
 

 

Okręgowy Sąd Lekarski w Gdańsku 

80-204  Gdańsk 

ul. Śniadeckich 33 

 

OSL-19/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 ……………………………….. 2021r.  

sprawy   

……………………………….. Nr PWZ: ……………………………….. 

 

obwinionego o to, że jako lekarz dentysta podejmując się diagnozowania i leczenia 

protetycznego pacjentki ……………………………….. w okresie od 

………………………………... do ………………………………... w 

………………………………..  nie przeprowadził badania i leczenia pacjentki z należytą 

starannością przez: 

-  niewykonanie zdjęcia rtg przed podjętym leczeniem protetycznym pacjentki do 

zaplanowanego leczenia protetycznego, które wymagało wnikliwej diagnostyki zęba 46  na 

którym był osadzony stary most jednobrzeżny  celem  wykluczenia ewentualnych zmian 

okołowierzchołkowych 

- błędne zaprojektowanie protezy szkieletowej w żuchwie przez nieprawidłowe umiejscowienie 

ciernia stanowiącego podparcie protezy szkieletowej – cierń oparto na przęśle mostu 

jednobrzeżnego 

 

czym naruszyła : art. 8 KEL, art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty 

 

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

 

I.       Postanowił umorzyć na podstawie art. 82 ust. 2 ustawy o izbach lekarskich, 

postępowanie w stosunku do  ……………………………….. uznając, że 

przypisany jej czyn zakwalifikowany jako naruszenie art. 8 KEL, art. 4 ustawy                 

o zawodach lekarza i lekarza dentysty, stanowi przewinienie mniejszej wagi,                       

a interes pokrzywdzonego nie sprzeciwia się umorzeniu postępowania. 

II.       Kosztami postępowania postanowił obciążyć Skarb Państwa.  

 
 

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

 



 

 

Sygn. akt OSL-19/Wu/2021  

 

UZASADNIENIE 

 

W dniu ……………………………….. 2019r. ……………………………….. 

/zwanej w dalszej części uzasadnienia Pokrzywdzoną/  skierowała do Okręgowego 

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w 

Gdańsku /zwanego w dalszej części uzasadnienia Rzecznikiem/ pismo  

z prośbą o pomoc w odzyskaniu pieniędzy wydanych na wadliwie wykonaną 

protezę zębową przez ……………………………….. zatrudnioną na umowę o pracę  

w ……………………………….. 

dowód:  pismo ………….. z dnia ……………………………….. 

          

W dniu ……………………………….. 2019r. Okręgowy Rzecznik 

Odpowiedzialności Zawodowej wydał zarządzenie o nadaniu sprawie biegu, zaś w 

dniu ……………………………….. 2020r. wydał postanowienie o wszczęciu 

postępowania wyjaśniającego.  

 

dowód:  zarządzenie o nadaniu sprawie biegu,  

postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego  

 

W toku postępowania na zlecenie Rzecznika w 

dniu ……………………………….. 2020r. została wydana pisemna opinia 

biegłego ……………………………….. 

 

dowód:  postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego,  

pisemna opinia z dnia ……………………………….. 

 

W dniu ……………………………….. 2020r.  Rzecznik wydał postanowienie 

o przedstawieniu ……………………………….. /zwanej w dalszej części uzasadnienia 



 

 

Obwinioną/ zarzutu nieprawidłowego leczenia 

protetycznego  ……………………………….. polegającego na niewykonaniu zdjęcia 

RTG przed podjęciem leczenia oraz błędnym zaprojektowaniu protezy 

szkieletowej.  

W ocenie Rzecznika stanowiło to naruszenie art.8 KEL oraz art. 4 ustawy 

o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 05.12.1996r. 

 

dowód:  postanowienie o przedstawieniu zarzutów 

 

Do akt sprawy wypłynęły pisemne wyjaśnienia 

Obwinionej ………………………………..  z dnia ……………………………….. 

 

dowód:  pisemne wyjaśnienia Obwinionej   

 

Rzecznik w dniu ……………………………….. 2021r. zamknął postępowanie 

wyjaśniające, zaś w dniu ……………………………….. 2021r. sporządził i skierował 

do Okręgowego  Sądu Lekarskiego w Gdańsku wniosek o ukaranie 

Obwinionej  ……………………………….. wskazując, że jako lekarz dentysta 

podejmując się diagnozowania i leczenia protetycznego 

pacjentki ……………………………….. w okresie od ………………………………... 

do ………………………………... w ……………………………….. nie przeprowadziła 

badania i leczenia pacjentki z należytą starannością przez: 

-  niewykonanie zdjęcia RTG przed podjętym leczeniem protetycznym 

pacjentki do zaplanowanego leczenia protetycznego, które wymagało wnikliwej 

diagnostyki zęba 46  na którym był osadzony stary most jednobrzeżny  celem  

wykluczenia ewentualnych zmian okołowierzchołkowych 

- błędne zaprojektowanie protezy szkieletowej w żuchwie przez 

nieprawidłowe umiejscowienie ciernia stanowiącego podparcie protezy 

szkieletowej – cierń oparto na przęśle mostu jednobrzeżnego 

 



 

 

dowód:  wniosek o ukaranie z dnia ……………………………….. 

