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O R Z E C Z E N I E 

 

z dnia 20.03.2013 r. 

 

Okręgowy Sąd Lekarski  Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie   

    

Przewodniczący:  lek. Zygmunt Ziółkiewicz 

Członkowie:   prof. dr hab.n.med. Jadwiga Snarska 

   lek. Świetlik Maria 

 

Protokolant: Elżbieta Perkowska 

 

w obecności Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 

lek.  Marka  Bienieckiego, 

po rozpoznaniu dnia 20.03.2013 r. sprawy lek. X.Y 

 

obwinionego  o to, że  
1. w dniu 1.03.2012 r. jako lekarz dyżurny Zespołu Opieki Zdrowotnej  w K  zaopatrując 

pacjentkę Z.P nie wykonał szwu prostownika palca V ręki prawej  i nie wykonał 

stabilizacji stawu międzypaliczkowego dalszego drutem Kirschnera  palca V ręki 

prawej- co doprowadziło do braku czynnego wyprostu w stawie międzypaliczkowym 

dalszym i  bolesnego stawu – stanowi to 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)  oraz art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodzie lekarza i lekarza 

dentysty (Dz.U. z 2008 Nr 136, poz. 857 z późn.zm) 

 

I. Lekarza X.Y. uznaje winnym zarzutu opisanego w pkt. 1  

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

lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708 z późn.zm.)  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  lekarza X.Y. kosztami 

postępowania w kwocie 707,80 zł (słownie: siedemset siedem 80/100  zł), które 

ukarany winien wpłacić do 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 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, którymi są Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej,  

obwiniony lekarz i pokrzywdzony  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) 

 


