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W systemie prawnym istnieje wiele typów czynów zabronionych pod groźbą kary, które mo-
gą być zastosowane do oceny odpowiedzialności osób wykonujących zawody medyczne czy za-
rządzających podmiotami leczniczymi: od odpowiedzialności karnej, przez odpowiedzialność 
wykroczeniową, po odpowiedzialność  dyscyplinarną (zawodową). W ciągu ostatnich lat zwięk-
szyła się również liczba deliktów i sankcji administracyjnych, jakie mogą być stosowane wobec 
przedsiębiorców funkcjonujących na rynku usług zdrowotnych. Cały katalog czynów karalnych 
i powiązanych z nimi sankcji o charakterze publicznoprawnym funkcjonuje zaś obok mechani-
zmów kompensujących szkody lub krzywdy wynikłe z tytułu czynu niedozwolonego, z tytułu 
których odpowiedzialność mogą ponosić także te same osoby lub podmioty, którym jednocze-
śnie przypisywana jest odpowiedzialność publicznoprawna.  

Niniejszy, ostatni, 6 tom Systemu Prawa Medycznego, dotyczący odpowiedzialności pu-
blicznoprawnej w prawie medycznym, stanowi zbiór opracowań, których głównym założeniem 
było ukazanie, jak w sposób najbardziej racjonalny, przy uwzględnieniu wymogów wynikają-
cych z konstytucyjnych zasad proporcjonalności i sprawiedliwości, stosować na gruncie prawa 
medycznego istniejące w systemie prawnym różne reżimy odpowiedzialności o charakterze pu-
blicznoprawnym. Temu celowi służą zarówno analizy odnoszące się wprost do wykładni zna-
mion poszczególnych typów czynów zabronionych pod groźbą kary dokonywanej w kontekście 
odpowiedzialności osób wykonujących zawody medyczne, czy też do przesłanek deliktów ad-
ministracyjnych związanych z działalnością podmiotów świadczących różnorakie usługi w sys-
temie ochrony zdrowia, jak i rozważania dotyczące ogólnych instytucji z zakresu prawa karnego 
czy administracyjnego (odnoszą się one m.in. do przypisania sprawstwa skutku w prawie me-
dycznym, okoliczności wyłączających odpowiedzialność lub istoty administracyjnych kar pie-
niężnych w prawie medycznym), a także istotnych zagadnień dotyczących postępowania karne-
go, w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej czy prowadzącego do zastosowania sankcji 
administracyjnych, które mają znaczenie dla prawa medycznego.

Odpowiedzialność publicznoprawna to jednak nie tylko odpowiedzialność jednostek czy 
podmiotów wynikająca ze stosowania przez państwo środków prawnych o charakterze wład-
czym, ale także – a w systemie ochrony zdrowia zdaniem Redaktorów niniejszego tomu Sys-
temu Prawa Medycznego przede wszystkim – odpowiedzialność państwa (władzy publicznej) 
za prawidłową organizację tego systemu, celem zapewnienia adekwatnych gwarancji dla reali-
zacji przez jednostki prawa do ochrony życia i zdrowia w ramach szeroko rozumianej opieki 
zdrowotnej, w tym poprzez stworzenie odpowiednich warunków do wykonywania zawodów me-
dycznych i udzielania świadczeń zdrowotnych. Z tego względu rozważania dotyczące poszcze-
gólnych przestępstw, wykroczeń, przewinień zawodowych i deliktów administracyjnych zostały 
poprzedzone ukazaniem, w jakim zakresie i w jaki sposób władze publiczne ponoszą odpowie-
dzialność za realizację pozytywnych obowiązków ochrony życia, zdrowia i innych dóbr praw-
nych jednostek w związku z organizacją systemu opieki zdrowotnej, a także w jaki sposób od-
powiedzialność ta może być następnie przez te jednostki egzekwowana.

Wszystkie opracowania szczegółowe zostały poprzedzone generalną analizą roli odpowie-
dzialności publicznoprawnej w prawie medycznym oraz wpływu niewłaściwej realizacji przez 
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władze publiczne obowiązków związanych z organizacją systemu opieki zdrowotnej na odpo-
wiedzialność karną lub dyscyplinarną osób wykonujących zawody medyczne czy też odpowie-
dzialność administracyjną przedsiębiorców działających na rynku usług medycznych. W ramach 
tej analizy zaprezentowano również wzajemne relacje między różnymi reżimami odpowiedzial-
ności publicznoprawnej w prawie medycznym, a także odpowiedzialności publicznoprawnej 
i prywatnoprawnej w tej dziedzinie prawa. W końcu analizy wymagało także pytanie, czy osoby 
wykonujące zawody medyczne powinny w ogóle ponosić odpowiedzialność karną za tzw. błę-
dy medyczne.

W zamierzeniu Redaktorów i Autorów niniejszego tomu Systemu Prawa Medycznego roz-
ważania dotyczące poszczególnych przestępstw, wykroczeń czy deliktów administracyjnych nie 
mają charakteru kompleksowej analizy wszystkich znamion czy przesłanek danego rodzaju od-
powiedzialności, ale ograniczone są do zaprezentowania problemów dotyczących tych kwe-
stii spornych, które mają znaczenie dla określenia granic i zasad odpowiedzialności publiczno-
prawnej w prawie medycznym. W pozostałym zakresie odsyłamy Czytelników do publikacji 
i orzecznictwa przede wszystkim z zakresu prawa karnego lub administracyjnego. Jednocześnie 
wszystkie opracowania zawarte w tej publikacji stanowią odzwierciedlenie własnych stanowisk 
i poglądów prawnych lub etycznych poszczególnych Autorów, zaś Redaktorzy, w poszanowa-
niu wolności badań naukowych oraz pluralizmu poglądów, nie mieli na celu ujednolicanie sta-
nowisk zaprezentowanych w poszczególnych rozdziałach.

Redaktorzy i wszyscy Autorzy wyrażają nadzieję, że niniejsze dzieło będzie stanowiło wpro-
wadzenie i zaproszenie do dalszej dyskusji nad zagadnieniami dotyczącymi odpowiedzialności 
publicznoprawnej w prawie medycznym.

Agnieszka Barczak-Oplustil

Tomasz Sroka



Przejdź do księgarni 

https://www.ksiegarnia.beck.pl/21094-odpowiedzialnosc-publicznoprawna-system-prawa-medycznego-tom-6-jacek-barcik

	wstep
	21094-odpowiedzialnosc-publicznoprawna-system-prawa-medycznego-tom-6-jacek-barcik-wstep
	2

