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Miscellanea

Grzegorz WrOna1

Sprawozdanie Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej za 2018 r.

W roku 2018 dobiegła końca VII kadencja samorządu lekarskiego. W dniach 9–10 lu-
tego 2018 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS w Miedzeszynie odbyło 
się pożegnalne spotkanie NROZ lek. Grzegorza Wrony z Okręgowymi Rzecznikami 
Odpowiedzialności Zawodowej, w którym, oprócz Koleżanek i Kolegów Rzeczników, 
wzięli udział wykładowcy: dr Paweł Grzesiowski, który wygłosił wykład „Prawda 
o szczepieniach”; prof. dr hab. Paweł Łuków z wykładem „Protest lekarzy. Grani-
ce etyki lekarskiej. Ryzyko moralne”. Lek. Grzegorz Wrona podziękował wszystkim 
Rzecznikom za cztery lata trudnej, ale wspaniałej współpracy, za wyrozumiałość i po-
moc w podejmowaniu wszystkich działań na polu odpowiedzialności zawodowej le-
karzy.

Ze swoimi Zastępcami NROZ pożegnał się na ostatnim w VII kadencji spotka-
niu w dniu 13 kwietnia 2018 r. Podziękował wszystkim za coraz trudniejszą pracę. 
Podziękował za wspieranie w podejmowanych inicjatywach, za podejmowanie coraz 
to nowych wyzwań wynikających ze zmieniającej się sytuacji w służbie zdrowia, ze 
zmian w przepisach itd.

Na XIV Krajowym Zjeździe Lekarzy, który odbył się w dniach 25–26 maja 2018 r. 
lek. Grzegorz Wrona ponownie został wybrany do pełnienia funkcji Naczelnego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Na Zastępców NROZ zostali wybrani:
 1) dr n. med. Robert Adamowicz – OIL Warszawa;
 2) lek. dent. Jacek Barański – OIL Lublin;
 3) lek. Teresa Bieńko – OIL Katowice;
 4) dr n. med. Jacek Bierca – OIL Warszawa;
 5) dr hab. n. med. Maciej Cymerys – OIL Poznań;
 6) lek. Krzysztof Dach – OIL Białystok;
 7) dr n. med. Wojciech Drozd – OIL Katowice;
 8) lek. Anna Glińska – OIL Katowice;
 9) lek. Piotr Gryglas – OIL Warszawa;
10) dr n. med. Artur Hartwich – OIL Kraków;
11) dr n. med. Teresa Korta – OIL Warszawa;
12) dr n. med. Zbigniew Kuzyszyn – OIL Opole;
13) lek. Andrzej Kużawczyk – OIL Warszawa;
14) lek. Krzysztof Lubecki – OIL Zielona Góra;
15) lek. Włodzimierz Majewski – OIL Katowice;
16) lek. Krystyna Małecka-Kużawczyk – OIL Warszawa;
17) dr n. med. Janusz Małecki – Wojskowa IL;

1 Lekarz, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej.
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18) prof. dr hab. n. med. Teresa Matthews-Brzozowska – OIL Poznań;
19) lek. Ładysław Nekanda-Trepka – OIL Warszawa;
20) dr n. med. Mieczysław Orzeł – OIL Lublin;
21) lek. Karolina Pyziak-Kowalska – OIL Warszawa;
22) lek. dent. Marta Rodziewicz-Kabarowska – OIL Opole;
23) dr n. med. Marek Rybkiewicz – OIL Szczecin;
24) dr n. med. Anna Serafinowska-Kiełczewska – OIL Poznań;
25) dr n. med. Kazimierz Swoboda – OIL Katowice;
26) lek. dent. Marek Szałkowski – OIL Olsztyn;
27) lek. Joanna Szeląg – OIL Białystok;
28) lek. dent. Anna Tarkowska – OIL Warszawa;
29) lek. Zofia Waryszewska-Chrząstek – OIL Płock;
30) lek. Wanda Wenglarzy-Kowalczyk – OIL Katowice;
31) lek. Lech Żak – OIL Warszawa.

Na Krajowym Zjeździe Lekarzy wręczono najwyższe odznaczenia samorządu le-
karskiego Meritus Pro Medicis m.in: Marcie Rodziewicz-Kabarowskiej, Annie Serafi-
nowskiej-Kiełczewskiej, Robertowi Adamowiczowi.

