
Rzecznik Praw Lekarza 
 
Funkcję Rzecznika Praw Lekarza OIL w Krakowie w VIII kadencji pełni 

Katarzyna Turek-Fornelska. Członkami Zespołu Rzecznika są: Irena Gawrońska, 
Bartłomiej Guzik, Anna Maciąg-Brattemo, Marta Figiel-Różycka, Elżbieta 
Wojnarowicz.  

W siedzibie OIL w Krakowie lekarze i lekarze dentyści mogli zwracać się 
bezpośrednio do naszych radców prawnych. Pomocą kolegom służą mecenas 
Anna Gut, kierująca Zespołem Radców, oraz mec. Tomasz Huber i mec. Tomasz 
Pęcherz. Rzecznik Praw Lekarza stale współpracuje także z kancelarią mecenasa 
Marcina Kosiorkiewicza. 

W minionym roku, podobnie jak w poprzednich latach, Rzecznik zajmował się 
udzielaniem pomocy prawnej kolegom, którzy zgłaszali taką potrzebę w związku 
z wykonywaniem zawodu lekarza i lekarza dentysty. W 2019 roku liczba takich 
spraw była mniejsza niż w roku poprzednim. Dotyczyło to zwłaszcza spraw z 
powództwa Narodowego Funduszu Zdrowia, związanych z wypisywaniem recept 
na leki refundowane przez lekarzy nieposiadających we wskazanym czasie 
umowy z NFZ – pojawiały się zupełnie incydentalnie.  

Najczęściej zgłaszano sprawy związane z krzywdzącymi dla lekarzy opiniami 
zamieszczanymi w internecie. Większość pokrzywdzonych rezygnuje jednak z 
podejmowania jakichkolwiek kroków, ewidentnie z powodu niedogodności z tym 
związanych (konieczność stawiennictwa w sądzie).  

Nadal wspieramy też sporą liczbę kolegów, przeciw którym toczą się 
postępowania prokuratorskie i sądowe. Udzielamy im pomocy w poszukiwaniu 
adwokatów orientujących się w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu 
lekarza, jak również w pokryciu kosztów zastępstwa procesowego, jeżeli sami 
wybrali sobie prawnika. Zwraca uwagę fakt, iż śledztwa toczą się coraz dłużej, co 
wynika między innymi z coraz większych problemów ze znalezieniem biegłych.  
Prawnicy zauważają, że tę sytuację wykorzystują lekarze prowadzący placówki 
takie, jak zidentyfikowana pod adresem: http://zms.lodz.pl/index.html 
Faktycznie stanowi ona prywatny zakład medycyny sądowej, choć nazwa i nawet 
forma graficzna szyldu sugerują, że jest to zakład medycyny sądowej mieszczący 
się w strukturach uczelni. Należy przyjąć z satysfakcją, że OIL w Krakowie podjęła 
kroki, które być może pozwolą przeciwdziałać temu zjawisku, organizując 
szkolenia dla lekarzy chętnych do pełnienia funkcji biegłych. 

Pojawił się także (na razie incydentalnie) problem zmuszania kolegów do 
pełnienia altruistycznie funkcji koronera w sytuacji, gdy jednostka samorządu 
terytorialnego nie miała takiej umowy. W przypadku zgonu (w tym w wyniku 
aktu samobójczego) osoby nieznanej lekarzowi POZ do nacisków używano nawet 
interwencji prokuratora. Można przypuszczać, że w związku z faktem, iż w skład 

http://zms.lodz.pl/index.html


zespołów ratownictwa medycznego na ogół nie wchodzi lekarz, a nadal brak 
nowych uregulowań prawnych w tej kwestii, część samorządów będzie 
próbować przerzucać obowiązek stwierdzania zgonów na lekarzy POZ. 

Kończąc to sprawozdanie pragnę podziękować wszystkim Kolegom oraz 
zespołowi prawników, którzy zawsze starali się być pomocni w różnych trudnych 
sprawach. 
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