
OIL/20/2016

O R Z E C Z E N I E
OKRĘGOWEGO  SĄDU  LEKARSKIEGO  W RZESZOWIE

z  dnia 7  kwietnia 2017 roku

Okręgowy Sąd Lekarski w Rzeszowie w składzie :
Przewodniczący :  dr n. med. Stanisław Dziurzyński
Członkowie : lek. med.  Marian  Wójcik

lek. med.  Helena   Romańczuk
Protokolant : Stefania  Kościółek
w obecności  Naczelnego  Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
dr  Grzegorza  Wrony
po rozpoznaniu  dnia 07 kwietnia  2017 r. sprawy sygn. akt. OSL/20/2016 
sprawy przeciwko lekarzowi :
dr n. med.  Antoniemu Wojciechowi WYSOKIŃSKIEMU
nr Prawa Wykonywania Zawodu PWZ - 8366770
członek Lubelskiej Izby Lekarskiej
obwinionemu o to, że :
w  okresie  od  listopada  2012  do  lutego  2015  roku  będąc  ordynatorem
Oddziału Gastroenterologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im.
Stefana  Kardynała  Wyszyńskiego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Lublinie dopuszczał się w krótkich odstępach czasu w
stosunku do kobiet lekarzy rezydentów w/w oddziału :  lekarz xxxxx, lekarz
xxxxx,  lekarz  xxxxx,  lekarz  xxxxx  zachowań  o  charakterze  seksualnym
(molestowania seksualnego),
czym naruszył artykuł 1 ust. 2 i 3  w związku z artykułem 53 ust. 2  oraz
artykuł 78 Kodeksu Etyki Lekarskiej.
Z powodu  wniosku  Naczelnego  Rzecznika  Odpowiedzialności  Zawodowej  z
dnia 17.07. 2015 r.  

Okręgowy Sąd  Lekarski  w Rzeszowie uznaje obwinionego  lekarza :
Antoniego Wojciecha Wysokińskiego  za  winnego naruszenia artykułu 1 
ust. 2 i 3 w związku z artykułem 53 ust. 2  oraz artykułem 78 Kodeksu Etyki
Lekarskiej  i  zgodnie  z artykułem  83 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 
grudnia 2009 r.

postanawia ukarać :   

I. Zakazem pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych
   ochrony zdrowia na okres pięciu lat, na podstawie artykułu 83 ust. 1 pkt.4
  w związku z artykułem 83 ust. 2  Ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia



  2009 r.

II. Ograniczeniem w wykonywaniu czynności zawodu lekarza na okres dwóch
    lat w zakresie wszelkich funkcji szkolenia przed i podyplomowego
   studentów, lekarzy i innych zawodów medycznych, a w szczególności funkcji
   wykładowcy, asystenta, kierownika specjalizacji, opiekuna staży
   cząstkowych, koordynatora staży, na podstawie artykułu 83 ust.1 pkt. 5
   w związku z artykułem 86 Ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia
2009r.

III. Zarządzić publikację orzeczenia wraz z uzasadnieniem w biuletynie
    Lubelskiej Izby Lekarskiej , której  wymieniony jest członkiem, na 
podstawie
    artykułu 84 Ustawy o izbach lekarskich  z dnia 2 grudnia 2009 r.

IV. Zasądza  na rzecz Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie od obwinionego
    kwotę w wysokości  2.213,10 zł   (słownie : dwa tysiące dwieście trzynaście
    złotych dziesięć groszy) tytułem  kosztów sądowych.

Od niniejszego orzeczenia przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni od
daty  doręczenia   odwołania  wraz  z  uzasadnieniem  do  Naczelnego  Sądu
Lekarskiego za pośrednictwem Okręgowego Sądu Lekarskiego.

Członkowie Sądu :                              Przewodniczący Składu :

Lek. med. Marian Wójcik      dr n. med. Stanisław Dziurzyński

…………………………………                         ……………………………….

lek. med. Helena  Romańczuk

….....................................         

Rzeszów  07 kwietnia   2017 r.  



