
 

 

Siemianowice Śląskie, dnia 04.03.2022 

Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia - Medycy Nadziei  
ul. Fitznerów 1, 41-100 Siemianowice Śląskie  
NIP: 6431777044 • REGON: 521053792  
Adres do korespondencji 
Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia - Medycy Nadziei  
ul. A. Mickiewicza 14, skr. poczt. 34, 43-430 Skoczów 
 

Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej 
Prof. dr hab. med. Andrzej Matyja 

ul. Sobieskiego 110 
00-764 Warszawa 

 
 
 

 W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia - Medycy Nadziei stajemy w obronie  
lek. Marcina Sowińskiego, w związku z prowadzonym przez Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej w Szczecinie postępowaniem dyscyplinarnym. 

Zwracamy się do Pana o podjęcie działań w tej sprawie. 

 Lek. Marcin Sowiński działa w obronie wszystkich pracowników ochrony zdrowia,  
aby byli równo i sprawiedliwe traktowani. Ma odmienne zdanie w niektórych aspektach dotyczących 
walki z pandemią. Z doniesień medialnych dowiedział się, że jest wobec niego prowadzone 
postępowanie dyscyplinarne. Pomimo tego, udał się do Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie,  
gdzie prof. Jacek Różański niegrzecznie wyprosił go za brak maski, pomimo, że ma stosowny 
dokument o przeciwwskazaniach. Wszystkie te czynności w naszej opinii rażąco naruszają prawo. 
Marcin Sowiński został ponadto w mediach lokalnych kilkakrotnie zdyskredytowany, poniżony  
i narażony na stres z powodu ujawniania przez ww. rzecznika mediom danych na temat 
prowadzonych przez niego postępowań dyscyplinarnych (wobec lek. Sowińskiego), pomimo 
obowiązywania tajemnicy postępowania przygotowawczego. 

 W obliczu, gdy COVID-19 jest traktowany przez instytucje państwowe jak zwykła infekcja  
i zostały zniesione obostrzenia, nakazy i zakazy oraz w obliczu norm prawa regulowanego przez 
Kodeks Karny oraz Kodeks Etyki Lekarskiej w Polsce, powyższe zachowanie Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej jest nieetyczne, niezrozumiałe i bezzasadne. 

 Od wieków rozwój medycyny bazował na dyskursie naukowym, podczas którego wielu 
medyków toczyło spory nt. zapobiegania i leczenia chorób. Niszczenie drugiego lekarza w tak 
nieetyczny sposób nie jest drogą do rzetelnej debaty, a wątpliwie uzasadnionego zastraszania.  

 Prosimy o interwencję w powyższej sprawie. Lekarz Marcin Sowiński działa zgodnie  
z obowiązujmy prawem i sztuką lekarską.  

Z wyrazami szacunku,