Z inicjatywy NROZ odznaczenia państwowe otrzymali:
Srebrny Krzyż Zasługi – Dorota Orlicka – OROZ w Bielsku-Białej, –
Medal Srebrny za Długotrwałą Służbę – Artur de Rosier – OROZ w Poznaniu. –

Na spotkaniu wyborczym w organie w dniu 22 czerwca 2018 r. zostały wybrane:
I Zastępca NROZ – lek. dent. Anna Tarkowska; –
II zastępca – lek. Wanda Wenglarzy-Kowalczyk. –

Mimo przełomu VII i VIII kadencji nieprzerwanie były realizowane zadania wyni-
kające z ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich. Szczególnym zaintereso-
waniem NROZ w 2018 roku były:
 1) płynność postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej;
 2) sposób przygotowań NROZ i Zastępców NROZ do rozpraw przed NSL, w tym 

obowiązkowe konsultacje z Z-cami OROZ prowadzącymi postępowania na eta-
pie pierwszej instancji;

 3) system szkoleń w organie NROZ uwzględniający zmiany przepisów (m.in. skargi 
kasatoryjne) i doświadczenia z rozpraw przed Sądem Najwyższym;

 4) sposób przygotowań NROZ do uczestnictwa w rozprawach przed Sądem Naj-
wyższym;

 5) problematyka uznawania kwalifikacji zawodowych i funkcjonowanie mechani-
zmu ostrzegania w ramach stworzonego przez Komisję Europejską Systemu IMI; 
NROZ monitoruje wpisy w tym systemie dotyczące polskich lekarzy i po analizie 
wpisu dotyczącego pozbawienia/zawieszenia/ograniczenia prawa wykonywania 
zawodu lekarza, członka izby lekarskiej w Polsce, wdraża, jeśli istnieje potrzeba, 
czynności wynikające z przepisów;

 6) kontynuacja spotkań z rzecznikami odpowiedzialności zawodowej szczebla kra-
jowego innych zawodów zaufania publicznego: Izby Radców Prawnych, Izby 
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Adwokackiej, Izby Aptekarskiej, Izby Diagnostów Laboratoryjnych, Izby Pielę-
gniarek i Położnych, Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Izby Fizjoterapeutów;

 7) cztery spotkania w 2018, były okazją do wymiany spostrzeżeń i uwag związanych 
z prowadzonymi postępowaniami w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, 
analizą zarówno podobieństw, jak i różnic w prowadzonych sprawach. Analiza 
miała na celu m.in. znalezienie rozwiązań, które usprawnią prowadzone postępo-
wania, pomogą w interpretacji niejednoznacznych przepisów, wskażą na kwestie, 
które będą wymagały zmian także ustawowych;

 8) kontynuacja prac nad nowym programem komputerowym; wdrożenie mają-
ce nastąpić w połowie 2019 r. powinno w ocenie NROZ i opinii OROZ zostać 
przesunięte w czasie; prace nad dostosowaniem oprogramowania do potrzeb po-
stępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, poufności, płynności 
tych postępowań, wymagają znacznie większego zaangażowania ze strony firmy, 
rzeczników i pracowników biur;

 9) ujednolicenie kwestii dostępu do akt postępowań prowadzonych przez NROZ, 
wynikających z przepisów RODO; zarządzeniem z dnia 8 listopada 2018 r. uregu-
lowano dostęp do akt oraz sposób wypożyczania akt z biura NROZ. Dodatkowo 
w 2018 r. wszyscy Z-cy NROZ otrzymali adresy i hasła do poczty służbowej, co 
zabezpieczy bezpieczeństwo przesyłanych danych;

10) opieka nad grobami zmarłych Zastępców NROZ (imienna lista opiekujących się) 
i stworzenia księgi wspomnieniowej;

11) kontynuacja działań podjętych w 2017 r., dotyczących wykonywania prawomoc-
nych orzeczeń sądów lekarskich, w których orzeczono karę pieniężną; w 2018 r. 
NROZ wszczął 17 takich postępowań, z czego 12 zakończyło się umorzeniem po-
stępowania wyjaśniającego (obwinieni dokonali wpłat), a w 5 skierowano wnio-
sek o ukaranie;

12) skutki nieaktualnych przepisów dotyczących wykonywania kary pieniężnej, które spo-
wodowały wystąpienie do Ministra Zdrowia o dokonanie analizy tych przepisów i roz-
ważenie potrzeby nowelizacji lub wydania nowego rozporządzenia w tej sprawie;

13) sprawy dotyczące stosowania przez lekarzy metod uznanych przez naukę za szko-
dliwe, bezwartościowe lub niezweryfikowane naukowo, co stanowi przewinienie 
zawodowe związane z naruszeniem art. 57 ust. 1 KEL; takimi metodami mogą 
być m.in. homeopatia, chelatacja, wlewy wit. C, leczenie kurkuminą, amigdaliną; 
NROZ z urzędu wszczął postępowanie dotyczące grupy lekarzy z różnych pla-
cówek stosujących takie metody, a w kilkunastu innych sprawach – doniesienia 
medialne, wydruki z internetu, przekazał do właściwych okręgowych rzeczników, 
rekomendując wszczęcie postępowania wyjaśniającego;

14) doniesienia medialne, wpływające skargi dotyczące udziału lekarzy w ruchach 
antyszczepionkowych, NROZ interesował się lekarzami popierającymi prze-
ciwników obowiązku szczepień, niezwłocznie reagując na wszelkie doniesienia 
dotyczące tej kwestii, przekazując uzyskane informacje wraz z rekomendacjami 
do właściwych rzeczników; nasze działania wzbudzały wielkie zainteresowanie 
mediów i przyczyniły się do zmiany kierunku krytyki.

