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                  Sprawozdanie z pracy Okręgowego Sądu Lekarskiego w Gdańsku 

                                              za okres  23.11.2013 – 31.01.2018 

 

 

  W okresie trwania VII kadencji, tj. od 23.11.2013r. do 31.01.2018r. Okręgowy Sąd Lekarski                           

w Gdańsku rozpatrywał 349 spraw, w tym 119 wniosków o ukaranie dotyczących 130  lekarzy (109) 

i lekarzy dentystów (21) oraz 230 zażaleń na postanowienia wydane przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej o umorzeniu postępowania wyjaśniającego (158 zażaleń) lub 

odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego (72 zażalenia). 

W okresie VII kadencji do OSL w Gdańsku wpłynęło 100 wniosków o ukaranie 108 lekarzy i lekarzy 

dentystów. Pozostałe 19 wniosków pozostało do rozpoznania w OSL z poprzednich lat - 16 wniosków 

z lat 2012 i 2013 oraz 3 wnioski z lat 2008 i 2009. 

 Z 230  zażaleń na postanowienia Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w okresie 

VII kadencji wpłynęło 212 zażaleń, 18 zażaleń pozostało do rozpatrzenia z roku 2013. 

178 zażaleń dotyczyło skarg składanych na lekarzy, a 52 zażalenia dotyczyły skarg składanych na 

lekarzy dentystów. 

  

W tabelach poniżej przedstawiono liczbę wniosków i liczbę zażaleń wpływających do OSL                             

w poszczególnych latach oraz liczbę lekarzy i lekarzy dentystów, których te sprawy dotyczyły. 

 

 

 

 

Tabela 1.       Wnioski o ukaranie  

 
Wnioski o ukaranie 

Rok Liczba Wniosków 
o ukaranie  

Ogółem lekarze i 
lekarze dentyści 

Liczba lekarzy  Liczba lekarzy 
dentystów 

VI Kadencja  

2008     2     2      2    - 

2009     1     1      1    - 

2012     5     7      7    - 

2013 
do 23/11/2013 

  11   12    11   1 

VII Kadencja 

2013 
od 23/11/2013 
do31/11/2013 

    4     4     3   1 

2014   34   36   28   8 

2015   25   29   26   3 

2016   14   16   13   3 

2017   20   20   16   4 

2018 
do 31/01/2018 

    3     3     2   1 

Razem 119 130 109 21 
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Tabela 2.    Zażalenia na postanowienia Rzecznika  

 

Zażalenia na postanowienia OROZ  

Rok Liczba zażaleń Liczba lekarzy Liczba lekarzy  
dentystów  Ogółem na postanowienia o 

Odmowie 
wszczęcia  

Umorzeniu po-
stępowania wy-
jaśniającego  

 VI Kadencja  

2013   18   8   10   16   2 

VII Kadencja  

2014   44 13   31   37   7 

2015   54 14   40   36 18 

2016   67 23   44   49 18 

2017   44 14   30   39   5 

2018     3   -     3     1   2  

Razem 230 72 158 178 52 

 

 

 

Większość wniosków o ukaranie (91) skierowana została do OSL przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej w Gdańsku, 1 wniosek skierował Naczelny Rzecznik 

Odpowiedzialności Zawodowej, 2 wnioski zostały skierowane przez Okręgowego Rzecznika                         

w Szczecinie, a po 1 wniosku  przez Okręgowych Rzeczników w Olsztynie i Warszawie. Pozostałe                   

23 sprawy zostały przekazane do OSL z Naczelnego Sądu Lekarskiego do ponownego rozpoznania 

przez OSL w Gdańsku po rozpoznaniu odwołań złożonych przez strony i uchyleniu orzeczeń 

wydanych przez OSL w Gdańsku. 

