
 

 

Okręgowy Sąd Lekarski w Gdańsku 

80-204  Gdańsk 

ul. Śniadeckich 33 

 

OSL-17/Wu/2021 

                                                                   O R Z E C Z E N I E 

 
z dnia ……………. 2021r.  

 

Okręgowy Sąd Lekarski w Gdańsku w składzie: 

 

Przewodniczący: ……………. 

Członkowie:        ……………. 

                            …………….  

 

                                        

Protokolant:  ……………. 

 

w  obecności  Zastępcy Okręgowego  Rzecznika   Odpowiedzialności   Zawodowej  w Gdańsku 

……………. 

 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu ……………. 

sprawy   

 

……………. Nr PWZ: ……………. 

 

obwinionego o to, że  

1.wykazał się brakiem należytej staranności w leczeniu i diagnozowaniu pana ……………. w 

dniu ……………. poprzez fakt, że nie zachował czujności i w sytuacji ograniczonych 

możliwości diagnostycznych w ramach NOCh ……………. nie skierował do szpitala 

gorączkującego pacjenta z guzem płuca celem dalszej diagnostyki w warunkach SOR. 

 

Powyższe stanowi przewinienie zawodowe (w rozumieniu art. 53 i art. 8 pkt. 1 i 2 ustawy o 

izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r.) na skutek naruszenia art. 8 KEL i art. 4 ustawy o 

zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 05.12.1996r. 

 

2.w bliżej nieustalonym okresie nie przekazał do okręgowej izby lekarskiej dokumentów lub 

informacji potwierdzających wykonywanie pracy w ……………. 

 

Powyższe stanowi przewinienie zawodowe (w rozumieniu art. 53 i art. 8 pkt. 1 i 2 ustawy o 

izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r.) na skutek art. 49 ust. 6 w zw. z art. 49 ust. 5 pkt. 27 

ustawy o izbach lekarskich z dnia 02.12.2009r. 

 

 

na mocy art. 53 i 78 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich: 

 

I.  Uznał lek. ……………. winnym czynu zarzucanego mu w pkt. 1 wniosku o ukaranie, czyn 

ten kwalifikuje jako naruszenie art. 8 KEL i art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty 

z dnia 05.12.1996r. 



 

 

II. Na podstawie art. 83 ust. 1 punkt 1  ustawy z dnia 02 grudnia 2009r. o izbach lekarskich 

wymierzył Obwinionemu lek. …………….za przewinienie opisane w pkt. I niniejszego 

orzeczenia,  karę upomnienia. 

III. Uznał lek. …………….winnym czynu zarzucanego mu w pkt. 2 wniosku o ukaranie, czyn 

ten kwalifikuje jako naruszenie art. 49 ust. 6 w zw. z art. 49 ust. 5 pkt. 27 ustawy o izbach 

lekarskich z dnia 02.12.2009r. 

IV. Na podstawie art. 83 ust. 1 punkt 1  ustawy z dnia 02 grudnia 2009r. o izbach lekarskich 

wymierzył, Obwinionemu lek. …………….za przewinienie opisane w pkt. III niniejszego 

orzeczenia,  karę upomnienia. 

V.  Kosztami postępowania postanowił obciążyć Obwinionego lek. ……………. 

 
 

………………………………….                ………………………………………                  …………………………………. 

 

 

Sygn. akt OSL-17/Wu/2021 

UZASADNIENIE 

     W dniu ……………. 2020 r. do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 

w Gdańsku /zwanego dalej Rzecznikiem/ wpłynęła skarga …………….dot. lek. ……………. 

 

dowód: skarga …………….z …………….. k. ……………. 

  

W dniu ……………. 2020 r. Rzecznik wydał postanowienie o wszczęciu postępowania 

wyjaśniającego w sprawie podejrzenia, że lekarz ……………., w czasie wykonywania swojej 

pracy na terenie ……………., w dniu ……………..2020 r., odmówił udzielenia pomocy 

lekarskiej ……………. 

dowód: postanowienie o wszczęciu postępowania – k. ……………. 

Rzecznik w dniu …………….2021r. wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutów 

lekarzowi ……………./zwanemu dalej Obwinionym/  

1. o braku należytej staranności w leczeniu i diagnozowaniu pana …………….w dniu 

…………….2020 r. poprzez fakt, że nie zachował czujności i w sytuacji ograniczonych 

możliwości diagnostycznych w ramach NOCh …………….nie skierował do szpitala 

gorączkującego pacjenta z guzem płuca celem dalszej diagnostyki w warunkach SOR.  

