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Sąd utrzymał w mocy decyzję o umorzeniu śledztwa w sprawie dotyczącej śmierci 

2,5 – letniej Dominiki spod Skierniewic 

  

  

 

 Dzisiaj Sąd Rejonowy w Skierniewicach rozpoznając zażalenie, utrzymał w 

mocy decyzję o umorzeniu śledztwa, prowadzonego przez skierniewicką 

prokuratur ę, w związku ze śmiercią 2,5 – letniej Dominiki. Zażalenie wniesione 

zostało przez pełnomocnika rodziców dziewczynki. Dzisiejsze rozstrzygnięcie 

sądu oznacza, że postanowienie prokuratury jest prawomocne. 

 Prokuratura Rejonowa w Skierniewicach w dniu 27 listopada 2013 roku, 

podjęła decyzję o umorzeniu śledztwa, które wszczęte zostało w związku z 

zawiadomieniem złożonym przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Łodzi, po 

śmierci w tej placówce, w dniu 27 lutego ubiegłego roku 2,5 letniej dziewczynki. 

Dziecko trafiło tam w nocy z 25 na 26 lutego 2013 roku, przywiezione z domu spod 

Skierniewic, przez karetkę pogotowia ratunkowego. Wcześniej wyjazdu do 

dziewczynki odmówić miał lekarz placówki świadczącej usługi w zakresie nocnej i 

świątecznej pomocy lekarskiej w Skierniewicach.  

 Decyzja podjęta przez prokuratora obejmowała wątki, dotyczące ewentualnej 

odpowiedzialności karnej personelu Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego 

w Łodzi, lekarza placówki świadczącej nocną i świąteczną pomoc lekarską oraz 

personelu medycznego kliniki, w której dziewczynka zmarła. Pierwszy z wątków 
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umorzony został z uwagi na brak znamion czynu zabronionego. Drugi natomiast, z 

uwagi na brak wystarczających dowodów, które uzasadniałyby przedstawienie 

lekarzowi zarzutu. Rozstrzygnięcia dotyczące właśnie dwóch pierwszych kwestii 

zaskarżone zostały przez pełnomocnika rodziców dziecka. Rozpoznający zażalenie 

Sąd Rejonowy w Skierniewicach stwierdził, że prokurator przeprowadził wszystkie 

niezbędne czynności, szczegółowo wyjaśnił wszelkie zagadnienia i prawidłowo ocenił 

zebrany materiał dowodowy. Dlatego też utrzymał w mocy decyzję prokuratora. 
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