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SPRAWOZDANIE 

NACZELNEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ 

za 2016r. 

 

 

 

Rok 2016 to trzeci rok VII kadencji związany z realizacją zadań wynikających z 

ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich. Na szczególne podkreślenie 

i przypomnienie zasługują niżej wymienione ważne wydarzenia. 

 

1) W dniach 13-14 maja 2016r. odbył się w Warszawie Nadzwyczajny XIII 

Krajowy Zjazd Lekarzy, podczas którego uchwałami zostały przyjęte nowe 

regulaminy wewnętrznego urzędowania rzeczników odpowiedzialności 

zawodowej i sądów lekarskich. Do tej zmiany starano się przygotować 

organizując szkolenia, warsztaty, konferencje z udziałem autorytetów prawnych, 

rzeczników odpowiedzialności zawodowej, członków sądów lekarskich. Nowy 

regulamin wewnętrznego urzędowania rzeczników odpowiedzialności 

zawodowej uporządkował przepisy dotyczące prowadzonych postępowań, 

wystąpień na posiedzeniach i rozprawach przed sądami lekarskimi i Sądem 

Najwyższym. Określa też sposób funkcjonowania biur oraz – co jest nowością - 

archiwizowania dokumentów. 

Postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zostały uhonorowane 

osoby związane z odpowiedzialnością zawodową lekarzy: Srebrnym Krzyżem 

Zasługi - dr Zbigniew Kuzyszyn (OROZ w Opolu) i dr Anna Tarkowska (Z-ca 

NROZ). Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymali: dr Teresa Korta, dr 

Mieczysław Orzeł, dr Andrzej Podolecki i dr Jan Świątkowski – Z-cy NROZ. 

Wnioski do Prezydenta przygotowane przez Prezesa NRL i NROZ złożył 

Minister Zdrowia, który podczas Zjazdu wręczył ordery i odznaczenia. 

Najwyższe odznaczenie samorządu lekarskiego „MERITUS PRO MEDICIS” na 

wniosek całego organu Naczelnego Rzecznika, po decyzji Kapituły, otrzymali 

Zastępcy NROZ: dr Waldemar Naze, dr Wanda Wenglarzy-Kowalczyk i dr 

Teresa Korta. 
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2) W dniach 6-8 października 2016r. w Gnieźnie, w związku z  obchodami 

1050-lecia Chrztu Polski, odbyła się konferencja, współorganizowana przez 

Naczelną Izbę Lekarską i Wielkopolską Izbą Lekarską w Poznaniu. W trakcie 

tej uroczystości lek. Janina Barbachowska została uhonorowana Odznaką 

Honorową „Za zasługi dla Ochrony Zdrowia” przyznawaną przez Ministra 

Zdrowia. 7 października 2016r. na uroczystym posiedzeniu organów NIL 

przyjęty został Memoriał na cześć 1050-lecia Chrztu Polski sygnowany przez 

przewodniczących organów NIL. W Wyższym Prymasowskim Seminarium 

Duchownym w Gnieźnie odbyła się konferencja „Kodeks Etyki Lekarskiej 

wobec wyzwań współczesności”, podczas której wykłady wygłosili: dr n. med. 

Maciej Hamankiewicz (Prezes NRL), dr Bartosz Hordecki (WNPiD UAM), 

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Linke (UMP), dr n. med. Konstanty Radziwiłł 

(NRL), prof. dr hab. Jacek Sobczak (Prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu 

SWPS, Sędzia Sądu Najwyższego), dr hab. Teresa Gardocka (Prorektor 

Uniwersytetu SWPS), dr hab. Joanna Haberko (Prodziekan Wydziału Prawa 

UAM), dr hab. Monika Urbaniak (UMP) i dr hab. n. med. Szczepan Cofta 

(UMP). Prowadzącymi byli: dr hab. n. med. Andrzej Wojnar i dr hab. Jędrzej 

Skrzypczak. 

 

3) W dniu 10 czerwca 2016r. w konsekwencji zmiany liczebności organu 

Naczelnego Rzecznika i w wyniku przeprowadzonych w organie wyborów I 

Zastępcą NROZ została lek. dent. Anna Tarkowska, II Zastępcą NROZ został dr 

hab. n. med. Maciej Cymerys. 