W ocenie Rzecznika stanowiło to naruszenie art. 8 KEL i art. 4 ustawy o zawodach 

lekarza i lekarza dentysty z dnia 05.12.1996 r. 



 

 

2. że w bliżej nieustalonym okresie nie przekazał do okręgowej izby lekarskiej 

dokumentów lub informacji potwierdzających wykonywanie pracy w ……………. 

W ocenie Rzecznika stanowiło to naruszenie art. 49 ust.6 w zw. z art. 49 ust. 5 pkt.27 

ustawy o izbach lekarskich z dnia 02.12.2009 r. 

dowód: postanowienie Rzecznika o przedstawieniu zarzutów – k. ……………. 

W dniu …………….2021 r. Rzecznik sporządził, a następnie przekazał do Okręgowego 

Sądu Lekarskiego w Gdańsku wniosek o ukaranie Obwinionego lekarza ……………. 

dowód: wniosek o ukaranie - karta nr ……………. 

W dniu …………….2021 r. Okręgowy Sąd Lekarski w Gdańsku rozpoznał sprawę 

przeciwko lekarzowi ……………., obwinionemu o to, że:  

1. wykazał się brakiem należytej staranności w leczeniu i diagnozowaniu pana ……………. w 

dniu …………….2020 r. poprzez fakt, że nie zachował czujności i w sytuacji ograniczonych 

możliwości diagnostycznych w ramach NOCh …………….nie skierował do szpitala 

gorączkującego pacjenta z guzem płuca celem dalszej diagnostyki w warunkach SOR. 

co stanowi to przewinienie zawodowe (w rozumieniu art. 53 i art. 8 pkt. 1 i 2 ustawy o izbach 

lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 roku) na skutek naruszenia art. 8 KEL i art. 4 ustawy o 

zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 05.12.1996 r. 

2. w bliżej nieustalonym okresie nie przekazał do okręgowej izby lekarskiej dokumentów lub 

informacji potwierdzających wykonywanie pracy w ……………. 

Co stanowi to przewinienie zawodowe (w rozumieniu art. 53 i art. 8 pkt. 1 i 2 ustawy o izbach 

lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 roku) na skutek art. 49 ust. 6 w zw. z art. 49 ust. 5 pkt. 27 

ustawy o izbach lekarskich z dnia 02.12.2009 r. 

Na podstawie zebranego w sprawie i ujawnionego na rozprawie materiału dowodowego 

 Sąd ustalił następujący stan faktyczny: 

W dniu …………….2020 r. około godziny 20:20 pacjent ……………., wraz z 

towarzyszącą mu żoną - ……………., zgłosił się do NOCh ……………., do lek. ……………., z 

powodu utrzymujących się od kilku dni gorączek do 40 st. C oraz złego samopoczucia. Pacjent 

chorował na guza płuca lewego i na dzień ……………..2020 r. miał planowaną chemioterapię 

w szpitalu. Przed wizytą w NOCh pacjent konsultowany przez lekarza POZ w ramach 



 

 

teleporady, jednak przepisane leki nie skutkowały. Z uwagi na brak efektu terapeutycznego 

przepisanych w ramach POZ leków oraz pogarszającego się stanu zdrowia pacjent udał się do 

NOCh …………….. Około godziny 20:20 Pacjent wraz z małżonką zgłosili się NOCh, jednak 

nie zostali przyjęci przez lek. ……………., gdyż ten zasłaniając się sytuacją epidemiologiczną i 

brakiem należytych środków ochrony indywidualnej odmówił badania pacjenta oraz 

zapoznania się z dokumentacją medyczną chorego i zaproponował jedynie wezwanie transportu 

przeznaczonego dla pacjentów z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Pacjent 

wraz z małżonką nie zgodzili się na tego typu postępowanie.  

Po powrocie do domu, żona pacjenta zainterweniowała telefonicznie u Rzecznika Praw 

Pacjenta i powołując się na polecenie telefoniczne wymienionego zażądała kolejnej porady 

połączonej ze zbadaniem chorego. Ponownie pacjent wraz z małżonką zjawili się w NOCh 

…………….około godziny 20:50. Obwiniony lek. ……………. tym razem zbadał pacjenta, 

stwierdził zmiany osłuchowe w prawym polu dolnym (w tym w miejscu guza). W chwili 

badania zmierzona temperatura ciała wynosiła 37,2 oC. …………….zalecił leki 

przeciwgorączkowe, rozpoznał gorączkę o nieznanej przyczynie i odesłał pacjenta do domu z 

zaleceniem wezwania karetki w przypadku pogorszenia stanu ogólnego.  