U Z A S A D N I E N I E

W  dniu  23.02.2015r.  Naczelny  Rzecznik  Odpowiedzialności  Zawodowej  wszczął
postępowanie  wyjaśniające  w  sprawie  doniesień  prasowych  dotyczących  domniemanych
zachowań  o  charakterze  seksualnym  wobec  podległych  pracowników  przez  dr  n.  med.
Antoniego Wysokińskiego, pod sygn. SK-NIL 120/15. W sprawie zostało przeprowadzone
postępowanie  przez  NROZ,  które  w dniu  17.07.2015r.  zakończyło  się  wniesieniem przez
NROZ wniosku o ukaranie obwinionego Antoniego Wysokińskiego o to,  że w okresie od
listopada  2012r.  do  lutego  2015r.,  będąc  Ordynatorem  Oddziału  Gastroenterologii
Wojewódzkiego  Szpitala  Specjalistycznego  im.  Stefana  Kardynała  Wyszyńskiego
Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Lublinie  dopuszczał  się  w
krótkich  odstępach czasu w stosunku do kobiet  –  lekarzy rezydentów w/w oddziału:  lek.
xxxxx lek.  xxxxx,  lek.  xxxxx,  lek.  xxxxx,  zachowań  o  charakterze   seksualnym
(molestowania seksualnego), czym naruszył art. 1 ust. 2 i 3 w zw. z art. 53 ust. 2 oraz art. 78
Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Sprawę w I instancji rozpoznawał Okręgowy Sąd Lekarski w Częstochowie, pod sygn.
OSL 0019/2015.  Sąd  ten  w  dniu  22.01.2016r.  rozpoznał  sprawę  na  rozprawie  i  wydał
orzeczenie  skazujące,  na  mocy którego obwiniony został  uznany za  winnego  popełnienia
zarzucanego  mu  czynu  i  wymierzono  mu  karę  ograniczenia  w  wykonywaniu  czynności
zawodu  lekarza  na  okres  dwóch  lat  w  zakresie  wszelkich  funkcji  szkolenia  przed  i
podyplomowego  studentów,  lekarzy  i  innych  zawodów  medycznych,  a  w  szczególności
funkcji  wykładowcy,  asystenta,  kierownika  specjalizacji,  opiekuna  staży  cząstkowych,
koordynatora  staży,  a  także  wymierzono  karę  zakazu  pełnienia  funkcji  kierowniczych  w
jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres lat pięciu.  Obwiniony został także
obciążony kosztami postępowania,  zarządzono również publikację orzeczenia w biuletynie
izby lekarskiej, której obwiniony jest członkiem.

Od  orzeczenia  Okręgowego  Sądu  Lekarskiego  w  Częstochowie  odwołanie  z  dnia
02.03.2016r. wniósł obwiniony, zarzucając orzeczeniu szereg uchybień natury proceduralnej.
Odwołanie to  zostało rozpoznane przez Naczelny Sąd Lekarski  w dniu 07.04.2016r.,  pod
sygn.  NSL  rep.  56/OWU/16.  Naczelny  Sąd  Lekarski  uchylił  zaskarżone  orzeczenie  i
przekazał  sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd I  instancji.  W uzasadnieniu  NSL
wskazał, że odwołanie obwinionego częściowo jest zasadne. Sąd wskazał, że w ponownym
postępowaniu przed sądem I instancji należy uwzględnić zarzuty zawarte przez obwinionego
w  jego  odwołaniu  pod  punktami  1,  4,  5,  6,  7,  tj.  dochowanie  zasadzie  bezpośredniości
poprzez przesłuchanie na rozprawie tych świadków, których zeznania są istotne dla sprawy,
ujawnienie  w  sposób  prawidłowy  dowodów  z  postępowania  wyjaśniającego,  poprzez
wskazanie ich indywidualnie, dochowanie wymogów art. 89 ust. 3 ustawy o izbach lekarskich
w odniesieniu do wymogów, jakie powinno spełniać uzasadnienie,  prawidłowe podpisanie
uzasadnienia orzeczenia przez skład orzekający.

W dniu  16.09.2016r.,  Naczelny Sąd  Lekarski  przekazał  do  rozpoznania  w  dalszej
części  postępowanie  do  Okręgowego  Sądu  Lekarskiego  w  Rzeszowie,  postanowieniem o
sygn. NSL Rep. 136/WS/16.

Okręgowy  Sąd  Lekarski  w  Rzeszowie  przeprowadził  postępowanie  w  niniejszej
sprawie pod sygn. OSL/20/2016, w terminach 15.12.2016r. i 07.04.2017r.

Na rozprawę w dniu 15.12.2016r.  stawiły się  pokrzywdzone w sprawie,  tj.  xxxxx,
xxxxx,  xxxxx,  xxxxx wraz  z  pełnomocnikiem  xxxxx, obwiniony Antoni  Wysokiński  oraz
NROZ  Grzegorz  Wrona.  Obrońca  obwinionego  xxxxx nie  stawił  się,  z  uwagi  na



