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Lekarz w postępowaniu 
zawodowym



Kto ponosi odpowiedzialność?

 Lekarze będący członkami samorządu lekarskiego

1. Lekarze posiadający PWZ

2. Lekarze posiadający ograniczone PWZ



Podstawa odpowiedzialności

 Naruszenie zasad etyki lekarskiej, tj. Kodeksu Etyki 
Lekarskiej z dnia 1991r.

 Przepisy związane z wykonywaniem zawodu lekarza 
(katalog otwarty)

Przewinienie zawodowe



Podstawa odpowiedzialności

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty

2. Ustawa z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich

3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności 
leczniczej

4. Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych



Podstawa odpowiedzialności

1. Ustawa z dnia 2 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych

2. Ustawa z dnia 6 września 2001r. – Prawo 
farmaceutyczne

3. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny 
pracy

4. Rozporządzenie MZ z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie 
rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej 
oraz sposobu jej przetwarzania

5. Rozporządzenie MZ z dnia 6 października 2004 r. w 
sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia 
zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów



Podstawa odpowiedzialności

1. Rozporządzenie MZ z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie 
standardów postępowania medycznego w dziedzinie 
anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą

2. Rozporządzenie MZ z dnia 20 września 2012 r. w sprawie 
standardów postępowania medycznego przy udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej 
sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, 
fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad 
noworodkiem



Niezależność postępowań

 Postępowanie zawodowe toczy się niezależnie od
postępowania karnego lub postępowania
dyscyplinarnego dotyczącego tego samego czynu

 Może być ono zawieszone do czasu ukończenia
postępowania karnego lub dyscyplinarnego, o ile ich
wynik może mieć wpływ na rozstrzygnięcie w
postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności
zawodowej (decyduje Rzecznik lub Sąd)



Stosowanie przepisów

 W pierwszej kolejności stosujemy przepisy ustawy z dnia
2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich

 W zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się
odpowiednio:

- Kodeks postępowania karnego, nie stosuje się jednak
przepisów o oskarżycielu prywatnym, powodzie
cywilnym, przedstawicielu społecznym, o postępowaniu
przygotowawczym oraz środkach przymusu, z
wyjątkiem przepisów o karze pieniężnej;

- Kodeks karny (rozdział I-III i art. 53)



Strony postępowania

1. Pokrzywdzony

2. Lekarz, którego dotyczy postępowanie

3. Lekarz obwiniony



Pokrzywdzony

 osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 
której dobro prawne zostało bezpośrednio 
naruszone lub zagrożone przez przewinienie 
zawodowe

 w razie śmierci jego prawa może wykonywać 
małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, 
powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba 
pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej 
małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym 
pożyciu



Pokrzywdzony

 Pokrzywdzony może ustanowić nie więcej niż 2 
pełnomocników spośród lekarzy, adwokatów lub 
radców prawnych



Lekarz, którego dotyczy postępowanie

 Pojęcie niezdefiniowane w ustawie

 Faza pośrednia pomiędzy świadkiem, a lekarzem 
obwinionym

 Istnieją podstawy, aby sądzić, że postępowanie 
dotyczy tego konkretnego lekarza, ale nie 
przedstawiono mu jeszcze zarzutów



Lekarz obwiniony

 lekarz, wobec którego rzecznik wydał postanowienie 
o przedstawieniu zarzutów lub przeciwko któremu 
skierował do sądu lekarskiego wniosek o ukaranie

 może ustanowić nie więcej niż dwóch obrońców 
spośród lekarzy, adwokatów lub radców prawnych 
(sąd lekarski może ustanowić na jego wniosek 
obrońcę z urzędu)

 jeżeli istnieją wątpliwości co do poczytalności 
lekarza lub zachodzą okoliczności utrudniające 
obronę sąd z urzędu ustanawia mu obrońcę (obrona 
obligatoryjna)



Lekarz obwiniony

 W przypadkach niecierpiących zwłoki, w 
szczególności wtedy, gdy mogłoby to spowodować 
zatarcie śladów lub dowodów przewinienia 
zawodowego, rzecznik może przesłuchać lekarza w 
charakterze obwinionego, przed wydaniem 
postanowienia o przedstawieniu zarzutów, jeżeli 
zachodzą warunki do sporządzenia takiego 
postanowienia



Etapy postępowania zawodowego

Czynności 
sprawdzające

Postępowanie 
wyjaśniające

Postępowanie przed 
sądem lekarskim

Postępowanie 
wykonawcze



Negatywne przesłanki

 Postępowania nie wszczyna się, a wszczęte umarza:
1. czynu nie popełniono albo brak jest danych 

dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego 
popełnienia;

2. czyn nie stanowi przewinienia zawodowego albo ustawy 
stanowią, że sprawca nie popełnia przewinienia 
zawodowego;

3. obwiniony zmarł;

4. nastąpiło ustanie karalności;
5. postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności 

zawodowej lekarzy co do tego samego czynu tej samej 
osoby zostało prawomocnie zakończone albo wcześniej 
wszczęte toczy się.



