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Wstęp

K

onstytucja w Art. 24 gwarantuje ochronę pracy w Rzeczypospolitej, a Państwu daje przywilej i obowiązek sprawowania nadzoru nad warunkami pracy. Jednocześnie każdemu obywatelowi przysługuje konstytucyjne prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
zgodnie z Art. 66 oraz do ochrony zdrowia na podstawie Art. 68. Tymczasem wiele wskazuje
na to, że w odniesieniu do ofiar wypadków przy pracy i chorób zawodowych realizacja przytoczonych wyżej konstytucyjnych zasad pozostawia sporo do życzenia, Niestety, nie bez wpływu
na sytuację ofiar i na cale społeczeństwo (oficjalnie koszty społeczne z tytułu wypadków przy
pracy wynoszą rocznie 2%. PKB1).
Zgodnie z danymi Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, w Unii Europejskiej
co 5 sekund wydarza się wypadek przy pracy, a co 3 minuty jakiś człowiek umiera w związku
z pracą2. Porównanie danych na temat wypadkowości w Polsce i innych krajach UE skłania do
wniosku, że albo w Polsce panują wybitnie dobre warunki pracy, albo też znaczna część wypadków przy pracy jest ukrywana i nie znajduje odzwierciedlenia w oficjalnych statystykach.
Ze względu na strukturę wypadków w Polsce w porównaniu z innymi krajami oraz z modelami
naukowymi, eksperci z zakresu bhp wyrażają pogląd, że statystyki wypadkowości w Polsce
są zaniżone nawet 5-krotnie3, co niewątpliwie waży na sytuacji ofiar tych nieujawnionych wypadków. Przyczyny takiego stanu rzeczy jak się wydaje mogą być dwojakie: albo pracownicy nie
zgłaszają wypadków, albo pracodawcy ukrywają te wypadki (co w Polsce jest karalne). Naszym
zdaniem zaniżone statystyki wskazują na istotną słabość systemu ochrony pracy w Polsce oraz
na niewydolność państwowego nadzoru nad warunkami pracy.

Zmiana tej, jak się wydaje, nienajlepszej, sytuacji wymaga jednak długotrwałych i systematycznych wysiłków, stąd Stowarzyszenie Zdrowa Praca podjęło działania strażnicze w tym obszarze.
W ramach niniejszego opracowania przedstawiamy wyniki przeprowadzonego w 2008 roku
monitoringu którego celem było sprawdzenie rzetelności postępowania wybranych instytucji
publicznych w zakresie wykonywania przez organy władzy publicznej przewidzianych prawem
obowiązków w odniesieniu do ofiar wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W ramach
działań strażniczych w 2008 roku monitoringiem objęte zostały organa ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a także Państwowa Inspekcja Pracy i – w ograniczonym zakresie - Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Tak szeroki wachlarz monitorowanych instytucji wynika z faktu, iż naszym zdaniem zjawisko
wypadkowości to raczej pewien proces, w którym - oprócz ofiar i pracodawców, biorą także
udział różne instytucje publiczne, jak przede wszystkim PIP, prokuratura, Policja i sądy jako podmioty odpowiedzialne za nadzór nad warunkami pracy lub uprawnione do podjęcia działań celem przywrócenia sytuacji do stanu zgodnego z prawem. Instytucją publiczną zaangażowaną
w proces wypadkowy jest także Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako dysponent odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
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Przed przystąpieniem do projektu stwierdziliśmy, że w Polsce brak było jakichkolwiek ogólnodostępnych publikacji dotyczących np. skali wypadków przy pracy uznawanych dopiero na etapie
postępowań sądowych. Brakuje też szczegółowej informacji na temat działań prowadzonych
przez poszczególne instytucje publiczne w celu ograniczenia wypadkowości w Polsce, w tym
także skutecznego ścigania przestępstw i wykroczeń przeciwko prawom ofiar wypadków przy
pracy. Regularnie publikowane są jedynie sprawozdania Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące
wyników kontroli w tym zakresie oraz podejmowanych przez Inspekcję akcji profilaktycznych.
Jednak nawet i te publikacje zawierają sporo nieścisłości. Analiza sprawozdań składanych Sejmowi RP w tym zakresie skłania m.in. do. wniosku, że od lat nie następuje żadna faktyczna poprawa w zakresie wypadkowości w Polsce. Co więcej ze sprawozdań tych wprost wynika np.
słaba efektywność współpracy PIP z innymi organami, (jak np. prokuratura) w zakresie ograniczania zjawiska wypadkowości.
Reasumując, do 2008 roku nie były udostępniane opinii publicznej szersze informacje o efektywności i procedurach działania PIP, prokuratury i sądów, w odniesieniu do zjawiska wypadków przy pracy i chorób zawodowymi. Oznacza to w praktyce brak instrumentów umożliwiających sprawowanie nadzoru obywatelskiego nad funkcjonowaniem wymienionych instytucji
w zakresie postępowania wobec ofiar wypadków przy pracy, co rodzi ryzyko nadużywania władzy przez PIP i organa ścigania wobec tych osób.
Wszystkie powyższe przesłanki skłoniły nas do podjęcia badań w zakresie działań prowadzonych przez wybrane instytucje publiczne w związku z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi w okresie 2004-2007.