 

Analizując przewinienia zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów w ciągu minionej kadencji można 

stwierdzić, że głównym przewinieniem zawodowym było naruszenie artykułu 8 Kodeksu Etyki 

Lekarskiej. Zarzut naruszenia art.8 KEL tzn. braku staranności w postępowaniu diagnostycznym                      

i leczniczym został postawiony 75  ze 130 obwinionych lekarzy i lekarzy dentystów (około 58% 

wszystkich obwinionych),  jako jedyny zarzut lub w połączeniu z zarzutem naruszeniem innych 

artykułów KEL oraz innych ustaw, zarządzeń lub rozporządzeń, w tym głównie ustawy o izbach 

lekarskich i ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Zarzuty postawione lekarzom dotyczyły 

głównie braku staranności w: 

• diagnostyce kardiologicznej - opóźnienie w rozpoznaniu zawału serca lub opóźnienie 

skierowania do szpitala pacjentów z chorobą serca, co doprowadziło do zgonu chorych, 

• postępowaniu ginekologiczno – położniczym w okresie ciąży, w czasie porodu i w okresie 

poporodowym, co skutkowało ciężkim uszkodzeniem lub zgonem dzieci oraz ciężkimi 

powikłaniami rodzących lub zgonem ciężarnych, 

• diagnostyce pediatrycznej – opóźnienie rozpoznania i wdrożenia właściwego leczenia 

cukrzycy, co doprowadziło do zgonu dziecka, opóźnienie rozpoznania niewydolności 

prawokomorowej serca, nierozpoznanie skazy osoczowej, brak staranności w badaniu dzieci, 

co skutkowało koniecznością późniejszego leczenia szpitalnego oraz leczenia operacyjnego, 

brak prawidłowej diagnostyki u dziecka po wypadku komunikacyjnym, 

• diagnostyce onkologicznej – nierozpoznanie raka jajników, raka płuc, opóźnienie                                   

w diagnostyce raka trzonu macicy i raka szyjki macicy, 

• diagnostyce neurologicznej – opóźnienie w rozpoznaniu udaru mózgu, 



3 

 

• postępowaniu chirurgicznym – błędy w diagnostyce przedoperacyjnej, nieprawidłowa 

kwalifikacja do zabiegu, brak staranności podczas wykonywanego zabiegu operacyjnego lub 

nieprawidłowo wykonany zabieg operacyjny, 

• w wykonywaniu obowiązków przez lekarzy anestezjologów podczas trwania zabiegów 

operacyjnych i bezpośrednio po zakończonym zabiegu operacyjnym. 

 

Zarzuty postawione lekarzom dentystom dotyczyły braku należytej staranności podczas leczenia 

endodontycznego zębów, braku należytej staranności podczas prowadzenia leczenia protetycznego 

oraz braku podjęcia należytych działań dla naprawy następstw nieprzewidzianego powikłania                           

w trakcie leczenia zębów. 

   

Wnioski o ukaranie pozostałych 55  lekarzy i lekarzy dentystów dotyczyły przede wszystkim takich 

zachowań lekarzy, które naruszają pozostałe artykuły Kodeksu Etyki Lekarskiej, a zwłaszcza artykuł 

1 p. 3 o naruszeniu godności zawodu lekarza, ustawę o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, ustawę   

o izbach lekarskich, ustawę o lekarzu sądowym, ustawę o działalności leczniczej, ustawę o służbie 

medycyny pracy, ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenie 

Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia                                

i przechowywania. 

Zarzuty postawione lekarzom dotyczyły: 

• molestowania seksualnego pacjentki, 

• pełnienia przez lekarzy obowiązków i udzielania świadczeń zdrowotnych pod wpływem 

alkoholu, 

• wystawiania znacznej ilości recept na środki odurzające dla potrzeb osobistych i innych osób, 

sprowadzania przez internet z zagranicy środków psychotropowych na nazwisko lekarza oraz 

nielegalnej hodowli konopi indyjskich, 

• stosowania przez lekarzy leku niezweryfikowanego naukowo oraz niedopuszczonego do 

obrotu na terenie RP, 

• nieżyczliwego i niekulturalnego zachowania się lekarzy wobec pacjentów, 

• niewłaściwego zachowania lekarza podczas debaty telewizyjnej dotyczącej szczepień 

ochronnych, 

• naruszenia tajemnicy lekarskiej poprzez ujawnienie w mediach publicznych informacji                         

o przebiegu choroby pacjentki po jej śmierci,   

• tworzenia fikcyjnej dokumentacji w celu wystawiania recept wysoko refundowanych dla 

uzyskania korzyści majątkowej, 

• przyjmowania korzyści majątkowej za stworzenie dokumentacji medycznej poświadczającej 

nieprawdę lub poświadczenie nieprawdy w dokumentacji medycznej w celu uzyskania 

refundacji z NFZ, 

• prowadzenia praktyki i wydawania, bez posiadania uprawnień, zaświadczeń i orzeczeń 

lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych u osób ubiegających się o pracę, 

• wystawiania  zaświadczeń o stanie zdrowia bez badania chorego. 