Przedawnienie

 Przedawnienie wszczęcia

3 lata od momentu popełnienia przewinienia,
przerywa każda czynność rzecznika

 Przedawnienie karalności

5 lat od momentu popełnienia, przerywa dopiero
prawomocny wyrok

Wyjątek: przestępstwo



Negatywne przesłanki

 Jeżeli negatywne przesłanki ujawnią się po rozpoczęciu 
przewodu sądowego (rozprawy) Sąd:

1. wydaje wyrok umarzający:
- obwiniony zmarł
- przedawnienie

- res iudicata
2. wydaje wyrok uniewinniający
- czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie 

uzasadniających podejrzenie jego popełnienia;
- czyn nie stanowi przewinienia zawodowego albo ustawy 

stanowią, że sprawca nie popełnia przewinienia 
zawodowego;



Wypadek mniejszej wagi

 Sąd lekarski może umorzyć postępowanie w 
przypadku:

- przewinienia mniejszej wagi albo 

- jeżeli orzeczenie wobec obwinionego kary byłoby 
oczywiście niecelowe ze względu na rodzaj i 
wysokość kary prawomocnie orzeczonej za ten sam 
czyn w innym postępowaniu, 

a interes pokrzywdzonego temu się nie sprzeciwia.



Czynności sprawdzające

 wstępne zbadanie przez rzecznika, czy istnieją 
podstawy do wszczęcia postępowania 
wyjaśniającego

 nie można powoływać biegłego ani dokonywać 
czynności wymagających spisania protokołu (np. 
przesłuchać lekarza), z wyjątkiem możliwości 
przesłuchania w charakterze świadka osoby 
składającej skargę



Właściwość organów

 Prowadzi rzecznik izby, której dany lekarz jest członkiem

 Jeżeli postępowanie wyjaśniające dotyczy lekarzy będących 
członkami różnych izb lekarskich, Naczelny Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej wyznacza właściwego 
okręgowego rzecznika 

 W wypadku postępowania dotyczącego członków organów 
izb albo zastępców rzecznika prowadzi okręgowy rzecznik 
wyznaczony przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej

 W sprawach odpowiedzialności zawodowej Naczelnego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępców 
postępowanie prowadzi okręgowy rzecznik wyznaczony przez 
Naczelny Sąd Lekarski



Postępowanie wyjaśniające

 Wszczyna rzecznik w drodze postanowienia 

 Niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 miesiący

 Celem jest:

1. ustalenie, czy został popełniony czyn mogący 
stanowić przewinienie zawodowe,

2. wyjaśnienie okoliczności sprawy, 

3. ustalenie obwinionego oraz 

4. zebranie, zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie 
utrwalenie dowodów dla sądu lekarskiego



Zażalenie

 Na odmowę wszczęcia postępowania zażalenie w 
terminie 14 dni może wnieść pokrzywdzony

 Nie przysługuje zażalenie na wszczęcie 
postępowania

 Zażalenie wnosi się do sądu lekarskiego, za 
pośrednictwem rzecznika (jeżeli wydał Naczelny 
Rzecznik rozpoznaje Naczelny Sąd)

 Rozpoznanie w składzie 3-osobowym



Zażalenie na umorzenie/odmowę wszczęcia

Sąd lekarski

Uchylenie 
postanowienia

Utrzymanie w 
mocy



Przedstawienie zarzutów

 Jeżeli zebrany w postępowaniu wyjaśniającym 
materiał dowodowy wskazuje na fakt popełnienia 
przewinienia zawodowego, rzecznik wydaje 
postanowienie o przedstawieniu lekarzowi zarzutów

 Zarzuty przedstawia się lekarzowi osobiście lub 
doręcza się na piśmie + pouczenie o prawie do 
złożenia wyjaśnień



Przedstawienie zarzutów

 Jeżeli zebrany w postępowaniu wyjaśniającym 
materiał dowodowy nie wskazuje na fakt 
popełnienia przewinienia zawodowego, rzecznik 
wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania

 Jeżeli umorzenie następuje po przedstawieniu 
zarzutów to należy wskazać dane lekarza w 
postanowieniu



Zakończenie postępowania wyjaśniającego

 Rzecznik zawiadamia obwinionego i jego obrońców o 

terminie końcowego zaznajomienia z materiałami 
postępowania 

 Termin zaznajomienia powinien być tak wyznaczony, 
aby od doręczenia zawiadomienia upłynęło co najmniej 

14 dni.