wypowiedzenie  pełnomocnictwa  z  dnia  14.12.2016r.  Na  rozprawie  został  przesłuchany
obwiniony, zeznania złożyły pokrzywdzone xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx, zostali przesłuchani
także  świadkowie xxxxx,  xxxxx,  xxxxx,  xxxxx,  xxxxx.  Obwiniony  złożył  wniosek
dowodowy co do przesłuchania 19 nowych świadków, nie  zgłaszanych uprzednio w toku
postępowania wyjaśniającego lub sądowego, a także dopuszczenia jako dowodu 9 pism, na
okoliczność wykazania istniejącego konfliktu pomiędzy Dyrekcją Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Lublinie a obwinionym, pismem z dnia 22.11.2016r. Wniosek ten nie
został przez Sąd uwzględniony, jako nieprzydatny do stwierdzenia okoliczności zarzucanych
obwinionemu, jak również zmierzający w sposób oczywisty do przedłużenia postępowania.
Sąd  dopuścił  jako  dowód  w  sprawie  nagranie  rozmowy  świadka  xxxxx z  obwinionym,
odsłuchano na rozprawie to nagranie.  Sąd dopuścił jako dowód w sprawie także zeznania
pokrzywdzonych xxxxx,  xxxxx,  xxxxx,  xxxxx  złożone  uprzednio  w  toku  postępowania
wyjaśniającego przez Rzecznikiem, a także w toku postępowania przed Okręgowym Sądem
Lekarskim w Częstochowie.

Na rozprawie  w dniu  07.04.2016r.,  po wygłoszeniu  przez  strony mów końcowych
przewód  sądowy  został  zamknięty  i  OSL  wydał  orzeczenie,  na  mocy  którego  uznał
obwinionego lekarza Antoniego Wysokińskiego winnego zarzucanego mu czynu i wymierzył
mu  karę  zakazu  pełnienia  funkcji  kierowniczych  w jednostkach  organizacyjnych  ochrony
zdrowia na okres pięciu lat, na podstawie artykułu 83 ust. 1 pkt.4 w związku z artykułem 83
ust. 2 Ustawy o izbach lekarskich, ograniczenia w wykonywaniu czynności zawodu lekarza
na  okres  dwóch  lat  w  zakresie  wszelkich  funkcji  szkolenia  przed  i  podyplomowego
studentów, lekarzy i innych zawodów medycznych, a w szczególności funkcji wykładowcy,
asystenta,  kierownika  specjalizacji,  opiekuna  staży  cząstkowych,  koordynatora  staży,  na
podstawie artykułu 83 ust.1 pkt. 5 w związku z artykułem 86 Ustawy o izbach lekarskich,
zarządził  publikację  orzeczenia  wraz  z  uzasadnieniem  w  biuletynie  Lubelskiej  Izby
Lekarskiej , której wymieniony jest członkiem, na podstawie artykułu 84 Ustawy o izbach
lekarskich,  a  także  zasądził  na  rzecz  Okręgowej  Izby  Lekarskiej  w  Rzeszowie  od
obwinionego kwotę w wysokości 2.213,10 zł tytułem kosztów sądowych.

Sąd  ustalił  następujący  stan  faktyczny  na  podstawie  zgromadzonego  w  sprawie
materiału dowodowego.

W  dniu  13.02.2015r.  do  xxxxx zgłosiła  się  xxxxx wraz  z  mężem  xxxxx.
Pokrzywdzona  poinformowała  xxxxx o  sytuacji,  jaka  się  wytworzyła  pomiędzy  nią  a
obwinionym w miejscu pracy, o swoich obawach związanych z powrotem do pracy po urlopie
macierzyńskim.  W  ocenie  zarówno  pokrzywdzonej,  jak  i  świadka  xxxxx,  który  pełnił
wówczas  funkcję  zastępcy  dyrektora,  zachowanie  obwinionego  miało  znamiona
molestowania seksualnego, skierowane było nie tylko do pokrzywdzonej, ale także do innych
rezydentek  na  oddziale  Gastroenterologii  w  szpitalu,  gdzie  pracował  obwiniony,  który
kierował  oddziałem  Gastroenterologii.  Świadek  xxxxx zlecił  przeprowadzenie  rozmów  z
innymi  rezydentami,  które  to  rozmowy  miały  przeprowadzać  naczelna  pielęgniarka  i
kadrowa.  Po  tych  rozmowach  sprawą  zajęli  się  dyrektor  szpitala  i  radca  prawny,  którzy
poprosili o wyjaśnienia obwinionego, dyrektor podjął decyzję o powiadomieniu o tym fakcie
prokuraturę,  a  także  decyzję  o  zwolnieniu  dyscyplinarnym  ordynatora  Antoniego
Wysokińskiego.