Poza ww. należy odnotować spotkania w sprawach bieżących z Rzecznikiem Praw 
Pacjenta, z Zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich, a także z Dyrektorem Biura 
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Służby Zdrowia Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Tematykę tego ostatniego 
spotkania stanowiło omówienie licznych skarg, które napływają do NROZ od osób 
osadzonych. Podczas spotkania w dniu 20 grudnia 2018 r. uzgodniono procedurę prze-
kazywania skarg pomiędzy rzecznikami odpowiedzialności zawodowej a Okręgowy-
mi Inspektorami Służby Więziennej.

NROZ występował do NRL, Prezydium NRL i do Prezesa NRL z wieloma wnio-
skami np. o podjęcie dyskusji w sprawie wprowadzenia zmian struktury portalu inter-
netowego www.znanylekarz.pl (podział kwalifikacji lekarskich na „kategorie” i „spe-
cjalizacje”), o podjęcie rozmów dotyczących zagadnienia zwrotu kosztów zastępstwa 
procesowego obrońcy lekarza prawomocnie uniewinnionego w sprawie z zakresu od-
powiedzialności zawodowej, o podjęcie interwencji ws. postępowań prowadzonych 
przez ZUS w stosunku do lekarzy.

Minister Zdrowia prof. Łukasz Szumowski, po informacjach od NROZ, zdecydo-
wał o podjęciu prac legislacyjnych zmierzających do uregulowania w ustawie o izbach 
lekarskich kwestii przyjęcia do wykonania kar orzeczonych za granicą. W dniu 15 li-
stopada 2018 r. oraz w dniu 6 grudnia 2018 r. NROZ wziął udział w spotkaniu w Mi-
nisterstwie Zdrowia, podczas którego przedłożył wstępne założenia do nowelizacji 
ustawy. NROZ jako organ samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów byłby 
uprawniony do podejmowania czynności przygotowawczych związanych z przyję-
ciem do wykonania w Polsce kary orzeczonej przez właściwe organy innych państw 
wobec lekarza, który posiada prawo wykonywania zawodu w Polsce. Po uzyskaniu 
wiarygodnej informacji (w szczególności za pośrednictwem Systemu IMI), o ukaraniu 
za granicą lekarza mającego prawo wykonywania zawodu w Polsce, NROZ byłby 
zobowiązany do dokonania analizy podstaw faktycznie orzeczonej za granicą kary, 
a w przypadku ustalenia, że kara orzeczona za granicą była skutkiem popełnienia przez 
lekarza czynu mającego charakter poważnego przewinienia zawodowego, wystąpienia 
do OSL w Warszawie z wnioskiem o przyjęcie tej kary do wykonania. Projektowane 
założenia zostały przygotowane przy konsultacji z Dziekanem Wydziału Prawa Uni-
wersytetu SWPS, prof. Teresą Gardocką. To jeden z benefitów funkcjonującego od 
kilku lat porozumienia zawartego z Uniwersytetem SWPS przez Naczelną Izbę Lekar-
ską. Przedstawiciele Ministerstwa zaakceptowali projekt, który został niezwłocznie 
poddany dyskusji w Naczelnej Radzie Lekarskiej i został przez NRL przyjęty do prac 
legislacyjnych.

Sprawy rozpatrywane przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej

sprawozdanie nZOZ za 2018 r.
lp. Zadanie 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6
1 Liczba postanowień o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśnia-

jącego
0 2 5 4

2 Liczba postanowień o umorzeniu postępowania 8 8 8 15
3 Liczba złożonych wniosków o ukaranie do sądów lekarskich 6 7 10 9
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1 2 3 4 5 6
4 Liczba postanowień w sprawie wyznaczenia innego rzecznika do 

prowadzenia postępowania
92 98 87 99

w tym odmownych 18 10 9 16
5 Liczba postanowień w sprawie zażaleń na przewlekłość postępowa-

nia
25 20 18 13

6 Liczba postanowień w sprawie przedłużenia postępowań wyjaśnia-
jących

751 703 959 1258

7 Liczba postanowień o wyznaczeniu OROZ do prowadzenia postę-
powania dotyczącego lekarzy będących członkami różnych izb le-
karskich

45 56 41 62

8 Liczba wystąpień w rozprawach przed Naczelnym Sądem Lekar-
skim

171 228 310 153

9 Liczba wystąpień na posiedzeniach Naczelnego Sądu Lekarskiego / 126 138 65
10 Liczba wystąpień na posiedzeniach Sądu Najwyższego 12 18 27 36

Razem: 1110 1140 1465 1714
11 Liczba postanowień w sprawie przejęcia postępowania przez 

NROZ
4 2 1 0

12 Liczba informacji o możliwości popełnienia przewinienia zawodo-
wego, które wpłynęły do NROZ i które przekazano do właściwego 
OROZ

374 432 378 434

W porównaniu z poprzednimi latami, nastąpił wzrost liczby zadań wykonanych 
przez NROZ, co pokazuje powyższe zestawienie.