 W terminie 14 dni od dnia zaznajomienia obwinionego z 
materiałami postępowania wyjaśniającego może on 
składać wnioski o uzupełnienie postępowania

 Nieusprawiedliwione niestawiennictwo nie jest 

przeszkodą do zamknięcia postępowania



Czas trwania postępowania wyjaśniającego

 Do 6 miesięcy

 Powyżej 6 miesięcy – zgoda Naczelnego Rzecznika

 Powyżej 1 roku – zgoda Naczelnego Sądu 
Lekarskiego

 Stronom przysługuje prawo złożenia do Naczelnego 
Rzecznika zażalenia na przewlekłość postępowania



Wniosek o ukaranie

 W terminie 14 dni od momentu zamknięcia 
postępowania

 Wniosek o ukaranie powinien zawierać:

1. imię i nazwisko oraz numer PWZ;

2. dokładne określenie zarzucanego przewinienia 
zawodowego, ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i 
okoliczności jego popełnienia oraz skutków z niego 
wynikających;

3. imiona i nazwiska oraz adresy świadków, którzy mają 
być wezwani na rozprawę, jak również inne dowody;

4. uzasadnienie wniosku



Wniosek o ukaranie

 O skierowaniu wniosku do sądu lekarskiego 
rzecznik zawiadamia pokrzywdzonego, obwinionego 
lekarza i właściwą okręgową radę lekarską



Właściwość sądu

 Okręgowy sąd lekarski izby lekarskiej, której 
obwiniony jest członkiem w chwili wszczęcia 
postępowania (w składzie 3-osobowym)

 Sprawy przeciwko członkom organów oraz 
przeciwko zastępcom okręgowego rzecznika i 
zastępcom Naczelnego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej rozpoznaje 
okręgowy sąd lekarski wskazany przez Naczelny 
Sąd Lekarski



Naczelny Sąd Lekarski

 Rozpoznaje odwołania od orzeczeń okręgowych 
sądów lekarskich

 Rozpoznaje zażalenia na tymczasowe 
zawieszenie/ograniczenie w czynnościach

 Orzeka o wznowieniu postępowania

Orzeka w składzie 5-osobowym



Tymczasowe zawieszenie

 Zebrane dowody wskazują z dużym 
prawdopodobieństwem, że lekarz popełnił ciężkie 
przewinienie zawodowe, a rodzaj tego przewinienia 
wskazuje, że wykonywanie przez obwinionego 
zawodu zagraża bezpieczeństwu pacjentów lub 
grozi popełnieniem kolejnego przewinienia 
zawodowego,

 Zawieszenie lub ograniczenie zakresu czynności

 Do 1 roku (możliwość przedłużenia)

 Orzeka sąd lekarski na wniosek rzecznika



Rozprawa

 Co do zasady ma charakter jawny

 Sąd może wyłączyć jawność, jeżeli jawność 
mogłaby:

1) naruszyć tajemnicę lekarską,

2) wywołać zakłócenie spokoju publicznego;

3) obrażać dobre obyczaje;

4) ujawnić okoliczności, które ze względu na ważny 
interes państwa powinny być zachowane w 
tajemnicy;

5) naruszyć ważny interes prywatny.



Ogłoszenie orzeczenia

 Ogłoszenie orzeczenia zawsze odbywa się jawnie, 
nawet jeżeli sąd wyłączył jawność rozprawy

 Po ogłoszeniu orzeczenia przewodniczący składu 
orzekającego przytacza ustnie jego główne motywy 
(mogą być niejawne)



Środki odwoławcze

 Orzeczenie sądu lekarskiego wraz z pouczeniem o 
terminie i sposobie wniesienia odwołania sąd 
lekarski doręcza stronom w terminie 30 dni od 
dnia jego ogłoszenia

 Od orzeczenia okręgowego sądu lekarskiego 
stronom przysługuje odwołanie do Naczelnego 
Sądu Lekarskiego w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia

