
 

 

Okręgowy Sąd Lekarski w Gdańsku 

80-204  Gdańsk 

ul. Śniadeckich 33 

 

OSL-5/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. oraz ……………. 

2021r.  

sprawy   

 

……………. Nr PWZ: ……………. 

 

obwinionego o to, że w dniu ……………. 2020r.wykonywał zabiegi stomatologiczne w 

……………. będąc w stanie nietrzeźwości. 

czym naruszył : art. 1 pkt 3; art. 8, art. 64 Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz 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.       Uznał ……………. winnym zarzucanego mu czynu, czyn ten kwalifikuje jako 

naruszenie art. 1 pkt 3; art. 8, art. 64 Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz art. 4  ustawy o 

zawodach lekarza i lekarza dentysty. 

II.       Na podstawie art. 83 ust. 1 punkt 2  ustawy z dnia 02 grudnia 2009r. o izbach 

lekarskich wymierzył Obwinionemu ……………. karę nagany.     

III.       Kosztami postępowania postanowił obciążyć Obwinionego ……………. 

 
 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

Sygn. akt OSL-5/Wu/2021 

 

                                           UZASADNIENIE 

     

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

w Gdańsku /zwanego dalej Rzecznikiem/ wpłynęło zawiadomienie o prowadzeniu w ……………. 

postępowania w sprawie narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia pacjentów 

przez ……………., wykonującego swoje obowiązki w stanie nietrzeźwym, o zawartości 

alkoholu w wydychanym powietrzu 1,1 mg/l.  

 

dowód: zawiadomienie z ……………. 

 

Rzecznik w dniu ……………. 2020r. na podstawie ww. pisma ……………. wydał 

postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w sprawie podejrzenia, że lekarz 

dentysta ……………. w czasie wykonywania swej pracy na terenie ……………. w dniu 

……………. 2020r. znajdował się w stanie nietrzeźwości.  

 
dowód:  postanowienie o wszczęciu postępowania 

 

Rzecznik w dniu ……………. 2020r. wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutów 

……………. /zwanemu dalej Obwinionym/ zarzucając mu, że w dniu ……………. 2020r. 

wykonywał zabiegi stomatologiczne w …………….  będąc w stanie nietrzeźwości.  

W ocenie Rzecznika powyższy czyn stanowi przewinienie zawodowe (w rozumieniu art. 

53 i art. 8 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich) na skutek naruszenia art. 1 pkt 3, 

art. 8 oraz art. 64 Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz art. 4  ustawy o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty.  

 
dowód:  postanowienie o przedstawieniu zarzutów 

 

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

Okręgowego Sądu Lekarskiego w Gdańsku wniosek o ukaranie Obwinionego ……………. 
dowód:  wniosek o ukaranie 

 

Okręgowy Sąd Lekarski w Gdańsku rozpoznał sprawę przeciwko ……………. na 

rozprawie w dniu ……………. 2021r. i wydał orzeczenie.   
 

dowód:  protokół rozprawy ……………..2021r., orzeczenie  

 

Na podstawie zebranego w sprawie i ujawnionego na rozprawie materiału 

dowodowego 

Sąd ustalił następujący stan faktyczny: 

 

Obwiniony ……………. w dniu ……………. 2020 r. przyszedł do pracy w 

……………. w stanie nietrzeźwości. Obwiniony nie wykonywał żadnych zabiegów 

stomatologicznych, jednak deklarował wolę podjęcia się takiej działalności. Administracja 

przychodni odwołała jednak planowane wykonanie procedur stomatologicznych przez 

Obwinionego lekarza w tym dniu (pacjenci zostali przerejestrowani na inne terminy).  

Na podstawie badania zawartości alkoholu etylowego we krwi stwierdzono u 

Obwinionego ……………. 2.54 promile alkoholu etylowego we krwi.  

Obwiniony nie figurował w Rejestrze Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów RP 

prowadzonym przez Naczelną Izbę Lekarską. 



 

 

 

 Powyższe ustalenia Sąd poczynił na podstawie dokumentów zaliczonych w poczet 

materiału dowodowego, tj. pisma z ……………., pism z …………….  z dnia 

……………..2020r., z dnia ……………. 2020r., z dnia ……………..2020r. oraz z dnia 

……………..2020r., wniosku ……………. o ukaranie …………….z dnia 

……………..2020r., protokół z badania płynów ustrojowych na zawartość alkoholu z dnia 

……………..2020r., wyrok nakazowy Sądu Rejonowego w …………….  z dnia 

……………..2020r., pisma ……………. z dnia ……………..2021r., informacja o 

niekaralności ……………. 

 

Sąd zważył co następuje: 

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

materiału dowodowego należało uznać Obwinionego ……………. winnym zarzucanego we 

wniosku u ukaranie czynu.  

