
Sygn. akt OSL-Pz-0012/2011 

 

O R Z E C Z E N I E 

 

z dnia 30.03.2012 r.  

Okręgowy Sąd Lekarski  Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie   

w składzie: 

 Przewodniczący:  dr  n.med. Tomasz Bujnowski 

      Członkowie:  lek.  Świetlik Maria 

lek. Marek Woźniak 

Protokolant: Elżbieta Perkowska 

w obecności Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 

lek. Jerzego Komarzewskiego, 

 

po rozpoznaniu dnia 30.03.2012 r. sprawy lek. X.Y, 

  

obwinionego  o to, że: 

 

      1.  w okresie 10.09.2009 r do 10.12.2009 r.  w Poradni w K.  przy ul. K. , w trakcie 

pierwszej wizyty pacjenta Z.P, z wywiadem masywnego krwawienia z dróg 

moczowych, nie skierował chorego na pilną cystoskopię  -  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)  

 

2. w okresie od 25.03.2010 r. do 30.03.2010 r. w trakcie przygotowywania chorego do 

zabiegu operacyjnego, w  Oddziale  Szpitala w K,  nie ocenił stanu odżywienia 

chorego, co mogło mieć wpływ na wystąpienie powikłań pooperacyjnych – 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 X.Y uznaje winnym popełnienia zarzucanego mu przewinienia 

zawodowego w pkt. 1   i na mocy art.  83 ust. 3   ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o 

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

wysokości 2.500  złotych  (słowie: dwa tysiące pięćset  zł)  na rzecz  Stowarzyszenia   

 

 

II. lekarza X.Y uznaje winnym popełnienia zarzucanego mu przewinienia 

zawodowego w pkt. 2   i na mocy art.  83 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o 

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

wysokości 2.500  złotych  (słowie: dwa tysiące pięćset zł)  na rzecz  Stowarzyszenia   

 

III. Na mocy art. 89 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz.U.Nr 

219, poz. 1708) postanawia obciążyć lekarza X.Y  kosztami postępowania w kwocie  

507,60 zł  (słownie: pięćset siedem 60/100  zł), które ukarany  winien wpłacić do 

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.  

3) od powyższego orzeczenia przysługuje prawo wniesienia odwołania do Naczelnego 

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

uzasadnieniem 

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) 

 

 
 