1) Stanowisko Rady Ochrony Pracy z dn. 29 listopada 2005r. w sprawie kosztów ponoszonych z tytułu wypadków przy pracy
2) http://osha.europa.eu/statistics/index.stm?set_language=pl oraz http://osha.europa.eu/help
3) por. np. wywiad z Ryszardem Celedą – prezesem Stowarzyszenia Ochrony Pracy zamieszczony w miesięczniku Zdrowie i Praca,
nr 11/2007
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Metodologia badania

P

odstawowym celem tego badania było sprawdzenie jaki jest efekt oraz na ile rzetelne jest
postępowanie PIP, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w procesie ujawniania wypadków przy pracy i przeciwdziałania patologiom takim jak ukrywanie takich wypadków w Polsce. Dodatkowo badaliśmy zachowania sądów pracy i ubezpieczeń społecznych, co z kolei daje
też pewien obraz zachowań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie jakości wydawania
decyzji w sprawach dotyczących wypadków przy pracy.
Prace badawcze były realizowane w okresie kwiecień - grudzień 2008. W ramach badań wykorzystywano różnorodne narzędzia: dostępne publikacje, wnioski o udzielenie informacji publicznej, a także wywiady ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane z przedstawicielami badanych instytucji.
W ramach monitoringu organów ścigania przeanalizowano statystyki Policji pod kątem przestępstw z Art. 220 i 221 kk. Ponadto do wszystkich prokuratur rejonowych w Polsce skierowano wnioski o udzielenie informacji publicznej w zakresie ilości zawiadomień o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa z Art. 220 kk, 221 kk, a także 271 kk dotyczących poświadczenia
nieprawdy w protokole powypadkowym w okresie 2004-2007, z zachowaniem podziału na lata
i typy przestępstw i ze wskazaniem podmiotów składających zawiadomienie. Zapytanie obejmowało również informację o skutkach zawiadomień, z zachowaniem takiego samego podziału na lata i typy przestępstw, oraz o ilość spraw, które przekazano do sądu grodzkiego. Dodatkowo analizowano ilość prawomocnych wyroków skazujących za przestępstwa z Art. 220 i 221 kk
w latach 2004-2007. Wszystkie dane są reprezentatywne dla Polski. Dane z Policji dotyczą 100%
prowadzonych w badanym zakresie przez ten organ spraw, podobnie dane z Ministerstwa Sprawiedliwości obejmują 100% orzeczeń skazujących zapadłych w badanym okresie. Dane uzyskane z prokuratur rejonowych, po odrzuceniu odpowiedzi niekompletnych, odzwierciedlają
stan postępowań prowadzonych w 76% jednostek prokuratury w Polsce. Przedmiotem analizy
były przede wszystkim trendy związane z postępowaniami przygotowawczymi w podziale na
poszczególne typy przestępstw, szczególnie pod kątem ilości spraw oraz sposobu ich zakończenia, a także postępowanie prokuratury w przypadku podjęcia decyzji, że czyny wskazywane
w zawiadomieniu zdaniem prokuratury nie były przestępstwem. Analizowano także źródła zawiadomień składanych do prokuratury pod kątem oceny aktywności PIP i sądów pracy w celu
uwzględnienia wyników tej oceny w analizie rzetelności postępowania tych instytucji w stosunku do ofiar wypadków przy pracy.
W ramach monitoringu sądów pracy i ubezpieczeń społecznych skierowano do wszystkich
wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach rejonowych wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie ilości orzeczeń w sprawach prowadzonych w latach 2004-2007
w przedmiocie ustalenia wypadku przy pracy i/lub sprostowania protokołu powypadkowego
(w postępowaniach przeciwko pracodawcy lub Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych), a także
apelacji od tych wyroków i skutków tych apelacji. Pytano ponadto czy sąd kierował w związku
ze sprawami prowadzonymi w tym zakresie zawiadomienia do prokuratury lub do sądu grodz-
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kiego (albo innych uprawnionych organów) w związku z ujawnionymi w toku postępowania
wykroczeniami. Odpowiedzi, które mogły być analizowane pochodzą od przeszło 72% sądów
pracy i ubezpieczeń społecznych w Polsce.
W ramach monitoringu Państwowej Inspekcji Pracy przeanalizowano informacje o wypadkach
badanych przez inspektorów pracy, w tym zarządzenia Głównego Inspektora Pracy dotyczące
zasad udziału PIP w badaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Skierowano także
wniosek do Okręgowych Inspektoratów Pracy o przedstawienie kopii szczegółowych procedur
OIP jakie obowiązują w odniesieniu do badania przyczyn i okoliczności wypadków przez inspektorów pracy, wskazanie danych za lata 2007 i 2008 z podziałem na lata i źródła informacji o zdarzeniu oraz o udzielenie informacji ilu inspektorów zajmuje się badaniem wypadków. Dane PIP
o badanych przez inspektorów wypadkach ciężkich i śmiertelnych były także konfrontowane
z danymi GUS o ilości takich wypadków celem sprawdzenia rzetelności postępowania PIP odnośnie wypełnienia obowiązku badania okoliczności i przyczyn takich wypadków przez PIP.
Okręgowe Inspektoraty Pracy przekazały zapytanie do Głównego Inspektoratu Pracy, który
udzielił odpowiedzi zbiorczej, załączając kopie procedur poszczególnych OIP. Dane uzyskane
z inspekcji pracy są zatem reprezentatywne dla całego kraju.
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Ramy prawne monitoringu

