
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka,  

Wojciecha Skurkiewicza, Jana Marię Jackowskiego  

i Przemysława Błaszczyka 

na 59. posiedzeniu Senatu 

w dniu 24 lipca 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta 

Szanowny Panie Ministrze! 

Dziękujemy za odpowiedź na nasze oświadczenie senatorskie z 10 kwietnia 2014 r. dotyczące sprawy 

Grzegorza Cz., skazanego prawomocnie wyrokiem Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli z 16 maja 2013  r., 

sprawa II K 33/09, utrzymanego w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Sieradzu z 16 października 2013 r., 

sprawa II Ka 255/13. 

Niestety, trudno nam przyjąć merytoryczną zawartość tej odpowiedzi. Panie Prokuratorze Generalny, czy 

nie dostrzega pan unoszących się nad wspomnianą sprawą oparów absurdu? Grzegorz Cz. został skazany za 

czyn polegający na wprowadzeniu w błąd organów ZUS i wyłudzeniu nienależnej mu renty inwalidzkiej. Sąd 

przypisał mu działanie z pominięciem procedur obowiązujących przy ubieganiu się o świadczenia rentowe w 

ZUS. 

Panie Prokuratorze Generalny! Na litość boską! Czy to pacjent, a nie ZUS, jest odpowiedzialny za prze-

strzeganie procedur? Czy za niewłaściwie zdiagnozowany stan zdrowia pacjenta winę ponosi właśnie pacjent, 

a nie lekarz orzecznik czy też lekarz wydający zaświadczenie o stanie zdrowia? Przecież to jest koszmarny 

paradoks, że w przedstawianej tu sprawie doszło do skazania pacjenta za to, że niewłaściwie zdiagnozował 

stan własnego zdrowia, podczas gdy lekarze, którzy ten stan zdrowia urzędowo stwierdzali, nie ponieśli żad-

nej odpowiedzialności. Jeden z nich został uniewinniony, a drugi nie był przedmiotem zainteresowania orga-

nów ścigania. 

Przecież panu Grzegorzowi Cz. nie udowodniono, że symulował jakieś choroby, że się okaleczał czy w 

inny sposób oszukiwał lekarzy w celu wyłudzenia nienależnej mu renty. Z wyroku w zasadzie nie wynika, na 

czym polegało oszustwo, które zostało przypisane panu Grzegorzowi Cz. Wszystko sprowadza się w zasadzie 

do jednej konstatacji – pacjent wprowadził w błąd lekarzy, bo niewłaściwie zdiagnozował stan własnego 

zdrowia, a następnie wprowadził w błąd ZUS, bo zastosował niewłaściwe procedury ubiegania się o rentę. 

Prosimy, by Pan Prokurator Generalny jeszcze raz przyjrzał się tej sprawie i spróbował odpowiedzieć so-

bie, jak to się stało, że za niewłaściwą diagnozę stanu zdrowia odpowiedzialnością obciążony został pacjent, 

a nie lekarze, którzy ten stan zdrowia badali. 

Z poważaniem, 

Grzegorz Wojciechowski 

Bogdan Pęk 

Wojciech Skurkiewicz 

Jan Maria Jackowski 

Przemysław Błaszczyk 

 