 

Zarzuty postawione lekarzom i lekarzom dentystom dotyczyły: 

• reklamowania prywatnej praktyki w sposób naruszający ustawę, 

• niedopełnienia obowiązków rejestracyjnych w rejestrze podmiotów prowadzonym przez 

Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku oraz naruszenie uchwały samorządu lekarskiego                           

o zwróceniu dokumentu prawa wykonywania zawodu. 

 

Najpoważniejszą sprawą rozpatrywaną przez OSL w Gdańsku w roku 2016 był wniosek o ukaranie 

lekarza obwinionego o naruszenie art. 53 o izbach lekarskich w związku z art. 4 a o planowaniu 

rodziny oraz art. 39 KEL i art. 1 p.3 KEL – zarzuty dotyczyły wykonywania 4 aborcji u 3 pacjentek 

oraz dokonywania od roku 2013 czynów pedofilskich i posiadania na elektronicznych nośnikach 
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danych treści pornograficznych w postaci filmów i zdjęć z udziałem małoletnich.      

   

 

    W okresie VII kadencji w OSL w Gdańsku z ogólnej liczby 119 wniosków o ukaranie dotyczących   

130 lekarzy i lekarzy dentystów rozpoznano 114  wniosków dotyczących 105 lekarzy i 20 lekarzy 

dentystów. 1 wniosek o ukaranie, który wpłynął do OSL w Gdańsku w roku 2013, został w grudniu 

2013 roku przekazany do Naczelnego Sądu Lekarskiego ze względu na funkcję lekarza pełnioną                     

w samorządzie lekarskim. 4 wnioski o ukaranie 3 lekarzy i 1 lekarza dentysty zostaną rozpoznane w 

wyznaczonych terminach do dnia 07.03.2018r. W pozostałych sprawach postępowanie zostało 

zakończone. 

Okręgowy Sąd Lekarski w Gdańsku wydał następujące orzeczenia w stosunku do 125 obwinionych 

lekarzy i lekarzy dentystów: 

• 36 lekarzy uniewinniono od postawionych im zarzutów 

• 51 lekarzy ukarano karą upomnienia 

• 19 lekarzy ukarano karą nagany 

•   3 lekarzy ukarano karą finansową 

•   6 lekarzy ukarano karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu na okres do dwóch lat 

•   1 lekarza ukarano karą pozbawienia prawa wykonywania zawodu lekarza. 

 

W stosunku do 1 obwinionego lekarza postępowanie umorzono na podstawie art. 82 p.2 ustawy                         

o izbach lekarskich, uzasadniając, że orzeczenie kary wobec obwinionego lekarza byłoby oczywiście 

niecelowe ze względu na rodzaj i wysokość kary prawomocnie orzeczonej w postępowaniu karnym, 

a interes pokrzywdzonego temu się nie sprzeciwia. 

W stosunku do 8 lekarzy postępowanie umorzono z powodu przedawnienia. 

Wszystkie orzeczone przedawnienia są prawomocne. 

 

Z przedstawionej powyżej listy wydanych orzeczeń wynika, że OSL w Gdańsku uniewinnił od 

postawionych zarzutów prawie  30% obwinionych lekarzy. W pozostałych sprawach Sąd uznał winę 

lekarzy i wymierzył im takie kary, które, w opinii Sądu, były adekwatne do przewinienia 

zawodowego oraz mogły mieć istotny wpływ na dalsze postępowanie lekarzy. Warto podkreślić, że 

część wniosków o ukaranie dotyczyła młodych lekarzy, często skierowanych na samodzielne                              

i odpowiedzialne stanowiska pracy bez nadzoru lub wsparcia starszych kolegów. W opinii Sądu 

należałoby rozważyć możliwość stworzenia mechanizmów, zapewniających właściwy nadzór ze 

strony starszych kolegów nad młodszymi kolegami. W przyszłości należałoby także rozważyć 

jeszcze jeden rodzaj kary, jakim jest konieczność dodatkowego szkolenia zakończonego 

odpowiednim sprawdzianem, ponieważ część przewinień zawodowych wynika z niewiedzy i dotyczy 

nie tylko młodych kolegów. 

