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O R Z E C Z E N I E 
 

z dnia  12  maja  2011 

 

Okręgowy Sąd Lekarski  Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie   

    

Przewodniczący:  dr n.med.  Tomasz Bujnowski 

Członkowie:   lek.  Świetlik Maria 

lek. Emilia Klimek-Krankowska 

 

Protokolant: Elżbieta Perkowska 

 

w obecności Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 

lek.  Anny  Szalcunas-Olsztyn, 

 

po rozpoznaniu dnia 12.05.2011 r. sprawy lek.    

nr prawa wykonywania zawodu    

urodzonego  

imiona rodziców:  

 

obwinionego  o to, że: 

1. w okresie od 27.06.2007 do 8.04.2009,  w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, 

wprowadzając pracodawców i pacjentów w błąd co do posiadania uprawnień wykonywania 

zawodu lekarza udzielał świadczeń zdrowotnych polegających na  rozpoznaniu chorób, ich 

leczeniu, wystawianiu recept i zwolnień lekarskich w różnych placówkach medycznych, a 

także w miejscach nieustalonych, 

 

2. w dniu 12.12.2008 r ,wystawiając receptę nr  podawał  na niej jako świadczeniodawcę  

Samodzielny Publiczny  w , w której to placówce, nie był  w tym czasie zatrudniony 

 

- stanowi to naruszenie: art. 1, pkt. 3 i art. 65 Kodeksu Etyki Lekarskiej w związku z  

    art. 58  § 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r o zawodach lekarza i lekarza dentysty 

 

 

 

I. Obwinionego   lekarza   uznaje winnym popełnienia przewinienia 

zawodowego  polegającego na tym, że w okresie od 27.06.2007 r do 

8.04.2009r w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadzając 

pracodawców i pacjentów w błąd co do posiadania uprawnień wykonywania 

zawodu lekarza udzielał świadczeń zdrowotnych polegających na 

rozpoznawaniu chorób, ich leczeniu, wystawianiu recept i zwolnień lekarskich 

w różnych placówkach medycznych, a także w miejscach nieustalonych   -  na 

mocy  art. 83 ust. 1, pkt 3  ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach 

lekarskich (Dz.U.Nr 219, poz. 1708) wymierza  karę  pieniężną w 

wysokości  4000 zł  (cztery tysiące zł ) na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz 

Pomocy Dzieciom z Upośledzeniem Umysłowym – z dopiskiem    „na cele 

statutowe”  

  



 

II. Obwinionego lekarza uznaje winnym popełnienia przewinienia 

zawodowego polegającego na tym, że w dniu 12.12.2008r., wystawiając 

receptę nr  podawał na niej jako świadczeniodawcę Samodzielny Publiczny , w 

której to placówce nie był w tym czasie zatrudniony -  na mocy art. 83 ust.1 

pkt  ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz.U.Nr 219, poz. 

1708)  wymierza karę nagany  

 

 

III. 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    

kosztami w kwocie 62,25 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa 25/100 zł),  które 

ukarany winien wpłacić na konto  
 


