
Warszawa, 15 stycznia 2018 r. 

 

Protokół szóstego posiedzenia Senackiego Zespołu Monitorowania Praworządności 

 

         15 stycznia 2018 r. odbyło się w gmachu Parlamentu RP szóste posiedzenie Senackiego 

Zespołu Monitorowania Praworządności. Zostało ono zwołane, jak podkreślił 

przewodniczący Zespołu senator Tomasz Grodzki, w nadzwyczajnych okolicznościach 

postępowania przed polskimi sądami w związku z domniemanym lub realnym błędem 

lekarskim z racji osoby chorego, którego sprawa dotyczy, prowadzonego w inny sposób niż 

sprawy tej podobne. Przewodniczący otworzył spotkanie łacińską sentencją, iż „nikt nie może 

być sędzią we własnej sprawie", a sprawa dotyczy zespołu lekarzy kardiologów, pielęgniarek 

i techników Krakowskiej Kliniki i Zakładu Hemodynamiki oraz rodziny zmarłego 11 lat temu 

doktora Jerzego Ziobry, który był w niej leczony.  

         Jak zaznaczył przewodniczący Zespołu, impulsem do podjęcia powyższego tematu 

podczas posiedzenia była prośba pracowników Krakowskiej Kliniki Hemodynamiki. Według 

opinii pani profesor Dominiki Dudek, żony i córki oskarżonych w tej sprawie oraz pani 

Elżbiety Gawlik, przedstawicielki Zakładu Hemodynamiki, sprawa toczy się w odmienny 

sposób niż inne podobnej wagi.  

         Pani profesor Dudek podziękowała za możliwość zabrania głosu na forum Zespołu 

Senackiego, zaznaczywszy, iż jej wypowiedź nie może być traktowana jako specjalistyczna 

lekarska, gdyż nie jest ona lekarzem kardiologiem a psychiatrą i nie naświetli spraw czysto 

merytorycznych, dotyczących prawidłowości leczenia pacjenta w krakowskiej klinice. 

Omówiła natomiast przebieg postępowań, począwszy od prokuratury po wyrok 

uniewinniający w lutym ubiegłego roku. Przedstawiła również bardzo emocjonalny obraz 

funkcjonowania jej rodziny przez ostatnich jedenaście lat. Zaapelowała o zakończenie 

sprawy. 

         Pani Elżbieta Gawlik, szefowa zespołu pielęgniarek z Krakowskiej Kliniki 

Hemodynamiki, przytoczyła szereg przykładów posunięć w przebiegu śledztwa w sprawie, 

które, jej zdaniem, krzywdzą ją i inne osoby oskarżone. 

         Członkowie Senackiego Zespołu Monitorowania Praworządności skierowali do obu pań 

pytania, mające wyjaśnić tok postępowania śledztwa Prokuratury i Sądu, który w lutym 2017 

roku wydał wyrok uniewinniający (Sąd Okręgowy w Krakowie) oraz o okoliczności 

i wydarzenia, jakie miały miejsce po wniesieniu apelacji przez oskarżycieli. Obecnie 

prowadzone są cztery oddzielne śledztwa w powyższej sprawie. Istotna jest zmiana kategorii 

zarzucanego oskarżonym czynu z nieumyślnego na umyślne spowodowanie śmierci pacjenta, 

wobec czego śledztwo kontynuowane jest pod kątem innych zarzutów niż uprzednio, już nie 

z prywatnego oskarżenia, a z oskarżenia publicznego.  



         Zaproszeni na spotkanie mecenasi udzielili komentarza. Mecenas Paweł Osik stwierdził, 

że wiele spraw z powództwa cywilnego wobec błędu w sztuce lekarskiej było umarzanych 

w wyniku przedawnienia. Obecnie obowiązujące przepisy prawne dopuszczają możliwość 

złożenia apelacji od wyroku sądu, jeśli ten wyrok jest nieprawomocny, wobec czego sprawa 

może toczyć się dalej w związku ze zmianą kwalifikacji czynu. Jego zainteresowanie 

wzbudził fakt, że w związku z postępowaniem w powyższej sprawie równolegle toczą się 

sprawy o nieprawidłowości w działaniu biegłych w rozstrzyganiu w tejże, jak również 

wszczęto postępowanie, dotyczące prawidłowości działania sędzi rozpatrującej tę sprawę. Pod 

rozwagę poddał również, czy strony, przeciwko którym toczą się owe postępowania, mogą 

liczyć na bezstronne i rzetelne rozpatrzenie ich w sposób sprawiedliwy przez niezawisły sąd. 

         Mecenas Stefan Cieśla uważa, że sądy, które rozpatrywały sprawę, ułatwiły odwołanie 

się od wyroku. Sąd Najwyższy przyjął skargę kasacyjną i umożliwił ponowne rozpatrzenie 

sprawy. Mecenas zalecił odmowę zeznań w przypadku, gdy przesłuchania prowadzone 

są niezgodnie z procedurami, np. w miejscu pracy w czasie wykonywania obowiązków. 

Należy powoływać się na przepis, iż nie trzeba odpowiadać parokrotnie na te same pytania, 

zadawane już w przeszłości, można też odmówić zeznań bez obecności adwokatów. 

Podkreślił, że osoby przesłuchiwane mają możliwość obrony przed nękaniem, jeśli jest ono 

nieuzasadnione prawnie. 

         Jak stwierdził mec. Paweł Osik, proces karny ma być procesem kontradyktoryjnym, 

czyli sporem między dwoma równoprawnymi podmiotami o równych uprawnieniach 

procesowych. 

 

 

(A.D.) 


