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Sprawozdanie z działalności Rzeczników Praw Lekarza Wielkopolskiej Izby Lekarskiej  
za 2022 r. 

 
W obecnej kadencji zwiększono znaczenie roli Rzecznika Praw Lekarza  

w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej, w związku z powyższym 2022 r. powierzono pełnienie 
funkcji Rzecznika Praw Lekarza czterem osobom: Rzecznikiem Praw Lekarza został  
lek. Marcin Karolewski, Rzecznikiem Praw Młodego Lekarza został lek. Mateusz Szulca, 
Rzecznikiem Praw Lekarza Seniora został dr n. med. Stanisław Dzieciuchowicz, a Rzecznikiem 
Praw Lekarza Dentysty został lek. dent. Jacek Zabielski. Wszyscy 4 Rzecznicy wzięli udział  
w konferencji prasowej 25 maja 2022 r., na której poinformowano o pełnionej przez nich roli. 

 
 Zadanie Rzeczników realizowane było głównie poprzez aktywne prowadzenie rozmów 
z lekarzami-członkami WIL przypominających o prawach lekarza oraz doradczych w zakresie 
możliwości pomocy udzielanej przez WIL i związanych z nią podmiotami w kwestii naruszeń 
godności i dobrego imienia lekarzy. Kwestie te podejmowane były także podczas wydarzeń 
edukacyjnych realizowanych w 2022 r. przez Wielkopolską Izbę Lekarską, wykłady dotyczące 
praw lekarzy wygłoszone zostały między innymi podczas I Ogólnopolskiej Konferencji 
Szpitalnictwa i Praw Lekarza (8 września 2022 r.) oraz I Ogólnopolskiej Konferencji 
Dyrektorów ds. Medycznych (13-14 października 2022 r.). 
 

W 2022 r. nawiązano współpracę z Wielkopolską Izbą Adwokacką, której członkowie 
wsparli wiedzą zarówno osoby pełniące funkcję Rzecznika Praw Lekarza jak i doradzali  
w kwestiach prawnych zgłaszanych przez lekarzy szukających pomocy. Dzięki współpracy  
z samorządem zawodowym adwokatów opracowywany został program zapewnienia opieki 
prawnej lekarzom i lekarzom dentystom WIL, wzywanym na pierwsze przesłuchanie w sprawie 
związanej z wykonywaniem zawodu - „Prawnik na pierwsze przesłuchanie”. Udało się 
stworzyć listę adwokatów chętnych do reprezentowania lekarzy, wynagrodzenie za ich usługi 
realizowane w ramach programu pokrywane będzie ze środków WIL.  

Elementem ochrony praw lekarzy jest uświadamianie faktu, że lekarz nie jest 
funkcjonariuszem publicznym, jednakże w określonych warunkach przysługuje mu – 
przewidziana w przepisach Kodeksu karnego – ochrona prawna należna funkcjonariuszowi 
publicznemu. Jedną ze wskazanych okoliczności jest wykonywanie zawodu w podmiocie 
wykonującym działalność leczniczą, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w związku z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w tym podmiocie. Prawnicy pomogli również w stworzeniu tekstu 
umieszczonego na tabliczce – lekarz chroniony jak funkcjonariusz publiczny. Lekarzom  
i lekarzom dentystom Wielkopolskiej Izby Lekarskiej leczącym w podmiotach kontraktujących 
z NFZ, za pośrednictwem kancelarii Rzeczników Praw Lekarza, rozpowszechniana będzie 
tabliczka do wywieszenia w gabinecie.  
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Z inicjatywą ogłoszenia roku 2023 „Rokiem praw lekarza” wyszedł jeden z rzeczników 

praw lekarza WIL, a jednocześnie wiceprezes izby lek. Marcin Karolewski.  
19 listopada 2022 r. Okręgowa Rada Lekarska Wielkopolskiej Izby Lekarskiej podjęła uchwałę 
nr 133/2022/IX w sprawie ogłoszenia roku 2023 Rokiem Praw Lekarza. Celem podjęcia tej 
symbolicznej uchwały jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo pracy lekarza i lekarza dentysty 
oraz przeprowadzenie szeregu wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla lekarzy, lekarzy 
dentystów i pacjentów o prawach lekarza. 

 
 W trakcie 2022 r. trwały prace nad utworzeniem i zakresem pracy kancelarii 
Rzeczników Praw Lekarza. Uchwałą nr ORL-132/2022/IX z 19 listopada 2022 r. ustanowiono 
zadania Kancelarii Rzeczników Praw Lekarza. Kancelaria rozpoczęła działalność w drugiej 
połowie 2022 r. Zarejestrowanych do końca roku zostało kilkanaście zgłoszeń. Część spraw  
nie należała do zakresu zadań Rzecznika Praw Lekarza i przekazana została zgodnie  
z właściwością do właściwych instytucji, w tym Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Przewarzająca ilość spraw wymagała przekazania 
zainteresowanym lekarzom informacji, co odbywało się zarówno za pomocą korespondencji 
mailowej, obmywanych rozmów telefonicznych jak i rozmów osobistych. Rzecznicy 
występowali niejednokrotnie w roli mediatora podczas toczących się sporów. Taka rola 
przypadła głównie w sprawach zgłaszanych przez młodych lekarzy, lekarzy rezydentów.  
W kilku sprawach, z którymi zgłosili się członkowie WIL wymagane było podjęcie 
konkretnych działań w obronie dobrego imienia lekarzy. Wsparto lekarza zgłaszającego 
niewłaściwe zachowanie ratownika medycznego, kierując pismo do Dyrektora Wojewódzkiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego. Skierowano także pismo do prokuratury o możliwości 
popełnienia przestępstwa na szkodę lekarza czującego zagrożenie względem swojej osoby  
w związku z zrachowaniami pacjenta. Udzielono pomocy kierując pisma z prośbą  
o przeprowadzenie kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Wojewódzkiego  
oraz Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z nieuczciwymi 
praktykami stosowanymi wobec zatrudnionego lekarza przez pracodawcę. Lekarzom udzielane 
będzie dalsze wsparcie wraz z postępem wymienionych powyżej spraw. 
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