O

bowiązujące w Polsce przepisy prawa stanowią, że niedopełnienie obowiązków w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, stanowi wykroczenie, a może być także przestępstwem w rozumieniu Ustawy Kodeks
karny1. Niedopełnienie tych obowiązków może pociągać za sobą skutek w postaci narażenia
pracownika na niebezpieczeństwo, a może być także czysto formalne – polegające na brakach
w dokumentacji wypadku lub choroby zawodowej albo zaniechaniu zawiadomienia odpowiednich organów o takim zdarzeniu.

Narażenie zdrowia lub życia pracownika na niebezpieczeństwo
Zgodnie z Art. 220 Kodeksu karnego:
§1. Kto będąc odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo
utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności
do lat 3.
§2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do roku.
§3. Nie podlega karze sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo.
Ponadto, zgodnie z treścią Art. 283 § 1. Kodeksu pracy kto, będąc odpowiedzialnym za stan
bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie
przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od
1.000 zł do 30.000 zł.
Zatem lekceważenie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez określone w przepisach osoby
jest z zasady wykroczeniem, a jeśli wskutek tych zaniedbań, nawet nieumyślnie zostanie sprowadzone na pracownika realne niebezpieczeństwo, nieprzestrzeganie przepisów bhp jest także
przestępstwem ściganym z urzędu.

Ukrywanie wypadku przy pracy
Artykuł 221. Kodeksu karnego stanowi, że kto wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie
właściwego organu o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej albo nie sporządza lub nie
przedstawia wymaganej dokumentacji, podlega grzywnie do 180 stawek dziennych albo karze
ograniczenia wolności.
Ponadto Art. 283 § 2 ust. 6) Kodeksu pracy stanowi, że karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.
podlega, kto: wbrew obowiązkowi nie zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy,
prokuratora lub innego właściwego organu o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku
przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym zwią1)

