrzywdzonego lub świadka do stawiennictwa zdolność oskarżonego, pokrzywdzonego lub świadka do stawiennictwa 
przed sądem i brania udziału w procesie (bycia przesłuchiwanym, składania przed sądem i brania udziału w procesie (bycia przesłuchiwanym, składania 
zeznań lub wyjaśnień, udziału w innych czynnościach procesowych),zeznań lub wyjaśnień, udziału w innych czynnościach procesowych),  
  zdolność skazanego odbywania kary pozbawienia lub ograniczenia zdolność skazanego odbywania kary pozbawienia lub ograniczenia 
wolności, ewentualnie oceny, czy istnieje możliwość leczenia skazanego w wolności, ewentualnie oceny, czy istnieje możliwość leczenia skazanego w 
warunkach Więziennej Służby Zdrowia, czy też musi on być leczony w warunkach Więziennej Służby Zdrowia, czy też musi on być leczony w 
szpitalu w warunkach wolnościowych,szpitalu w warunkach wolnościowych,  
  konieczność odroczenia wykonania kary lub udzielenie skazanemu konieczność odroczenia wykonania kary lub udzielenie skazanemu 
przerwy w wykonaniu kary przerwy w wykonaniu kary ––  ze względu na stan zdrowia.ze względu na stan zdrowia.  

OCENA ZDOLNOŚCI DO UCZESTNICZENIA W OCENA ZDOLNOŚCI DO UCZESTNICZENIA W 

POSTĘPOWANIU KARNYMPOSTĘPOWANIU KARNYM  



KODEKS KODEKS POSTĘPOWANIA POSTĘPOWANIA KARNEGOKARNEGO  
ArtArt. 74.:. 74.:  

§§  1.1.  Oskarżony nie ma obowiązku dowodzenia swej Oskarżony nie ma obowiązku dowodzenia swej 
niewinności ani obowiązku dostarczania dowodów na niewinności ani obowiązku dostarczania dowodów na 
swoją niekorzyść.swoją niekorzyść.  
§§  2.2.  Oskarżony jest jednak obowiązany poddać się:Oskarżony jest jednak obowiązany poddać się:  

1) oględzinom zewnętrznym ciała oraz innym 1) oględzinom zewnętrznym ciała oraz innym 
badaniom nie połączonym z naruszeniem integralności badaniom nie połączonym z naruszeniem integralności 
ciała; w szczególności wolno od oskarżonego pobrać ciała; w szczególności wolno od oskarżonego pobrać 
odciski, fotografować go oraz okazać go w celach odciski, fotografować go oraz okazać go w celach 
rozpoznawczych innym osobom,rozpoznawczych innym osobom,  

OCENA ZDOLNOŚCI DO UCZESTNICZENIA W OCENA ZDOLNOŚCI DO UCZESTNICZENIA W 

POSTĘPOWANIU KARNYMPOSTĘPOWANIU KARNYM  



KODEKS KODEKS POSTĘPOWANIA POSTĘPOWANIA KARNEGOKARNEGO  
ArtArt. 74. c.d.:. 74. c.d.:  
§§  2.2.  2) badaniom psychologicznym i psychiatrycznym oraz badaniom 2) badaniom psychologicznym i psychiatrycznym oraz badaniom 
połączonym z dokonaniem zabiegów na jego ciele, z wyjątkiem połączonym z dokonaniem zabiegów na jego ciele, z wyjątkiem 
chirurgicznych, pod warunkiem że dokonywane są przez chirurgicznych, pod warunkiem że dokonywane są przez 
uprawnionego do tego pracownika służby zdrowia z zachowaniem uprawnionego do tego pracownika służby zdrowia z zachowaniem 
wskazań wiedzy lekarskiej i nie zagrażają zdrowiu oskarżonego, jeżeli wskazań wiedzy lekarskiej i nie zagrażają zdrowiu oskarżonego, jeżeli 
przeprowadzenie tych badań jest nieodzowne; w szczególności przeprowadzenie tych badań jest nieodzowne; w szczególności 
oskarżony jest obowiązany przy zachowaniu tych warunków poddać oskarżony jest obowiązany przy zachowaniu tych warunków poddać 
się pobraniu krwi, włosów lub wydzielin organizmu.się pobraniu krwi, włosów lub wydzielin organizmu.  
§§  3.3.  W stosunku do osoby podejrzanej można dokonać badań W stosunku do osoby podejrzanej można dokonać badań 
czynności wymienionych w czynności wymienionych w §§  2 2 pkt. pkt. 1, a także, przy zachowaniu 1, a także, przy zachowaniu 
wymagań określonych w wymagań określonych w §§  2 2 pkt. pkt. 2, pobrać krew, włosy lub wydzieliny 2, pobrać krew, włosy lub wydzieliny 
organizmu.organizmu.  

OCENA ZDOLNOŚCI DO UCZESTNICZENIA W OCENA ZDOLNOŚCI DO UCZESTNICZENIA W 

POSTĘPOWANIU KARNYMPOSTĘPOWANIU KARNYM  



KODEKS KODEKS POSTĘPOWANIA POSTĘPOWANIA KARNEGOKARNEGO  
ArtArt. . 22.:22.:  
§ 1. Jeżeli zachodzi długotrwała przeszkoda 
uniemożliwiająca prowadzenie postępowania, a w 
szczególności jeżeli nie można ująć oskarżonego 
albo nie może on brać udziału w postępowaniu z 
powodu choroby psychicznej lub innej ciężkiej 
choroby, postępowanie zawiesza się na czas 
trwania przeszkody. (…)  

OCENA ZDOLNOŚCI DO UCZESTNICZENIA W OCENA ZDOLNOŚCI DO UCZESTNICZENIA W 

POSTĘPOWANIU KARNYMPOSTĘPOWANIU KARNYM  



KODEKS KODEKS POSTĘPOWANIA POSTĘPOWANIA KARNEGOKARNEGO  

AArtrt. 259.:. 259.:  

  1.1.  JJeżeli szczególne względy nie stoją temu na eżeli szczególne względy nie stoją temu na 
przeszkodzie, należy odstąpić od tymczasowego przeszkodzie, należy odstąpić od tymczasowego 
aresztowania, zwłaszcza gdy pozbawienie oskarżonego aresztowania, zwłaszcza gdy pozbawienie oskarżonego 
wolności:wolności:  

      11))  spowodowałoby dla jego życia lub zdrowia poważne spowodowałoby dla jego życia lub zdrowia poważne 
niebezpieczeństwo,niebezpieczeństwo,  

      22))  pociągałoby wyjątkowo ciężkie skutki dla oskarżonego pociągałoby wyjątkowo ciężkie skutki dla oskarżonego 
lub jego najbliższej rodziny.lub jego najbliższej rodziny.  

OCENA ZDOLNOŚCI DO TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I OCENA ZDOLNOŚCI DO TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I 

ODBYWANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCIODBYWANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI  



KODEKS KODEKS POSTĘPOWANIA POSTĘPOWANIA KARNEGOKARNEGO  

AArtrt..  260:260:  

Jeżeli Jeżeli stan zdrowia oskarżonego tego stan zdrowia oskarżonego tego 
wymaga, tymczasowe aresztowanie może wymaga, tymczasowe aresztowanie może 
być wykonywane być wykonywane tylko w postaci tylko w postaci 
umieszczenia w odpowiednim zakładzie umieszczenia w odpowiednim zakładzie 
leczniczymleczniczym..  