W 2018 r. do NROZ wpłynęło 378 (215 w I półroczu i 163 w II półroczu) pism 
będących albo informacją o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego, albo 
skargą na niewłaściwe działanie instytucji związanych ze służbą zdrowia, zapytania-
mi, prośbami o pomoc:
a) 172 sprawy przekazano do właściwych OROZ;
b) 108 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 Położ-
nych, NFZ, Rad Lekarskich, Komisji Etyki itd.).
NROZ reagował niezwłocznie na wszystkie docierające do niego, poprzez moni-

toring prasowy, doniesienia medialne dotyczące możliwości popełnienia przewinienia 
zawodowego przez lekarzy. W 44 przypadkach, doniesienia takie zostały przekazane 
do właściwego OROZ.

Ze względu na szczególny charakter sprawy lub zainteresowanie mediów w 8 przy-
padkach NROZ wydał zarządzenie o objęciu postępowania nadzorem, zobowiązując 
OROZ do przesyłania w regularnych odstępach czasu, informacji o podejmowanych 
czynnościach procesowych.

Podobnie jak w latach poprzednich, zainteresowaniem NROZ były objęte sprawy 
dotyczące uczestnictwa lekarzy w reklamach, w tym reklamowania suplementów die-
ty, wypełniania obowiązków służbowych pod wpływem alkoholu lub innych środków 
uzależniających oraz sprawy dotyczące zaniechań szczepień ochronnych, lub innych 
postaw antyzdrowotnych lekarzy.

NROZ i jego Zastępcy w 2018 r. brali udział w 153 rozprawach i posiedzeniach 
w nsl, z czego w 23 – NROZ osobiście. Najbardziej aktywnymi Zastępcami byli: 
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Marek Szałkowski (9), Zofia Waryszewska-Chrząstek (8), Lech Żak (7), Marta Ro-
dziewicz-Kabarowska (6), Andrzej Kużawczyk (6).

Od marca 2016 r. NROZ lub upoważniony Zastępca biorą udział w posiedzeniach 
NSL, w czasie których rozpatrywane są wnioski OROZ o przedłużenie okresu po-
stępowania wyjaśniającego. W 2018 r. było 65 takich posiedzeń, podczas których 
NROZ, po zapoznaniu się z aktami, po analizie przebiegu postępowań, występował 
z wnioskami o wydanie postanowień przez NSL o przedłużeniu terminu zakończenia 
postępowania. Analiza akt jest doskonałą okazją do wskazania rzecznikom dostrzeżo-
nych błędów, wyrażenia swoich rekomendacji czy sugestii.

NROZ zwrócił uwagę, że w 2018 r. wpłynęło do NSL o 73 mniej niż poprzednio 
wniosków o przedłużenie terminu postępowania wyjaśniającego z aktami (obowiązek 
przysyłania wniosków z aktami wynika z art. 76 ust. 3 ustawy o izbach lekarskich). 
Zagadnienie zostało przedstawione Przewodniczącemu NSL. W tym miejscu należy 
podkreślić zaangażowanie dr Anny Tarkowskiej, która zapoznaje się z aktami, przygo-
towuje projekty uzasadnień i uwagi dotyczące prowadzonych przez OROZ postępo-
wań. Podkreślenia wymaga także aktywność dr Zofii Waryszewskiej-Chrząstek, któ-
ra nadal rozpoznawała wnioski o przedłużenie okresu postępowania wyjaśniającego 
wpływające od OROZ. W 2018 roku było 1258 takich wniosków – tj. o 299 wniosków 
więcej niż w poprzednim roku.

NROZ brał udział w 37 rozprawach kasacyjnych w Sądzie Najwyższym. 
W 2018 r. w porównaniu z latami poprzednimi nastąpił wzrost liczby spraw, w których 
skorzystano z tego nadzwyczajnego środka odwoławczego. Nowością było wprowa-
dzenie możliwości wniesienia do SN skargi na orzeczenie NSL o uchyleniu do ponow-
nego rozpoznania orzeczenia OSL. NROZ w jednej sprawie skorzystał z tego środka 
odwoławczego.

Sprawy rozpatrywane przez Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności  
Zawodowej (OROZ)

Statystyka spraw w Okręgowych Izbach Lekarskich w 2018 roku

OROZ
Liczba spraw 

nowych  
w 2018 r.

Liczba spraw 
zakończonych 

w 2018 r.

Liczba spraw 
pozosta-

łych sprzed 
1.01.2018 r.

Liczba 
spraw pozo-
stałych po 

31.12.2018 r.

