
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Grzegorza Wojciechowskiego, Waldemara Kraskę, Beatę Gosiewską, 

Henryka Górskiego, Jana Marię Jackowskiego,  

Bohdana Paszkowskiego, Krzysztofa Słonia, Bogdana Pęka,  

Przemysława Błaszczyka, Marka Martynowskiego  

i Wojciecha Skurkiewicza 

na 35. posiedzeniu Senatu 

w dniu 20 czerwca 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta oraz rzecznik praw obywatel-

skich Ireny Lipowicz  

Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowna Pani Rzecznik! 

Prosimy zarówno Prokuratora Generalnego, jak i Rzecznik Praw Obywatelskich o zainteresowanie się 

sprawą tragicznego wypadku przy pracy, jakiemu uległ w Białej Podlaskiej Hubert P., który zginął w wyniku 

upadku z wysokości podczas wykonywania prac na rusztowaniu. Sprawa była przedmiotem postępowania 

Prokuratury Rejonowej w Białej Podlaskiej oraz postępowania Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej. 

W sprawie tej doszło do umorzenia postępowania w wyniku niestwierdzenia znamion czynu zabronione-

go. Decyzję o umorzeniu postępowania uważamy za przedwczesną i nieprawidłową. Prokuratura, a w ślad za 

nią sąd wzięły pod uwagę zeznania świadków – pracowników firmy, w której zdarzył się wypadek, a także 

zeznania samego pracodawcy, z których miało jakoby wynikać, że Hubert P. samowolnie wszedł na kon-

strukcję rusztowania, wbrew zakazowi pracodawcy. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, wielkie prawdopodo-

bieństwo, że te zeznania, składane przez pracowników zagrożonych utratą pracy, mogą być po prostu nie-

prawdziwe. 

Ponadto w tej sprawie nie przeprowadzono niezwłocznie oględzin miejsca wypadku, przeprowadzano je 

dopiero na drugi dzień. Nie przeprowadzono również, mimo wniosku pokrzywdzonych, dowodu z opinii 

biegłego z zakresu BHP. Prokuratura i sąd przeszły do porządku nad faktem, że Hubert P. pracował „na czar-

no”, nie został formalnie zatrudniony, nie był po żadnych przeszkoleniach. 

Ta sprawa, podobnie jak kilka innych, z którymi się ostatnio zetknąłem, wskazuje na bardzo powierz-

chowne traktowanie przez organy prokuratury i sądy tragicznych wypadków przy pracy, do jakich dochodzi 

w wyniku łamania podstawowych zasad BHP. Podobna sytuacja dotyczyła między innymi wypadku śmier-

telnego, któremu dnia 14 marca 2012 r. uległ pan Grzegorz Ż. Sprawa ta była przedmiotem mojego oświad-

czenia z dnia 4 kwietnia 2013 r., skierowanego do Prokuratora Generalnego. 

Prosimy, aby Pani Rzecznik i Pan Prokurator Generalny bliżej zainteresowali się tego rodzaju sprawami 

dotyczącymi śmiertelnych wypadków przy pracy, może bowiem w związku z tym dochodzić do sytuacji, 

kiedy ukrywane są ewidentne nadużycia w zakresie zasad bezpieczeństwa, maskowane są zeznania uwikła-

nych, uzależnionych od pracodawcy ludzi, a w związku z tym rozwija się zjawisko tolerancji dla karygod-

nych naruszeń zasad bezpieczeństwa pracy. 

Reasumując, prosimy o zbadanie sprawy śmierci pana Huberta P., a także – na tle tej sprawy – o szerszą 

refleksję dotyczącą postępowań w sprawie wypadków przy pracy. 
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