Karę pozbawienia prawa wykonywania zawodu lekarza Okręgowy Sąd Lekarski w Gdańsku orzekł 

po raz pierwszy od czasu istnienia Sądu w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku. Zdając sobie 

sprawę z konsekwencji takiego orzeczenia, Sąd uznał jednak, że nie może nadal wykonywać zawodu 

lekarza człowiek, który świadomie narusza godność tego zawodu. Naganne jest bowiem nie tylko to, 

czego zakazuje Kodeks Etyki Lekarskiej oraz ustawy regulujące wykonywanie zawodu lekarza.                     

W przypadku zawodu lekarza szczególnie naganne jest to, co nazywamy czynieniem zła oraz  

przekraczanie ogólnie przyjętych norm etycznych i naruszanie dobrych obyczajów przyjętych przez 

środowisko lekarskie. 

 

Prawomocne odwołania do Naczelnego Sądu Lekarskiego zostały złożone w sprawach dotyczących 

38 lekarzy i lekarzy dentystów przez 16 pokrzywdzonych (skarżących), 18 obwinionych lekarzy oraz 

w sprawach 3 lekarzy przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Gdańsku                             

i w sprawie 1 lekarza przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 

Naczelny Sąd Lekarski po rozpoznaniu spraw utrzymał w mocy 15 orzeczeń Okręgowego Sądu 
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Lekarskiego, uchylił i przekazał do OSL do ponownego rozpoznania 17 orzeczeń, a 1 orzeczenie 

umorzył ze względu na przedawnienie. Odwołania w sprawach 5 lekarzy pozostają jeszcze do 

rozpoznania w Naczelnym Sądzie Lekarskim. 

 

W okresie VII kadencji OSL rozpatrzył na posiedzeniach jawnych 225 zażaleń na postanowienia 

Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Pozostałe 5 zażaleń zostanie rozpatrzone 

w wyznaczonych terminach do dnia 06.03.2018r. 

 

Ze 158 zażaleń na postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego OSL rozpatrzył na 

posiedzeniach jawnych 156 zażaleń. Sąd utrzymał w mocy 106 postanowień Rzecznika,                                        

a w 50  sprawach uchylił postanowienia Rzecznika o umorzeniu postępowania wyjaśniającego                              

i zwrócił sprawy do Rzecznika wskazując na konieczność ponownego wnikliwego rozpatrzenia 

sprawy. Z 72 zażaleń na postanowienia Rzecznika o odmowie wszczęcia postępowania 

wyjaśniającego Sąd rozpatrzył 69 zażaleń i utrzymał w mocy 58 postanowień, a w 11 sprawach 

uchylił postanowienie, wskazując na konieczność wszczęcia postępowania wyjaśniającego. 

 

OSL w Gdańsku rozpatrywał także na posiedzeniach niejawnych sprawy formalne związane                               

z procedowaniem wniosków o ukaranie i rozpatrywaniem zażaleń, tzn. sprawy kosztów, sprawy 

dotyczące wniosków Skarżących o  wyłączenia członków Sądu Lekarskiego ze składu orzekającego 

w ich sprawach,  wniosków o przyjęcie środka odwoławczego na prawomocne postanowienie                            

w sprawie zażalenia oraz inne wnioski Skarżących wskazujące na przypisywanie Sądowi 

Lekarskiemu roli sądu karnego lub cywilnego. 

 

Do OSL w Gdańsku wpłynęło także 8 wniosków o pomoc prawną od Naczelnego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej oraz od Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej     

w Olsztynie, Warszawie, Łodzi i Szczecinie. W ramach pomocy prawnej wyznaczeni członkowie 

Sądu Lekarskiego przesłuchali w charakterze świadków 9 lekarzy i 10 osób mieszkających                                

w Gdańsku i  województwie pomorskim. 

 

VII kadencja Okręgowego Sądu Lekarskiego Gdańsku rozpoczęła się w bardzo trudnych warunkach. 

