
Okręgowy Sąd Lekarski 
 
Okręgowy Sąd Lekarski w Krakowie w 2019 roku działał w składzie 34 

sędziów, pod przewodnictwem prof. n. med. Waldemara Hładkiego.  
W roku 2019 do Sądu Lekarskiego wpłynęły 74 wnioski o ukaranie oraz 37 

zażaleń na postanowienia Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 
Podkreślić należy, iż w roku sprawozdawczym odnotowaliśmy niemalże 
100-procentowy wzrost liczby wniosków o ukaranie w porównaniu z rokiem 
2018. 

Orzeczenia wydane przez Okręgowy Sąd Lekarski w roku 2019 dotyczyły 65 
lekarzy. Z analizy spraw wynika, iż najczęściej wnioski o ukaranie kierowane są 
przeciwko lekarzom następujących specjalizacji: medycyna ratunkowa, 
stomatologia, chirurgia, radiologia, medycyna pracy. W porównaniu z latami 
poprzednimi obserwujemy znaczący wzrost spraw wpływających do rozpatrzenia 
przez Okręgowy Sąd Lekarski. 

Analizując przewinienia zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów w ciągu 
minionego roku, można stwierdzić, iż głównym było naruszenie artykułu 8. 
Kodeksu Etyki Lekarskiej, tzn. brak staranności w postępowaniu diagnostycznym, 
leczniczym i zapobiegawczym. 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. 
 
1. Odbyło się: 121 sesji sądu w tym: 42 posiedzenia i 79 rozpraw. 
 
2. Orzeczenia kończące postępowanie dotyczyły: 
– uniewinnienie: 1 
– upomnienie: 23 
– nagana: 11 
– kara pieniężna: 20 
– zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od roku do 5 lat: 1 
– umorzenie: 7 
– postanowienia OSL wydane zgodnie z kompetencją na podstawie art. 68 Ustawy 
o izbach lekarskich z 2 grudnia 2009 roku: 38 
– przesłuchania świadka w trybie art. 60 ust. 3 ustawy o izbach lekarskich: 2 
 



3. Łącznie wniesiono 15 odwołań od orzeczeń OSL w Krakowie, w tym przez: 
– pokrzywdzonego: 1 
– OROZ: 1 
– obwinionych lekarzy: 12 
 

Podsumowując powyższe sprawozdanie pragnę bardzo serdecznie 
podziękować całemu zespołowi sędziowskiemu za wspaniałą pracę, pełną 
zaangażowania i entuzjazmu, za poszerzanie wiedzy i umiejętne jej 
wykorzystywanie w procedowaniu spraw, za akceptowanie terminów posiedzeń 
często wymagających rezygnacji z całego dnia pracy zawodowej i utraty zarobków, 
za sumienność, a także za wyrozumiałość, akceptowanie kompromisu i bardzo 
przyjazną atmosferę pracy w Sądzie.   

Szczególne podziękowania należą się r. pr. Tomaszowi Huberowi za fachowe 
konsultacje prawne oraz za olbrzymią pomoc w redagowaniu naszych uzasadnień 
orzeczeń oraz p. Emilii Kowaliczek, która całą pracę Kancelarii Sądu prowadzi 
bezbłędnie od lat, za co zasługuje na słowa najwyższego uznania. 

Składam podziękowania Okręgowej Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
Annie Kot oraz Zespołowi Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
za życzliwą współpracę, dyskusje, wspólne dążenie do kompromisu i przyjazną 
atmosferę. 

 
 

Prof. Waldemar Hładki 
                        Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego 

     
 

 
 
 
  