Liczba lekarzy 
wykonujących 
zawód – stan 

na 31.12.2018 r.
1 2 3 4 5 6

Białystok 80 54 115 141 6 572
Bielsko-Biała 37 45 33 25 3 265
Bydgoszcz 101 82 42 61 4 563
Częstochowa 41 43 36 34 2 125
Gdańsk 240 217 190 213 10 674
Gorzów Wlkp. 34 33 18 19 1 28
Katowice 341 438 521 424 16 188
Kielce 57 64 45 38 4 736
Koszalin 40 38 14 16 1 549
Kraków 249 231 195 213 16 403
Lublin 120 79 63 104 10 308
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1 2 3 4 5 6
Łódź 170 171 155 154 12 982
Olsztyn 80 93 65 52 3 550
Opole 71 66 27 32 3 062
Płock 19 24 13 8 1 360
Poznań 201 192 185 194 13 596
Rzeszów 61 62 41 40 4 545
Szczecin 161 144 141 158 5 908
Tarnów 23 28 16 11 1 602
Toruń 74 75 41 40 2 827
Warszawa 392 385 181 188 28 566
Wojskowa Izba Lekarska 81 74 27 34 3 814
Wrocław 258 249 307 316 14 146
Zielona Góra 85 66 43 62 1974
Razem 3 016 2 953 2 514 2 577 175 343

Szczegółowa informacja o prowadzonych przez oroz postępowaniach, jak i o spo-
sobie ich zakończenia, znajduje się na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekar-
skiej (http://www.nil.org.pl/struktura-nil/naczelny-rzecznik-odpowiedzialnosci-zawo- 
dowej/sprawozdania).

Wnioski OROZ o przedłużenie okresu postępowania wyjaśniającego:
OROZ 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 

Białystok 11 1 2 1
Bielsko-Biała 7 5 8 9
Bydgoszcz 20 26 20 25
Częstochowa 1 2 0 0
Gdańsk 39 92 83 76
Gorzów Wlkp. 9 10 6 9
Katowice 87 81 208 656
Kielce 7 4 3 5
Koszalin 5 14 10 10
Kraków 28 14 14 19
Lublin 16 10 12 2
Łódź 79 69 123 84
Olsztyn 16 25 32 59
Opole 13 17 17 19
Płock 7 7 4 8
Poznań 71 61 151 101
Rzeszów 23 10 11 7
Szczecin 105 107 113 21
Tarnów 2 1 0 1
Toruń 15 10 15 17
Warszawa 82 76 76 80
Wrocław 73 33 30 19
Wojskowa Izba Lekarska 6 5 2 6
Zielona Góra 29 23 19 24
Razem 751 703 959 1258
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Analiza wszystkich wniosków, które w 2018 r. wpłynęły do NROZ doprowadziła 
do spostrzeżenia, że duży wzrost wynikał, po pierwsze, z liczby wszczynanych przez 
oroz postępowań dotyczących niepłacenia przez członków jednej z oil składek samo-
rządowych, po drugie, z trudności związanych z doręczaniem korespondencji do leka-
rzy, którzy albo uporczywie nie odbierają przesyłek, albo – mimo ciążącego na nich 
obowiązku wynikającego z art. 49 ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach 
lekarskich – nie uaktualniają swoich danych osobowych i nie podają aktualnego adre-
su do korespondencji. Obydwie te kwestie będą wymagały szczególnej analizy w celu 
wypracowania rozwiązań.

Nadzór

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich 
NROZ sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych rzeczników odpowiedzialności 
zawodowej. Wypełniając swoje ustawowe zadania NROZ w 2018 r. dokonał wizytacji 
trzech Biur OROZ:
1) 11 października 2018 r. – Katowice;
2) 19 października 2018 r. – Opole;
3) 16 listopada 2018 r. – Białystok.

Celem tych wizytacji było ustalenie czy zadania OROZ określone w art. 31 ustawy 
o izbach lekarskich były wykonywane zgodnie z przepisami regulującymi postępo-
wanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Z uwagi na stwierdzone 
przypadki przewlekłości prowadzonych postępowań oraz dużą liczbę spraw zawieszo-
nych 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 rzecz-
ników, czy występowano o przedłużenia okresu postępowania wyjaśniającego do 
NROZ, a następnie do NSL.

W trakcie wizytacji analizowano repertorium spraw RO i L.dz., sprawy zawieszo-
ne, 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 zalecenia.

Stwierdzano zazwyczaj właściwą organizację biur, życzliwość, otwartość i chęć 
pomocy w kontaktach z Rzecznikami i pracownikami, dobre prowadzenie spraw, do-
trzymywanie terminów.

Spotkania i szkolenia

W 2018 r. NROZ zorganizował następujące szkolenia i spotkania:
1) 20 stycznia 2017 r. – szkolenie dla Zastępców NROZ. W spotkaniu wziął udział 

prok. Andrzej Jóźwiak, który omówił skutki orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 
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16 września 2017 r. dla postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej 
lekarzy, w szczególności dla uprawnień NROZ do składania skargi na orzeczenie 
NSL uchylające i przekazujące sprawę do ponownego rozpoznania sądowi I in-
stancji. Dr Krzysztof Lubecki przedstawił sprawę dotyczącą badania żywej kropli 
krwi. W dalszej części NROZ przedstawił sprawy, w których wystąpił przed Sądem 
Najwyższym oraz poruszono sprawy bieżące. Było to ostatnie spotkanie w VII ka-
dencji.