OCENA ZDOLNOŚCI DO TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I OCENA ZDOLNOŚCI DO TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I 

ODBYWANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCIODBYWANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI  



OCENA ZDOLNOŚCI DO BRANIA UDZIAŁU W CZYNNOŚCIACH OCENA ZDOLNOŚCI DO BRANIA UDZIAŁU W CZYNNOŚCIACH 

PROCESOWYCHPROCESOWYCH  

Czy w obecnym stanie zdrowia oskarżony XY jest zdolny do udziału w czynnościach postępowania sądowego, a jeżeli nie, to czy istnieją 

rokowania co do takiej poprawy stanu jego zdrowia, aby w przyszłości był on w stanie brać udział w postępowaniu karnym? 

 

U XY liczącego obecnie 54 lata, w trakcie przeprowadzonego w dniu 23.08.2016 r. badania sądowo-lekarskiego i kardiologicznego oraz na podstawie 

dostępnej dokumentacji medycznej stwierdzono: 

1) Stan po dekompensacji układu krążenia w profilu ciepły-mokry (08.06.2016 r. i 08.07.2016 r.). 

2) Dodatkowe pobudzenia komorowe. 

3) Stan po przebytym zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST (12.04.2016 r.). 

4) Stan po angioplastyce LAD z implantacją dwóch stentów DES (12.04.2016 r.) 

5) Stan po przebytym obrzęku płuc w przebiegu kryzy nadciśnieniowej wikłany ostrą niewydolnością oddechową (12.04.2016 r.). 

6) Stan po przebytym prawostronnym zapaleniu płuc. 

7) Stan po punkcji prawej zatoki szczękowej (25.04.2016 r.). 

8) Niedokrwienne uszkodzenie mięśnia sercowego w klasie czynnościowej NYHA III/II. 

9) Stan po rozbudowie ICD-VR do układu CRT-D (09.09.2014 r.). 

10) Stan po ablacji łącza przedsionkowo-komorowego (10.07.2014 r.). 

11) Stan po nieadekwatnych interwencjach ICD w przebiegu migotania przedsionków z szybką akcją komór (20.09.2013 r.). 

12) Stan po implantacji kardiowertera-defibrylatora VR w profilaktyce pierwotnej (03.09.2013 r.). 

13) Stan po PCI-Cx z implantacją dwóch stentów DES (23.07.2013 r.) powikłanej okołoproceduralnym zawałem mięśnia sercowego (typ 4a wg ESC). 

14) Stan po zawale mięśnia sercowego NSTEMI leczonym PCI-LAD z implantacją 2 stentów BMS (30.07.2007 r.). 

15) Stan po zawale mięśnia sercowego NSTEMI leczonym PCI-IM z implantacją stentu BMS (21.09.2012 r.). 

16) Utrwalone migotanie przedsionków. 

17) Zespół tachykardia-bradykardia. 

18) Cukrzycę typu 2 – leczoną lekami doustnymi. 

19) Nadciśnienie tętnicze 3 stopnia wg ESC. 

20) Otyłość pokarmową. 

21) Przewlekłą niewydolność żylną kończyn dolnych oraz żylaki kończyny dolnej lewej. 

22) Bezdech śródsenny centralny. 

23) Hiperurykemię i hiperlipidemię mieszaną. 

24) Czynnościowy niedobór żelaza. 

25) Przepuklinę pępkową i przepuklinę pachwinową lewostronną w wywiadzie. 

26) Łagodny rozrost gruczołu krokowego. 

27) Miażdżycę tętnic mózgowych znacznego stopnia z patologicznym poszerzeniem (dolichoektazją) tętnicy podstawnej. 

28) Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa z wielopoziomowymi przepuklinami krążków międzykręgowych, z uciskiem struktur nerwowych i stenozą kanału 

kręgowego na poziomie C5/C6. 

29) Polineuropatię cukrzycową. 



OCENA ZDOLNOŚCI DO OCENA ZDOLNOŚCI DO BRANIA UDZIAŁU W CZYNNOŚCIACH BRANIA UDZIAŁU W CZYNNOŚCIACH 

PROCESOWYCHPROCESOWYCH  

„Obecny stan zdrowia oskarżonego XY, będący następstwem zaawansowanych schorzeń układu 

sercowo-naczyniowego o niepomyślnym rokowaniu – stanowi ciężką chorobę w rozumieniu art. 22 

k.p.k., uniemożliwiającą ww. udział w czynnościach postępowania sądowego. 

Nadal aktualne pozostają wnioski opinii (…) [poprzednich] dotyczące teoretycznej możliwości 

przeprowadzenia wobec oskarżonego czynności procesowych w szczególnych warunkach 

zabezpieczenia jego stanu zdrowia lub w warunkach szpitalnych. Powyższe nie gwarantuje jednak, 

że w trakcie ewentualnie prowadzonych czynności u oskarżonego nie doszłoby do nagłej 

dekompensacji układu krążenia uniemożliwiającej dalsze ich prowadzenie.  

 

Czy stan jego zdrowia poprawił się w stosunku do stanu opisanego w [poprzedniej] opinii 

ZMS (…)? 

Schorzenia, na które cierpi oskarżony mają charakter przewlekły i poważne rokowanie.  W kwietniu 

b.r. miał miejsce kolejny, czwarty zawał mięśnia sercowego, po kilku miesiącach – dwa epizody 

dekompensacji układu krążenia, wymagające hospitalizacji. W trakcie kolejnych badań obrazowych 

(USG serca) stwierdzano co prawda względną, niewielką poprawę parametrów wydolnościowych 

serca, będącą następstwem rozbudowy układu CRT-D (kardiowertera-defibrylatora) we wrześniu 

2014 r. Nie jest to jednak poprawa, która rokowałaby w przyszłości zmianę kwalifikacji stanu 

zdrowia oskarżonego na inny, niż ciężka choroba w rozumieniu art. 22 k.p.k. 

U oskarżonego wyczerpano możliwości leczenia zachowawczego. W przebiegu leczenia 

zachowawczego całkowite wyleczenie lub poprawa zdrowia oskarżonego do stanu, w którym jego 

schorzenia nie stanowiłyby ciężkiej choroby w rozumieniu art. 22 k.p.k. – jest niemożliwe”. 



„„JakiJaki  jestjest  aktualnyaktualny  stanstan  zdrowiazdrowia  XYXY  (w(w  tymtym  stanstan  zdrowiazdrowia  psychicznego)?psychicznego)?  

  

UU  badanegobadanego  XY,XY,  latlat  3737,,  badaniembadaniem  sądowosądowo--lekarskimlekarskim  orazoraz  psychiatrycznympsychiatrycznym  stwierdzonostwierdzono::  

aa..  zaburzeniezaburzenie  procesówprocesów  poznawczychpoznawczych  spowodowanespowodowane  urazowymurazowym  uszkodzeniemuszkodzeniem  mózgumózgu..  

bb..  organiczneorganiczne  zaburzeniezaburzenie  osobowościosobowości  spowodowanespowodowane  urazowymurazowym  uszkodzeniemuszkodzeniem  mózgumózgu..  

cc..  prawidłowyprawidłowy  stanstan  zdrowiazdrowia  somatycznegosomatycznego..  

dd..  ww  wynikachwynikach  badańbadań  laboratoryjnychlaboratoryjnych  ––  hipercholesterolemięhipercholesterolemię  ii  hipertrójglicerydemięhipertrójglicerydemię..  

  

CzyCzy  aktualnyaktualny  stanstan  zdrowiazdrowia  XYXY  nadalnadal  wykluczawyklucza  ––  uniemożliwiauniemożliwia  podejrzanemupodejrzanemu  braniebranie  udziałuudziału  ww  postępowaniupostępowaniu  
karnymkarnym  ii  wyłączawyłącza  możliwośćmożliwość  podjęciapodjęcia  rozumnejrozumnej  obrony?obrony?  