Dziennik Ustaw z dnia 2 sierpnia 1997 r. nr 88, poz. 553 z późniejszymi zmianami

7

zek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy, nie zgłasza choroby zawodowej
albo podejrzenia o taką chorobę, nie ujawnia wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, albo
przedstawia niezgodne z prawdą informacje, dowody lub dokumenty dotyczące takich wypadków i chorób.
Z powyższego wynika także, że zaniechanie niezwłocznego zawiadomienia odpowiednich organów o ciężkim, śmiertelnym lub zbiorowym wypadku mającym związek z pracą jeszcze przed
dokonaniem zakończenia postępowania powypadkowego i ostatecznej kwalifikacji prawnej
zdarzenia jest wykroczeniem, a jeżeli zostało dokonane umyślnie – jest także przestępstwem
ściganym z urzędu.
Szczegółowej analizy powyższych przepisów, tj. Art. 220 i 221 kk, także w odniesieniu do przepisów o wykroczeniach zamieszczonych w Dziale XIII Kodeksu pracy, dokonał prof. Wojciech
Radecki z instytutu nauk prawnych PAN, w ramach Komentarza do Rozdziału XXVIII Kodeksu
Karnego: Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, wydanym
w serii Komentarze Karne Becka2. Tytuł ten uzyskał rekomendację Naczelnej Rady Adwokackiej.
Przez wzgląd na ograniczoną ilość miejsca w niniejszym opracowaniu, odsyłamy do tego wydawnictwa.
Jak wynika z przytoczonego powyżej Art. 283 § 2 ust. 6) Kodeksu pracy, wykroczeniem jest
także jakiekolwiek poświadczenie nieprawdy w dokumentacji powypadkowej przez osoby
uczestniczące w wyjaśnianiu okoliczności i przyczyn wypadku. Jeżeli zaś poświadczenie to
dotyczy okoliczności mającej znaczenie prawne i zostało dokonane przez osoby uprawnione
do sporządzenia i zatwierdzenia protokołu powypadkowego, karty wypadku lub zaświadczeń
lekarskich związanych z wypadkiem lub chorobą zawodową, stanowi ono przestępstwo w rozumieniu Art. 271 Kodeksu karnego, który stwierdza, że:
§ 1. Funkcjonariusz publiczny albo inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności
§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Art 271 kk przewiduje zatem ściganie z urzędu osoby uprawnionej do wystawienia dokumentu za dopuszczenie się fałszu intelektualnego, poprzez stwierdzenie okoliczności nieistniejącej lub przeinaczenie istniejącej albo też zatajenie prawdy, którą należało stwierdzić, o ile fałsz
ten dotyczy okoliczności mającej znaczenie prawne. W przypadku protokołu powypadkowego
znaczenie prawne mają zapisy dotyczące w szczególności: przebiegu wypadku i jego okoliczności, przyczyn wypadku, ciężkości skutków wypadku (bowiem decydują o konieczności zgłoszenia wypadku określonym organom), naruszeń prawa pracy i bhp przez pracodawcę (jako,
że naruszenia te mogą stanowić przyczynę/ współprzyczynę wypadku i mogą mieć wpływ na
ostateczną kwalifikację zdarzenia) czy też stanu trzeźwości pracownika w chwili wypadku (gdyż
przyczynienie się w znacznym stopniu do powstania wypadku pozbawia prawa do świadczeń
z ubezpieczenia wypadkowego).
2)
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Wydawnictwo C.H.Beck, 2001, str. 61-113

Szczegółową wykładnię Art. 271 kk można znaleźć np. w Praktycznym Komentarzu do Kodeksu
Karnego autorstwa Romana Górala3.
Dla zrozumienia sensu monitoringu w zakresie rzetelności postępowania wybranych instytucji
publicznych w kontaktach z ofiarami wypadków przy pracy i chorób zawodowych znaczenie
mają także wybrane przepisy procedury karnej, w szczególności
Art. 304 Kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którym (§ 2.) instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa
ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję
oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania
przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić
do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.
Dla prowadzonego przez nas monitoringu rzetelności postępowania sądów pracy oraz Państwowej Inspekcji Pracy powyższy przepis ma znaczenie zasadnicze.

3)