 

4) Miniony rok zakończył się uroczystym spotkaniem opłatkowym, w 

odmiennej od dotychczasowej formule warsztatów, zorganizowanym w 

siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej. Było nam miło gościć dr n. med. Macieja 

Hamankiewicza - Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, prof. Krystynę Rowecką-

Trzebicką i prof. Zbigniewa Czernickiego – sprawujących w poprzednich 

kadencjach mandaty Naczelnych Rzeczników, z wielką radością przyjęliśmy 

dobre wiadomości o poprawie stanu zdrowia prof. Stanisława Leszczyńskiego – 

Pierwszego NROZ. Obecność Naczelnych Rzeczników Odpowiedzialności 

Zawodowej medycznych samorządów zawodów zaufania publicznego – Izby 

Aptekarskiej mgr. Kazimierza Jury, Pielęgniarek i Położnych - dr n. med. 

Grażyny Rogali-Pawelczyk i Diagnostów Laboratoryjnych – mgr Ewy 

Brzezińskiej była dla nas sposobnością do kolejnej wymiany doświadczeń. 

Zaszczycił nas swoją obecnością i aktywnością dr Konstanty Radziwiłł, który 

zawsze gościł na naszych spotkaniach i tej tradycji nie przerwały ministerialne 

obowiązki.  

W czasie tego spotkania, skutkiem postanowień Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej, Srebrny Krzyż Zasługi wręczono lek. Mirosławie Kozłowskiej (OROZ 

w Olsztynie), lek. Urszuli Mikołajczak-Mejer (OROZ w Koszalinie) i lek. 



 

Naczelna Izba Lekarska, ul. Jana Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa 

tel. 0-22 559-13-00, 0-22 559-13-24, fax 0-22 559-13-23 

Wojciechowi Łąckiemu (Przewodniczący NSL). Medal Złoty za Długoletnią 

Służbę otrzymała lek. dent. Marta Rodziewicz-Kabarowska (Z-ca NROZ). 

Odznakę Honorową „Za zasługi dla Ochrony Zdrowia” przyznawaną przez 

Ministra Zdrowia otrzymała lek. Barbara Baranowicz (Z-ca NROZ). Tu muszę 

podziękować moim Zastępcom za przygotowanie, Prezesowi NRL za wsparcie i 

Ministrowi Zdrowia za wystąpienie o odznaczenie dla NROZ. 

 

 

 

 

SPRAWY  ROZPATRYWANE 

PRZEZ  NACZELNEGO  RZECZNIKA  ODPOWIEDZIALNOŚCI  

ZAWODOWEJ 

 

 
 

 

W porównaniu z 2015r. nastąpił wzrost zadań wykonanych przez NROZ w 

2016r. co pokazuje powyższe zestawienie. 

 

W 2016r. do NROZ wpłynęło 432 (208 w I półroczu i 224 w II półroczu) pism 

będących albo informacją o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego, 

albo skargą na niewłaściwe działanie instytucji: 

a) 173 (79 i 94) przekazano do właściwych OROZ; 
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b) 116 (56 i 60) do właściwych Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej; 

c) w pozostałych sprawach udzielano porad, informacji, odpowiedzi na 

zapytania, bądź przekazano do innych, właściwych instytucji (np. do Izb 

Pielęgniarek i Położnych, NFZ, Rad Lekarskich, Komisji Etyki itd.). 

 

NROZ reagował szybko na wszystkie, docierające do niego, doniesienia 

medialne dotyczące możliwości popełnienia przewinienia zawodowego przez 

lekarzy. W 27 przypadkach, doniesienia takie były natychmiast przekazywane 

do właściwego OROZ. 

 

Szczególnym zainteresowaniem NROZ zostały objęte sprawy dotyczące 

uczestnictwa lekarzy w reklamach, reklamowania suplementów diety, 

wypełniania obowiązków służbowych pod wpływem alkoholu lub innych 

środków uzależniających oraz sprawy dotyczące szczepień ochronnych. 

 

 

NROZ i jego Zastępcy brali udział w 228 (116 i 112) rozprawach w NSL, z 

czego w 38 – NROZ osobiście. Najbardziej aktywnymi Zastępcami byli: dr 

Anna Tarkowska, dr Kazimierz Swoboda, dr Waldemar Naze, dr Mieczysław 

Orzeł, dr Anna Serafinowska-Kiełczewska, dr Włodzimierz Majewski, dr 

Maciej Cymerys, dr Anna Glińska. 