……………., zaniepokojony brakiem rozpoznania podłoża gorączki, udał się do SOR 

Szpitala w ……………., gdzie został przyjęty w dniu …………….2020. W chwili zgłoszenia 

pacjent gorączkujący 38,9o C, podczas triage nadany kolor pilności żółty. W trakcie badania 

przez lekarza SOR RR 125/76, AS – 125/min. SO2- 94%. W badaniach laboratoryjnych 

stwierdzono podwyższone parametry stanu zapalnego. Obserwowano poprawę stanu pacjenta 

po leczeniu i w dniu ……………..2020 wypisano pacjenta do domu z rozpoznaniem ostrego 

zakażenia dolnych dróg oddechowych. Zalecono antybiotykoterapię i leki bronchodylatacyjne. 

W przypadku nasilenia duszności i braku poprawy po leczeniu zalecono ponowny kontakt z 

lekarzem. Pacjent zgłosił się ponownie do NIŚOZ …………….w dniu ……………..2020 z 

gorączką 38,9oC, skierowano chorego do SOR, skąd otrzymał skierowanie do Oddziału Chorób 

Płuc Szpitala w …………….. Wykluczono infekcję SARS-CoV-2 testem RT-PCR. Ostatecznie 

rozpoznano prawostronne zapalenie płuc i guz płuca lewego. W trakcie pobytu stosowano 

szerokospektralną antybiotykoterapię, probiotyki, leki przeciwkrzepliwe oraz 

bronchodylatacyjne. Ponadto w celu uzupełnienia niedoborów białkowych włączono 

NutriDrinki z Protifarem. Uzyskano poprawę stanu klinicznego pacjenta, redukcję parametrów 

stanu zapalnego oraz znaczną regresję zmian naciekowych w płucu prawym. Pacjenta w stanie 

poprawy wypisano do domu w dniu ……………..2020 roku.  

 

Obwiniony lekarz nie przekazał dokumentów lub informacji potwierdzających jego 

zatrudnienie w ……………. 

 

Powyższe Sąd ustalił w oparciu o zeznania świadka ……………. (w postępowaniu 

wyjaśniającym w dniu …………….2020r. oraz na rozprawie w dniu …………….2021r.) oraz zaliczone w 

poczet materiału dowodowego dokumenty w postaci skargi, dokumentacji medycznej dot. 

……………. (z …………….oraz ze Szpitala …………….), informacji o niekaralności Obwinionego 

lek……………., wydruku z CEIDG (Indywidualna Praktyka Lekarska …………….), wydruku księgi 

rejestrowej (nr księgi …………….) oraz częściowo w oparciu o wyjaśnienia Obwinionego lek. 

…………….złożone na rozprawie w dniu …………….2021r. oraz w piśmie Obwinionego lek. 

…………….z dnia ……………. 2020r..  



 

 

 

Obwiniony lekarz …………….nie figuruje w Rejestrze Ukaranych Lekarzy i Lekarzy 

Dentystów RP, prowadzonym przez Naczelną Radę Lekarską.   

 

Obwiniony lekarz …………….w postępowaniu nie przyznał się do zarzucanego mu w 

punkcie I wniosku o ukaranie przewinienia zawodowego i złożył wyjaśnienia, wyraził 

jednocześnie ubolewanie z zaistniałej sytuacji. Obwiniony przyznał się do zarzucanego mu w 

punkcie II wniosku o ukaranie przewinienia zawodowego i wyraził skruchę.  

 

Sąd zważył co następuje: 

Po wnikliwym rozpatrzeniu sprawy Sąd uznał, że w świetle zebranego w sprawie 

materiału dowodowego wina lekarza …………….w zakresie obu zarzutów postawionych mu we 

wniosku o ukaranie nie budzi wątpliwości 

W zakresie ustaleń faktycznych dot. okoliczności wskazanych z punkcie I wniosku o 

ukaranie Sąd uznał za wiarygodne zeznania …………….. Zeznania te pozwoliły ustalić stan 

faktyczny w sposób niebudzący wątpliwości co do przebiegu wizyt, w szczególności 

postępowanie Obwinionego lekarza zostało przedstawione w sposób nie dający podstaw do 

podważenia jej wiarygodności. Świadek ……………. udzielając na rozprawie odpowiedzi na 

zadawane pytania, czyniła to w sposób logiczny, jej zeznania był spójne i co do zasady 

rzeczowe, korelowały ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją medyczną, były przy tym 

konsekwentne i uzupełniały się wzajemnie z zeznaniami złożonym poprzednio w postępowaniu 

wyjaśniającym. W ocenie Sądu świadek ……………. nie miała także absolutnie żadnego 

interesu w obciążaniu Obwinionego lekarza swoimi zeznaniami. Z tych względów zeznaniom 

tym należało dać wiarę.      

