
Sygn. akt OSL-Pz-0004/2012 

 

O R Z E C Z E N I E 
 

z dnia 5 września 2012 

 

Okręgowy Sąd Lekarski  Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie   

    

Przewodnicząca :  lek. Elżbieta Chodkowska-Redzik 

Członkowie:   lek. Andrzej  Lipiński  

lek. Waldemar  Stawski 

lek. Anna Krakowińska – sędzia rezerwowy  

 

Protokolant: Elżbieta Perkowska 

 

w obecności Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 

lek. Mirosławy   Kozłowskiej, 

po rozpoznaniu dnia   5 września 2012 r. sprawy  lek.  X.Y. 

obwinionego  o to, że  

 niestarannie prowadził diagnostykę p. Z.P  w NZOZ  w  K  podczas  licznych wizyt, 

które odbyły się  w lipcu 2007r. a dotyczyły nierozpoznania  zmiany nowotworowej w 

zakresie gruczołu piersiowego lewego. Postępowanie  to doprowadziło do opóźnienia 

rozpoczęcia leczenia w/w schorzenia -  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. na podstawie art.83 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich 

(Dz.U.Nr 219, poz. 1708)  lekarza X.Y. uznaje winnym  popełnienia przewinienia 

zawodowego, polegającego  na tym, że niestarannie prowadził diagnostykę p. Z.P 

w NZOZ  w K. podczas licznych wizyt, które odbywały się w lipcu 2007r., a 

dotyczyły nierozpoznania  zmiany nowotworowej w zakresie gruczołu 

piersiowego lewego  i orzeka karę upomnienia 

 

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

(Dz.U.Nr 219, poz. 1708)  kosztami  postępowania w kwocie 1528,05 zł (słownie: 

jeden tysiąc pięćset dwadzieścia osiem 5/100 zł)  obciąża lek. X.Y. które ukarany 

winien wpłacić na konto Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie  
 

Pouczenie: 

Obwinionemu przysługuje zażalenie na postanowienie o kosztach  postępowania w terminie 14 dni od 

daty doręczenia niniejszego orzeczenia. 

Zażalenie należy wnieść do Okręgowego Sądu Lekarskiego w Olsztynie 

 

Od niniejszego orzeczenia stronom przysługuje odwołanie – zarówno co do winy jak i kary – do 

Naczelnego Sądu Lekarskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. 

Odwołanie wnosi się za  pośrednictwem Okręgowego Sądu Lekarskiego w Olsztynie  

 

Podstawa prawna: Podstawa prawna: art. 89 ust. 6 , art. 90 ust. 1 i 2  oraz  91 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 

2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich  oraz art. 616 i 618 kpk w zw. z art. 112 pkt  1 ustawy o izbach  

lekarskich  (Dz.U. Nr 219, poz. 1708)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