Z poprzednich lat pozostały bardzo duże zaległości -  do rozpoznania pozostało 19 wniosków                              

o ukaranie, a do rozpatrzenia 18 zażaleń na postanowienia Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej. Pozostały także zaległości w postaci niewykończonych protokołów 

z rozpraw, nienapisanych i niewysłanych w terminie uzasadnień orzeczeń i postanowień do stron, 

niewysłanych dokumentów do Naczelnego Sądu Lekarskiego. Od pierwszych dni VII kadencji 

zaczęły też wpływać nowe wnioski i zażalenia. Dodatkowo wyposażenie Biura Sądu było bardzo 

skromne – składało się z jednego starego komputera w sekretariacie. Brak było komputera na sali 

rozpraw (co oznaczało pisanie protokołów ręcznie i przepisywanie ich w dowolnym czasie,                           

tzn. naruszanie przepisów), brak było nawet niszczarki w sekretariacie i podarte papiery wędrowały 

do śmieci. Organizacja pracy Sądu również daleka była od doskonałości.  Pracę sądów lekarskich 

reguluje ustawa o izbach lekarskich i regulamin wewnętrznego urzędowania sądów lekarskich, ale 

oba te dokumenty nie były respektowane w poprzedniej kadencji. W Biurze Sądu nie było ksiąg 

repertoryjnych – podstawy dokumentacji papierowej sądu, a dokumentacja elektroniczna zawierała 

błędy i niedokładności. Nie przestrzegano terminów zawartych w  ww. dokumentach, co prowadziło 

do konfliktów ze stronami postępowania i negatywnych reakcji ze strony NROZ i NSL. W wielu 

sprawach przewlekłość postępowania była tak duża, że sprawom groziło przedawnienie. Brak było 

dokładnych wytycznych prowadzenia rozpraw i posiedzeń oraz wzorów dokumentów, w tym 

prawidłowo napisanych uzasadnień, co prowadziło do zarzutów ze strony prawników 

reprezentujących strony postępowania na rozprawach, skutkowało odwołaniami kończącymi się 

uchyleniami orzeczeń i przekazywaniem spraw do ponownego rozpoznania przez OSL w Gdańsku. 

  

W okresie VII kadencji OSL w Gdańsku udało się zreformować i zmodernizować pracę sądu. Dzięki 
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życzliwości, zrozumieniu i pomocy dr Budzińskiego, dr Wójcikiewicza i Okręgowej Rady Lekarskiej 

sąd otrzymał nowe wyposażenie komputerowe do sekretariatu oraz do sali rozpraw z dodatkowym 

monitorem pozwalającym Przewodniczącemu składu orzekającego śledzić treść protokołu w trakcie 

rozprawy lub posiedzenia, odczytywać jego fragmenty, usuwać powstające wątpliwości i podpisywać 

protokół bezpośrednio po zakończeniu rozprawy. Sąd otrzymał także drukarkę, scaner, kserokopiarkę, 

dyktafon oraz niszczarkę do dokumentów papierowych i zapisów elektronicznych danych na 

płytkach. Ponadto przeprowadzony został remont pomieszczeń sądu oraz zakupione zostały nowe 

meble do sali rozpraw, sekretariatu i gabinetu Przewodniczącego OSL. 

 

Przewodnicząca OSL założyła i prowadziła księgi repertoryjne, które zawierają uporządkowaną 

dokumentację papierową wniosków o ukaranie i zażaleń na postanowienia Rzecznika od dnia 

01.01.2014r. do 31.01.2018r. Po otrzymaniu nowego komputera do sekretariatu uporządkowana 

została także dokumentacja elektroniczna. 

 

W okresie VII kadencji OSL w Gdańsku pracował w zespole liczącym 24 lekarzy i 8 lekarzy 

dentystów, doświadczonych specjalistów w swoich dziedzinach, ale nie posiadających właściwego 

przygotowania do pracy w sądzie lekarskim. Ponieważ, po wejściu w życie ustawy o izbach 

lekarskich z roku 2009 zmienił się sposób procedowania, konieczne było także profesjonalne 

wyszkolenie lekarzy pracujących w sądzie lekarskim. Wymagało to stałego dokształcania się, ale                       

z udziału w szkoleniach organizowanych przez Naczelną Izbę Lekarską (4 w tej kadencji), Okręgowe 

Rady Lekarskie (2), Biuro Prawne OIL w Gdańsku (2), Prokuraturę Generalną (1) lub  Kongresach 

Prawa Medycznego (4) mogło skorzystać niewielu kolegów. Materiały z tych szkoleń są dostępne                             

w wersji elektronicznej w Biurze OSL w Gdańsku i mam nadzieję, że będą z nich korzystać także 

koleżanki i koledzy, którzy zdecydują się pracować w Sądzie Lekarskim VIII kadencji. 