Sąd dał wiarę w całości dokumentacji medycznej zgromadzonej w aktach postępowania. 

Została ona sporządzona w przewidziany prawem sposób i przez uprawnione osoby. W 

momencie zgłoszenie się pacjenta do SOR Szpitala w ……………., które nastąpiło bezpośrednio 

po drugiej wizycie w NOCh ……………., podczas TRIAGE pacjentowi nadano priorytet żółty, 

co kwalifikowało pacjenta jako przypadek PILNY i w połączeniu z późniejszym 

postępowaniem i ustaleniami potwierdzało zasadność skierowania pacjenta do Szpitala. W 

ocenie Sądu dokumentacja medyczna stanowi potwierdzenie faktów wskazujących na winę 

obwinionego ……………..  

Sąd dał wiarę także pozostałym dokumentom, w tym informacji z Rejestru Ukaranych 

Lekarzy, wydruku z CEIDG oraz wydruku księgi rejestrowej -  stanowią ono potwierdzenie 



 

 

faktów, zostały sporządzone przez osoby do tego uprawnione i w przepisanej prawem formie. 

Żadna ze stron nie podważyła skutecznie wiarygodności tego dowodu. W ocenie Sądu należało 

zatem uznać ww. dokumenty w całości za wiarygodne. 

W zakresie czynu objętego punktem I wniosku o ukaranie w ocenie Sądu dolegliwości 

z jakimi zgłosił się pokrzywdzony w dniu ……………. roku oraz ich dynamika w połączeniu z 

chorobą zasadniczą pacjenta jaką był nowotwór płuca w trakcie chemioterapii, wymagały nie 

tylko zebrania wywiadu oraz badania przedmiotowego pacjenta, a także pogłębionej 

diagnostyki. Odmowa badania pacjenta podczas pierwszej wizyty było działaniem 

niedopuszczalnym. Podczas drugiej wizyty postawienie rozpoznania gorączki o nieznanej 

przyczynie było pojęciem ogólnym i szerokim i wymagało doprowadzenia do końca procesu 

diagnostycznego poprzez wystawienie skierowania do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 

celem pogłębienia diagnostyki. Prawidłowa diagnoza prowadziłaby jednoznacznie do 

szybkiego wdrożenia adekwatnej farmakoterapii i nie opóźniłaby takiego leczenia, jednak 

mogła być ona postawiona dopiero na podstawie wyników badania chociażby RTG i badań 

laboratoryjnych, które to badania nie zostały wykonane, ponieważ Obwiniony zaniechał działań 

dążących do ostatecznego postawienia rozpoznania nie wystawiając skierowania do SOR. 

Ograniczenie się do zaleceń włączenia leków przeciwgorączkowych oraz zalecenia wezwania 

karetki w razie pogorszenia stanu pacjenta, przy braku podjęcia możliwych, dostępnych i 

wskazanych działań w kierunku postawienia rozpoznania należy rozpatrywać w kategoriach 

niezachowania należytej staranności. W tym zakresie niewątpliwym jest, że postępowanie 

lekarza …………….narusza art. 8 KEL i art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 

dnia 05.12.1996r. 

Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom Obwinionego złożonym w toku niniejszego 

postępowania, że podczas pierwszej wizyty lekarz …………….widział pacjenta i rozmawiał z 

żoną, a przyczyną braku dokumentacji medycznej z jej przebiegu było oddalenie się pacjenta i 

jego małżonki. Wyjaśnienia dotyczące przebiegu drugiej wizyty oraz braku wskazań do 

skierowania pacjenta do SOR Sąd uznał za sprzeczne z przedstawioną dokumentacją medyczną 

oraz zeznaniami żony pacjenta.  

Należy uznać, że w czasie obu czynów, objętych wnioskiem o ukaranie, Obwiniony nie 

dał posłuchu obowiązkom (normom prawnym i normom KEL) tak w zakresie należytej staranności w 

postępowaniu wobec pacjenta (pkt. I  wniosku o ukaranie), jak i obowiązkowi zgłoszenia zmiany 



 

 

danych (pkt. II wniosku o ukaranie), chociaż można było takiego podporządkowania się wymagać. 

W szczególności zwrócić uwagę należy, że art. 8 Kodeksu Etyki Lekarskiej jednoznacznie 

wskazuje lekarzowi, że powinien przeprowadzać wszelkie postępowanie diagnostyczne, 

lecznicze i zapobiegawcze z należytą starannością, poświęcając im niezbędny czas. Z kolei art. 

