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LEKARZ, PIEL ĘGNIARKA, POŁO śNA MA MORALNY I PRAWNY OBOWI ĄZEK 

ZGŁOSZENIA PRZEMOCY WOBEC DZIECKA 
 
Kodeks Postępowania Karnego (Dz. U. z 1997 r., Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) 

• art. 23:  
„W sprawie o przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego, we współdziałaniu  
z małoletnim lub w okolicznościach, które mogą świadczyć o demoralizacji małoletniego  
albo o gorszącym wpływie na niego, sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, 
zawiadamia sąd rodzinny w celu rozwaŜenia środków przewidzianych w przepisach  
o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.” 

• art. 304: 
„§1. KaŜdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu  
ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuraturę lub Policję. 
§2.  Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością  dowiedziały 
się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić 
o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia 
organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego 
zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.” 

 
Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) 

• art. 572: 
”§1. KaŜdy, komu jest znane zdarzenie uzasadniające wszczęcie postępowania  
z urzędu, obowiązany jest zawiadomić o nim sąd opiekuńczy.” 

 
Kodeks Etyki Lekarskiej (uchwała VII Krajowego Zjazdu Lekarzy) 

• art. 24: 
„Nie jest naruszeniem tajemnicy lekarskiej przekazanie informacji o stanie zdrowia 
pacjenta innemu lekarzowi, jeŜeli jest to niezbędne dla dalszego leczenia lub wydania 
orzeczenia o stanie zdrowia pacjenta.” 

• art. 25: 
„Zwolnienie z zachowania tajemnicy lekarskiej moŜe nastąpić: gdy pacjent wyrazi zgodę, 
jeśli zachowanie tajemnicy w sposób istotny zagraŜa zdrowiu lub Ŝyciu pacjenta lub innych 
osób oraz jeśli zobowiązują do tego przepisy prawa.”  

• art. 27: 
„Lekarz ma prawo do ujawnienia zauwaŜonych faktów zagroŜenia zdrowia lub Ŝycia w 
wyniku łamania praw człowieka.” 

 
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493) 

• art. 12: 
” Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków słuŜbowych powzięły 
podejrzenie o popełnieniu przestępstwa z uŜyciem przemocy wobec członków rodziny, 
powinny niezwłocznie zawiadomić o tym  Policję lub prokuratora.” 

 
Ustawa o zawodach lekarza i dentysty (Dz. U. z 2005 r., Nr 226, poz. 1943 z późn. zm.) 

•  Art. 40:  
„ 1. Lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem  
a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. 
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy: 

   3)  zachowanie tajemnicy moŜe stanowić niebezpieczeństwo dla Ŝycia lub zdrowia 
pacjenta lub innych osób...”  