 

Od marca 2016r. NROZ lub upoważniony Zastępca NROZ bierze także udział w 

posiedzeniach NSL, w czasie których rozpatrywane są wnioski OROZ o 

przedłużenie okresu postępowania wyjaśniającego. W I półroczu było 71 takich 

posiedzeń, a w II półroczu 55 posiedzeń, podczas których NROZ, po zapoznaniu 

się z aktami, po analizie przebiegu postępowań, występował z uzasadnionymi 

wnioskami o wydanie postanowień przez NSL o przedłużeniu terminu 

zakończenia postępowania. Zebrane doświadczenia z czasem skutkować 

powinny wypracowaniem formuły pomocy dla OROZ w utrzymaniu właściwej 

płynności postępowań. 

 

NROZ osobiście brał udział w 19 rozprawach kasacyjnych w Sądzie 

Najwyższym (w 18 sprawach). 
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SPRAWY  ROZPATRYWANE  PRZEZ  OKRĘGOWYCH  

RZECZNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚCI  ZAWODOWEJ (OROZ)  

 

 

ILOŚĆ SPRAW u OROZ: 

 

Pozostało z 2015r. 1955 spraw 

Wpływ nowych 2998 

Zakończono 2931 

Pozostało na 2017r. 2022 

 

 

 

 
 

 

Szczegółowa statystyka liczby prowadzonych przez oroz spraw jak i sposobu 

ich zakończenia znajduje się na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej 

(http://www.nil.org.pl/struktura-nil/naczelny-rzecznik-odpowiedzialnosci-

zawodowej/sprawozdania). 
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Wnioski OROZ o przedłużenie okresu postępowania wyjaśniającego:  

 

  
W 2016r. zmalała liczba wniosków OROZ o przedłużenie okresu postępowania 

wyjaśniającego kierowanych do NROZ. Może to świadczyć o większej 

koncentracji niezbędnych czynności OROZ podczas prowadzonych postępowań, 

przestrzegania i dotrzymywania terminów zakreślonych w ustawie z dnia 2 

grudnia 2009r. o izbach lekarskich. NROZ sporadycznie w czasie 

przeprowadzonych wizytacji i nieczęsto podczas analizy akt (zazwyczaj 

postępowań wszczętych w latach ubiegłych) stwierdzał nieskładanie przez 

OROZ wniosków o przedłużenie okresu postępowania wyjaśniającego. W 

trakcie prowadzonego nadzoru NROZ niestety był zmuszony nie rzadko zalecać 

większą koncentrację czynności w poszczególnych postępowaniach 

wyjaśniających i dotrzymywanie terminów określonych w art. 76 w/w ustawy.  

 

 

NADZÓR 

 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach 

lekarskich  NROZ sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych rzeczników 
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odpowiedzialności zawodowej. Wypełniając swoje ustawowe zadania NROZ 

delegując - na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy - swoich Zastępców w 2016r. 

kontynuował przeprowadzanie wizytacji w  kolejnych OIL: 

1) 14 marca – lek. Zofia Waryszewska-Chrząstek – OROZ OIL w 

Koszalinie; 

2) 20 kwietnia  – lek. Grzegorz Wrona – OROZ OIL w Olsztynie; 

3) 24 czerwca - lek. Grzegorz Wrona – OROZ OIL w Krakowie. 

Tym samym NROZ w ciągu obecnej kadencji dokonał wizytacji niemal 

wszystkich Biur OROZ. Celem tych wizytacji było ustalenie czy zadania OROZ 

określone w art. 31 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich były 

wykonywane zgodnie z przepisami regulującymi postępowanie w przedmiocie 

odpowiedzialności zawodowej lekarzy.  Z uwagi na stwierdzone przypadki 

przewlekłości prowadzonych postępowań oraz dużą liczbę spraw zawieszonych 

wizytacje miały na celu ustalenie czy czynności sprawdzające oraz 

postępowania wyjaśniające były prowadzone w sposób płynny tj. bez zbędnej 

zwłoki i terminowo. Konieczne było też ustalenie czy na poszczególnych 

etapach postępowania OROZ wydawał właściwe decyzje procesowe (np. 

postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego), czy sprawy 

zawieszone były regularnie monitorowane przez rzeczników, czy występowano 

o przedłużenia okresu postępowania wyjaśniającego do NROZ, a następnie do 

NSL. 

