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INFORMACJA PRASOWA

Siedem osób oskarżonych w związku ze śmiertelnym wypadkiem przy pracy
Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście oskarżyła siedmiu mężczyzn
w wieku od 26 do 42 lat o nieumyślne spowodowanie śmierci 53 – latka, który
zginął na budowie nowej siedziby Wydziału Filologicznego Uniwersytetu
Łódzkiego, przy ul. Pomorskiej 171. Oskarżonym grożą kary pozbawienia
wolności w wymiarze do lat 5.
Do zdarzenia doszło w dniu 26 lutego 2014r. Pokrzywdzony wykonując, na
zlecenie jednego z podwykonawców, prace związane z montażem opraw
oświetleniowych na poziomie plus 3 w atrium budynku (tj. na wysokości ok. 10
metrów nad podłożem ) przed godziną 16, spadł z pomostu rusztowania. W wyniku
rozległych obrażeń wewnętrznych, głównie głowy i klatki piersiowej poniósł śmierć
na miejscu. Przeprowadzone oględziny miejsca zdarzenia wykazały, że platforma
robocza rusztowania nie była zaopatrzona w balustrady ochronne, ani w żaden inny
sposób zabezpieczona. W podeście rusztowania z którego spadł pokrzywdzony,
wykonano otwór technologiczny szybu wciągnika do transportu elementów podestów
szklanych, który nie został wygrodzony i oznaczony. Elektrycy wykonujący prace na
wysokości nie posiadali środków ochrony indywidualnej, w postaci szelek
ochronnych, ani żadnych innych środków mogących chronić przed upadkiem.
Dokonane ustalenia faktyczne oraz przeprowadzona na potrzeby śledztwa ekspertyza
biegłego sądowego w zakresie BHP w budownictwie powszechnym i komunalnym
oraz przemysłowym, doprowadziły do ujawnienia szeregu nieprawidłowości
w zakresie bezpieczeństwa, będących konsekwencją naruszenia kodeksu pracy oraz
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norm prawa budowlanego, które miały charakter zawiniony i pozostawały w związku
przyczynowym ze śmiertelnym wypadkiem, jakiemu uległ pokrzywdzony.
Wśród oskarżonych są : kierownik budowy, kierownicy robót i właściciele firm
zaangażowanych w realizację inwestycji i odpowiedzialnych za zapewnienie
bezpieczeństwa pracy na odcinku, na którym 53 – latek wykonywał powierzone
zadania. W śledztwie żaden z mężczyzn nie przyznał się do stawianych zarzutów.
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