
Oświadczenie złożone 

przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego 

na 82. posiedzeniu Senatu 

w dniu 1 października 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeusza Jędrzejczyka, do rzeczni-

ka odpowiedzialności zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie Zbigniewa Czernickiego, do 

prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta oraz do prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie An-

drzeja Sawoniego 

Szanowni Państwo! 

Pani J.S. jest lekarzem stomatologiem pracującym od 1986 r. w Poradni Stomatologicznej (…) która to 

w 2001 r. przekształciła się z publicznego w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej pod postacią spółki cy-

wilnej założonej przez czterech lekarzy wspólników. Pani S. cieszy się dobrą opinią i sumiennie wykonuje 

swoje obowiązki, o czym świadczą statystyki dotyczące przyjętych przez nią pacjentów i dokonanych zabie-

gów. 

Z jej wyjaśnień wynika, iż w spółce doszło do rażących nieprawidłowości, a także nękania ze strony 

współpracowników. Mimo umowy na usługi stomatologiczne podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia 

pani S. przez kilkanaście miesięcy nie otrzymywała wynagrodzenia, dopłacała wręcz do swojej pracy, kupu-

jąc niezbędny sprzęt na własny koszt. Nie były za nią odprowadzane również regularnie składki z tytułu 

ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego. Ponadto z zebranych przez panią S. ankiet wśród pacjentów jej 

wspólników wynikało wyraźnie, iż nie byli oni ich pacjentami w dniach wymienionych w kartach choroby. 

W wyniku kontroli czasu pracy przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w sierpniu 2011 r. 

wykazano szereg nieprawidłowości, m.in. co do nieprawidłowego harmonogramu pracy w przychodni, i na-

łożono na spółkę karę w wysokości 7 500 zł. Pani S. w związku z zastrzeżeniami wniesionymi przez siebie, 

dotyczącymi tego, że liczba przepracowanych przez współpracowników godzin była zdecydowanie niższa od 

wykazanej w protokole, otrzymała od pracowników NFZ informację, iż gdyby opisano rzeczywisty stan fak-

tyczny, to kara dla spółki mogłaby wynieść nawet 300 000 zł. 

9 listopada 2011 r. lekarze wspólnicy z poradni wnieśli o powołanie komisji orzekającej o pozbawieniu 

pani S. prawa wykonywania zawodu, oskarżając ją o brak równowagi emocjonalnej. Komisja po przeprowa-

dzeniu badania psychiatrycznego umorzyła postępowanie, stwierdzając brak jakichkolwiek cech bądź obja-

wów o podłożu chorobowym, uznając jednocześnie, iż przyczyną postępowania w sprawie jest głęboki kon-

flikt między współpracownikami. 

Rzecznik odpowiedzialności zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w W. z dniem 11 sierpnia 2014 r. 

umorzył postępowanie w tej sprawie i, uznając się za niewłaściwego do rozstrzygania długotrwałych konflik-

tów interpersonalnych, skierował sprawę do mediatora OIL w W., który z nieznanych przyczyn uznał media-

cję w tej sprawie za przedwczesną. 

Gdy doszło do przywłaszczenia sprzętu medycznego z przychodni oraz przedmiotów w niej się znajdują-

cych o łącznej wartości około 30 000 zł, Prokuratura Rejonowa w W. z dniem 5 grudnia 2014 r. umorzyła 

postępowanie, nie dopatrując się znamion czynu zabronionego. 

W związku z powyższym zawiadamiam Pana Prokuratora o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia prze-

stępstwa i jednocześnie wnoszę o zmianę jednostki prokuratury prowadzącej postępowanie w sprawie, gdyż 

okoliczności mogą wskazywać, iż nie postępuje ona w tej sprawie rzetelnie. 

Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej proszę o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko współ-

pracownikom pani J.S., pracującym razem z nią w Poradni Stomatologicznej (…). 

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OIL w W. proszę 

o ustosunkowanie się do sprawy. 

Z poważaniem 

Grzegorz Wojciechowski 




