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O R Z E C Z E N I E 

 

z dnia 28 czerwca 2013 r.  

Okręgowy Sąd Lekarski  Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie   

    

Przewodnicząca:  lek. Grażyna Sykisz-Mikucka 

Członkowie:   lek. Anna Krakowińska 

   Lek. Maria Świetlik 

Protokolant: Elżbieta Perkowska 

 

w obecności   Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej - 

lek.  Rafała  Suszkiewicza, 

po rozpoznaniu w dniach: 20.04.2013 r. i  28.06.2013 r. sprawy lek. X.Y 

 

obwinionego  o to, że  

1. w dniu 11 grudnia 2007 r. w K.  w lokalu przy ul. K. działając  za zgodą Z.P.  dokonał u  

niej zabiegu usunięcia ciąży, co stanowi naruszenie art. 38 ust. 1 i art. 39 w zbiegu z art. 2 ust. 

1 Kodeksu Etyki Lekarskiej w związku z art. 41 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach 

lekarskich (Dz.U.Nr 30 poz.158 z póżn.zm) oraz z naruszeniem przepisów art. 4a ustawy z 

dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu  rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 

dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U.z 1993 r. nr.17, poz.78 ze zm.).     

 

 

I. na mocy  art. 82 ust.  2  ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich 

(Dz. U. Nr 219, poz. 1708) umarza postępowanie uznając, że orzeczenie 

wobec obwinionego kary byłoby oczywiście niecelowe ze względu na 

rodzaj i wysokość kary prawomocnie orzeczonej wyrokiem  Sądu 

Okręgowego w K.  Wydziału Karnego, a umorzenie nie sprzeciwia się 

interesowi pokrzywdzonej 

 

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

(Dz.U. Nr 219, poz. 1708) kosztami postępowania  postanawia obciążyć   

Skarb Państwa.  

          
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) 

 



 
 