ZasadniczoZasadniczo  stanstan  psychicznypsychiczny  badanegobadanego  nienie  uległuległ  istotniejszymistotniejszym  zmianomzmianom  ww  porównaniuporównaniu  zz  badaniembadaniem  poprzednimpoprzednim  
ww  rokuroku  20112011..  

DeficytyDeficyty  poznawczepoznawcze  (szczególnie(szczególnie  ww  zakresiezakresie  pamięcipamięci  świeżejświeżej  ii  zapamiętywania,zapamiętywania,  sprawnościsprawności  operacjioperacji  
myślowychmyślowych  nana  materialemateriale  abstrakcyjnymabstrakcyjnym  ii  myśleniamyślenia  logicznego)logicznego)  ww  połączeniupołączeniu  zz  cechamicechami  zmienionejzmienionej  osobowościosobowości  
(niska(niska  tolerancjatolerancja  stresu,stresu,  postawapostawa  wycofania,wycofania,  biernościbierności  ii  apatii,apatii,  negatywizm)negatywizm)  nadalnadal  czyniączynią  gogo  niezdolnymniezdolnym  dodo  
uczestniczeniauczestniczenia  ww  postępowaniupostępowaniu  karnymkarnym  ii  wyłączająwyłączają  możliwośćmożliwość  podjęciapodjęcia  rozumnejrozumnej  obronyobrony..  

WobecWobec  utrzymującychutrzymujących  sięsię  taktak  długodługo  (przez(przez  okresokres  1414  lat)lat)  popo  urazieurazie  ii  utrwalonychutrwalonych  zmianzmian  organicznychorganicznych  mózgu,mózgu,  
rokowanierokowanie  coco  dodo  powrotupowrotu  dodo  zdrowiazdrowia  jestjest  wątpliwewątpliwe..  

  

[Przed[Przed  ewew..  kolejnymkolejnym  badaniem]badaniem]  wskazanewskazane  jestjest::  

--  przeprowadzenieprzeprowadzenie  badańbadań  bateriąbaterią  testówtestów  neuropsychologicznychneuropsychologicznych  ––  przezprzez  biegłegobiegłego  psychologa,psychologa,  

--  wykonaniewykonanie  kontrolnegokontrolnego  badaniabadania  TKTK  (lub(lub  rezonansurezonansu  magnetycznego)magnetycznego)  mózgumózgu  orazoraz  badaniabadania  
elektroencefalograficznego,elektroencefalograficznego,  

--  uzyskanieuzyskanie  wywiaduwywiadu  środowiskowegośrodowiskowego  dotyczącegodotyczącego  funkcjonowaniafunkcjonowania  badanegobadanego..””  
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„Jaki jest obecny stan zdrowia fizycznego podejrzanego, czy cierpi na schorzenia mogące 
utrudniać jego udział w postępowaniu? 
 
U badanego XY, liczącego 43 lata, badaniem sądowo-lekarskim i internistyczno-kardiologicznym 
oraz na podstawie dokumentacji lekarskiej stwierdzono: 
- Znaczną otyłość odżywieniową (III°). 
- Cukrzycę typu 2, niewyrównaną metabolicznie. 
- Polineuropatię cukrzycową. 
- Bóle klatki piersiowej o nieustalonej etiologii. 
Z ww. schorzeń, najistotniejsze znaczenie z punktu widzenia ewentualnego utrudnienia udziału 
podejrzanego XY w postępowaniu ma cukrzyca. Sam fakt istnienia tego schorzenia nie powoduje 
ograniczenia aktywności życiowej w stopniu, który wyłączałby chorego z normalnej aktywności 
życiowej. 
Chorzyna cukrzycę wymagają regularnego przyjmowania leków i spożywania posiłków o stałych 
porach. W związku z powyższym, w trakcie prowadzenia czynności toczącego się postępowania, 
jeżeli zajdzie taka konieczność – należy umożliwić podejrzanemu przyjęcie leku lub spożycie 
posiłku. Niezależnie od stopnia zaawansowania i wyrównania cukrzycy, taka konieczność może 
zachodzić co najwyżej kilka razy w ciągu dnia, nie częściej niż co kilka godzin (od 3 do 5 godzin). 
Czy w chwili obecnej jego stan zdrowia pozwala na branie udziału w postępowaniu? 
Przy zachowaniu powyższych wskazań obecny, fizyczny stan zdrowia podejrzanego nie jest 
przeszkodą, uniemożliwiającą jego udział w toczącym się postępowaniu – stan jego zdrowia nie 
stanowi „ciężkiej choroby” w rozumieniu art. 22 kpk”. 
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1. U badanego XY, lat 48, badaniem sądowo-lekarskim i internistycznym oraz na podstawie dokumentacji 
lekarskiej stwierdzono: 

- ciężkie nadciśnienie tętnicze (IIIº wg. klasyfikacji WHO) z następstwami narządowymi i retinopatią, 

- istotny przerost mięśnia lewej komory serca w badaniu EKG, potwierdzony w badaniu USG serca, 

- choroba niedokrwienna serca w wywiadzie i stan po przebytym zawale mięśnia serca ściany dolnej w 1998 r., 

- nadciśnieniowe i pozawałowe uszkodzenie mięśnia serca w postaci przerostu i dysfunkcji rozkurczowej lewej 
komory – w stadium wydolności krążenia, 

- nadwagę, 

- zmiany skórne na rękach o typie łuszczycy, 

- zmiany próchnicze zębów, 

- boczne, prawostronne skrzywienie kręgosłupa w odcinku piersiowym. 

2. Obecny stan zdrowia badanego nie stanowi przeciwwskazania do stawania przed Sądem i brania udziału w 
postępowaniu sądowym w charakterze oskarżonego. Warunki określone w art. 22 i 259 kpk w jego przypadku 
nie zachodzą. 

3. Z uwagi jednak na stwierdzoną chorobę niedokrwienną serca i nadciśnienie tętnicze, wskazane jest 
prowadzanie czynności toczącego się postępowania w sposób możliwie oszczędzający dla oskarżonego. 
Oznacza to prowadzenie tych czynności z przerwami, nie więcej jak kilka godzin dziennie, przeważnie w 
pozycji siedzącej, z ograniczeniem długotrwałych podróży oraz konieczności przemieszczania się pieszo na 
znaczne odległości. 

4. Oskarżony musi również regularnie przyjmować leki obniżające ciśnienie. Nie przyjmowanie leków przez 
oskarżonego może powodować u niego zwyżki ciśnienia krwi. 

5. W razie zaistnienia takiej potrzeby oskarżony może być leczony w warunkach pozbawienia wolności – 
ambulatoryjnie w warunkach aresztu śledczego lub na oddziale wewnętrznym szpitala więziennego. 
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W załatwieniu postanowienia Sądu (…) w sprawie oskarżonego XY. lat 40, odnośnie ustalenia: 

1. Czy oskarżony XY w obecnym stanie zdrowia może brać udział w postępowaniu karnym i uczestniczyć w rozprawach sądowych?  