Świadkowi  xxxxx o zachowaniu obwinionego informacje przekazała pokrzywdzona
xxxxx.  Świadek  xxxxx kilkakrotnie  wówczas  spotykał  się  z  obwinionym,  aby  wyjaśnić
sprawę, podczas których to rozmów obwiniony był skruszony, obiecywał, że więcej się takie
zachowanie nie powtórzy, przepraszał świadka, ale nie przepraszał za swoje zachowanie żony
świadka. Na skutek zachowania obwinionego, żona świadka –  xxxxx miała depresję, oboje



myśleli o zmianie przez xxxxx specjalizacji. Świadek xxxxx w dniu 19.02.2015r. rozmawiał z
obwinionym, który przyszedł do miejsca pracy świadka.  W obecności ordynatora świadka
rozmawiał on z obwinionym, uprzedzając go o nagrywaniu rozmowy. W czasie rozmowy
obwiniony żałował, że tak się stało i proponował polubowne załatwienie sprawy. Rozmowa ta
została nagrana i stanowi dowód w sprawie.

Świadek xxxxx zeznała, że obwiniony w czasie jej pracy obejmował ją ręką, tulił do
siebie,  obwąchiwał  jej  szyję.  Gdy świadek  protestowała,  mówiła,  że  nie  może  w  takich
warunkach pracować, to obwiniony uciszał ją.  O takim zachowaniu obwinionego świadek
poinformowała męża xxxxx, który razem z żoną rozmawiali w tej sprawie z obwinionym w
jego w gabinecie. Obwiniony obiecywał, że taka sytuacja już się więcej nie powtórzy i przez
pewien czas  obwiniony zachowywał  się  w sposób prawidłowy względem pokrzywdzonej
xxxxx. Po jakimś czasie nastąpiły ponownie nieodpowiednie zachowania obwinionego, który
zaczął  komentować  w  podtekście  erotycznym  wygląd  pokrzywdzonej,  mówił,  że  bardzo
apetycznie  wygląda  w ciąży,  wkładał  rękę  pod  bluzkę,  głaskał  ją  po  plecach,  gładził  po
rękach, pośladkach, mówił, że ma gładką skórę, że się przy niej podnieca, że w następnej
ciąży będzie z nim, żeby poszli razem do hotelu.

Okoliczności  powyższe  ustalono  na  podstawie  zeznań  świadka  xxxxx s.  197-198,
xxxxx s.  69-74  akta  NROZ,  s.  31-37,  193-195,  xxxxx o  s.  197,  nagranie  rozmów  z
obwinionym.

Pokrzywdzona  xxxxx zeznała, że obwiniony w czasie jej  pracy od 2013 roku jako
lekarz rezydent na oddziale Gastroenterologii, pytał ją o jej stosunek do związków młodych
kobiet ze starszymi panami. Pytał o ją o jej naturalny kolor włosów mówiąc, że wyobraża ją
sobie w blondzie. Kazał przychodzić do pracy w spódnicy o długości 10 cm przed kolano,
wyciągał ręce w kierunku biustu pokrzywdzonej, ale zdążyła się ona zasłonić, sytuacja miała
miejsce w gabinecie obwinionego. Pokrzywdzona zaprotestowała, zapytała, co doktor robi,
proszę tego nie robić, obwiniony wówczas odpowiedział, że za ścianą są ludzie, jeszcze ktoś
usłyszy.  Kiedy  indziej  obwiniony  zaczął  głaskać  ją  po  plecach,  wówczas  pokrzywdzona
odsunęła  się  z  krzesłem,  na  którym siedziała,  zaś  w windzie  chciał  ją  powąchać.  Innym
jeszcze razem obwiniony zastąpił jej drogę, uniemożliwiając przejście, przybliżył głowę do
jej twarzy i pytał, co teraz. Wówczas pokrzywdzona wyrwała się i uciekła. Na raportach kazał
jej  siadać  coraz  bliżej  siebie,  przychodzić  do  pracy w spódnicy o  długości  10  cm przed
kolanem. W wyniku zachowania obwinionego, pokrzywdzona starała się być niewidoczna,
niewidzialna, myślała, że to jej wina, że obwiniony tak się zachowuje.

Świadek potwierdziła także, że obwiniony zachowywał się podobnie w odniesieniu do
doktor xxxxx, której włosy zaczął głaskać i powiedział, że jej włosy są wygryzione zapewne
przez to, że w nocy nie dała mężowi. Świadek słyszała także, że obwiniony mówił wobec dr
xxxxx, że wyobraża sobie jej piękne czarne włosy na białej pościeli, pytał jej, czy mieszka ze
swoim  chłopakiem,  czy  może  mieć  dzieci,  komentował,  że  nie  powinny  pokrzywdzone
zachodzić w ciążę, bo nie mają mężów. Świadek widziała także, jak w styczniu 2015 roku
obwiniony głaskał dr xxxxx po kolanie, a gdy ta zaprotestowała mówiąc, że to jest karalne, to
obwiniony powiedział, że za karę nie dostanie urlopu.