2) 9–10 lutego 2018 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS w Miedze-
szynie spotkanie warsztatowo-pożegnalne z Okręgowymi Rzecznikami Odpowie-
dzialności Zawodowej, na którym wykłady mieli: dr Paweł Grzesiowski: „Prawda 
o szczepieniach” oraz prof. dr hab. Paweł Łuków: „Protest lekarzy. Granice etyki 
lekarskiej. Ryzyko moralne”.

3) 13 kwietnia 2018 r. – pożegnalne spotkanie z Z-cami NROZ.
4) 6 i 14 czerwca 2018 r.– spotkania NROZ z Zastępcami, którzy dotychczas nie 

pełnili takiej funkcji w NIL. Przedstawione zostały zadania NROZ, procedura, pro-
gram FINN.

5) 8 czerwca 2018 r. – szkolenie OROZ. Głównym prelegentem była dr hab. Te-
resa Gardocka z Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, która omówi-
ła „Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy – etapy: 
czynności sprawdzające i postępowanie wyjaśniające”. Dodatkowo p. Krzysztof 
Kwasiborski z działu Informatycznego NIL omówił sprawę stworzenia zamkniętej 
platformy mailowej do kontaktów NROZ z OROZ. NROZ omówił przykładowe 
sprawy kasacyjne w SN.

6) 22 czerwca 2018 r. – spotkanie wyborcze organu NROZ. Dokonano wyboru I i II 
zastępcy NROZ. W dalszej części odbyło się szkolenie z programu FINN przepro-
wadzone przez Dział Informatyczny NIL.

7) 25 sierpnia 2018 r. – szkolenie Z-ców NROZ. Mec. Marek Szewczyński omó-
wił konstruowanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów ze szczególnym 
uwzględnieniem podawania właściwych przepisów prawa, lek. Grzegorz Wrona 
omówił sprawy kasacyjne w SN. Odbyło się dalsze szkolenie z programu FINN.

8) 12–13 października 2018 r. Gniezno – 12 października 2018 r. szkolenie Zastęp-
ców NROZ – adw. Anna Mika-Kopeć omówiła „Wybrane zasady Kodeksu etyki 
adwokackiej – zagrożenie ich naruszenia w postępowaniach korporacyjnych i na 
sali sądowej”, lek. Krzysztof Lubecki – „Zrzeczenie się przez lekarza prawa wy-
konywania zawodu – wnioski z postępowania kasacyjnego” oraz „Udział lekarzy 
w reklamie – wnioski z postępowania kasacyjnego”. 13 października 2018 r. wszy-
scy wzięli udział w konferencji „Kodeks etyki lekarskiej wobec wyzwań współcze-
sności – ciąg dalszy” zorganizowanej przez Wielkopolską Izbę Lekarską.

9) 14 grudnia 2018 r. – spotkanie warszatowo-opłatkowe Z-ców NROZ. Z-cy NROZ: 
lek. Lech Żak i lek. Krzysztof Lubecki podzielili się z uczestnikami swoimi pasja-
mi, przedstawiając przygotowane przez siebie prezentacje. Można się z nimi zapo-
znać na stronie NIL – NROZ w zakładce „Pasje rzeczników”.

Protokoły szkoleń zorganizowanych przez NROZ znajdują się na stronie NIL – 
NROZ w zakładce „warsztaty”.
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Poza spotkaniami i warsztatami rzeczników odpowiedzialności zawodowej NROZ 
brał udział w:

Data Uwagi
1 2

04.01 Spotkanie z Rzecznikiem Praw Pacjenta i I Zastępcą Rzecznika; spotkanie robocze ws. skutków ustawy 
o Sądzie Najwyższym

11.01 Udział w konferencji Termedii – Priorytety w medycynie w 2018 roku i w Gali – Liderzy Medycyny; 
spotkanie robocze dot. planowanej konferencji SWPS 

13.01 Spotkanie Noworoczne Marszałka Województwa Wielkopolskiego
17.01 Wykłady „Prawo Medyczne” studia doktoranckie UMP
18.01 Spotkanie warsztatowe OROZ Opole; spotkanie robocze ws. konferencji naukowej SWPS
24.01 Wykłady „Prawo Medyczne” dla lekarzy stażystów w WIL
27.01 Konferencja „Błąd lekarski – aspekty medyczne, prawne i etyczne” Poznań
29.01 Posiedzenie Redakcji Medycznej Wokandy Poznań
02.02 Wspólne warsztaty szkoleniowe OROZ we Wrocławiu i w Poznaniu Boszkowo
03.02 Wspólne warsztaty szkoleniowe OROZ we Wrocławiu i w Poznaniu Boszkowo cd.
07.02 Wykłady „Prawo Medyczne” dla lekarzy stażystów w WIL
17.02 Konferencja OROZ i OSL Katowice w Wiśle; uroczyste wręczenie Meritus Pro Medicis dr. Andrzejowi 