2. Czy może w obecnym stanie zdrowia przebywać w warunkach pozbawienia wolności? 

OPINIA: 

1. U oskarżonego XY lat 40 badaniem sądowo-lekarskim oraz na podstawie dokumentacji lekarskiej stwierdzono: 

• guz głowy trzustki o nieznanym pochodzeniu, o zmniejszonej echogeniczności w badaniu USG jamy brzusznej, o zmniejszających się rozmiarach w 
kolejnych badaniach USG, bez cech naciekania sąsiednich tkanek i narządów oraz bez powiększenia węzłów chłonnych w obrębie jamy brzusznej – 
w badaniach USG, 

• okresowo nasilające się dolegliwości bólowe w obrębie jamy brzusznej, z towarzyszącymi nudnościami, wymiotami i biegunką w wywiadzie,  

• ultrasonograficzne cechy stłuszczenia wątroby przechodzącego w marskość wątroby, 

• stan po uszkodzeniu ścięgna zginacza palca II ręki prawej, po zabiegu operacyjnym wszczepienia sztucznego ścięgna (silastic), z ograniczeniem 
zgięcia w stawach międzypaliczkowych tego palca, przed planowanym wtórnym zabiegiem operacyjnym, 

• nawykowe zwichnięcie stawu barkowego lewego, w chwili obecnej z prawidłową ruchomością w stawie barkowym lewym, starą bliznę na barku 
lewym, 

• powiększony węzeł chłonny podżuchwowy w okolicy kąta żuchwy po stronie prawej oraz zmiany próchnicze w jamie ustnej, 

• cechy przewlekłej choroby oskrzelowo-płucnej na tle przewlekłego nikotynizmu w wywiadzie, 

• padaczkę w wywiadzie, 

• zaburzenia psychiczne spowodowane spożywaniem alkoholu oraz picie szkodliwe, z próbami samobójczymi w wywiadzie. 

 

2.Rozpoznawany w badaniach USG jamy brzusznej guz głowy nie wykazuje cech guza nowotworowego. Świadczą o tym: 

• brak klinicznych cech rozwoju złośliwego procesu nowotworowego (utrata łaknienia, znaczna utrata masy ciała) pomimo upływu prawie dwóch lat 
od czasu rozpoznania guza, 

• brak komórek nowotworowych w badaniu biopsyjnym z dn. 14.04.2003 r. – wynik badania: krew. 

• zmniejszona echogeniczność, zmniejszanie się wymiarów guza, brak cech naciekania sąsiednich tkanek i narządów oraz brak cech powiększenia 
węzłów chłonnych jamy brzusznej w kolejnych badaniach USG, 

Powyższe dane świadczą o tym, że stwierdzony guz głowy trzustki jest najprawdopodobniej zmianą łagodną, nie-nowotworową. Może to być np. 
torbiel rzekoma miąższu trzustki lub ropień trzustki. Subiektywne dolegliwości bólowe brzucha występujące u badanego, z towarzyszącymi 
nudnościami, wymiotami, biegunką - mogą być wynikiem współistniejących zmian chorobowych: stłuszczenia lub marskości wątroby lub  epizodów 
zaostrzeń zapalenia trzustki - po błędach dietetycznych, po nadużyciu alkoholu przez badanego lub samoistnych. 
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3.W związku z powyższym obecny stan zdrowia badanego nie stanowi przeciwwskazania do stawania 
przed sądem i brania udziału w postępowaniu karnym, w tym w rozprawach sądowych w charakterze 
oskarżonego. 
4.Stan zdrowia oskarżonego nie stanowi również ciężkiej choroby, przy której pozbawienie go wolności 
poprzez osadzenie w Zakładzie Karnym może zagrażać jego życiu, lub spowodować dla jego zdrowia 
poważne niebezpieczeństwo. 
5.W związku z występującym u oskarżonego okresowym nasileniem dolegliwości może on okresowo 
wymagać leczenia – podawania leków przeciwbólowych i rozkurczowych. Leczenie takie może być 
prowadzone w warunkach więziennej służby zdrowia. W przypadku pobytu oskarżonego w warunkach 
pozbawienia wolności konieczne jest przestrzeganie przez niego diety lekkostrawnej – trzustkowej, 
zgodnie z zaleceniami lekarskimi, oraz całkowity zakaz picia alkoholu. Dodatkowo konieczne jest u 
oskarżonego wykonywanie okresowych (co około trzy miesiące) badań kontrolnych: badania USG jamy 
brzusznej, badań morfologicznych i biochemicznych krwi – zgodnie z zaleceniami lekarza więziennej 
służby zdrowia, w celu oceny dynamiki procesu chorobowego. Badania takie również mogą być 
wykonywane w warunkach więziennej służby zdrowia lub, pod konwojem, w szpitalu wolnościowym. Z 
uwagi na rozpoznawaną i leczoną w przeszłości padaczką u oskarżonego w warunkach pozbawienia 
wolności powinno być kontynuowane leczenie przeciwpadaczkowe, po konsultacji i zgodnie ze 
wskazaniami lekarza neurologa. Również planowany, wtórny zabieg operacyjny w zakresie ścięgna 
zginacza palca II ręki prawej, może być wykonany pod konwojem w szpitalu wolnościowym, 
rehabilitację pooperacyjną pacjent będzie mógł wykonywać samodzielnie, zgodnie z zaleceniami 
lekarskimi – podobnie jak to miało miejsce po pierwszym zabiegu operacyjnym. 
6.Biorąc powyższe pod uwagę, z punktu widzenia stanu zdrowia oskarżonego, korzystnym wydaje się 
osadzenie go w Zakładzie Karnym, gdzie miałby on zapewnioną odpowiednią dietę, nie mógł spożywać 
alkoholu oraz miałby zapewnione właściwą, systematyczną diagnostykę i odpowiednie leczenie w 
przypadku zaostrzenia się objawów i dolegliwości – w warunkach więziennej służby zdrowia. 
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KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGOKODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO  
AArt. 117.:rt. 117.:  

§§  2a. Usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby 2a. Usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby 
oskarżonych, świadków, obrońców, pełnomocników i oskarżonych, świadków, obrońców, pełnomocników i 
innych uczestników postępowania, których obecność była innych uczestników postępowania, których obecność była 
obowiązkowa lub którzy wnosili o dopuszczenie do obowiązkowa lub którzy wnosili o dopuszczenie do 
czynności, będąc uprawnionymi do wzięcia w niej udziału, czynności, będąc uprawnionymi do wzięcia w niej udziału, 
wymaga przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego wymaga przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego 
niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie 
organu prowadzącego postępowanie, wystawionego przez organu prowadzącego postępowanie, wystawionego przez 
lekarza sądowego. (…)lekarza sądowego. (…)  

§§  5. Przepisu 5. Przepisu §§  2a nie stosuje się do osób pozbawionych 2a nie stosuje się do osób pozbawionych 
wolności, których zasady usprawiedliwiania wolności, których zasady usprawiedliwiania 
niestawiennictwa regulują odrębne przepisy.niestawiennictwa regulują odrębne przepisy.  

USTALANIE ZDOLNOŚCI DO STAWANIA PRZED SĄDEMUSTALANIE ZDOLNOŚCI DO STAWANIA PRZED SĄDEM  



Ustawa o lekarzu sądowym z dnia 15.06.2007 r.:Ustawa o lekarzu sądowym z dnia 15.06.2007 r.:  
Art. 1.Art. 1.  
(…) Przepisy ustawy stosuje się w przypadkach (…) Przepisy ustawy stosuje się w przypadkach 

dotyczących usprawiedliwiania niestawiennictwa z dotyczących usprawiedliwiania niestawiennictwa z 
powodu choroby, na wezwanie lub zawiadomienie powodu choroby, na wezwanie lub zawiadomienie 
sądu lub organu prowadzącego postępowanie sądu lub organu prowadzącego postępowanie 
karne, zwanych dalej „organem uprawnionym” (…)karne, zwanych dalej „organem uprawnionym” (…)  

Przepisów ustawy nie stosuje się do osób Przepisów ustawy nie stosuje się do osób 
pozbawionych wolności, których usprawiedliwienie pozbawionych wolności, których usprawiedliwienie 
niestawiennictwa z powodu choroby regulują niestawiennictwa z powodu choroby regulują 
odrębne przepisy.odrębne przepisy.  