 

Na podstawie zgromadzonego w sprawie i ujawnionego na rozprawie materiału dowodowego  

 

Okręgowy Sąd Lekarski w Gdańsku ustalił następujący stan faktyczny: 

 

Obwiniona ……………………………….. w 

latach ………………………………... wykonywała zawód lek. dent. 

w ……………………………….. na podstawie umowy o pracę.  

 

okoliczność bezsporna 

 

W okresie od ……………………………….. do ……………………………….. 

Obwiniona podjęła się diagnozowania i leczenia protetycznego u Pokrzywdzonej 

pacjentki ……………………………….. W tym okresie u Pokrzywdzonej została 

wykonana proteza szkieletowa, która następnie była kilkukrotnie poprawiana. 

Przed podjętym leczeniem protetycznym Obwiniona nie wykonała zdjęcia 

RTG pacjentki do zaplanowanego leczenia protetycznego, które wymagało 

wnikliwej diagnostyki zęba 46, na którym był osadzony stary most jednobrzeżny 

celem  wykluczenia ewentualnych zmian okołowierzchołkowych. Nadto 

nastąpiło błędne zaprojektowanie protezy szkieletowej w żuchwie przez 

nieprawidłowe umiejscowienie ciernia stanowiącego podparcie protezy 

szkieletowej (cierń oparto na przęśle mostu jednobrzeżnego).  

 

dowód: dokumentacja medyczna ……………………………….., pisemne wyjaśnienia 

Obwinionej,  

pisemna opinia ……………………………….. 

  

Okręgowy Sąd Lekarski w Gdańsku zważył, co następuje: 

 



 

 

Sąd po rozpatrzeniu sprawy uznał, że w świetle zebranego w sprawie 

materiału dowodowego zarzuty o niewykonaniu przez Obwinioną zdjęcia RTG 

przed podjęciem leczenia protetycznego u Pokrzywdzonej oraz błędne 

zaprojektowanie  oparcia protezy szkieletowej na zębie 46  są oczywiste.   

W zakresie istotnych okoliczności faktycznych należy wskazać, że były one 

poza sporem. W tym zakresie Sąd oparł się na dokumentacji medycznej oraz na 

wyjaśnieniach Obwinionej. Dokumentacja medyczna zgromadzona w aktach 

sprawy jest pełna i stanowi potwierdzenie faktów, co istotne  została sporządzona 

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 ją  

w całości za wiarygodną. Także wyjaśnienia Obwinionej nie budziły wątpliwości, 

gdyż w istocie korelowały z ww. dokumentacją medyczną.     

Za wiarygodną Sąd uznał także pisemną opinię ……………………………….. 

Powyższa opinia została sporządzona przez osobę do tego uprawnioną, o rozległej 

wiedzy teoretycznej i praktycznej. Opinia została oparta m.in. na podstawie 

badania  Pokrzywdzonej. Opinia została wykonana starannie, udziela 

wyczerpujących odpowiedzi na postawione pytania, jest przy tym rzeczowa i 

zrozumiała, a wnioski w niej zawarte są logiczne i konsekwentne. Sąd w całości 

zgodził się z wyrażonymi w opinii wnioskami Z tych względów należało dać Jej 

wiarę. 

Po wnikliwym rozpatrzeniu całości materiału zebranego w sprawie Sąd 

uznał, że w świetle zebranego w sprawie materiału dowodowego należało 

umorzyć postępowanie na podstawie art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 02 grudnia 2009r. 

o izbach lekarskich, gdyż czyn stanowi przewinienie mniejszej wagi, a interes 

Pokrzywdzonego nie sprzeciwia się umorzeniu postępowania.  

Wyjaśnić należy, że przewinienie mniejszej wagi to uprzywilejowana 

postać czynu, który spełnia znamiona przewinienia zawodowego. Od „zwykłego” 

przewinienia czyn mniejszej wagi odróżnia  przewagą łagodzących elementów 



 

 

przedmiotowo-podmiotowych, zaś szczególnego rozważenia wymagają przede 

wszystkim - stopień zawinienia oraz motywacja i cel działania sprawcy. Spośród 

znamion strony przedmiotowej czynu istotne znaczenie mają w szczególności: 

rodzaj dobra, w które godzi przestępstwo; zachowanie się i sposób działania 

sprawcy; użyte przezeń środki; charakter i rozmiar szkody wyrządzonej lub 

grożącej dobru chronionemu, a także odczucie szkody przez pokrzywdzonego; 

czas, miejsce i inne okoliczności popełnienia czynu. Z kolei z elementów 

podmiotowych rozważenia wymagają przede wszystkim - stopień zawinienia oraz 

motywacja i cel działania sprawcy (vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 października 

1996 r., V KKN 79/96).  

