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O R Z E C Z E N I E 

 

z dnia 1 marca  2012 r. 

 

Okręgowy Sąd Lekarski  Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie   

    

Przewodnicząca:  lek. dent. Krystyna Przybyłek 

Członkowie:   lek. dent. Katarzyna Żółkiewicz-Kabać 

lek. Świetlik Maria 

Protokolant:                Elżbieta Perkowska 

 

w obecności Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 

lek. dent. Leszka  Czaplińskiego, 

 

po rozpoznaniu dnia 01.03.2012 r. sprawy lek. dent. X.Y 

 

obwinionej  o to, że  

w okresie od 15-25 maja 2011 r. w gabinecie stomatologicznym przy ul. K. w K  wykonała 

niepoprawnie pracę protetyczną - protezę zębową górną i dolną pacjentowi Z.P., która  

powodowała dolegliwości bólowe i brak prawidłowego utrzymania się w jamie ustnej – co  

stanowi naruszenie art. 8 Kodeksu Etyki Lekarskiej w związku z art. 53 ustawy z dnia 2  

grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz.U.Nr 219, poz. 1708)  

 

I. lekarza  dentystę X.Y. uznaje winną popełnienia przewinienia 

zawodowego  polegającego na tym, że w okresie od 15-25 maja 2011 r. w 

gabinecie stomatologicznym przy ul. K. w K.  wykonała niepoprawnie pracę 

protetyczną - protezę zębową górną i dolną pacjentowi Z.P., która powodowała 

dolegliwości bólowe i brak prawidłowego utrzymania się w jamie ustnej -  i na 

mocy  art. 83 ust.  1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich 

(Dz.U.Nr 219, poz. 1708) wymierza  karę  upomnienia 

 

 

II. Na mocy art. 89 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich 

(Dz. U. Nr 219, poz. 1708) postanawia obciążyć obwinionego  lekarza 

dentystę, X.Y kosztami w kwocie 1118,05 zł (słownie: jeden tysiąc sto 

osiemnaście zł  5/100 ),  które ukarana winna  wpłacić na konto 

Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie  

Pouczenie: 

1) obwinionemu przysługuje zażalenie na postanowienie o kosztach postępowania w 

terminie 14 dni od  doręczenia niniejszego orzeczenia.  

2) zażalenie  należy wnieść do Okręgowego Sądu Lekarskiego w Olsztynie.  

Od powyższego orzeczenia przysługuje prawo wniesienia odwołania do Naczelnego Sądu 

Lekarskiego w Warszawie, w terminie 14 dni od doręczenia orzeczenia wraz z 

uzasadnieniem. Odwołanie wraz z odpisami dla stron  wnosi się za pośrednictwem 

Okręgowego Sądu Lekarskiego. 

Podstawa prawna: : art. 89 ust. 6, art. 90 ust. 1 i 2 o izbach lekarskich, art. art. 616 i 618 

kpk w zw. z art. 112 pkt. 1 ustawy o izbach lekarskich  oraz 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 

grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