Właściwe szkolenia odbywały się w OIL w Gdańsku. Prowadził je mecenas Karol Kolankiewicz, 

który przez ostatnie 4 lata nauczył nas od podstaw wszystkiego, co lekarz działający w sądzie 

lekarskim wiedzieć powinien. Członkowie OSL VII kadencji, którzy bardzo aktywnie starali się 

sprostać niełatwym zadaniom pracy w sądzie,  chętnie uczestniczyli w tych szkoleniach, których 

interaktywny charakter pozwalał na zrozumienie trudnego przedmiotu, a wielokrotne powtarzanie 

pozwoliło wyjaśniać problemy i wątpliwości. Wiadomo „repetitio est mater studiorum”. 

Mec. Kolankiewicz przez całą kadencję współpracuje z nami i nadal udziela nam cennych rad, które 

pozwalają nam prawidłowo prowadzić postępowanie i nie popełniać błędów. Przygotował dla nas 

także wzory pism oraz dokumentów, jakie muszą być wytwarzane w sądzie, dokładne plany 

prowadzenia rozpraw i posiedzeń oraz wzory prawidłowo napisanych uzasadnień. W bieżącej pracy  

konsultuje nasze decyzje w licznych, często kontrowersyjnych, sprawach 

W czasie VII kadencji Przewodnicząca wprowadziła w sądzie następujący algorytm postępowania, 

według którego pracują wszyscy członkowie sądu lekarskiego: przygotowanie do rozprawy lub 

posiedzenia, rozprawa według sztywnych zasad, co uniemożliwia prawnikom stawianie zarzutów                     

o naruszaniu przepisów, starannie napisany protokół, uzasadnienia napisane według prawidłowego 

schematu i w ustalonym terminie, a następnie sprawdzane przez mec. Kolankiewicza pod względem 

przepisów prawnych i przesyłane elektronicznie do akceptacji Przewodniczącej oraz ostatecznej 

decyzji i podpisów członków składu orzekającego, doręczenie  do stron w ustawowym terminie. 

W miarę upływu czasu kadencji obserwujemy coraz mniej poprawek mec. Kolankiewicza w naszych 

uzasadnieniach. Dobre uzasadnienia przekładają się na coraz mniejszą ilość odwołań i coraz lepsze 

postrzeganie OSL w Gdańsku przez Naczelny Sąd Lekarski, co oznacza znacznie mniejszą ilość 

uchyleń naszych orzeczeń przez NSL ( w roku 2014 NSL uchylił 11 orzeczeń OSL w Gdańsku,                           

a w roku 2014 tylko 2). Dochodzą do nas informacje, że nawet NROZ udzielił nam pochwały, 

ponieważ Sąd Najwyższy oddalił 2 kasacje składane w sprawach orzekanych przez OSL w Gdańsku. 

W czasie VII kadencji OSL w Gdańsku wprowadził obowiązek przesyłania wszystkich orzeczeń                     

w zanonimizowanej formie do Biuletynu Informacji Publicznej na stronie Okręgowej Izby Lekarskiej 

w Gdańsku. Do BIP wprowadzane są na bieżąco wszystkie prawomocne orzeczenia OSL oraz,                         

w miarę wolnego czasu, anonimizowane i wprowadzane są orzeczenia z poprzednich lat. Pozwala to 
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na przejrzystość pracy Sądu, a równocześnie pozwala na dostęp do takiej dokumentacji instytucjom 

zajmującym się badaniami naukowymi. 

