
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Andrzeja Pająka, Grzegorza Wojciechowskiego,  

Jana Marię Jackowskiego i Bogdana Pęka 

na 57. posiedzeniu Senatu 

w dniu 3 lipca 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta oraz do ministra zdrowia Barto-

sza Arłukowicza 

Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowny Panie Ministrze! 

W nocy z 11 na 12 stycznia 2009 r. na oddziale intensywnej terapii Szpitala Powiatowego w Żywcu zmarł 

dwudziestopięcioletni pacjent Marcin O. Jego śmierć była konsekwencją błędów lekarskich, polegających na 

niezaintubowaniu i niepodłączeniu do respiratora wymienionego pacjenta w sytuacji ciężkiego niedotlenie-

nia. Ten błąd został jednoznacznie stwierdzony. W sprawie o spowodowanie śmierci Marcina O. toczy się 

postępowanie karne przed Sądem Rejonowym w Żywcu z oskarżenia subsydiarnego, sygn. akt II K 409/11. 

Tymczasem Okręgowy Sąd Lekarski w Bielsku-Białej orzeczeniem z 22 maja 2014 r. umorzył postępo-

wanie wobec dwóch lekarzy obwinionych o przyczynienie się do śmierci Marcina O. Zaskakujące jest dla nas 

to, że bez oczekiwania na ostateczny finał postępowania karnego, wbrew dyspozycji art. 64 ust. 4 ustawy o 

izbach lekarskich, postępowanie dyscyplinarne zostało uznane za przedawnione. 

Prosimy Pana Ministra Zdrowia i Pana Prokuratora Generalnego o zainteresowanie się tą sprawą w ra-

mach posiadanych kompetencji. 

Zwracamy uwagę na potrzebę oceny całokształtu postępowania w tej sprawie. Z uzyskanych przez nas in-

formacji wynika bowiem, że w tej sprawie, gdzie doszło do tragicznej śmierci młodego człowieka, nie ponie-

śli żadnych konsekwencji lekarze, którzy się do tej śmierci przyczynili, a konsekwencje dyscyplinarne doty-

czyły średniego personelu medycznego, pielęgniarek, z których kilka zostało ukaranych dyscyplinarnie, co 

nie odpowiada poczuciu sprawiedliwości, bowiem to nie pielęgniarki podejmują decyzję o intubacji pacjenta, 

ale lekarze. 

Prosimy o zajęcie się tą sprawą, bo odnosimy wrażenie, że sprawa śmierci człowieka, do której doszło w 

wyniku ewidentnych błędów lekarskich, jest zamiatana pod dywan zarówno przez organy prokuratury (pro-

kuratura umorzyła sprawę, a rodzice zmarłego dochodzą odpowiedzialności w postępowaniu subsydiarnym), 

jak i przez organy lekarskiej odpowiedzialności zawodowej. 

Z poważaniem 

Andrzej Pająk 

Grzegorz Wojciechowski 

Jan Maria Jackowski 

Bogdan Pęk 

 