       W trakcie wizytacji analizowano repertorium spraw RO i L.dz., sprawy 

zawieszone, sprawy prowadzone w ramach czynności sprawdzających, które 

zostały wszczęte, analizowano akta wybranych spraw. Wynikiem tych wizytacji 

było zwrócenie uwagi na stwierdzane nieprawidłowości,  wypracowanie działań 

naprawczych i zaleceń. 

     Stwierdzano właściwą organizację biur, życzliwość, otwartość i chęć pomocy 

w kontaktach z Rzecznikami i pracownikami, dobre prowadzenie spraw, 

dotrzymywanie terminów. 

 

 

SPOTKANIA  I  SZKOLENIA 

 

W 2016r. NROZ zorganizował następujące szkolenia i spotkania: 

1) 5 lutego 2016 r. – szkolenie dla Zastępców NROZ. Spotkanie było 

poświęcone przede wszystkim omówieniu prac nad regulaminem 

wewnętrznego urzędowania rzeczników odpowiedzialności 

zawodowej. Dodatkowo dr Anna Glińska przedstawiła sprawę 

dotyczącą biorezonansu magnetycznego, dr Włodzimierz Majewski – 

sprawę dotyczącą medycyny estetycznej. Dr Ewa Paszek 

zrelacjonowała spotkanie - Priorytety w ochronie zdrowia 2016 oraz 

Sukces Roku w Ochronie Zdrowia.  Mec. Marek Szewczyński omówił 

działalność i sposób prowadzenia statystyk błędów w sztuce lekarskiej 
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– GMC.  Dr Wanda Wenglarzy –Kowalczyk przedstawiła relację z 

panelu dyskusyjnego na temat art. 61 KEL zorganizowanego przez 

ŚIL w Katowicach. W dalszej części omówiono sprawy bieżące – 

wizytacje OROZ, sprawy kasacyjne w Sądzie Najwyższym. 

2) 4-6 marca 2016r. Miedzeszyn – szkolenie OROZ i Przewodniczących 

OSL i NSL. Spotkanie w całości poświęcone było pracom nad 

regulaminem wewnętrznego urzędowania rzeczników 

odpowiedzialności zawodowej. 

3) 15 kwietnia 2016r. – szkolenie dla Zastępców NROZ.  Mec. Marek 

Szewczyński przedstawił funkcjonowanie systemu SOLVIT, za 

pomocą którego można otrzymywać informacje o karach nałożonych 

na członków izb lekarskich poza granicami RP.  Jako gość - dr hab. 

Piotr Piesiewicz omówił udział lekarzy w reklamach. W dalszej części 

poruszano sprawy bieżące – m.in. rejestr FINN (p. Anna Pogorzelska), 

sprawy kasacyjne  w Sądzie Najwyższym. 

4) 10 czerwca 2016r. – szkolenie Zastępców NROZ. Dr Anna 

Tarkowska i dr Zofia Waryszewska-Chrząstek przedstawiły swoje 

uwagi i spostrzeżenia, które zgromadziły analizując wnioski OROZ o 

przedłużenie okresu postępowania wyjaśniającego. Dr Wojciech Łącki 

– Przewodniczący NSL przedstawił uwagi na temat uczestnictwa 

NROZ i jego Zastępców w rozprawach i posiedzeniach NSL. 

Zaproszony gość lek. Piotr Kleina-Szmidt (Z-ca OROZ w Poznaniu) 

przedstawił swoją pasję – Misje w Nepalu – o udzielaniu pomocy 

okulistycznej mieszkańcom Nepalu.  Odbyły się wybory na I i II 

Zastępcę NROZ.  Wybrani zostali: I Zastępca NROZ lek. dent. Anna 

Tarkowska,  II zastępca NROZ – dr hab. n. med. Maciej Cymerys.  

5) 3 września 2016r. – szkolenie Zastępców NROZ.  NROZ omówił 

sprawozdania OROZ i NROZ za I półrocze 2016r.  Niektórzy 

Zastępcy NROZ omówili prowadzone przez siebie sprawy.  Mec. 

