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

Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowny Panie Ministrze! 
W oświadczeniu z dnia 3 sierpnia 2012 r. zwróciliśmy się między innymi do Prokuratora Generalnego 

oraz do Ministra Zdrowia o zainteresowanie się sprawą postępowań karnych (Prokurator Generalny) oraz 
postępowań służbowych (Minister Zdrowia) dotyczących śmierci Marcina O., pacjenta Szpitala Rejonowego 
w Żywcu, w dniu 12 stycznia 2009 r. Udzielone nam przez Prokuratora Generalnego oraz Ministra Zdrowia 
odpowiedzi są niestety nierzetelne, a w przypadku odpowiedzi Ministra Zdrowia mamy nawet do czynienia 
z odpowiedzią ewidentnie nieprawdziwą. 

W części oświadczenia adresowanej do Prokuratora Generalnego zwróciliśmy uwagę na dwie opinie le-
karskie wskazujące dość jednoznacznie na odpowiedzialność lekarzy Szpitala Rejonowego w Żywcu za 
śmierć pacjenta Marcina O., którego nie poddano niezbędnej w jego chorobie intubacji. Obie cytowane przez 
nas w oświadczeniu opinie jednoznacznie wskazują na związek tego ewidentnego błędu lekarzy ze śmiercią 
pacjenta. Mimo tak jednoznacznych opinii prokuratura dwukrotnie umorzyła postępowanie. Od Pana Proku-
ratora Generalnego oczekiwaliśmy oceny i weryfikacji tych działań prokuratury, a otrzymaliśmy jedynie 
sprawozdanie z przebiegu postępowania karnego i swoiste kalendarium czynności prokuratury w tej sprawie, 
czynności doskonale nam znanych, w związku z czym to sprawozdanie niczego do naszej wiedzy nie wnosi. 
Oczekiwaliśmy interwencji Pana Prokuratora Generalnego, a nie sprawozdania. 

W związku z powyższym jeszcze raz pytamy, dlaczego Pan Prokurator Generalny akceptuje postępowanie 
podległej sobie prokuratury polegające na niepociąganiu do odpowiedzialności karnej lekarzy ze Szpitala 
Rejonowego w Żywcu, mimo dysponowania opiniami lekarskimi wskazującymi na związek zaniedbania tych 
lekarzy ze śmiercią pacjenta Marcina O. Dlaczego w udzielonej senatorom odpowiedzi niejako toleruje Pan 
zaniedbania podległej sobie prokuratury, bez rzetelnego sprawdzenia prowadzonych przez nią postępowań? 

Wnosimy również o to, by Pan Prokurator Generalny rzetelnie sprawdził prawidłowość postępowania 
prokuratury w sprawie o sygn. 1 Ds 784/12 dotyczącej pacjenta Marcina O. Od osób pokrzywdzonych w tej 
sprawie uzyskaliśmy informacje, że postępowanie to zostało umorzone, a dochodzenie prowadził ten sam 
funkcjonariusz Policji, który uprzednio prowadził postępowanie w sprawie spowodowania śmierci Marcina 
O., w związku z czym pojawia się zasadna obawa, że to postępowanie o fałszowanie dokumentacji medycz-
nej mogło być prowadzone nierzetelnie – ze z góry powziętym nastawieniem co do jego umorzenia. Prosimy, 
by Pan Prokurator Generalny sprawdził to rzetelnie i nie udzielał nam odpowiedzi obejmującej jedynie ka-
lendarz czynności procesowych. 

Do Ministra Zdrowia zwracaliśmy się o informację dotyczącą postępowań służbowych w zakresie odpo-
wiedzialności lekarzy szpitala w Żywcu za śmierć Marcina O. Minister Zdrowia poinformował nas, że dyrek-
tor ZZOZ w Żywcu powołał zespół do spraw oceny prawidłowości postępowania diagnostyczno-leczniczego 
i że zespół ten nie stwierdził nieprawidłowości w postępowaniu lekarzy w zakresie leczenia pacjenta Marcina 
O. Minister Zdrowia nie udzielił nam natomiast informacji o toczącym się postępowaniu przed Okręgowym 
Sądem Lekarskim w Bielsku-Białej, sprawa o sygn. akt 8/Ws/2012, które to postępowanie toczy się, a więc 
sprawa odpowiedzialności lekarzy w żadnym razie nie jest zamknięta.  

Prosimy, by Pan Minister Zdrowia z większą powagą traktował senatorów RP i w tej sprawie oraz we 
wszystkich innych udzielał w przyszłości rzetelnych odpowiedzi. Jest bowiem rzeczą niepoważną, by odpo-
wiedź udzieloną senatorom opierał Pan Minister na niesprawdzonym zapewnieniu dyrektora placówki, 
w której miały miejsce zaniedbania prowadzące do śmierci pacjenta, niewykluczone, że zainteresowanego 
ukryciem także własnych zaniedbań.  

 



Prosimy również, żeby Pan Minister Zdrowia nie uchylał się od swojej oceny tego, co stało się w szpitalu 
w Żywcu w dniu 12 stycznia 2009 r., kiedy to pacjent Marcin O. zmarł na skutek ewidentnego błędu lekarzy 
polegającego na niezaintubowaniu pacjenta nieprzytomnego po ostrym ataku padaczki. 

 
Uprzejmie prosimy o przekazanie szczegółowych wyjaśnień powyższej kwestii. 
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