Okoliczności powyższe ustalono na podstawie zeznań xxxxx k. 38-   43, k. 47-49 akta
NROZ, k. 190-193.

Pokrzywdzona  xxxxx  zeznała,  że  od  grudnia  2011  była  rezydentką  na  oddziale
Gastroenterologii,  gdzie  obwiniony  był  ordynatorem  i  kierownikiem  jej  specjalizacji.
Obwiniony  zaproponował  jej,  że  nauczy  ją  endoskopii,  a  w  zamian  zostanie  ona  jego
kochanką.  Propozycja  miała  miejsce  w  listopadzie  2012  roku.  Do  marca  2013  roku
pokrzywdzona była wielokrotnie wzywana do gabinetu przez obwinionego, gdzie ze strony



obwinionego padały propozycje siadania na kolanach obwinionego, nagana za chodzenie w
spodniach a nie w mini spódnicy, że przed ślubem pokrzywdzonej sprawdzi on jej czystość.
Była  raz  taka  sytuacja,  że  obwiniony  zaszedł  pokrzywdzoną  od  tyłu,  dotykał  jej  piersi,
brzucha, pośladków, śmiał się w oczy pokrzywdzonej, która czuła się bezsilna. Pokrzywdzona
powtarzała, że sobie tego nie życzy, czuła się winna takiemu zachowaniu obwinionego wobec
niej. Pokrzywdzona wielokrotnie wybiegała z gabinetu obwinionego zapłakana, gdy ten ją
obwąchiwał, dotykał, łapał za włosy, przyciągał do siebie. W windzie wiele razy zaglądał jej
w  dekolt,  żeby  sprawdzić  jaką  ma  bieliznę,  pociągał  za  bluzkę,  pomimo  protestów  i
powtarzania przez pokrzywdzoną, że nie życzy sobie tego. Obwiniony proponował jej,  że
zostanie ojcem jej dziecka, gdy usłyszał, że jest w ciąży, to powiedział, że kobiety w ciąży
działają  na  niego  wyjątkowo.  Mówił  jej,  że  się  w niej  zakochał.  Po  kolejnej  interwencji
doktora xxxxx, któremu pokrzywdzona się poskarżyła, obwiniony wezwał pokrzywdzoną do
siebie, dawał jej czekoladki, koniak, przepraszał, że to się więcej nie powtórzy. W styczniu
2013 roku zadzwonił mimo poprzedniej obietnicy, do pokrzywdzonej z propozycja randki.
Obwiniony  był  zły,  że  pokrzywdzoną  odwiózł  do  domu  kolega  z  pracy,  sugerował,  że
pokrzywdzona  jest  własnością  obwinionego.  Świadek  po  urodzeniu  dziecka  nie  chciała
wracać do pracy na oddziale Gastroenterologii, ale wówczas dowiedziała się, że obwiniony
ma nową „ofiarę”, a była to  xxxxx. Świadek potwierdziła także, że obwiniony zachowywał
się w sposób nieodpowiedni także wobec innych lekarzy xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx.

Świadek po powrocie do pracy ponownie spotykała się z zachowaniem obwinionego o
podtekście erotycznym, kiedy to obwiniony głaskał jej włosy u siebie w gabinecie mówiąc, że
nie podobają się mu one, bo są wygryzione zapewne z powodu, że mężowi nie dała w nocy i
dlatego  je  obciął.  Pokrzywdzona  czułą  się  zastraszona,  znerwicowana,  bała  się  o  swoją
przyszłość zawodową,  obwiniony zdeptał  jej  godność kobiety.  Pokrzywdzona skarżyła się
xxxxx na zachowanie ordynatora, prosząc go o interwencję u obwinionego.

Pokrzywdzona potwierdziła, że obwiniony w swoim gabinecie położył rękę na udzie
xxxxx, a gdy ta zaoponowała, to powiedział, że nie dostanie urlopu. Potwierdziła także, że w
czasie, gdy xxxxx leżała na oddziale w szpitalu, to obwiniony przyszedł do niej  na salę i
włożył rękę pod kołdrę, dotykając jej kolana i uda, na co  xxxxx   powiedziała, żeby zabrał
rękę.

Okoliczności powyższe ustalono na podstawie zeznań pokrzywdzonej akta NROZ k.
58-60, 43-49, 188-190, xxxxx k. 38- 43, k. 47-49 akta NROZ, k. 190-193, zeznania świadka
xxxxx k. 201.