  

USPRAWIEDLIWIANIE NIESTAWIENNICTWA PRZED SĄDEMUSPRAWIEDLIWIANIE NIESTAWIENNICTWA PRZED SĄDEM  



Ustawa o lekarzu sądowym z dnia 15.06.2007 r.:Ustawa o lekarzu sądowym z dnia 15.06.2007 r.:  

Art.2.Art.2.  

1. Lekarzem sądowym w rozumieniu ustawy jest lekarz, z 1. Lekarzem sądowym w rozumieniu ustawy jest lekarz, z 
którym prezes sądu okręgowego zawarł umowę o którym prezes sądu okręgowego zawarł umowę o 
wykonywanie czynności lekarza sądowego.wykonywanie czynności lekarza sądowego.  

2. Lekarz sądowy wystawia zaświadczenia potwierdzające 2. Lekarz sądowy wystawia zaświadczenia potwierdzające 
zdolność albo niezdolność do stawienia się na wezwanie zdolność albo niezdolność do stawienia się na wezwanie 
lub zawiadomienie organu uprawnionego (…) na obszarze lub zawiadomienie organu uprawnionego (…) na obszarze 
właściwości danego sądu okręgowego.właściwości danego sądu okręgowego.  

3. Lekarz sądowy przy wykonywaniu czynności związanych z 3. Lekarz sądowy przy wykonywaniu czynności związanych z 
wydawaniem zaświadczeń korzysta z ochrony prawnej wydawaniem zaświadczeń korzysta z ochrony prawnej 
przysługującej funkcjonariuszom publicznym.przysługującej funkcjonariuszom publicznym.  

USPRAWIEDLIWIANIE NIESTAWIENNICTWA PRZED SĄDEMUSPRAWIEDLIWIANIE NIESTAWIENNICTWA PRZED SĄDEM  



Ustawa o lekarzu sądowym z dnia 15.06.2007 r.:Ustawa o lekarzu sądowym z dnia 15.06.2007 r.:  
Art. 6.Art. 6.  
Prezes sądu okręgowego zwraca się z pisemnym wnioskiem Prezes sądu okręgowego zwraca się z pisemnym wnioskiem 

do właściwej okręgowej rady lekarskiej o przekazanie listy do właściwej okręgowej rady lekarskiej o przekazanie listy 
kandydatów na lekarzy sądowych, określając liczbę kandydatów na lekarzy sądowych, określając liczbę 
kandydatów w danych specjalnościach. (…)kandydatów w danych specjalnościach. (…)  

Art. 7.Art. 7.  
Prezes sądu okręgowego prowadzi wykaz lekarzy sądowych Prezes sądu okręgowego prowadzi wykaz lekarzy sądowych 

dla obszaru właściwości danego sądu okręgowego. (…)dla obszaru właściwości danego sądu okręgowego. (…)  
Art. 8.Art. 8.  
Informacje o miejscach, dniach i godzinach przyjęć lekarzy Informacje o miejscach, dniach i godzinach przyjęć lekarzy 

sądowych (…)wywiesza się na tablicach ogłoszeń w sądowych (…)wywiesza się na tablicach ogłoszeń w 
siedzibach podmiotów (…).siedzibach podmiotów (…).  

  

USPRAWIEDLIWIANIE NIESTAWIENNICTWA PRZED SĄDEMUSPRAWIEDLIWIANIE NIESTAWIENNICTWA PRZED SĄDEM  



Ustawa o lekarzu sądowym z dnia 15.06.2007 r.:Ustawa o lekarzu sądowym z dnia 15.06.2007 r.:  
Art. 11.Art. 11.  Lekarz sądowy wystawia zaświadczenie po uprzednim osobistym Lekarz sądowy wystawia zaświadczenie po uprzednim osobistym 

zbadaniu uczestnika postępowania i po zapoznaniu się z dostępną zbadaniu uczestnika postępowania i po zapoznaniu się z dostępną 
dokumentacją medyczną.dokumentacją medyczną.  

Art. 12.Art. 12.  
1. Lekarz sądowy wystawia zaświadczenia w miejscach, dniach i godzinach 1. Lekarz sądowy wystawia zaświadczenia w miejscach, dniach i godzinach 

ustalonych na podstawie umowy o wykonywanie czynności lekarza ustalonych na podstawie umowy o wykonywanie czynności lekarza 
sądowego.sądowego.  

2. Właściwym dla wystawienia zaświadczenia jest lekarz sądowy objęty 2. Właściwym dla wystawienia zaświadczenia jest lekarz sądowy objęty 
wykazem lekarzy dla obszaru sądu okręgowego właściwego dla miejsca wykazem lekarzy dla obszaru sądu okręgowego właściwego dla miejsca 
pobytu uczestnika postępowania.pobytu uczestnika postępowania.  

3. Jeżeli stan zdrowia uczestnika postępowania uniemożliwia stawienie się 3. Jeżeli stan zdrowia uczestnika postępowania uniemożliwia stawienie się 
na badanie, lekarz sądowy przeprowadza badanie i wydaje na badanie, lekarz sądowy przeprowadza badanie i wydaje 
zaświadczenie w miejscu pobytu tej osoby.zaświadczenie w miejscu pobytu tej osoby.  

4. W przypadku pobytu uczestnika postępowania w szpitalu, hospicjum (…) 4. W przypadku pobytu uczestnika postępowania w szpitalu, hospicjum (…) 
lekarz sądowy może wydać zaświadczenie na podstawie udostępnionej lekarz sądowy może wydać zaświadczenie na podstawie udostępnionej 
dokumentacji, bez osobistego badania uczestnika postępowania. dokumentacji, bez osobistego badania uczestnika postępowania. 
Przyczynę odstąpienia od osobistego badania lekarz podaje w Przyczynę odstąpienia od osobistego badania lekarz podaje w 
zaświadczeniu.zaświadczeniu.  

USPRAWIEDLIWIANIE NIESTAWIENNICTWA PRZED SĄDEMUSPRAWIEDLIWIANIE NIESTAWIENNICTWA PRZED SĄDEM  



Ustawa o lekarzu sądowym z dnia 15.06.2007 r.:Ustawa o lekarzu sądowym z dnia 15.06.2007 r.:  
Art. 13.Art. 13.  Zaświadczenie może być wystawione po okazaniu wezwania lub Zaświadczenie może być wystawione po okazaniu wezwania lub 

zawiadomienia (…) lub po złożeniu oświadczenia o otrzymaniu [ww.] i zawiadomienia (…) lub po złożeniu oświadczenia o otrzymaniu [ww.] i 
okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.  

Art. 14.Art. 14.  
1. Uczestnik postępowania jest obowiązany przedstawić lekarzowi 1. Uczestnik postępowania jest obowiązany przedstawić lekarzowi 

sądowemu posiadaną dokumentację medyczną (…)sądowemu posiadaną dokumentację medyczną (…)  
2. Zakład opieki zdrowotnej oraz lekarze udzielający świadczeń 2. Zakład opieki zdrowotnej oraz lekarze udzielający świadczeń 

zdrowotnych są obowiązani niezwłocznie, na żądanie lekarza zdrowotnych są obowiązani niezwłocznie, na żądanie lekarza 
sądowego, udostępnić mu dokumentację medyczną z przebiegu sądowego, udostępnić mu dokumentację medyczną z przebiegu 
leczenia osoby ubiegającej się o zaświadczenie.leczenia osoby ubiegającej się o zaświadczenie.  