W pierwszym rzędzie wskazać trzeba, że istotne okoliczności faktyczne sprawy były 

poza jakimkolwiek sporem. Przedłożone do akt dokumenty z postępowania karnego (pisma z 

……………., wyrok nakazowy sądu karnego oraz protokół z badania płynów ustrojowych na zawartość 

alkoholu stanie nietrzeźwości u Obwinionego) jak i pismo z …………….   z dnia …………….. 2021r. 

oraz informacja o niekaralności - nie budziły wątpliwości co do  wiarygodności. Prawdziwość 

ww. dokumentacji nie budziła w toku postępowania żadnej wątpliwości co do ich 

wiarygodności i zupełności. Zostały sporządzone przez uprawnione osoby w sposób 

przewidziany przepisami prawa. Zważyć należy, że powyższe dowody ze sobą 

korespondowały, wzajemnie się uzupełniając.  

Nadto Obwiniony skutecznie ich nie zakwestionował – pomimo kierowanych do Niego 

wezwań nie odbierał prawidłowo zaadresowanych powiadomień, co skutkowało, tym że był 

nieobecny podczas toku postepowania sądowego i sam pozbawił się przedstawienie stanowiska 

w sprawie, czy przedstawienia przeciwnych dowodów. W aktach sprawy brak jest zaś innych 

dowodów bądź informacji, które podważałyby powyższe ustalenia. W tym stanie rzeczy ww. 

dokumentom należało dać wiarę w całości. 

 Przeprowadzone postępowanie dowodowe przez Sąd doprowadziło do przekonania o 

winie Obwinionego. W sprawie nie ujawniły się żadne szczególne okoliczności odnośnie osoby 

Obwinionego, które uniemożliwiałyby mu podporządkowanie się obowiązującej normie art. 1 

ust. 3 zobowiązującej lekarza do dbałości o godność zawodu lekarskiego, normie art. 8 

nakazującej dochowanie należytej staranności w każdym działaniu lekarza oraz normie art. 64 

Kodeksu Etyki Lekarskiej nakazującej zachowanie trzeźwości w czasie wykonywania zawodu 

lekarza. Fakt stawienia się do pracy i wyrażenie gotowości udzielania świadczeń zdrowotnych 

po spożyciu znacznej ilości alkoholu stanowi o winie lekarza. Każdy lekarz musi ma 

świadomość - nie tylko z racji posiadanej wiedzy medycznej, ale również na skutek nabytego 

doświadczenia życiowego, że spożycie tak znacznej ilości alkoholu. Nie budzi zatem 

najmniejszych wątpliwości Sądu, że Obwiniony musiał mieć pełną świadomość rażącego 

naruszenia tej normy. Należało zatem uznać, że w czasie swego czynu - w sposób zawiniony - 

nie dał posłuchu ww. normom art. 1, art. 8 i art. 64 Kodeksu Etyki Lekarskiej. 

‘Świadczenie usług medycznych w stanie nietrzeźwości naraża pacjenta na potencjalny 

możliwy uszczerbek na zdrowiu wskutek niewłaściwej diagnozy, czy leczenia. Nie zmienia tej 

oceny fakt, że dany czyn potencjalnie niebezpieczny nie musi stanowić przestępstwa (taka 

interpretacja została przyjęta przez Policję w tym przypadku), stanowi to jednak przewinienie zawodowe 

lekarza.  

Udzielanie lub sama gotowość do udzielania przez lekarza świadczeń w stanie 

nietrzeźwości narusza także godność zawodu lekarskiego, jakiego dopuścił się Obwiniony. Sąd 

pragnie przypomnieć, że standardy etyczne obowiązujące lekarzy są wysokie, tak jak wysoka 

powinna być pozycja tego zawodu w społeczeństwie. Lekarz jest zobowiązany do takiego 



 

 

postępowania, zarówno w czasie pełnienia obowiązków, jak i w życiu prywatnym, aby nie 

powodować ujmy w wizerunku publicznym zawodu lekarza, który jest przecież zawodem 

zaufania publicznego. Zaufanie do lekarza jest bowiem nieodzownym elementem 

pozwalającym na prawidłowe i skuteczne świadczenia usług medycznych. Dlatego też każde 

zachowanie lekarza mogące to zaufanie podważyć, należy w ocenie Sądu bezwzględnie 

piętnować. Niedopuszczalnym jest, aby lekarz pełniący zawód zaufania publicznego, któremu 

pacjent powierza swoje zdrowie i życie, wykonywał obowiązki pomocy choremu w stanie 

nietrzeźwym.  

Za powyższe przewinienie Sąd postanowił wymierzyć Obwinionemu lekarzowi karę 

nagany i obciążył Obwinionego kosztami postępowania. Sąd uznał, że kara nagany będzie 

adekwatna do stopnia winy lekarza, naruszenia przez niego zasad etyki i deontologii 

zawodowej. Wymierzając Obwinionemu lekarzowi taką karę Sąd wziął pod uwagę 

dotychczasową niekaralność Obwinionego oraz informację z ww. przychodni o 

niewykonywaniu przez Obwinionego zabiegów stomatologicznych w czasie upojenia 

alkoholowego. Sąd uznał, że wyższy wymiar kary byłby dla Obwinionego zbyt surowy, a 

wymierzona kara będzie wystarczającą przestrogą w dalszej Jego pracy. Zdaniem Sądu 

Obwiniony się zrehabilituje w przyszłości i podejmie działania mające na celu zapobieganie 

powstaniu w przyszłości podobnych zdarzeń. 

 
 

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

 