Pokrzywdzona  xxxxx zeznała,  że  zaczęła  pracę  w  grudniu  2013  roku.  Obwiniony
wypytywał  pokrzywdzoną  o  jej  poglądy  na  relacje  młodych  kobiet  ze  starszymi
mężczyznami,  relację  między  szefem  a  asystentka,  potem  o  jej  życie  intymne,  czy  ma
chłopaka,  czy współżyje z nim, czy stosuje antykoncepcję.  Potem zaczęły się zachowania
obwinionego polegające na fizycznej bliskości z pokrzywdzoną. Obwiniony w czasie pracy
świadka na oddziale Gastroenterologii, dotykał jej różne części ciała, zapraszał, aby usiadła
na jego kolanach, gdy przychodziła do jego gabinetu, podszczypywał świadka, łapał ją za
ręce,  dotykał  pleców.  Siadał  obok  niej  na  kanapie,  mówił,  że  nie  może  się  skupić,  bo
wyobraża sobie jej  czarne włosy na białej  pościeli.  Jak świadek chciała wyjść z gabinetu
obwinionego to zagradzał jej drogę, przyciągał za nadgarstki, za ramiona, zagradzał drogę do
wyjścia w gabinecie. Starał się dotykać obwinionej po udzie, brzuchu, rękach, obwąchiwał ją.
Złapał  ją  za  kolano,  a  gdy  świadek  zaprotestowała,  to  za  karę  odebrał  jej  urlop.  Takie
zachowanie  obwinionego  wobec  świadka  trwało  ponad  rok.  Na  skutek  zachowania
obwinionego względem pokrzywdzonej, doznała ona załamania nerwowego. Pokrzywdzona
przyznała się przed xxxxx, że szef ją podszczypuje.



Okoliczności  powyższe  ustalono  na  podstawie  zeznań pokrzywdzonej  k.  49-53,  k.
195-197, k. 88-90 NROZ, zeznań xxxxx k. 38- 43, k. 47-49 akta NROZ, k. 190-193, zeznań
xxxxx NROZ k. 58-60, 43-49, 188-190.

Sąd uznał zeznania pokrzywdzonych xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx,  świadka xxxxx, a
także nagranie zgłoszone przez pokrzywdzoną xxxxx za wiarygodne, w pełni dał wiarę tym
zeznaniom. Zeznania te  wzajemnie się  uzupełniają,  przedstawiają logiczny wywód,  nie są
sprzeczne  ze  sobą.  Świadkowie  ci  pouczeni  o  odpowiedzialności  karnej  za  składanie
fałszywych zeznań zeznali o przebiegu zachowania obwinionego względem pokrzywdzonych,
a zeznania pokrzywdzonych są niezmienne w swojej treści, począwszy od zeznań złożonych
na  etapie  postępowania  przez  Naczelnym  Rzecznikiem  Odpowiedzialności  Zawodowej,
poprzez zeznania złożona na rozprawie przed Okręgowym Sądem Lekarskim.

Zeznania świadka xxxxx, złożone na rozprawie przez Okręgowym Sądem Lekarskim
w dniu 15.12.2016r., w sposób pośredni poświadczają, że pokrzywdzone były molestowane,
świadek sam przyznał, że pokrzywdzone mówiły mu o tym po nagłośnieniu sprawy (k. 199).
W tym zakresie sąd uznał te zeznania świadka za wiarygodne.

Zeznania świadka xxxxx (k. 200), potwierdzają, że obwiniony zachowywał się wobec
pokrzywdzonych w sposób niewłaściwy, świadek ten widziała, jak doktor  xxxxx  płakała i
było  to  związane  z  wizytą  w  gabinecie  obwinionego.  Świadek  słyszała  wielokrotnie,  że
pokrzywdzone  bały  się  wchodzić  do  gabinetu  obwinionego,   potwierdziła  także  fakt
interwencji doktora xxxxx u obwinionego. Sąd uznał jej zeznania za wiarygodne, w pełni dał
im  wiarę,  korespondują  one  w  całości  z  materiałem  dowodowym  zebranym  w  sprawie,
któremu sąd dał wiarę, stanowiąc razem logiczną całość.