Marek Szewczyński przedstawił zmiany w regulaminie wewnętrznego 

urzędowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej. 

6) 6-8 października 2016r. Gniezno – szkolenie Zastępców NROZ, 

OROZ i członków sądów lekarskich. 8 października 2016r. odbyła się 

– zorganizowana przez NROZ dla Rzeczników i członków Sądów - 

konferencja na której prof. Jacek Sobczak przedstawił bardzo ciekawe 

spojrzenie dotyczące tajemnicy („jawnicy”) lekarskiej po ostatnich 

zmianach w ustawach, a prof. Teresa Gardocka, w sposób niesłychanie 

uporządkowany i w porywającym stylu, omówiła obecne zapisy 

ustawowe dawstwa narządów. 

7) 25-27 listopada 2016r. Kołobrzeg – szkolenie OROZ i Z-ców NROZ. 

Udział wzięli rzecznicy odpowiedzialności zawodowej z Koszalina, 

Szczecina, Poznania, Gorzowa Wlkp., Wrocławia i Zielonej Góry a 

także właściwi obszarowo Z-cy NROZ.  Prok. Andrzej Jóźwiak 
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przedstawił zmiany w regulaminie wewnętrznego urzędowania 

rzeczników odpowiedzialności zawodowej. Dr Zofia Waryszewska-

Chrząstek przedstawiła uwagi i spostrzeżenia zgromadzone w wyniku 

analiz wniosków OROZ o przedłużenie okresu postępowania 

wyjaśniającego. Dr Krzysztof Lubecki omówił zagadnienie recydywy 

w postępowaniach w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej 

lekarzy.  

8) 10 grudnia 2016r. - Z-cy NROZ: dr Anna Tarkowska, dr Anna 

Serafinowska-Kiełczewska, dr Marta Rodziewicz-Kabarowska oraz dr 

Wojciech Łącki - Przewodniczący NSL podzielili się z uczestnikami 

swoimi pasjami przedstawiając przygotowane przez siebie znakomite 

prezentacje. Można się z nimi zapoznać już lub będzie można wkrótce, 

na stronie NIL - NROZ w zakładce „Pasje rzeczników”.  

 

 

 

 

Poza spotkaniami i warsztatami rzeczników odpowiedzialności zawodowej 

NROZ brał udział w: 

 

 

1) 14 stycznia 2016r. – konferencja w OIL w Warszawie „Rekompensata 

szkód w wypadkach medycznych”, 

2) 16 stycznia 2016r. – spotkaniu noworocznym ORL Wielkopolskiej 

Izby Lekarskiej w Poznaniu,  

3) 27 stycznia 2016r. – konferencja w Sądzie Rejonowym w Poznaniu w 

sprawie projektu regulaminu wewnętrznego urzędowania rzeczników 

odpowiedzialności zawodowej, 

4) 16 lutego 2016r. – warsztaty rzeczników odpowiedzialności 

zawodowej WIL w Poznaniu, 

5) 17 lutego 2016r., 14 kwietnia 2016r., 30 czerwca 2016r., 20 września 

2016r.  – posiedzenie Zespołu Arbitrażowego NRL/NFZ, 

6) 19 lutego 2016r. – konferencja „Najnowsze Trendy w Stomatologii” w 

Kołobrzegu, 

7) 24 lutego 2016r., 16 marca 2016 r., 13 kwietnia 2016r., 18 maja 

2016r., 8 czerwca 2016r., 22 czerwca 2016r.,   – warsztaty dla lekarzy 

stażystów w WIL w Poznaniu, 

8) 3 marca.2016r. – konferencja w Senacie RP „Lekarz – zawód zaufania 

społecznego”, 

9) 10 marca 2016r. – konferencja Rzecznika Praw Pacjenta, 

10) 6 kwietnia 2016r. – warsztaty dla lekarzy Szpitala Wojewódzkiego 

w Gdyni, 
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11) 7 kwietnia 2016r. – warsztaty dla lekarzy w Szpitalu 

Specjalistycznym Św. Wojciecha w Gdańsku, 

12) 8 kwietnia 2016r. – konferencja w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu 

