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W ślad za publikowanymi w numerze 1’2011
listami Krajowego Konsultanta ds Medycyny Są-
dowej, prof. dr hab. med. Barbary Świątek do
Prezesa Rady Ministrów RP i Ministra Zdrowia,
otrzymaliśmy informację uzupelniającą ze stanem
działań na grudzień 2011 roku:

„Reakcja pana Premiera Donalda Tuska na wy-
żej przedstawione pismo była szybka. Skontaktowa-
ła się ze mną pani Dyrektor z Departamentu Nauki
i Szkolnictwa Wyższego Katarzyna Chmielewska
i odbyłyśmy kilka spotkań.

Ich wynikiem były:
- wszczęcie procedur ustanawiających medycy-

nę sądową specjalizacją priorytetową;
- uzyskanie od uczelni medycznych, w oparciu

o wyniki szczegółowej ankiety danych o pozycji Za-
kładów Medycyny Sądowej jako biegłego instytu-
cjonalnego;

- udział medyka sądowego (mój i prof. dr hab.
Karola Śliwki) w międzyresortowym Zespole ds. Ka-
tastrof. Porozumienie się z tym zespołem jest bar-
dzo trudne. Pozytywnym akcentem był udział dr. n.
med. Jerzego Kaweckiego, w posiedzeniu podobne-
go tematycznie europejskiego zespołu w Lyonie.
Doktor w najbliższym czasie prześle sprawozdanie
z tego spotkania;

- doszło do spotkania viceministrów zdrowia
Andrzeja Włodarczyka i sprawiedliwości Zbigniewa
Wrony oraz dyrektorów różnych departamentów,
w którym uczestniczyłam. Wyjaśniłam ogólną sytu-
ację medycyny sądowej, ustalono iż ja i wyzna-
czone przeze mnie osoby (prof. dr hab. Karol Śliwka,
dr n. med., mgr prawa Tomasz Jurek) będą brały
udział w zespole ds. ustawy o biegłych sądowych,
który już funkcjonuje w Ministerstwie Sprawiedli-
wości i odbył 3 posiedzenia. W zespole brak było
medyka sądowego, my mamy reprezentować Mini-
sterstwo Zdrowia;

- wzięliśmy udział w IV posiedzeniu ww. zespo-
łu. Widzę dużo dobrej woli i merytoryczności w obra-
dach i ustaleniach. Niestety mało uwagi poświęca
się biegłym instytucjonalnym. Zapowiedziano jed-
nak utworzenie podzespołu, który się zajmie bie-
głymi z zakresem medycyny. Dotychczas omawiane
są sprawy ogólne, dotyczące wszystkich biegłych.
W pracy podzespołu będą bardzo pomocne wyniki
ankiety, która w tym celu została opracowana.

Będę w miarę możliwości dzieliła się z Państwem
wynikami, podejmowanych przeze mnie działań.

Z poważaniem
prof. dr hab. Barbara Świątek”
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