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med. Konrad Rydzynski 

dot. orzeczenia lekarskiego z dnia 25.01.2006r. nr KP(34)06 Przychodni Chor6b Zawodowych IMP w 
Eodzi w sprawie choroby zawodowej Pana Zbigniewa Gelzoka 

W zwiqzku z wyrokiem Wojewodzkiego Sqdu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 28.02.2005r., sygn. akt 
3/11 SAlKa 1854103 i wniosluem Pana Zbigniewa Gelzoka o dodatkowe badanie w IMP w Lodzi zloionym w ramach 
wezwania strony w trybie art.10 Kpa - po uzupelnieniu materiah dowodowego dokumentacjq lekarskq WOMP i IMP i 
zs w Sosnowcu uprzejmie proszq o spowodowanie dokonania kompleksowej oceny stanu zdrowia wlwym. przez lekarzy 
r6inych specjalnoSci~nternista, neurolog, psychiatra, endokrynolog, okulista) i wykonania badar? dodzitkowych (EEG, 
EKG, badan hormonalnych i nasienia u mqiczyzn) oraz wydania uzupelniajqcego orzeczenia lekarskiego z 
uwzglqdnieniem wqtpliwoici powstalych po analizie wlwym. dokumentacji. 
W piSmie z dnia 08.03.2006r. Pan Zbigniew Gelzok wnosi o wyjainienie dlaczego lekarze specjaliici IMP (dr n. med. 
Jacek Gruchala) wydajqc orzeczenie lekarskie z dnia 25.01.2006r. nr KP(34)06 o braku podstaw do stwierdzen~a choroby 
zawodowej pominqli calkowicie wymagane wyrohem WSA w Gliwicach z dnia 28.02.2005r. wydanym w Jego sprawie - 
przeprowadzenie badan endokrynologicznych i badanie nasienia u wlwym., tym samym nie dokonal wszechstronnego 
rozpoznania i ustalenia schorze6 wymienionych w pozycji 19 wykazu chor6b zawodowych z rozporzqdzenia R.M. z dnia 
18.1 1.1983r w sprawie chor6b zawodowych, w tvm choroby aonad wywolanej dzialaniem p61 elektromagnetycznych. 
W piimie z dnia 08.06.2006r. kierownik Przychodni Chor6b Zawodowych IMP w Lodzi nie ustosunkowal siq w spos6b 
dowodowo istotny do wymogow wyroku WSA z dnia 28.02.2005r. oraz zarzut6w Pana Zbigniewa Gelzoka, ponownie 
nie znajdujqc podstaw do rozpoznania choroby zawodowej u wlwym. powohjqc siq na fakt aktualnie obowi~ujqcego 
wykazu chor6b zawodowych nie uwzglqdniajqcego schorzen powstalych w wyniku zawodowej ekspozycji na pola 
elektromagnetycme. 
Argumentacja zawarta w powyiszym piimie nie odpowiada wymogom wyroku WSA w Gliwicach z dnia 28.02.2005r. 
oraz nie wyjaSnia zarzut6w Pana Zbigniewa Gelzoka. 
Wobec oceny prawnej skladu orzekajqcego WSA w Gliwicach z dnia 28.02.2005r. w sprawie choroby zawodowej Pana 
Zbigniewa Gelzoka oraz wobec zarzut6w i wniosk6w w1wym.- zwracam siq uprzejmq proiba do Pana Dyrektora o 
podjqcie dziatan umoiliwiajqcych zakonczenie postepowania administracyjnego w tej trudnej i precedensowej sprawie. 
Jednoczeinie informujq, i e  sprawa jest nadzorowana przez Prokuraturq Rejonowq w Rybniku i dotyczy naruszenia 
przepis6w BHP oraz naraienia pracownikdw firmy ,,GAWTNEX" Sp. z 0.0. na niebezpieczelistwo utraty zycia. 
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w 4: akta sprawy 
Do wiadomoki: 
1. Pan Zbigniew Gelzok 

44-251 Rybnik, ul. Bracka 16A 
2. Prokuratura Rejonowa w Rybniku 

44-200 Rybnik, ul. Chrobrego 41 
3. HP ala. 