– „Dobre prawo dla lekarza i pacjenta”, 

13) 17 kwietnia 2016r. – koncert charytatywny Fundacji Redemptoris 

Missio, 

14) 22-24 kwietnia 2016r. – w Polanicy Zdroju warsztaty rzeczników 

odpowiedzialności zawodowej OIL w Gorzowie Wlkp, Poznaniu, 

Wrocławia, Zielonej Góry zorganizowane przez OROZ DIL we 

Wrocławiu, 

15) 28 kwietnia 2016r. – warsztaty dla lekarzy Szpitala Miejskiego w 

Toruniu, 

16) 4 maja 2016r. 14 września 2016r. – wykłady na kursie prawa 

medycznego dla specjalizujących się w WIL, 

17) 12 maja 2016r. , 15 lipca 2016r., 8 września 2016r., – spotkania na 

Uniwersytecie SWPS w Warszawie, 

18) 19 maja konferencja bioetyczna w Krakowie, 

19) 2 - 3 czerwca 2016r. – II Kongres Polonii Medycznej, 

20)  11-12 czerwca 2016 r. – szkolenie dla rzeczników 

odpowiedzialności zawodowej oraz członków sądów lekarskich w 

Wiśle zorganizowane przez OROZ w Krakowie, 

21) 23 czerwca 2016r. – konferencja „Ewidencja świadczeń 

zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki 

medycznej” – Kielce ŚCO, 

22) 25 czerwca 2016r. – konferencja w Krakowie „Kiedy pacjentka 

może skarżyć ginekologa”, 

23) 28 czerwca 2016r. – spotkanie z prokuratorami Prokuratury 

Regionalnej i Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, 

24) 29 czerwca 2016r. – warsztaty dla lekarzy Szpitala Miejskiego w 

Płocku, 

25) 6 lipca 2016r. – konferencja prasowa TVP Info, 

26) 15 lipca 2016r. – spotkanie z Dyrektorem Gabinetu Ministra 

Zdrowia i Dyrektorem Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia, 

27) 10 sierpnia 2016r. – posiedzenie Zespołu ds. reklamy leków 

Ministerstwo Zdrowia 

28) 12 września 2016r. – spotkanie Koła Wyborczego z 

Parlamentarzystami WIL w Poznaniu, 

29) 22 września 2016r. – konferencja „Dokumentacja medyczna”, 

30) 4 października 2016r. – inauguracja roku akademickiego UM w 

Poznaniu, 

31) 10 października 2016r. – uroczyste obchody GPSK Polna 33 w 

Poznaniu, 
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32)  12 października 2016r. – konferencja „Odpowiedzialność 

zawodowa medycznych zawodów zaufania publicznego” – Szpital 

Uniwersytecki w Gdańsku, 

33) 14 października 2016r. – konferencja Prokuratury Regionalnej w 

Poznaniu dt. postępowań w sprawach błędów medycznych, 

34) 15 października 2016r. – posiedzenie Krajowej Komisji Wyborczej, 

35) 26 października 2016r. – Forum Rynek Zdrowia – wykład NROZ 

na temat odpowiedzialności zawodowej lekarzy, 

36) 28 października 2016r. – spotkanie z Głównym Inspektorem 

Sanitarnym w sprawie programu szczepień ochronnych, 

37) 17 listopada 2016r. – konferencja „Zespoły biegłych przy Izbach 

Lekarskich”, 

38) 1-2 grudnia 2016r. – XIV Forum Prawniczo-Medyczne, 

39) 8 grudnia 2016r. – konferencja naukowa „Marihuana- lek czy 

zagrożenie” zorganizowana przez NIL, 

40) 14 grudnia 2016r. – XXV-Lecie KEL – uroczyste posiedzenie 

Komisji Etyki Lekarskiej NRL w Bielsku-Białej, 

41) 23 grudnia 2016r. – pogrzeb prof. Krzysztofa Linke – Redaktora 

Naczelnego Medycznej Wokandy, 

42) 29 grudnia 2016r. – podsumowanie współpracy z Uniwersytetem 

SWPS – spotkanie z Dziekanem Wydziału Prawa; spotkanie z 

Wykładowcą CMKP. 

 

NROZ brał także udział w Posiedzeniach Naczelnej Rady Lekarskiej, 

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, Komisji Stomatologicznej NRL, Komisji 

Legislacyjnej NRL, Komisji Etyki Lekarskiej NRL oraz w spotkaniach z 

mediami odpowiadając na pytania dotyczące spraw z zakresu odpowiedzialności 

zawodowej lekarzy. 

