
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Zdzisława Pupę i Grzegorza Wojciechowskiego 

na 41. posiedzeniu Senatu 

w dniu 17 października 2013 r. 

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

Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowny Panie Ministrze! 
Prosimy, by Pan Prokurator Generalny zapoznał się ze sprawą 2 Ds 176/13 Prokuratury Rejonowej 

Szczecin-Śródmieście umorzoną 30 września 2013 r., a dotyczącą bardzo smutnej sprawy, jaka stała się 

udziałem pani Anny S. 
Anna S. w 1999 r. urodziła syna w szpitalu w Gdańsku. Na skutek prawdopodobnych błędów w sztuce 

lekarskiej jej dziecko uległo w szpitalu porażeniu czterokończynowemu i stało się niezdolne do 

samodzielnego życia. 
Przez wiele lat pani Anna S. prowadzi bezskuteczną walkę o udowodnienie błędów w sztuce lekarskiej i o 

odszkodowanie dla swojego dziecka, ale sprawy te przegrała i została pozbawiona wszelkiej pomocy. 

Przegranie spraw odszkodowawczych, jak wynika ze wspomnianego postępowania Prokuratury Rejonowej 
Szczecin-Śródmieście, wynikało z błędów popełnionych na etapie postępowania prokuratorskiego i 

nierzetelnego opiniowania sprawy przez biegłych sądowych. Mimo dostrzeżenia tych błędów i wskazania na 

nie w uzasadnieniu postanowienia o umorzeniu prokuratura w Szczecinie umorzyła postępowanie, 
pozostawiając panią Annę S. bez jakichkolwiek szans na sprawiedliwość. 

Uważamy, że w tych okolicznościach Pan Prokurator Generalny powinien przeprowadzić ocenę 

postępowania w sprawie 2 Ds 176/13 Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście, a także wszystkich 

innych dotychczasowych postępowań prokuratorskich w sprawie dziecka Anny S.; dane o postępowaniach 
zawarte są w sprawie szczecińskiej. Chodzi bowiem o wielką tragedię ludzką, która wynikła 

najprawdopodobniej z błędu lekarskiego, i trzeba uczynić wszystko, aby okoliczności tej sprawy zostały 

wszechstronnie wyjaśnione. 
Pani S. nie powinna być przez prokuraturę pozostawiona sama ze swoim nieszczęściem. 
Do Ministra Zdrowia kierujemy pytanie o odpowiedzialność zawodową lekarzy opiekujących się panią S. 

i jej synem w szpitalu w Gdańsku. Czy tę sprawę pod kątem odpowiedzialności należycie zbadano i 

wyjaśniono? Czy ktokolwiek poniósł odpowiedzialność za błędy medyczne popełnione w opiece nad 

dzieckiem pani S.? 
Prosimy też Ministra Zdrowia o informację, czy podejmuje jakieś działania zmierzające do poprawy stanu 

opieki nad noworodkami, słyszymy bowiem o dramatycznych błędach w opiece, ostatnio głośna medialnie 

była sprawa z Opola dotycząca dziecka znanego sportowca, Bartłomieja B. Czy Pan Minister monitoruje tego 
rodzaju sprawy i czy podejmuje jakieś działania zmierzające do poprawy stanu opieki lekarskiej w zakresie 
porodu i opieki nad noworodkami? 

Nadmieniamy, że sprawa dziecka pani Anny S. jest również przedmiotem petycji, nr 660/2011, złożonej w 
Parlamencie Europejskim. 

Z poważaniem 
Zdzisław Pupa 
Grzegorz Wojciechowski 