4 ww. ustawy o zawodach lekarza nakazuje m.in. aby lekarz w działalności medycznej 

postępował zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.  

Nic także nie stało na przeszkodzie, aby Obwiniony dopełnił obowiązku - 

zawiadomienia okręgowej rady lekarskiej w terminie 30 dni o zmianie danych dot. zatrudnienia 

m.in. nazwę, adres miejsca pracy, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej, numer 

statystyczny REGON oraz datę zatrudnienia, stanowisko (u każdego kolejnego pracodawcy, 

poczynając od daty rozpoczęcia wykonywania zawodu lekarza).   

W sprawie nie ujawniły się żadne szczególne okoliczności odnośnie do Obwinionego, 

które uniemożliwiałyby Obwinionemu podporządkowanie się ww. obowiązującym zasadom. 

Nadto, w toku prowadzonego postępowania nie ujawniły się istotne i co ważniejsze niezależne 

od Obwinionego okoliczności, które mogłyby wskazywać na brak winy po stronie 

Obwinionego. 

    W świetle zebranego materiału dowodowego 

1. Sąd uznał lekarza ……………. winnym zarzucanego mu w punkcie 1 wniosku o 

ukaranie przewinienia zawodowego, polegającego na tym, że wykazał się brakiem 

należytej staranności w leczeniu i diagnozowaniu pana …………….w dniu 

……………..2020 r. poprzez fakt, że nie zachował czujności i w sytuacji ograniczonych 

możliwości diagnostycznych w ramach NOCh ……………. nie skierował do szpitala 

gorączkującego pacjenta z guzem płuca celem dalszej diagnostyki w warunkach SOR. 

Czyn ten kwalifikuje jako naruszenie art. 8 KEL i art. 4 ustawy o zawodach lekarza i 

lekarza dentysty z dnia 05.12.1996 r.  

Na podstawie art. 83 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 02 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich 

Sąd wymierzył Obwinionemu lek. ……………. karę upomnienia. W ocenie Sądu ta kara jest 

odpowiednia do stopnia winy Obwinionego i jednocześnie spełni cele stawiane karze, gdyż jej 

moc prewencyjnego oddziaływania na środowisko lekarskie będzie odpowiednia. Z drugiej 

strony kara surowsza (np. kara nagany, zawieszenia bądź pozbawienia prawa wykonywania zawodu) byłaby 

karą zbyt surową. Istnieją przesłanki, aby przypuszczać, że Obwiniony powstrzyma się w 

przyszłości od działań sprzecznych z normami prawa oraz normami zawartymi w Kodeksie 

Etyki Lekarskiej. Wymierzenie innej kary w ocenie Sądu było w tej sprawie zbyt surowe. 

 

2. Sąd uznał lekarza ……………. winnym zarzucanego mu w punkcie 2 wniosku o 

ukaranie przewinienia zawodowego, polegającego na tym, że w bliżej nieustalonym 



 

 

okresie nie przekazał do okręgowej izby lekarskiej dokumentów lub informacji 

potwierdzających wykonywanie pracy w …………….. Czyn ten kwalifikuje jako 

naruszenie art. 49 ust. 6 w zw. z art. 49 ust. 5 pkt. 27 ustawy o izbach lekarskich z dnia 

02.12.2009r.  

Okoliczności faktyczne nie budzą żadnych wątpliwości nadto Obwiniony przyznał się 

do zarzucanego mu czynu, wyraził skruchę i w tym zakresie wina Obwinionego pozostaje 

bezsporna.  

 

Mając powyższe na uwadze Sąd postanowił za powyższy czyn wymierzyć lekarzowi 

…………….karę upomnienia. W ocenie Sądu ta kara jest odpowiednia do stopnia winy 

Obwinionego i jednocześnie spełni cele stawiane karze, gdyż jej moc prewencyjnego 

oddziaływania na środowisko lekarskie będzie odpowiednia. Z drugiej strony kara surowsza 

(np. kara nagany, zawieszenia bądź pozbawienia prawa wykonywania zawodu) byłaby karą zbyt surową. 

Istnieją przesłanki, aby przypuszczać, że Obwiniony powstrzyma się w przyszłości od działań 

sprzecznych z normami prawa. Wymierzenie innej kary w ocenie Sądu było w tej sprawie zbyt 

surowe. 

 

Odnośnie kosztów postępowania wskazać należy, że w razie wydania orzeczenia o 

ukaraniu, Sąd jest obowiązany obciążyć ukaranego lekarza kosztami postępowania i takiej też 

treści orzeczenie wydał tut. Sąd. 
 