 

 

 

 

Zastępcy NROZ wzięli udział w: 

1) 13 stycznia 2016r. - dr Ewa Paszek - Priorytety w ochronie zdrowia 

2016 oraz Sukces Roku w Ochronie Zdrowia, 

2) 8 kwietnia 2016r. – dr Janusz Małecki – konferencja „Pozycja dowodu 

z opinii biegłego w postępowaniu sądowym” zorganizowana przez 

OIL w Warszawie przy współpracy ze Stowarzyszeniem Prokuratorów 

RP, 

3) 9 kwietnia 2016r. - dr Krystyna Małecka –Kużawczyk- obrady 

XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Warszawie, 

4) 31 maja 2016r. – dr Teresa Korta konferencja dt. biegłych sądowych 

zorganizowana przez OIL w Warszawie, 
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5) 7 czerwca 2016r. – dr Teresa Korta – konferencja „Nowoczesne 

technologie medyczne” zorganizowana przez Marszałka Senatu RP 

oraz Przewodniczącego Komitetu Nauk Klinicznych PAN, 

6) 8 października 2016r. – dr Jacek Bierca – uroczyste zakończenie XIV 

edycji i inauguracja XV edycji Podyplomowego Studium Prawa 

Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na UW, 

7) 21-24 listopada 2016r. – dr Waldemar Naze – Popowo – VI 

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa i Ogólnopolska Narada Kadry 

Kierowniczej Więziennej Służby Zdrowia, 

8) 1-2 grudnia 2016r. – dr Anna Glińska, dr Wanda Wenglarzy-

Kowalczyk, dr Artur Hartwich – XIV Ogólnopolskie Forum 

Prawniczo-Medycznych organizowane przez WUM, 

9) 8 grudnia 2016r. – konferencja naukowa „Marihuana- lek czy 

zagrożenie” zorganizowana przez NIL. 

 

 

 

 

INICJATYWY NROZ 

 

W 2016r. NROZ przeprowadził następujące działania i inicjatywy: 

 

1. Do wszystkich OROZ wysłano sześć okólników zawierających sugestie, 

zalecenia czy ważne informacje pomocne w prowadzonych 

postępowaniach z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy. 

2. Opracowanie projektu, przeprowadzenie konsultacji i przyjęcie w dniu 14 

maja 2016r. przez Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy 

regulaminu wewnętrznego urzędowania rzeczników odpowiedzialności 

zawodowej.  

3. Uczestnictwo w posiedzeniach NSL, na których rozpoznawane są wnioski 

OROZ o przedłużenie okresu postępowania wyjaśniającego –

przedstawianie uwag odnośnie przewlekłości i zaleceń. Włączyli się Z-cy 

NROZ: dr Anna Glińska, dr Anna Tarkowska. 

4. Opracowywanie polityki karalności – linii orzeczniczej w sprawach, gdy 

lekarza pozbawiono prawa wykonywania zawodu. 

5. Utworzenie w FINN i dopracowywanie elektronicznego portalu-rejestru 

spraw prowadzonych przez NROZ w I instancji, spraw II instancyjnych w 

NSL oraz spraw kasacyjnych w SN, z którymi mogą się zapoznawać 

Zastępcy NROZ. 
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6. Opracowywanie nowych, elektronicznych repertoriów dla Biura NROZ, 

które obowiązują po 1 stycznia 2017r. w związku z nowym regulaminem 

wewnętrznego urzędowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej. 

7. Suplementy diety – włączenie się w akcję Ministerstwa Zdrowia i GIS. 

8. 6 lipca 2016r. – spotkanie z dr. Grażyną Rogala-Pawelczyk (NIPiP) i mgr 

farm. Kazimierzem Jura (NIA), oraz z przedstawicielem Krajowej Izby 

Diagnostów. Wynikiem tego spotkania było podjęcie i podpisanie 

wspólnego stanowiska dt. konieczności wprowadzenia zmian ustawowych 

ograniczających reklamę wyrobów medycznych i suplementów diety, a 

przede wszystkim na zakazie reklamowania tych produktów przez osoby 

posiadające wykształcenie medyczne lub sugerujące posiadanie 

takowego. 

