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Autor przedstawi istotę i wartość pytań kierowanych przez prawnika do medyka 

sądowego w procesie karnym, w szczególności w trybie artykułu 209 kodeksu postępowania 

karnego. Autor dokona wykładni literalnej i teleologicznej artykułu 209 k.p.k tj. oględziny  

i otwarcie zwłok w świetle poglądów doktryny i judykatury. Zostaną omówione rozważania  

i wątpliwości praktyków oraz przedstawicieli nauki na temat profesjonalnego zadawania 

pytań i opiniowania sądowo- lekarskiego.  

Autor postara się odpowiedzieć na zagadnienie, jak należy formułować pytania  

w relacji organ procesowy – medyk sądowy? Poddany pod ocenę autora zostanie wpływ 

opinii biegłego na przebieg procesu karnego. Autor przedstawi instytucje medyka sądowego 

dostrzeganą poprzez pryzmat orzecznictwa Sądu Najwyższego. Artykuł ma na celu wykazać 

istotną role relacji medyk sądowy a organ procesowy w trybie art. 209 k.p.k, która  

ma bezpośrednie przełożenie na jakość, szybkość i ekonomikę procesu karnego. 
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Przedmiotowy referat dotyczy problematyki wykonywania zawodu lekarza w aspekcie 

możliwości potraktowania go jako funkcjonariusza publicznego. W pierwszej części referatu 

zostaną zaprezentowane wybrane poglądy doktryny i orzecznictwa w odniesieniu do stricte 

definicyjnego ujęcia zagadnienia funkcjonariusza publicznego w polskim kodeksie karnym. 

W kolejnej części zostaną zaprezentowane tezy z orzeczeń wraz komentarzem  

w zakresie możliwości uznania lekarza za funkcjonariusza publicznego w odniesieniu  

do wybranych kategorii przestępstw. Ostatnia część będzie odniesieniem do zagadnienie 

ochrony lekarza jako funkcjonariusza publicznego w świetle obowiązujących pragmatyk 

zawodowych jak i wybranych orzeczeń. Referat będzie próbą odpowiedzi na szczególne 

usytuowanie pozycji lekarza w polskim systemie prawnym, w szczególności w odniesieniu  

do kwestii jego odpowiedzialności karnej jak ochrony związanej z wykonywanym zawodem.  
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W miarę rozwoju cywilizacji i obserwowanego we współczesnym świecie wzrostu 

znaczenia kultury wizualnej można zaobserwować niezwykłe zainteresowanie zabiegami 

kosmetycznymi. 

  Lansowane przez kulturę masową ideały piękna wpływają na dążenia do poprawy 

urody. Medycyna estetyczna wychodzi naprzeciw tym potrzebom, oferując coraz to nowsze 

rozwiązania upiększające i zatrzymujące młodość. Zjawisko to stało się bardzo podatnym 

gruntem dla rozwoju medycyny estetycznej. 

Waga, jaką przywiązuje się do doskonałości cielesnej, wywołuje istne oblężenie  

w gabinetach medycyny estetycznej.  Wraz z nim powstaje także wiele problemów prawnych. 

Zabiegi kosmetyczne bowiem są obwarowane ryzykiem, które wiąże się często z kwestią 

odpowiedzialności prawnej lekarzy. Omówimy w tym względzie przesłanki legalności 

zabiegu kosmetycznego w świetle odpowiedzialności prawnej lekarza.  

W wystąpieniu przedstawimy, w jakich sytuacjach działania podjęte przez lekarza 

medycyny estetycznej należy uznać jako błąd w sztuce lekarskiej, a w jakich  

od odpowiedzialności prawnej lekarz może się uchylić. Poruszymy również kwestie podziału 

zabiegów kosmetycznych na zabiegi kosmetyczne o celu leczniczym oraz zabiegi 

kosmetyczne sensu stricto. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie: jakie czynności należy 

uznać za działanie medyczne, i czy faktycznie chirurgia plastyczna służy leczeniu człowieka, 

czy jest tylko tzw. „medycyną na życzenie”? W naszym przemówieniu przybliżymy wymogi, 

które muszą zostać spełnione, aby móc uznać zabieg kosmetyczny za zgodny z prawem i tym 

samym, aby lekarz dokonujący tego zabiegu nie był narażony na odpowiedzialność prawną. 