 Obwinionemu przysługuje zażalenie na 
postanowienie o kosztach postępowania w terminie 
14 dni od dnia doręczenia orzeczenia



Środki odwoławcze

 Orzeczenie sądu lekarskiego wraz z pouczeniem o 

terminie i sposobie wniesienia odwołania sąd lekarski 
doręcza stronom w terminie 30 dni od dnia jego 
ogłoszenia

 Obwinionemu przysługuje zażalenie na postanowienie 

o kosztach postępowania w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia

 Od orzeczenia okręgowego sądu lekarskiego stronom 
przysługuje odwołanie do Naczelnego Sądu Lekarskiego 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia 
(wnosi się za pośrednictwem sądu, który wydał)



Naczelny Sąd Lekarski

NSL

Utrzymuje w 
mocy orzeczenie 
sądu I instancji

Uchyla 
orzeczenie sądu 

I instancji

Zmienia 
orzeczenie sądu 

I instancji



Naczelny Sąd Lekarski

 Naczelny Sąd Lekarski nie może uznać winnym lub 
wymierzyć kary obwinionemu, który został 
uniewinniony przez okręgowy sąd lekarski lub co do 
którego postępowanie umorzono

 Orzeczenia Naczelnego Sądu Lekarskiego kończące 
postępowanie są prawomocne z chwilą ogłoszenia

 Orzeczenie Naczelnego Sądu Lekarskiego doręcza się 
stronom w terminie 2 miesięcy od dnia jego 
ogłoszenia.



Doręczenie orzeczenia

 Prawomocne orzeczenie sądu lekarskiego (OSL lub 
NSL) przewodniczący tego sądu doręcza:

1) prezesowi właściwej okręgowej rady lekarskiej do 
wykonania;

2) stronom, Ministrowi Zdrowia i Prezesowi Naczelnej 
Rady Lekarskiej



Kasacja

 Od prawomocnego orzeczenia Naczelnego Sądu 
Lekarskiego kończącego postępowanie 

 Do Sądu Najwyższego za pośrednictwem NSL w 
terminie 2 miesięcy

 Przysługuje stronom, Ministrowi Zdrowia i 
Prezesowi Naczelnej Rady Lekarskiej 



Kasacja

 Kasacja może być wniesiona tylko z powodu 
zaistnienia:

- Bezwzględnych przyczyn odwoławczych (art. 439§1 
k.p.k.)

- Innego rażącego naruszenia prawa

- Niewspółmierności kary

 Niedopuszczalne jest uwzględnienie kasacji na 
niekorzyść obwinionego wniesionej po upływie 6 
miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia



Wznowienie

 Postępowanie zakończone prawomocnym orzeczeniem sądu (OSL
lub NSL)

 Jeżeli:
1. w związku z postępowaniem dopuszczono się przestępstwa, a

istnieje uzasadniona podstawa do przyjęcia, że mogło to mieć
wpływ na treść orzeczenia;

2. po wydaniu orzeczenia ujawnią się nowe fakty lub dowody
nieznane przedtem sądowi lekarskiemu, wskazujące na to, że:

a) obwiniony nie popełnił czynu albo czyn jego nie stanowił
przewinienia zawodowego lub nie podlegał karze,
b) sąd lekarski umorzył postępowanie błędnie przyjmując
popełnienie przez obwinionego zarzucanego mu czynu.

3. uchylono lub istotnie zmieniono treść prawomocnego wyroku lub 
orzeczenia, z powodu którego zostało ono umorzone



Wznowienie

 Na wniosek lub z urzędu (tylko przy bezwzględnych

przyczynach odwoławczych)

 Niedopuszczalne jest wznowienie postępowania z urzędu
na niekorzyść obwinionego po upływie 6 miesięcy od
dnia uprawomocnienia się orzeczenia

 Rozpoznaje w innym składzie sąd lekarski, który wydał

orzeczenie kończące prawomocnie postępowanie

 Na postanowienie oddalające wniosek o wznowienie
postępowania lub pozostawiające go bez rozpoznania
przysługuje zażalenie do Naczelnego Sądu Lekarskiego w

terminie 14 dni



Wznowienie

Wniosek o 
wznowienie 

Uchylenie orzeczenia 
i przekazanie do 

ponownego 
rozpoznania

Uchylenie orzeczenia 
i uniewinnienie 

Oddalenie wniosku



Zasady postępowania

 Dowody przeprowadza się na wniosku lub z urzędu

 Okoliczności mające istotne znaczenie dla 
rozstrzygnięcia sprawy wymagające wiadomości 
specjalnych mogą być stwierdzone tylko opinią 
biegłego lub specjalisty



Zasady postępowania

 Nie można pociągnąć do odpowiedzialności zawodowej 
obwinionego, dopóki popełnienie przewinienia zawodowego 
nie zostało udowodnione i stwierdzone prawomocnym 
orzeczeniem sądu lekarskiego.

