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INFORMACJA PRASOWA 

 

Podejrzany lekarz, który w nieuczciwy sposób próbował zdać 

specjalizacyjny egzamin 

   

33 – letni lekarz, którego policjanci przyłapali na ściąganiu podczas 

egzaminu specjalizacyjnego z psychiatrii usłyszał zarzuty, dotyczące usiłowania 

wyłudzenia poświadczenia nieprawdy. Współdziałał ze znajomą 30 – letnią 

lekarką, która podczas egzaminu w jego gabinecie w województwie lubelskim 

przygotowywała odpowiedzi na przekazane jej drogą elektroniczną pytania 

egzaminacyjne i następnie przesyłała je 33 – latkowi. Podejrzanym grożą kary 

pozbawienia wolności w wymiarze do lat 3.  

Zatrzymanie w tej sprawie dwójki lekarzy to efekt działań podjętych przez 

policjantów ze Zespołu ds. Walki z Cyberprzestępczością Komendy Miejskiej Policji 

w Łodzi. Postępowanie nadzorowane jest przez Prokuraturę Rejonową Łódź – Górna.  

Jak wynika z dokonanych ustaleń, 33 – latek był jednym z lekarzy, którzy 

przystępowali do egzaminu specjalizacyjnego z psychiatrii. Egzamin ten trwał ponad 

dwie godziny i sprowadzał się do odpowiedzi na 200 pytań. Lekarz zatrzymany został 

wkrótce po opuszczeniu sali egzaminacyjnej. Okazało się, że posiadał przy sobie 

okulary z kamerą oraz przyklejony do klatki piersiowej sprzęt służący do przesyłania 

obrazu na odległość. Wszystko wskazuje na to, że utrwaloną treść 200 pytań przesłał 

do znajomej sobie 30 – letniej lekarki, która w tym czasie przebywała w jego 

gabinecie poza Łodzią, a której rolą było opracowanie odpowiedzi na pytania 

egzaminacyjne. Następnie, odpowiedzi drogą elektroniczną odesłała egzaminowanemu 

koledze. W samochodzie lekarza policjanci odnaleźli półtora grama marihuany, 

kolejne cztery gramy odnaleziono w jego mieszkaniu.  
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Jako pierwszy po zatrzymaniu zarzut usłyszał 33 – latek. W wyniku czynności 

podjętych w województwie lubelskim zatrzymana została 30 – letnia lekarka, która 

następnie usłyszała zarzut, dotyczący współudziału w przestępstwie zarzuconym 

lekarzowi. Obojgu grożą kary pozbawienia wolności w wymiarze do lat 3. Trwają 

czynności mające na celu ustalenie, czy podejrzany nie współdziałał także z innymi 

osobami. Mężczyzna został zatrzymany podczas kolejnej już próby zdania egzaminu 

specjalizacyjnego.  
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