Podoleckiemu;
21.02 Wykłady „Prawo Medyczne” dla lekarzy stażystów w WIL; konsultacje z Z-cami
01.03 Spotkanie warsztatowe w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie
06.03 Wykłady „Prawo Medyczne” dla lekarzy stażystów w WIL; konsultacje z Z-cami
08.03 Spotkanie warsztatowe w Szpitalu Bielańskim w Warszawie; spotkanie robocze w SWPS
09.03 Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu WIL i Województwa Wielkopolskiego „Lekarz z Sercem”
10.03 Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy WIL
11.03 Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy WIL
12.03 Spotkanie warsztatowe w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie
13.03 Spotkanie warsztatowe w Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu
14.03 Spotkanie warsztatowe w Szpitalu Powiatowym w Zakopanem
21.03 Spotkanie warsztatowe w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie
23.03 Spotkanie w MZ ws. orzeczeń sądów zagranicznych
24.03 Wykłady „Odpowiedzialność zawodowa lekarzy” na studiach podyplomowych SWPS w Poznaniu
28.03 Spotkanie warsztatowe w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie
03.04 Spotkanie koła wyborczego z Prezesem i OROZ WIL
05.04 Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie
07.04 Wyborcze zebranie OSL w Poznaniu – wykład o rozprawach kasacyjnych
09.04 Wykłady „prawo medyczne” dla lekarzy rezydentów w WIL
11.04 Wykłady „Prawo Medyczne” dla lekarzy stażystów w WIL; wykłady na posiedzeniu koła Lege Artis 

UAM w Poznaniu
12.04 Spotkanie z OROZ w Warszawie; spotkanie robocze w SWPS
19.04 Udział w konferencji RPP
27.02 Spotkanie Głównych Rzeczników Dyscyplinarnych zawodów zaufania publicznego
08.05 Spotkanie delegatów na KZL WIL w Poznaniu
09.05 Spotkanie warsztatowo-szkoleniowe w CSK Warszawa
18.05 Warsztaty dla dyrektorów Szpitali Klinicznych w Uniejowie
19.05 Posiedzenie ORL WIL w Poznaniu
23.05 Spotkanie z Prezesem ORL w Warszawie
25.05 Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Lekarzy
26.03 Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Lekarzy
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1 2
05.06 Wykłady „Prawo Medyczne” dla lekarzy stażystów w WIL
07.06 Spotkanie z Przewodniczącą OSL w Warszawie; zespół arbitrażowy NFZ/NIL; zespół NFZ/NIL 

w sprawie wymiany informacji
15.06 Spotkanie z Głównymi Rzecznikami Dyscyplinarnymi innych zawodów zaufania publicznego
20.06 Prawo medyczne dla lekarzy stażystów WIL
23.06 Posiedzenie ORL WIL
20.07 PNRL; spotkanie z Ministrem Zdrowia; spotkanie z Dziekanem SWPS
28.08 Udział w otwarciu Willa Medica w WIL
12.09 Kurs Prawo medyczne dla lekarzy specjalizujących się w WIL
15.09 Posiedzenie ORL WIL
18.09 Warsztaty rzeczników Izb Pielęgniarskich; spotkanie przygotowawcze do konferencji w SWPS
22.09 Spotkanie integracyjne w Poznaniu
28.09 Konferencja „Rozstrzyganie sporów między pacjentem a lekarzem i/lub podmiotem świadczącym 

usługi medyczne” Wrocław 2018; podsumowanie konferencji
29.09 Warsztaty dla OROZ we Wrocławiu
01.10 Spotkanie Redakcji Medyczna Wokanda; konsultacje z OROZ
04.10 Inauguracja roku akademickiego w SWPS; spotkanie warsztatowe Głównych Rzeczników Dyscypli-

narnych Zawodów Zaufania Publicznego
10.10 Spotkanie z Mediatorem OIL w Katowicach
20.10 Posiedzenie ORL w Poznaniu
23.10 Spotkanie w Biurze RPO ws. postępowań wyjaśniających; Konferencja w SWPS – dwugłos prawnik-