9. Konferencja MZ, ORL i Prokuratorów dt. utworzenia zespołu biegłych 

sądowych w poszczególnych specjalizacjach – 28 lipca 2016r. 17 

listopada 2016r. -  dr Teresa Bieńko i NROZ. 

10.  Utworzenie na str. NROZ zakładki „Pasje rzeczników”. 

11. Nawiązanie współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w 

sprawach skarg składanych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 

rozpatrywanych w latach poprzednich przez organa odpowiedzialności 

zawodowej lekarzy. 

 

 

BIURO  NACZELNEGO  RZECZNIKA 

W Biurze Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej zatrudnionych 

jest obecnie 2 pracowników – mgr Ewa Nowosielska i mgr Małgorzata 

Kurkiewicz-Pypno, a od  1 września 2016r. na ½ etatu - mgr Paulina 

Tomaszewska. Doradcą prawnym jest radca prawny Marek Szewczyński. 

 

 

PODSUMOWANIE 

 

Kolejny rok VII kadencji mamy już za sobą.  Udało się w ciągu tego roku 

dokonać wielu istotnych zmian w działalności organu NROZ. W kolejnym roku 

NROZ zamierza poza rozpoznawaniem bieżących spraw wpływających do 

NROZ i poza prowadzeniem działań w prowadzonych postępowaniach 

kontynuować: 

1) wizytacje w kolejnych Biurach OROZ,  

2) spotkania warsztatowo-szkoleniowe dla Z-ców NROZ i OROZ, 

3) szkolenia dla pracowników Biur OROZ, 
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4) prace nad programem komputerowym, który usprawni pracę biura NROZ 

oraz biur OROZ, 

5) prace nad uregulowaniem spraw finansowych – kosztów prowadzonych 

postępowań, rozliczeń z Ministerstwem Zdrowia, 

6) współpracę z sądami lekarskimi, organami administracji państwowej, 

7) dalsze działania nad opracowaniem tzw. „linii orzeczniczej” oraz 

prowadzonej przez sądy lekarskie polityki karania w najbardziej 

skrajnych przypadkach przewinień zawodowych, a następnie przekazanie 

tego opracowania – do stosownego wykorzystania – okręgowym 

rzecznikom i przewodniczącym sądów, 

8) współpraca z sądami lekarskimi i Prezesami ORL w sprawie 

wykonywania prawomocnych orzeczeń sądów lekarskich w tym, 

egzekwowania kar pieniężnych, 

9)  postępowania w związku z informacjami umieszczanymi w systemie IMI 

(mechanizm ostrzegawczy), 

10)  publikacje w Gazecie Lekarskiej i Medycznej Wokandzie. 

 

PODZIĘKOWANIA i GRATULACJE 

 

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej pragnie podziękować 

wszystkim swoim Zastępcom angażującym się z ogromnym oddaniem we 

wszystkie działania NROZ, członkom organów Naczelnej Izby Lekarskiej, 

członkom organów Okręgowych Izb Lekarskich, wszystkim pracownikom oraz 

innym osobom za współpracę, życzliwość i wyrozumiałość. 

 

Na szczególne wyróżnienie zasługuje zaangażowanie Pani Doktor Zofii 

Waryszewskiej-Chrząstek, Pani Doktor Anny Tarkowskiej, które przejęły ciężar 

rozpoznawania wniosków o przedłużanie okresu postępowania wyjaśniającego.  

 

NROZ rekomendował i przygotował wnioski o przyznanie odznaczeń 

państwowych i samorządowych dla rzeczników odpowiedzialności zawodowej, 

których działalność na polu zawodowym, społecznym, dla dobra całego 

środowiska medycznego, samorządu lekarskiego oraz dla dobra całego 

społeczeństwa zasługiwała na docenienie i uhonorowanie tymi zaszczytnymi 

odznaczeniem.  W tym miejscu Doktor Annie Glińskiej należą się szczególne 

podziękowania za przygotowywanie uzasadnień wszystkich wniosków o 

nadanie orderów, odznaczeń, medali i odznak. 

Wszystkim odznaczonym jeszcze raz składam serdeczne gratulacje i życzę 

sukcesów i satysfakcji w życiu zawodowym, społecznym i osobistym. 

 

 

 
       Naczelny Rzecznik  
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Odpowiedzialności Zawodowej 
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