Istotną rolę w tym algorytmie postępowania odgrywa praca biura sądu. Na barkach Pracownika biura 

spoczywa cała praca administracyjna, staranne i dokładne wykonywanie wszystkich zadań, 

organizacja rozpraw, pisanie protokołów, dopilnowanie terminów -jednym słowem wypełnianie 

wszystkich obowiązków określonych przez Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów lekarskich. 

W okresie VII kadencji, w październiku 2015r. nastąpiła zmiana pracownika biura, co wpłynęło na 

całkowitą zmianę jakości pracy biura i znaczną poprawę wizerunku OSL w Gdańsku. Nowa  

Pracownica biura Pani mgr Marta Martusewicz  i zastępująca Ją w czasie urlopu macierzyńskiego 

Koleżanka z zespołu pracowników OIL  Pani mgr Anna Wesołek są doskonale przygotowane 

zawodowo do tej pracy, wykazują dużą aktywność i kreatywność. Biuro prowadzone jest 

profesjonalnie i perfekcyjnie. OSL w Gdańsku nie ma żadnych zaległości, wszystkie sprawy są 

załatwiane na bieżąco, wnioski i zażalenia mają wyznaczone terminy wokand, a zaplanowane 

rozprawy i posiedzenia odbywają się w terminie. 

 

Kończąc sprawozdanie podsumowujące VII kadencję pragnę bardzo serdecznie podziękować całemu 

zespołowi sędziowskiemu za wspaniałą pracę, pełną zaangażowania i entuzjazmu, za aktywne 

poszerzanie wiedzy i umiejętne wykorzystywanie tej wiedzy w procedowaniu spraw, za 

akceptowanie terminów, często wymagających rezygnacji z całego dnia pracy zawodowej i utraty 

zarobków, za zdyscyplinowanie w sprawie terminów, a także za wyrozumiałość, akceptowanie 

kompromisu i bardzo przyjazną atmosferę w Sądzie.  Koleżankom i Kolegom, którzy zdecydowali 

się kontynuować pracę w następnej kadencji życzę sukcesów i satysfakcji z tej działalności. 

 

Składam podziękowania Zespołowi Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za 

życzliwą współpracę, dyskusje, wspólne dążenie do kompromisu, wspólne szkolenia i przyjazną 

atmosferę. 

 

Pragnę podziękować Pracownikom Biura Prawnego OIL za życzliwość  i współpracę, wsparcie OSL 

w szczególnych sytuacjach i poczucie, że Sąd zawsze może liczyć na pomoc. 

 Szczególne podziękowania pragnę złożyć Panu Mecenasowi Kolankiewiczowi za wspaniałą 

współpracę, przekazywanie nam wiedzy, codzienną ciężką pracę sprawdzania naszych uzasadnień, 

wielką pomoc w każdej sytuacji i wyrozumiałość dla naszych  nie cierpiących zwłoki pytań                                 

w nieodpowiednich momentach. 

Bardzo dziękuję Panu Mecenasowi Koniecznemu za wielką pomoc  w wielu nagłych sytuacjach 

awaryjnych, za profesjonalne rady i wskazówki dotyczące rozpraw oraz innych problemów.   

 

 Pragnę złożyć bardzo serdeczne podziękowania Prezesowi Okręgowej Izby Lekarskiej Panu                          

dr n. med. Romanowi Budzińskiemu za życzliwość, pomoc, zrozumienie, stworzenie dobrej, 

przyjaznej atmosfery oraz wsparcie w realizacji naszych pomysłów i planów. 

  

W imieniu własnym i wszystkich członków OSL w Gdańsku pragnę wyrazić głęboką wdzięczność 

Skarbnikowi OIL Panu dr n. med. Krzysztofowi Wójcikiewiczowi za fundusze, które pozwoliły 

Okręgowej Radzie Lekarskiej na podwyżkę diet sędziowskich, co niewątpliwie umożliwiło wielu 

sędziom wykonywanie pracy w Sądzie i ułatwiło wielu z nich (23 na 32) decyzję o kandydowaniu do 

pracy w Sądzie w VIII kadencji. Dziękuję bardzo także za fundusze przeznaczone na remont                                  

i wyposażenie pomieszczeń Sądu  oraz na wyposażenie Sądu w nowoczesną elektronikę. 

 

                               

                                                                                 Przewodnicząca OSL OIL w Gdańsku 

                                                                                               dr n. med.  Anna Kobierska   