Okoliczności podawane przez pokrzywdzoną xxxxx oraz jej męża  xxxxx potwierdza
także nagranie rozmowy z dnia 19.02.2015r., pomiędzy obwinionym a  xxxxx, w czasie to
którego  nagrania  obwiniony  przyznał,  że  żałuje  tego,  że  doszło  do  jakiś  niestosownych
sytuacji  pomiędzy  nim a  żoną  xxxxx.  O  fakcie  nagrania  tej  rozmowy obwiniony  został
poinformowany przez  xxxxx,  co zresztą  wynika bezpośrednio z treści  nagranej  rozmowy.
Obwiniony wiedział zatem, że rozmowa jest nagrywana, miał tę świadomość. Sąd uznał, że
nagranie nie zostało zatem w taki sposób zmanipulowane, aby rozmowa była prowadzona w
określonym kierunku bez wiedzy obwinionego, dlatego też stanowi ono podstawę czynienia
ustaleń faktycznych w sprawie. Razem z pozostałymi dowodami uznanymi za wiarygodne
przez  Sąd  w  niniejszej  sprawie  stanowi  ono  spójną  całość,  przedstawiając  zachowanie
obwinionego po ujawnieniu przez pokrzywdzone zachowania obwinionego, potwierdzając w
sposób  pośredni  zachowanie  obwinionego  względem  pokrzywdzonych  o  charakterze
seksualnym. Także zeznania świadka xxxxx  potwierdzają, że pokrzywdzona xxxxx skarżyła
się  mu  na  niestosowne  zachowania  obwinionego.  Świadek  wówczas  interweniował  u
ordynatora.  Zeznania  te  Sąd  uznał  w  całości  za  wiarygodne,  stanowią  one  logiczne
uzupełnienie i potwierdzenie zeznań pokrzywdzonej xxxxx.

Wyjaśnienia obwinionego Sąd uznał  za niewiarygodne,  nie  dał  im wiary w części
dotyczącej  przypisanego  obwinionemu  zarzutu.  Sąd  przyjął  wyjaśnienia  obwinionego  w
części  dotyczącej  zarzutu  za  prezentowaną  przez  obwinionego  linię  obrony  na  użytek
niniejszego postępowania. Wyjaśnienia te stoją w sprzeczności ze zgromadzonym materiałem
dowodowym  w  sprawie,  przyjętym  przez  Sąd  za  wiarygodny,  logiczny  i  pozbawiony
sprzeczności.  Wyjaśnienia  obwinionego  stanowią  jedynie  polemikę  z  tym  materiałem
dowodowym,  który  Sąd  ocenił  jako  wiarygodny,  dający  podstawę  do  czynienia  ustaleń
faktycznych. Wyjaśnienia obwinionego są nielogiczne, sprowadzają się do umniejszania wagi
i  znaczenia jego zachowania względem pokrzywdzonych, przedstawiania jego zachowania



jako rodzaju żartów względem pokrzywdzonych.

Wnioski dowodowe zgłoszone przez obwinionego na rozprawie w dniu 15.12.2016r.
Sąd  oddalił,  albowiem  nie  dotyczyły  one  bezpośrednio  niniejszej  sprawy,  lecz  były
skierowane na wykazanie rzekomego konfliktu, jaki istniał pomiędzy obwinionym a dyrekcją
szpitala,  gdzie  pracował  obwiniony.  Wskazać  należy,  że  istnienie  konfliktu  pomiędzy
obwinionym a dyrekcją szpitala nie było istotą niniejszej  sprawy, albowiem istotą sprawy
było  zachowanie  obwinionego  wobec  lekarzy  rezydentek  –  pokrzywdzonych,  toteż
przeprowadzenie takiego dowodu nie było istotne dla przedmiotowej sprawy, zmierzało w
oczywisty sposób do przewlekania sprawy.

Sąd uznał, że obwiniony dopuścił się popełnienia zarzucanego mu czynu w oparciu o
przepisy art. 1 ust. 2 i 3, w zw. z art. 53 ust. 2 i art. 78 Kodeksu Etyki Lekarskiej. Przepisy te
stanowią, że zobowiązują lekarza do przestrzegania praw człowieka i dbania o godność zawodu
lekarskiego.  Naruszeniem  godności  zawodu  jest  każde  postępowanie  lekarza,  które  podważa
zaufanie do zawodu. Zachowanie obwinionego taką cechę posiada, albowiem podważa zaufanie
do  zawodu.  Z  treści  art.  53  KEL wynika  w ust.  2,  że  lekarze  pełniący  funkcje  kierownicze
powinni traktować swoich pracowników zgodnie z zasadami etyki. Zaś z art. wynika, że lekarze,
którzy nauczają studentów lub szkolą lekarzy powinni swoim postępowaniem stanowić przykład
godny  naśladowania  dla  studentów  i  młodych  lekarzy  będących  pod  ich  opieką.  Takich
elementów  zachowanie  obwinionego  Antoniego  Wysokińskiego  nie  posiadało,  z  przyczyn
wskazanych powyżej.  Sąd  wskazuje,  że zachowanie  obwinionego względem pokrzywdzonych
stanowi  naruszenie  wskazanych  norm  Kodeksu  Etyki  Zawodowej,  winno  być  ocenione
negatywnie,  albowiem jest  ono szczególnie  naganne,  zwłaszcza  jeśli  rozważać  także  kwestie
konsekwencji,  jakie  spowodowało  wobec  pokrzywdzonych,  ich  stanu  zdrowia,  w  tym
psychicznego.