lekarz; analiza akt
06.11 Konferencja na 10-lecie Rzecznika Praw Pacjenta
07.11 Wykłady dla doktorantów UMP
10.11 Spotkanie OSL i OROZ w Rawie Mazowieckiej
12.11 Uroczyste wręczenie praw wykonywania zawodu w WIL w Poznaniu
14.11 Prawo medyczne dla specjalistów – anestezjologia w Poznaniu
15.11 Spotkanie w MZ ws. nowelizacji ustawy o i.l.
16.11 Warsztaty szkoleniowe OSL i OROZ Białystok – wykład i dyskusja
17.11 Warsztaty szkoleniowe OSL i OROZ Białystok – wykład i dyskusja
19.11 Spotkania medialne
22.11 Konferencja SWPS i RPO – równouprawnienie
23.11 Konferencja „medycyna estetyczna – wyzwania…” – wykład
27.11 Spotkanie z Prezesem WIL
28.11 Spotkanie w SWPS ws. nowelizacji ustawy o i.l.
29.11 Spotkanie z Prezesem OIL w Warszawie
05.12 Prawo medyczne dla doktorantów UMP Poznań – wykład
6.12 Spotkanie w MZ ws nowelizacji ustawy o i.l.
7.12 Warsztaty szkoleniowe OSL i OROZ Wrocław i Poznań w Zieleńcu – dyskusja
8.12 Warsztaty szkoleniowe OSL i OROZ Wrocław i Poznań w Zieleńcu – dyskusja
15.12 Posiedzenie ORL WIL
20.12 Spotkanie z Przedstawicielstwem Centralnego Zarządu Służby Więziennej – Biuro Służby Zdrowia; 

spotkanie z Prezesem NRL, korespondencja, postanowienia

NROZ brał udział w posiedzeniach Naczelnej Rady Lekarskiej, Prezydium Na-
czelnej Rady Lekarskiej, Komisji Legislacyjnej NRL, posiedzeniach zespołu arbitra-
żowego NIL/NFZ oraz w spotkaniach z mediami, organizując briefingi, udzielając 
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wywiadów lub odpowiadając na zadawane pytania dotyczące spraw z zakresu odpo-
wiedzialności zawodowej lekarzy.

Biuro Naczelnego Rzecznika

W Biurze Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej zatrudnionych było 
w 2018 r. 2 pracowników pełnoetatowych – mgr Ewa Nowosielska i mgr Małgorza-
ta Kurkiewicz-Pypno, na 1/2 etatu – mgr Paulina Tomaszewska. Doradcą prawnym 
jest radca prawny Marek Szewczyński. W Biurze NROZ odbywane są staże przez 
wolontariuszy-studentów Wydziału Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego 
SWPS w Warszawie. Trzeba podkreślić, że po stosunkowo krótkim okresie szkolenia 
i wprowadzenia w zakres zadań woluntariusze są bardzo pomocni w codziennej pracy 
organu. Wielką uwagę przykładamy do perfekcyjnego zapewnienia poufności prowa-
dzonych postępowań, a zdobywane na etapie studiów praktyczne doświadczenia są 
bardzo przydatne w późniejszej pracy zawodowej, o czym najbardziej pilni, dzisiaj już 
magistrowie, regularnie „donoszą”.

Podziękowania i gratulacje

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej pragnie podziękować wszystkim 
swoim Zastępcom angażującym się z ogromnym oddaniem we wszystkie działania 
organu – tym, którzy już kolejną kadencję zechcieli pracować w organie NROZ, po-
dejmując się prowadzenia spraw w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, jak 
i nowo wybranym, którzy nie bali się zaangażować w działania na tym polu i już od 
pierwszych dni VIII kadencji z ogromną energią wykonywali wszystkie powierzone 
im przez NROZ zadania.

NROZ pragnie podziękować członkom organów Naczelnej Izby Lekarskiej (w tym 
szczególnie członkom NSL i pracownikom Kancelarii Sądu), członkom organów od-
powiedzialności zawodowej Okręgowych Izb Lekarskich, za współpracę, pomoc, 
życzliwość i wyrozumiałość.

Ponownie na szczególne wyróżnienie zasługuje zaangażowanie Pani Doktor Zofii 
Waryszewskiej-Chrząstek, Pani Doktor Anny Tarkowskiej, które przejęły ciężar roz-
poznawania wniosków o przedłużanie okresu postępowania wyjaśniającego.

Nie sposób nie podkreślić zaangażowania mec. Marka Szewczyńskiego i mgr 
Pauliny Tomaszewskiej w przygotowywanie NROZ do uczestnictwa w rozprawach 
kasacyjnych przed Sądem Najwyższym, opracowywania prezentacji i wystąpień 
NROZ, a pracownikom Biura NROZ, mgr Ewie Nowosielskiej i mgr Małgorza-
cie Kurkiewicz-Pypno za mrówczą, systematyczną, ale wykonywaną z uśmiechem, 
pracę.

Naczelny Rzecznik
Odpowiedzialności Zawodowej

lek. Grzegorz Wrona
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Streszczenie

Sprawozdanie obrazuje pracę NROZ w 2018 r.

Słowa kluczowe: Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, odpowiedzialność za-
wodowa lekarza, przewinienie zawodowe

Report of the Supreme Screener for Professional Liability in 2018 
 
Summary

The paper presents statistics concerning the activity of the Supreme Screener for Professional 
Liability in 2018.

Key words: The Supreme Screener for Professional Liability, professional liability of the phy-
sicians, professional misconduct




