SPRAWOZDANIE
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach
za 2018 r.
Ruch spraw w 2018 r.
z 2017 r.

Wpływ
2018 r.

521

341

Odmowa
Umorzenie
wszczęcia postępowania
50

208

Wnioski
o ukaranie

Inny sposób
zakończenia

RAZEM
zakończonych

Pozostało
na 2019 r.

186

11

455

407

I.
Statystyka prowadzonych postępowań wykazuje (w oparciu o specyfikację programu FINN),
iż największa ilość spraw zgłaszanych do OROZ dotyczy podejrzenia zarzutu braku należytej
staranności w postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym w zakresie takich specjalizacji,
jak choroby wewnętrzne, położnictwo, chirurgia ogólna oraz protetyka stomatologiczna.
Należy również podkreślić, że rzecznik otrzymuje liczne zawiadomienia Wojewódzkiego
Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach w sprawach o podejrzenia przewinień przeciwko
dokumentacji medycznej w związku z wydawanymi zaświadczeniami z zakresu medycyny
pracy.
Co do zasady, nie zmienił się profil skarg, utrzymuje się na tym samym poziomie ilość skarg
zmierzających do ustalenia wystąpienia przewinienia zawodowego, jak i tych, w których
próbuje się wykorzystać instytucję rzecznika jako organu szybkiej interwencji – pacjenci
zwracają się o pomoc w skierowaniu do sanatoriów i wybranych szpitali, weryfikacji sposobu
leczenia, kierowania do szybszego leczenia specjalistycznego; wiele skarg dotyczy również
konfliktów między pacjentem a lekarzem – tego typu zawiadomienia są załatwiane w trybie
administracyjnym (ok. 150).
Odnotowuje się niewielką ilość skarg osób osadzonych – ich skargi OROZ kieruje zwykle do
właściwych Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej ponieważ dotyczą leczenia w
warunkach zamkniętych, które jest realizowane o oparciu o odrębne przepisy.
II.
W roku 2018 r. rzecznik otrzymał 181 zawiadomień Skarbnika ORL w sprawie lekarzy i
lekarzy dentystów, którzy nie opłacają składek członkowskich przez okres przekraczający 6
miesięcy, co stanowi ponad połowę odnotowanego za 2018 r. wpływu spraw do prowadzenia
w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej. Zgodnie z orzecznictwem SN nieopłacanie
składek członkowskich stanowi przewinienie zawodowe, wobec powyższego na tej podstawie
OROZ jest organem posiadającym kompetencje w zakresie prowadzenia takich postępowań.
III.
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w ramach realizowanych kompetencji
prowadzi stałą współpracę z Mediatorem ŚIL w związku z realizacją art. 113 ustawy z dnia

02.12.2009 r. o izbach lekarskich – w 2018 r. zostało skierowanych 6 spraw do postępowania
mediacyjnego.
Dodatkowo, rzecznik prowadzi stałą współpracę z Zespołem Pełnomocnikiem ds. Zdrowia
Lekarzy i Lekarzy Dentystów ORL dr Dorotą Rzepniewską w związku z prowadzonymi
postępowaniami dotyczącymi wykonywania przez lekarzy zawodu pod wpływem środków
odurzających i alkoholu. Współpraca ta polega na analizie przyczyn i stałym monitorowaniu
zachowań lekarzy, co może mieć wpływ na odpowiedzialność zawodową z tego tytułu.
W związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi naruszenia przez lekarzy etyki
zawodowej m. in. poprzez ich udział w reklamie, wypowiedzi na forach internetowych,
konflikty personalne z innymi członkami samorządu, rzecznik realizuje swoje ustawowe
kompetencje przy czynnym udziale opiniotwórczym Komisji ds. Etyki Lekarskiej.
IV.
W 2018 r. pracownicy biura OROZ byli bezpośrednio zaangażowani w organizację dwóch
części IV Śląskiej Konferencji Medyczno-Prawnej, to wydarzenie naukowe było
współtworzone wraz z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach oraz Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach. W 2018 r. OROZ, na
zaproszenie Okręgowej Służby Więziennej w Katowicach uczestniczył również w charakterze
prelegenta w konferencji naukowej pt. „Prawa człowieka w warunkach izolacji
penitencjarnej. 25-lecie ratyfikacji Konwencji Praw Człowieka w Polsce”. Biuro OROZ,
realizując porozumienie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach prowadzi program praktyk
zawodowych dla studentów Wydziału Prawa i Administracji UŚ.

W podsumowaniu, pragnę szczególnie serdecznie podziękować całemu zespołowi
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – Zastępcom oraz pracownikom
biura, z którymi rozpocząłem współpracę w związku z wyborem na funkcję OROZ w marcu
2018 r.
Od marca 2018 r. zespół rzecznika liczy 85 Zastępców, specjalistów w wielu dziedzinach
medycyny. Podczas ostatniego zjazdu naszej izby dołączyło do nas 16 nowych koleżanek i
kolegów. Aktualnie, w biurze OROZ są zatrudnieni pracownicy o kwalifikacjach prawnych,
zarówno teoretycznych jak i praktycznych – wszyscy pracownicy są absolwentami Wydziału
Prawa i Administracji UŚ w Katowicach.
Podziękowania kieruję również do zespołu Radców Prawnych naszej izby za rzetelność i
dyspozycyjność w codziennej pracy całego zespołu OROZ.
Pragnę podkreślić, że ustępujący OROZ, w czasie swojej dwukrotnej kadencji w jasny sposób
określił kierunki pracy całego zespołu oraz sposoby załatwiania spraw. Ponieważ bardzo
wysoko oceniam pracę mojego poprzednika, większość założeń będzie kontynuowana w
niezmieniony sposób.
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