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USŁYSZAŁ 36 ZARZUTÓW KORUPCYJNYCH
Data publikacji 30.03.2007

Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją KWP w Lublinie zakończyli prowadzone od maja 2006
r. śledztwo w sprawie wielokrotnego przyjmowania korzyści majątkowych przez Seweryna S. –
chirurga jednego z lubelskich szpitali. Akta śledztwa traﬁły wczoraj do Prokuratury Rejonowej w
Lublinie, która wkrótce sporządzi akt oskarżenia.

Do zatrzymania 55-letniego Seweryna S.- chirurga z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4
w Lublinie doszło na początku czerwca ubiegłego roku. Wówczas policjanci prowadzący śledztwo własne w tej sprawie
przedstawili mu 10 zarzutów przyjęcia korzyści majątkowych. W czterech przypadkach lekarz żądał od pacjentów
łapówki, uzależniając od tego termin wykonania operacji. Wobec Seweryna S. zastosowany został środek zapobiegawczy
w postaci tymczasowego aresztowania.
Kolejne przesłuchiwania świadków pozwoliły na ustalenie pacjentów, którzy za wykonanie zabiegu oraz opiekę lekarską,
płaciły lekarzowi łapówki. W listopadzie ubiegłego roku policjanci w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy
uzupełnili zarzuty wobec 55-letniego lekarza. Sewerynowi S. przedstawiono wówczas kolejnych 11 zarzutów
przyjmowania korzyści majątkowej oraz zarzut posiadania nielegalnego oprogramowania komputerowego.
Do tej sprawy policjanci przesłuchali ponad 600 osób. Ludzie, którzy zdecydowali się zeznawać to osoby przewlekle
chore. W trakcie przesłuchań świadków wykorzystano zapis ustawowy, warunkujący uniknięcie odpowiedzialności karnej
za wręczenie korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną, jeżeli osoba, która wręczyła korzyść
wyjawi wszelkie okoliczności związane z jej udzieleniem. Z przeprowadzonych czynności wynika, że przypadków
przyjęcia korzyści majątkowych mogło być znacznie więcej, jednak z przesłuchań pacjentów Seweryna S. wynika, że
boją się oni złożyć obciążające go zeznania z uwagi na konieczność dalszego leczenia.
Chirurga nie interesował status materialny pacjentów i niejednokrotnie wprost domagał się od nich i ich rodzin korzyści
majątkowych. W grę wchodziły kwoty od 100 do 500 złotych a także korzyści rzeczowe w postaci alkoholu. Jak ustalili
policjanci łącznie lekarz przyjął blisko 10 tys. złotych łapówki. Na poczet przyszłych kar majątkowych policjanci
zabezpieczyli należące do chirurga trzy samochody i nieruchomość o łącznej wartości około 54 tys. złotych.
W sumie policjanci przedstawili Sewerynowi S. 37 zarzutów, z tego 36 korupcyjnych oraz jeden zarzut dotyczący
posiadania nielegalnego oprogramowania komputerowego. Wszystkie zarzuty obejmują okres od roku 1997 do 2006 r.
Wczoraj akta śledztwa policjanci przekazali do Prokuratury Rejonowej w Lublinie celem sporządzenia aktu oskarżenia
przeciwko lubelskiemu lekarzowi. Sewerynowi S. grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