 Wszelkie wątpliwości, których w postępowaniu w przedmiocie 
odpowiedzialności zawodowej lekarzy nie da się usunąć, 
należy tłumaczyć na korzyść obwinionego.

 Organy prowadzące postępowanie w przedmiocie 
odpowiedzialności zawodowej lekarzy kształtują swoje 
przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych 
dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad 
prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i 
doświadczenia życiowego.



Lekarz jako świadek

 Nie stanowi naruszenia tajemnicy lekarskiej 
składanie przez lekarza zeznań i wyjaśnień w 
zakresie okoliczności objętych postępowaniem w 
trakcie postępowania w przedmiocie 
odpowiedzialności zawodowej

 Brak potrzeby zwolnienia z tajemnicy



Lekarz jako świadek

 Każda osoba wezwana ma obowiązek stawiennictwa

 Jeżeli bez usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie 
rzecznika lub na rozprawę przed sądem lekarskim albo 
bezpodstawnie odmawia zeznań, rzecznik lub sąd może 
zwrócić się do sądu rejonowego, właściwego ze względu 
na miejsce zamieszkania osoby wezwanej o:

1. nałożenie kary za nieusprawiedliwione 
niestawiennictwo albo za odmowę zeznań (do 
10.000zł);

2. przymusowe sprowadzenie świadka, biegłego lub 
specjalisty.



Lekarz jako świadek

 Świadek, biegły lub specjalista zamieszkały poza 
obszarem działania organu prowadzącego 
postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności 
zawodowej lekarzy może być, na wniosek tego 
organu, przesłuchiwany przez właściwy dla miejsca 
zamieszkania sąd lekarski



Kary

1. upomnienie;
2. nagana;
3. kara pieniężna (1/3x – 4x przeciętnego wynagrodzenia);
4. zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach 

organizacyjnych ochrony zdrowia (1 rok – 5 lat)
5. ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu 

lekarza (6m. – 2 lata)
6. zawieszenie prawa wykonywania zawodu (1 rok – 5 lat)
7. pozbawienie prawa wykonywania zawodu

Pkt 4-7 możliwość publikacji orzeczenia w Biuletynie Izby
Pkt 4-6 możliwość dodatkowego orzeczenia kary pieniężnej 



Kary

 Bieg kary rozpoczyna się od momentu 
uprawomocnienia orzeczenia

 Na poczet kary zawieszenia prawa wykonywania 
zawodu zalicza się okres tymczasowego zawieszenia

 Na poczet kary ograniczenia zakresu czynności w 
wykonywaniu zawodu lekarza zalicza się okres 
tymczasowego ograniczenia zakresu czynności



Kary

 Lekarz zawieszony w prawie wykonywania zawodu 
nie może wykonywać zawodu w żadnej formie

 Lekarz ograniczony w prawie wykonywania zawodu 
nie może wykonywać czynności wskazanych w 
orzeczeniu

 Prawomocne orzeczenie kary zawieszenia lub 
pozbawienia prawa wykonywania zawodu stanowi 
podstawę do rozwiązania bez wypowiedzenia 
umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej, na 
podstawie której lekarz wykonuje zawód



Uniewinnienie

 Na wniosek obwinionego lekarza prawomocne 
orzeczenie uniewinniające go w sprawach z zakresu 
odpowiedzialności zawodowej lekarzy podlega 
opublikowaniu w Biuletynie Izby, której lekarz jest 
członkiem, na jej koszt



Rejestr Ukaranych Lekarzy

 Prowadzi Naczelna Rada Lekarska

 Zawiera dane osobowe lekarza oraz informacje o 
zapadłym wobec niego prawomocnym orzeczeniu 
skazującym

 Rejestr jest jawny dla osób i podmiotów, które 
wykażą interes prawny



Zatarcie kary

• Upomnienie1 rok

• Nagana3 lata

• Zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych
• Ograniczenie zakresu czynności
• Kara pieniężna 

3 lata

(od wykonania)

• Zawieszenie prawa wykonywania zawodu
5 lat

(od wykonania)

• Pozbawienie prawa wykonywania zawodunigdy