Dokonując wyboru kary Sąd miał na uwadze fakt, jaka kara została wobec obwinionego
wymierzona na podstawie orzeczenia Okręgowego Sądu Lekarskiego w Częstochowie, które to
orzeczenie potem zostało uchylone przez Naczelny Sąd Lekarski na podstawie apelacji wniesionej
przez  obwinionego.  Mając  na  uwadze  zakaz  reformationis  in  peius,  Sąd  orzekł  karę  zakazu
pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres
pięciu lat, na podstawie artykułu 83 ust. 1 pkt.4 w związku z artykułem 83 ust. 2 ustawy o
izbach lekarskich,  karę ograniczenia w wykonywaniu  czynności  zawodu lekarza na okres
dwóch lat w zakresie wszelkich funkcji szkolenia przed i podyplomowego studentów, lekarzy
i  innych  zawodów  medycznych,  a  w  szczególności  funkcji  wykładowcy,  asystenta,
kierownika  specjalizacji,  opiekuna  staży  cząstkowych,  koordynatora  staży,  na  podstawie
artykułu  83  ust.1  pkt.  5  w zw.  z  art.  86  ustawy o  izbach lekarskich.  Sąd uznał,  że  kara
niniejsza jest odpowiednia, odpowiada ona stopniu szkodliwości społecznej czynu, jakiego
dopuścił się obwiniony względem pokrzywdzonych przez okres od listopada 2012 do lutego
2015  roku.  Kara  ta  spowoduje  pozbawienie  obwinionego  możliwości  oddziaływania  na
podległych  mu  lekarzy  w  zakreślonym  obszarze,  stanowiąc  sprawiedliwą  reakcję  na
przypisane  obwinionemu  zachowanie,  realizując  jednocześnie  funkcję  prewencyjną  kary,
skoro obwiniony dopuścił  się  zarzucanego mu czynu wykorzystując przy tym zajmowane
stanowisko i pełnioną funkcję.

Sąd zdecydował  także  o  publikacji  orzeczenia  wraz  z  uzasadnieniem w biuletynie
Lubelskiej Izby Lekarskiej, której obwiniony jest członkiem, na podstawie art. 84 ustawy o
izbach  lekarskich,  uważając,  iż  będzie  to  wyrazem  stanowczego  stanowiska,  iż  Sąd  nie
akceptuje  takiego  zachowania  obwinionego,  ani  też,  że  takie  zachowania  nie  mogą  być
tolerowane  w  środowisku  lekarskim.  Wymiar  kary  orzeczonej  wobec  obwinionego
podyktowany był nie tylko rodzajem przewinienia zawodowego obwinionego, ale także tym,



że obwiniony nie wykazał skruchy przed sądem, nie  przyznał  się do winy,  nie  przeprosił
pokrzywdzonych za swoje zachowanie.

W  odniesieniu  do  kosztów  sądowych,  Sąd  zasądził  od  obwinionego  kwotę w
wysokości  2.213,10 zł, co wynika ze spisu kosztów, załączonego do akt sprawy, stosownie do
art. 89 ust. 4 ustawy o izbach lekarskich.

Członkowie Sądu :                              Przewodniczący Składu :

Lek. med. Marian Wójcik      dr n. med. Stanisław Dziurzyński

…………………………………                         ……………………………….

lek. med. Helena  Romańczuk

….....................................         

Rzeszów  07 kwietnia   2017 r.  



Rzeszów  03.08.2017 r. 

Sygn. akt OIL/20/2016

Zarządzenie
Przewodniczącego Sądu Lekarskiego

w Rzeszowie 

Na  podstawie  przepisu  §  50  ust.  3  Regulaminu  wewnętrznego
urzędowania  sądów  lekarskich,  stanowiącego  załącznik  do  Uchwały  nr   4
Nadzwyczajnego  XIII  Krajowego  Zjazdu  Lekarzy  z  14.05.2016r.,  zarządzam
przekazanie  Prezesowi  Okręgowej  Rady  Lekarskiej  w  Lublinie,  Panu  lek.
Januszowi Spustek orzeczenia Okręgowego Sądu Lekarskiego działającego przy
Okręgowej  Izbie  Lekarskiej  w  Rzeszowie  z  dnia  07.04.2017r.,  sygn.  akt
OIL20/2016 do wykonania , celem opublikowania w biuletynie Lubelskiej Izby
Lekarskiej, 
z wyłączeniem danych osobowych pokrzywdzonych.

           Przewodniczący

   Okręgowego  Sądu Lekarskiego w Rzeszowie 

           Dr n. med.  Stanisław  Dziurzyński