Art. 18.Art. 18.  
1. Lekarzowi sądowemu przysługuje wynagrodzenie za każde wydane 1. Lekarzowi sądowemu przysługuje wynagrodzenie za każde wydane 

zaświadczenie. (…)zaświadczenie. (…)  
Art. 19.Art. 19.  
1. Prezes sądu okręgowego (…) wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia: (…) w 1. Prezes sądu okręgowego (…) wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia: (…) w 

razie uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności zaświadczenia (…).razie uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności zaświadczenia (…).  

USPRAWIEDLIWIANIE NIESTAWIENNICTWA PRZED SĄDEMUSPRAWIEDLIWIANIE NIESTAWIENNICTWA PRZED SĄDEM  





OGLĘDZINYOGLĘDZINY  POLEGAJĄPOLEGAJĄ  NANA::  

  

dokonaniu ogólnego badania lekarskiego,dokonaniu ogólnego badania lekarskiego,  

w razie konieczności dokonanie specjalistycznych badań w razie konieczności dokonanie specjalistycznych badań 
lekarskich i badań dodatkowych,lekarskich i badań dodatkowych,  

zapoznanie się z dokumentacją lekarską,zapoznanie się z dokumentacją lekarską,  posiadaną przez posiadaną przez 
badanego,badanego,  

dokonanie ocenydokonanie oceny,,  czy stan zdrowia badanego zezwala na czy stan zdrowia badanego zezwala na 
określone czynności w procesieokreślone czynności w procesie  karnykarnym.m.  

USTALANIE ZDOLNOŚCI DO STAWIENNICTWA PRZED SĄDEMUSTALANIE ZDOLNOŚCI DO STAWIENNICTWA PRZED SĄDEM  



KODEKSKODEKS  KARNYKARNY  WYKONAWCZYWYKONAWCZY  

ArtArt..  1515.:.:  

  11. . Sąd umarza postępowanie wykonawcze w razie Sąd umarza postępowanie wykonawcze w razie 
przedawnienia wykonania kary, śmierci skazanego lub innej przedawnienia wykonania kary, śmierci skazanego lub innej 
przyczyny wyłączającej to postępowanie.przyczyny wyłączającej to postępowanie.    

  22. . Jeżeli zachodzi długotrwała przeszkoda Jeżeli zachodzi długotrwała przeszkoda 
uniemożliwiająca postępowanie wykonawcze, a w     uniemożliwiająca postępowanie wykonawcze, a w     
szczególności jeżeli nie można ująć skazanego albo nie szczególności jeżeli nie można ująć skazanego albo nie 
można wykonać wobec niego orzeczenia z powodu można wykonać wobec niego orzeczenia z powodu 
choroby psychicznej lub innej przewlekłej ciężkiej choroby, choroby psychicznej lub innej przewlekłej ciężkiej choroby, 
postępowanie zawiesza się w całości lub w części na czas postępowanie zawiesza się w całości lub w części na czas 
trwania przeszkody.trwania przeszkody.  

OCENA ZDOLNOŚCI DO ODBYWANIA KARY POZBAWIENIA OCENA ZDOLNOŚCI DO ODBYWANIA KARY POZBAWIENIA 

WOLNOŚCIWOLNOŚCI  



KODEKSKODEKS  KARNYKARNY  WYKONAWCZYWYKONAWCZY  

AArtrt..  6363.:.:  
  11. . Jeżeli stan zdrowia skazanego uniemożliwia wykonanie kary Jeżeli stan zdrowia skazanego uniemożliwia wykonanie kary 

ograniczenia wolności, sąd udziela przerwy w odbywaniu kary ograniczenia wolności, sąd udziela przerwy w odbywaniu kary 
do czasu ustania przeszkody.do czasu ustania przeszkody.  

  22..  Sąd może udzielić przerwy w odbywaniu kary ograniczenia Sąd może udzielić przerwy w odbywaniu kary ograniczenia 
wolności do roku ze względów, o których mowa w art. 62 wolności do roku ze względów, o których mowa w art. 62   1. 1. 
Przepisy art. 62 Przepisy art. 62   2 i 3 stosuje się odpowiednio.2 i 3 stosuje się odpowiednio.  

  33. . Przerwa w wykonywaniu kary ograniczenia wolności może Przerwa w wykonywaniu kary ograniczenia wolności może 
być orzeczona również na wniosek sądowego kuratora być orzeczona również na wniosek sądowego kuratora 
zawodowego.zawodowego.  

OCENA ZDOLNOŚCI DO ODBYWANIA KARY POZBAWIENIA OCENA ZDOLNOŚCI DO ODBYWANIA KARY POZBAWIENIA 

WOLNOŚCIWOLNOŚCI  



KODEKSKODEKS  KARNYKARNY  WYKONAWCZYWYKONAWCZY  

AArtrt..  150150.:.:  

  11. . Wykonanie kary pozbawienia wolności w Wykonanie kary pozbawienia wolności w 
wypadku choroby psychicznej lub innejwypadku choroby psychicznej lub innej  ciężkiejciężkiej  
choroby uniemożliwiającej wykonanie tej kary sąd choroby uniemożliwiającej wykonanie tej kary sąd 
odracza do czasu ustalenia przeszkody.odracza do czasu ustalenia przeszkody.  

  22. . Za ciężką chorobę uznaje się taki stan Za ciężką chorobę uznaje się taki stan 
skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie 
karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla 
jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo.jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo.  

OCENA ZDOLNOŚCI DO ODBYWANIA KARY POZBAWIENIA OCENA ZDOLNOŚCI DO ODBYWANIA KARY POZBAWIENIA 

WOLNOŚCIWOLNOŚCI  



KODEKSKODEKS  KARNYKARNY  WYKONAWCZYWYKONAWCZY  

AArtrt..  153153.:.:  

  11. . Sąd penitencjarny udziela przerwy w Sąd penitencjarny udziela przerwy w 
odbywaniu kary pozbawienia wolności w odbywaniu kary pozbawienia wolności w 
wypadku określonym w art. 150 wypadku określonym w art. 150   1 do czasu 1 do czasu 
ustania przeszkody.ustania przeszkody.  

OCENA ZDOLNOŚCI DO ODBYWANIA KARY POZBAWIENIA OCENA ZDOLNOŚCI DO ODBYWANIA KARY POZBAWIENIA 

WOLNOŚCIWOLNOŚCI  



PRZY PRZY ORZECZENIU KARY POZBAWIENIE ORZECZENIU KARY POZBAWIENIE 
WOLNOŚCIWOLNOŚCI::  
  
  wykonanie kary może być odroczone,wykonanie kary może być odroczone,  
  może być udzielona przerwa w może być udzielona przerwa w 
wykonywaniu karywykonywaniu kary,,  

OCENA ZDOLNOŚCI DO ODBYWANIA KARY POZBAWIENIA OCENA ZDOLNOŚCI DO ODBYWANIA KARY POZBAWIENIA 

WOLNOŚCIWOLNOŚCI  



OGLĘDZIN OGLĘDZIN SKAZANYCH DOKONUJĄSKAZANYCH DOKONUJĄ::  

  

komisje lekarskie przy Zakładach Karnych,komisje lekarskie przy Zakładach Karnych,  

biegli sądowi, powoływani przez Sąd biegli sądowi, powoływani przez Sąd ((są nimi są nimi 
niejednokrotnie medycy sądowiniejednokrotnie medycy sądowi).).  

