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Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta 

Szanowny Panie Prokuratorze! 
Zwracamy się do Pana Prokuratora Generalnego, by ze szczególną wnikliwością przyjrzał się sprawie, 

z jaką zwróciła się do pana prokuratora wdowa po świętej pamięci Grzegorzu Żebrowskim zmarłym tragicz-
nie 14 marca 2012 r. 

Grzegorz Żebrowski zginął w wypadku przy pracy na wagonie kolejowym. Jak wynika z ustaleń, praco-
wał tam bez zabezpieczenia (bez kasku na głowie) i nie był do tej pracy przeszkolony. Zginął od uderzenia 
w głowę łyżką koparki. 

W sprawie tej ujawnione zostały karygodne zaniedbania pracodawcy Grzegorza Żebrowskiego. Prokura-
tura oskarżyła pracodawcę o naruszenie zasad bhp i przyczynienie się do śmierci ofiary, ale Sąd Rejonowy 
w Bydgoszczy, w trybie wstępnej kontroli aktu oskarżenia, bez rozprawy postępowanie umorzył, zaś Sąd 
Okręgowy w Bydgoszczy postanowienie to utrzymał w mocy. 

W uzasadnieniach obu postanowień sądowych znalazły się stwierdzenia kontrowersyjne, a nawet szokują-
ce. Sąd rejonowy dywagował na przykład, że brak kasku nie miał znaczenia dla skutków wypadku, co urąga 
wszelkiej logice, natomiast sąd okręgowy dowodził, że szkolenia z zakresu bhp nie zastąpią zdrowego roz-
sądku, sugerując niestosownie brak tegoż rozsądku po stronie tragicznie zmarłego Grzegorza Żebrowskiego. 

Uważamy, że decyzje o umorzeniu postępowania przez sąd były co najmniej przedwczesne i sprawa, tak 
jak chciał prowadzący ją prokurator, powinna być rozpoznana przez sąd na rozprawie. Powinna być również 
dokładniej wyjaśniona sprawa odpowiedzialności operatora koparki, który bezpośrednio spowodował śmierć 
Grzegorza Żebrowskiego, w tym zakresie powinno się toczyć śledztwo, które w naszym przekonaniu zostało 
przedwcześnie umorzone. 

Prosimy, by Pan Prokurator Generalny skorzystał ze swoich uprawnień procesowych i wniósł kasację. 
Chodzi tu nie o jakieś bagatelne wydarzenie, ale o śmierć człowieka, której okoliczności powinny być 
wszechstronnie wyjaśnione. 

Bliższe szczegóły i wskazanie sygnatur spraw zawarte są we wniosku, z którym zwróciła się do prokurato-
ra generalnego żona zmarłego. 
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