 

W ocenie Sądu zachowanie Obwinionej należało uznać za przewinienie 

mniejszej wagi. Działanie Obwinionej nie spowodowało bowiem jakiegokolwiek 

uszczerbku w zdrowiu Pokrzywdzonej. Sąd podkreśla, że pomimo potwierdzenia 

na podstawie zdjęcia RTG, wykonanego w innym gabinecie już po zakończeniu 

leczenia przez Obwinioną, obecności zmian przywierzchołkowych przy 

korzeniach zęba 46,  wskazujących na konieczność usunięcia tego zęba, ząb 

pozostał w jamie ustnej do dnia rozprawy. Lekarz, do którego zgłosiła się 

Pokrzywdzona z powodu dolegliwości bólowych zęba 46, kojarzonych przez 

Pokrzywdzoną z użytkowaną protezą, nie usunął zęba, a jedynie odciążył go 

poprzez odcięcie  przęsła mostu odbudowującego brak zęba 45. Biegła 

przeprowadzając badanie  Pokrzywdzonej ……………………………….. 2020r. 

stwierdziła, że proteza wykonana przez Obwinioną poprawnie leżała na podłożu, 

nie wykazywała balansowania, nie stwarzała dolegliwości bólowych i 

nieprzyjemnych odczuć u pacjentki. Podczas wizyty u biegłej Pokrzywdzona 

przekonała się, że po odcięciu przęsła mostu proteza nie powoduje dolegliwości 

bólowych i może ją użytkować. W kolejnym  gabinecie, do którego udała się   

Pokrzywdzona,  dostawiono do protezy ząb w miejscu odciętego przęsła 

uzupełniającego brak zęba 45.  Aktualnie Pokrzywdzona protezę wykonaną przez 



 

 

Obwinioną użytkuje i jest z niej zadowolona.  

Nadto Sąd zważył, że Pokrzywdzona w swoim piśmie z 

dnia ………………………………... wskazał, że „protezę zębową, powód mojej 

skargi, poprawiono i dostosowano mi dawno do użytkowania w innej przychodni 

i nie mam już żadnych pretensji w związku z tym proszę o cofnięcie wniosku o 

ukaranie”. Dodatkowo Pokrzywdzona na rozprawie w 

dniu ………………………………..  2021 podtrzymała w całości swoje stanowisko 

ujęte ww.  piśmie, podsumowując, iż dla Pokrzywdzonej sprawa jest zamknięta. 

Sąd uznał, że postępowanie Obwinionej wobec Pokrzywdzonej wskazuje 

na dużą życzliwość Obwinionej w stosunku do Pokrzywdzonej i chęć pomocy 

Pokrzywdzonej.  Po wykonaniu pierwszej protezy szkieletowej, którą pacjentka 

użytkowała niewiele ponad miesiąc i nie mogła jej zaakceptować. Obwiniona  

wykonała nową protezę. Po 5 miesiącach użytkowania tej protezy i po kilku jej 

korektach Obwiniona skierowała Pokrzywdzoną  na konsultację do lekarza 

specjalisty w dziedzinie protetyki stomatologicznej. Wizyta ta nie odbyła  się, a 

Pokrzywdzona zgłosiła się do Obwinionej w ………………………………..  2018r. z 

prośbą o zwrot kwoty 1200 zł  jaką wpłaciła za protezę. Obwiniona popierała 

prośbę Pokrzywdzonej o zwrot pieniędzy u swego 

pracodawcy ……………………………….. W trakcie rozprawy Obwiniona przyznała 

się do stawianych jej zarzutów, wyraziła  ubolewanie, że nie wykonała wcześniej 

zdjęcia RTG, dzięki któremu sytuacja powyższa mogłaby nie mieć w ogóle 

miejsca, także przeprosiła Pokrzywdzoną za  wszelkie niedogodności i uczucie 

dyskomfortu jaki Pokrzywdzona odczuwała z powodu wykonanej przez 

Obwinioną protezy. 

Sąd nie widział karygodnych następstw jednoznacznego naruszenia przez 

Obwinioną procedur diagnostycznych, warunkujących leczenie protetyczne ani  

zasad projektowania protezy i uznał, że w tym przypadku doszło do popełnienia 

przewinienia mniejszej wagi. Sąd wziął pod uwagę także to, że Obwiniona 

dotychczas nie była karana za przewinienie zawodowe. 



 

 

Sąd umorzył postępowanie na mocy art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 02 grudnia 

2009r. o izbach lekarskich zgodnie, z którym Sąd Lekarski może umorzyć 

postępowanie w przypadku przewinienia mniejszej wagi, gdy interes 

pokrzywdzonego temu się nie sprzeciwia. Odnośnie kosztów postępowania, na 

podstawie art. 89 ust. 4 ustawy z dnia 02 grudnia 2009r. o izbach lekarskich, Sąd 

postanowił, że koszty postępowania ponosi Skarb Państwa. 

 

 

 