OCENA ZDOLNOŚCI DO ODBYWANIA KARY POZBAWIENIA OCENA ZDOLNOŚCI DO ODBYWANIA KARY POZBAWIENIA 

WOLNOŚCIWOLNOŚCI  



CEL CEL OGLĘDZIN OGLĘDZIN ––  USTALENIEUSTALENIE::  

  

aktualnego stanu zdrowia skazanego,aktualnego stanu zdrowia skazanego,  

istnienia ciężkiej choroby w rozumieniu art. 150 istnienia ciężkiej choroby w rozumieniu art. 150 kkwkkw,,  

możliwości pobytu i leczenia skazanego w szpitalu możliwości pobytu i leczenia skazanego w szpitalu 
Zakładu Karnego,Zakładu Karnego,  

konieczność leczenia w warunkach wolnościowych,konieczność leczenia w warunkach wolnościowych,  

trybu postępowania lekarskiego ze skazanym, w razie trybu postępowania lekarskiego ze skazanym, w razie 
stwierdzenia u niego schorzeń nie będących „ciężką stwierdzenia u niego schorzeń nie będących „ciężką 
chorobąchorobą”.”.  

OCENA ZDOLNOŚCI DO ODBYWANIA KARY POZBAWIENIA OCENA ZDOLNOŚCI DO ODBYWANIA KARY POZBAWIENIA 

WOLNOŚCIWOLNOŚCI  



UstalenieUstalenie  aktualnegoaktualnego  stanustanu  zdrowiazdrowia  XYXY  orazoraz  stwierdzeniestwierdzenie  czyczy  możemoże  onon  
aktualnieaktualnie  odbywaćodbywać  karękarę  ww  warunkachwarunkach  pozbawieniapozbawienia  wolności?wolności?  
„U„U  badanegobadanego  XY,XY,  latlat  2626,,  badaniembadaniem  sądowosądowo--lekarskimlekarskim  ii  neurologicznymneurologicznym  orazoraz  nana  
podstawiepodstawie  dokumentacjidokumentacji  medycznejmedycznej  stwierdzonostwierdzono::  
aa..  AgresywnąAgresywną  postaćpostać  stwardnieniastwardnienia  rozsianegorozsianego  zz  głębokągłęboką  parapareząparaparezą  
kurczowąkurczową  kończynkończyn  dolnych,dolnych,  wymagającąwymagającą  poruszaniaporuszania  sięsię  nana  wózkuwózku  inwalidzkim,inwalidzkim,  zz  
rzutamirzutami  (nawrotami)(nawrotami)  coco  okołookoło  22  miesiące,miesiące,  zz  niewielkąniewielką  asymetriąasymetrią  ust,ust,  znacznegoznacznego  
stopniastopnia  kurczowokurczowo  podwyższonympodwyższonym  napięciemnapięciem  mięśniowymmięśniowym  kończynkończyn  dolnych,dolnych,  
patologicznympatologicznym  wygórowaniemwygórowaniem  odruchówodruchów  kolanowych,kolanowych,  obustronnymobustronnym  
stopotrząsemstopotrząsem,,  obustronnieobustronnie  dodatnimidodatnimi  patologicznymipatologicznymi  objawamiobjawami  piramidowymipiramidowymi  ii  
niedoczulicąniedoczulicą  poniżejponiżej  poziomupoziomu  ThTh1010..  
WW  chwilichwili  obecnejobecnej  stanstan  zdrowiazdrowia  skazanegoskazanego  XYXY  schorzenia,schorzenia,  nana  jakiejakie  cierpicierpi  stanowiąstanowią  
innąinną  ciężkąciężką  chorobęchorobę  ww  rozumieniurozumieniu  artart..  150150    11  ii  22  kkwkkw,,  uniemożliwiającąuniemożliwiającą  wykonaniewykonanie  
karykary  pozbawieniapozbawienia  wolnościwolności..  TomaszTomasz  ŁŁ..  jestjest  osobąosobą  niesamodzielną,niesamodzielną,  poruszającąporuszającą  sięsię  
nana  wózkuwózku  inwalidzkiminwalidzkim  ii  wymagającąwymagającą  specjalistycznegospecjalistycznego  leczenialeczenia  neurologicznegoneurologicznego  
orazoraz  razraz  nana  okołookoło  22  miesiącemiesiące  (w(w  okresieokresie  rzutówrzutów  choroby,choroby,  trwającychtrwających  okołookoło  77--1010  dni)dni)  
––  pobytupobytu  ww  szpitaluszpitalu  ww  celucelu  podaniapodania  lekówleków..  
XYXY  oczekujeoczekuje  nana  decyzjędecyzję  oo  zakwalifikowaniuzakwalifikowaniu  gogo  dodo  terapiiterapii  lekamilekami  IIII  linii,linii,  któraktóra  
powinnapowinna  zostaćzostać  wydanawydana  zz  końcemkońcem  bieżącegobieżącego  rokuroku..  PoPo  przeprowadzeniuprzeprowadzeniu  takiegotakiego  
leczenialeczenia  wskazanawskazana  jestjest  kontrolakontrola  stanustanu  zdrowiazdrowia  skazanegoskazanego  ww  celucelu  ponownejponownej  ocenyoceny  
możliwościmożliwości  odbywaniaodbywania  przezprzez  niegoniego  karykary  ww  warunkachwarunkach  pozbawieniapozbawienia  wolnościwolności..””  

OCENA ZDOLNOŚCI DO OCENA ZDOLNOŚCI DO ODBYWANIA ODBYWANIA KARY POZBAWIENIA KARY POZBAWIENIA 

WOLNOŚCIWOLNOŚCI  



W załatwieniu postanowienia W załatwieniu postanowienia (…) w (…) w sprawie sprawie XYXY  lat 28lat 28, (…) odnośnie , (…) odnośnie ustalenia: czy skazany może odbywać karę pozbawienia wolności, jeżeli tak to ustalenia: czy skazany może odbywać karę pozbawienia wolności, jeżeli tak to 
w jakim Zakładzie Karnymw jakim Zakładzie Karnym??  
OPINIA:OPINIA:  
1. U badanego XY, lat 28, badaniem sądowo-lekarskim i internistycznym oraz na podstawie dokumentacji lekarskiej stwierdzono: 

• Przetrwałą, średnio ciężką postać astmy oskrzelowej, z dość rzadko występującymi (pomimo faktu palenia papierosów oraz 
nieregularnego przyjmowania leków) zaostrzeniami. 

• Osobowość nieprawidłową, z jednorazowym zatruciem lekami zinterpretowanym jako próba samobójcza. 
• Zespół uzależnienia od alkoholu. 
• Przewlekły nikotynizm. 
• Stan po przebytym złamaniu kilku żeber przed dawnym czasem. 

  
2. Astma oskrzelowa jest chorobą przewlekłą, napadową (epizodyczną), której istnienie wiąże się z okresowymi zaostrzeniami. O ciężkości 
schorzenia świadczy częstość występowania takich zaostrzeń, nasilenie towarzyszących im objawów oraz stopień wydolności oddechowej, 
ustalany na podstawie wyników badań spirometrycznych. Przestrzeganie zaleceń lekarskich i stosowanie odpowiednio dobranych leków istotnie 
zmniejsza ryzyko występowania takich zaostrzeń. 
Dane z akt sprawy potwierdzają normalną aktywność życiową skazanego w latach 2003 - 2006, kiedy sprawowany był nad nim nadzór kuratora 
sądowego. Skazanego często wówczas nie można było zastać w domu, bo podejmował dorywcze prace fizyczne, bywał na dyskotekach, 
potwierdzał też palenie papierosów i nadużywanie alkoholu. Okoliczności powyższe są sprzeczne z obecnymi twierdzeniami skazanego, jakoby: „w 
domu przez cały czas leży, czasem wychodzi na spacer (…), łapią go duszności, jest uczulony na wszystko”. 
Mimo częstego narażania się skazanego na czynniki szkodliwe, nie występowały u niego wówczas ciężkie, zagrażające życiu powikłania. We 
wszystkich przypadkach zaostrzeń choroby skazanego, wystarczającym do ich opanowania było regularne leczenie zachowawcze. W dniu badania 
w tut. Zakładzie skazany podał, że nie przyjął zaleconych leków, jednak po zastosowaniu niewielkich ilości leków rozszerzających oskrzela 
zaobserwowano bardzo dobrą reakcję – normalizacja oddechu, ustąpienie objawów osłuchowych. Powyższe okoliczności pozwalają przypuszczać, 
że epizody zaostrzeń astmy mogą być w przeważającej mierze wynikiem niestosowania się skazanego do zaleceń lekarskich odnośnie regularnego 
przyjmowania leków. 
3. Obecny, somatyczny stan zdrowia badanego nie stanowi przeciwwskazania do odbywania  przez niego kary pozbawienia wolności w warunkach 
Zakładu Karnego. Warunkiem osadzenia skazanego jest zapewnienie regularnego stosowania zaleconych leków przeciwastmatycznych i okresowej 
kontroli lekarskiej – według zaleceń lekarza pulmonologa. Dodatkowo skazany powinien zaprzestać palenia tytoniu, a w razie osadzenia – 
przebywać w celi z osobami niepalącymi. Stan zdrowia skazanego nie stanowi ciężkiej choroby, przy której umieszczenie go w Zakładzie Karnym 
może zagrażać jego życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo. Warunki określone w art. 150 KKW nie zachodzą. 
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„„W załatwieniu postanowienia (…) w sprawie skazanego XY lat 52, odnośnie ustalenia: czy stan zdrowia 
skazanego pozwala na odbywanie kary pozbawienia wolności? (…) 

WYWIAD: Badany po operacji usunięcia krtani z powodu nowotworu, praktycznie nie mówi. Wywiad zebrano od 
żony, w trakcie zbierania wywiadu lub na pytania badającego badany potakuje lub zaprzecza ruchami głowy, 
niekiedy gestykuluje i stara się pokazywać, co się z nim działo lub dzieje w określonych okolicznościach. (…) 
[przed badaniem, pod drzwiami zakładu palił papierosa, przykładając go do wylotu rurki tracheotomijnej] 

OPINIA: 

1. U skazanego XY lat 52 badaniem i na podstawie dostępnej dokumentacji lekarskiej stwierdzono: 

• stan po przebytym raku płaskonabłonkowym krtani, po całkowitym, operacyjnym wycięciu krtani w 
1993 roku i teleradioterapii pooperacyjnej, ze wznową procesu nowotworowego w obrębie gardła w 
1995 roku, leczoną chemioterapią i teleradioterapią, bez cech wznowy procesu nowotworowego 

• zaburzenia nerwicowe leczone farmakologicznie - w wywiadzie, 

• stan po przebytym urazie głowy w 2001 roku w wywiadzie, bez następstw. 

  

2. Obecny stan zdrowia skazanego nie stanowi ciężkiej choroby, przy której pozbawienie go wolności poprzez 
osadzenie go w Zakładzie Karnym może zagrażać jego życiu, lub spowodować dla jego zdrowia poważne 
niebezpieczeństwo. Schorzenia, na które cierpi oskarżony nie odpowiadają warunkom określonym w Art. 15 i 
Art. 150 KKW. 

 3. W przypadku osadzenia skazanego w warunkach pozbawienia wolności konieczne byłoby wykonywanie u 
niego kontrolnych badań onkologicznych, z częstotliwością i w zakresie zgodnym z zaleceniami Poradni 
Onkologicznej, oraz kontynuowanie leczenia według zaleceń lekarza psychiatry. Ze względu na ryzyko wznowy 
procesu nowotworowego skazany nie może również przebywać w warunkach narażenia na dym tytoniowy. 
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„Z„Z  aktakt  sprawysprawy  wynika,wynika,  żeże  XYXY  zostałzostał  skazanyskazany  ((……))  nana  karękarę  łącznąłączną  1212  miesięcymiesięcy  
ograniczeniaograniczenia  wolnościwolności  poprzezpoprzez  wykonywaniewykonywanie  nieodpłatnej,nieodpłatnej,  kontrolowanejkontrolowanej  pracypracy  nana  
celecele  społecznespołeczne  ww  wymiarzewymiarze  4040  godzingodzin  miesięczniemiesięcznie..  ((……))  
  
OO  PP  II  NN  II  AA::  
UU  skazanegoskazanego  XYXY  latlat  4545,,  badaniembadaniem  sądowosądowo--lekarskimlekarskim  ii  ortopedycznymortopedycznym  orazoraz  nana  
podstawiepodstawie  dokumentacjidokumentacji  lekarskiejlekarskiej  stwierdzonostwierdzono::  
11..  ChorobęChorobę  zwyrodnieniowązwyrodnieniową  kręgosłupakręgosłupa  ww  odcinkuodcinku  szyjnymszyjnym  ii  lędźwiowym,lędźwiowym,  
dyskopatiędyskopatię  szyjnąszyjną  ii  lędźwiową,lędźwiową,  bezbez  ograniczeniaograniczenia  sprawnościsprawności  ruchowej,ruchowej,  aleale  zz  
okresowookresowo  nawracającym,nawracającym,  bólowym,bólowym,  objawowymobjawowym  zespołemzespołem  korzeniowymkorzeniowym..  
22..  ZwyrodnienieZwyrodnienie  kręgukręgu  LL55  ––  tzwtzw..  krągkrąg  motyli,motyli,  rozszczeprozszczep  kręgukręgu  SS11  orazoraz  łukówłuków  kościkości  
krzyżowejkrzyżowej  ––  zmianyzmiany  wrodzonewrodzone..  
33..  ZaburzeniaZaburzenia  nerwicowenerwicowe..  
  
ObecnyObecny  stanstan  zdrowiazdrowia  skazanegoskazanego  nienie  stanowistanowi  przeciwwskazanieprzeciwwskazanie  dodo  odbyciaodbycia  karykary  
ograniczeniaograniczenia  wolnościwolności  ww  formieformie  nieodpłatnej,nieodpłatnej,  dozorowanejdozorowanej  pracypracy  nana  celecele  publicznepubliczne..  
SkazanySkazany  możemoże  wykonywaćwykonywać  praceprace  fizycznefizyczne  nienie  wymagającewymagające  częstegoczęstego  schylaniaschylania  się,się,  
dźwiganiadźwigania  ii  noszenianoszenia  ciężarówciężarów  ––  takietakie  jakjak  npnp..  praceprace  porządkowe,porządkowe,  praceprace  
pielęgnacyjnepielęgnacyjne  ww  ZieleniZieleni  Miejskiej,Miejskiej,  lekkielekkie  praceprace  remontowe,remontowe,  npnp.:.:  malowaniemalowanie  płotów,płotów,  
pomieszczeńpomieszczeń  itpitp..  
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