Roman Góral, Kodeks Karny Praktyczny Komentarz , wydanie V, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 2007,
str. 468-472
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Organa ścigania a wypadki przy pracy
w Polsce
Mimo, iż na cztery wymienione w kodeksie karnym przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową dwa odnoszą się bezpośrednio do wypadków przy pracy i chorób
zawodowych, wymiar sprawiedliwości wydaje się marginalizować ten problem. Ministerstwo
Sprawiedliwości publikuje dane szczątkowe i stare (ostatnie opublikowane dane dotyczą roku
2005 i pokazują wyłącznie ilość osób prawomocnie skazanych). I choć Rada Ochrony Pracy sygnalizowała wielokrotnie Ministerstwu Sprawiedliwości nierzetelne postępowanie podległych
mu organów, od kilku lat nic się w tej sprawie nie zmienia Przedstawiane Radzie Ochrony Pracy
informacje Ministerstwa Sprawiedliwości nie pozwalają też – zdaniem członków ROP - na wysnucie żadnych konkretnych wniosków co do możliwości poprawy sytuacji.
Roczne sprawozdania z działalności PIP wskazują na możliwe nadużycia władzy ze strony organów ścigania, w postaci bezczynności po złożeniu zawiadomienia przez PIP lub odmowy wszczęcia postępowania. Wobec braku analogicznych publikacji ze strony prokuratury, niemożliwa
jest pełna analiza zjawiska zachowań organów ścigania wobec przestępstw związanych z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi. Próba posłużenia się w tym celu dostępnymi
statystykami Policji także może budzić zastanowienie. Dla przykładu w 2005r. Ilość spraw przekazanych prokuraturze z wnioskiem o wniesienie aktu oskarżenia około 3-krotnie przekraczała
ilość stwierdzonych przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową4.
Trudno jednak na tej podstawie twierdzić jednoznacznie jakie były przyczyny tej dysproporcji,
bowiem – jak wspomniano - prokuratura w ogóle nie publikuje statystyk dotyczących postępowań przygotowawczych w podziale na typy przestępstw. Zważywszy przy tym, że prokurator nie jest związany rekomendacją Policji, nie można stwierdzić czy akty oskarżenia nie są do
sądów wnoszone, czy też sądy uniewinniają podsądnych. Jednocześnie z lektury biuletynów
z posiedzeń Rady Ochrony Pracy wynika, że wykrywczość przestępstw związanych z narażeniem zdrowia i życia pracowników poprzez niedopełnienie obowiązków bhp jest – zdaniem
członków ROP - wysoce niezadawalająca.

Wyniki monitoringu organów ścigania
W ramach monitoringu organów ścigania przeprowadzono analizę ilości spraw prowadzonych
w przedmiotowym zakresie przez Policję w latach 2004-2007, analizę ilości spraw prowadzonych w analogicznym okresie przez prokuraturę oraz sposobu zakończenia tych spraw. Badano
także informację o ilości prawomocnych skazań z Art. 220 kk i 221 kk w latach 2004 – 2007r.

4)

źródło: Prokuratura Krajowa, Biuro Postępowań Przygotowawczych, PR I 070/7/06 Informacja dotycząca prowadzenia w 2005
roku postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową – materiał
przygotowany na prośbę Rady Ochrony Pracy.
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Na przestrzeni lat 2004-2007 z roku na rok rośnie ilość zawiadomień o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa polegającego na sprowadzeniu niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia pracownika poprzez zaniedbanie obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Dynamika
wzrostu tych zawiadomień wynosi blisko 42% w ciągu 4 lat. Dane o zawiadomieniach z Art. 220
kk w skali całego kraju przedstawiono graficznie na Wykresie 1.
Wykres 1. Ilość postępowań przygotowawczych z Art. 220 kk w latach 2004-2007 w Polsce
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Źródło: opracowanie własne

Zawiadomienia o niezgłoszeniu wypadku przy pracy lub niesporządzaniu dokumentacji powypadkowej zdarzają się znacznie rzadziej niż sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia pracownika. Jest ich zaledwie kilkadziesiąt w skali roku. Niemniej także i w tym przypadku
następuje powolny wzrost ilości zawiadomień. W 2006 roku zawiadomień o tym przestępstwie
było nieco więcej niż w pozostałych analizowanych latach. Niezależnie od niewielkiej ilości składanych zawiadomień dotyczących ukrywania wypadków dynamika przyrostu w latach 20042006 wyniosła blisko 50%, zaś w roku 2007 nastąpił niewielki (niecałe 9%) spadek względem
roku 2006. Dane te graficznie przedstawiono na Wykresie 2.
Wykres 2. Ilość postępowań przygotowawczych z Art. 221 kk w latach 2004-2007 w Polsce
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Źródło: opracowanie własne
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W zakresie poświadczania nieprawdy w dokumentacji powypadkowej również ilość zawiadomień w latach 2004-2006 sukcesywnie rosła. Dynamika przyrostu w tym okresie wyniosła 35%.
W roku 2007 względem roku 2006 nastąpił 20% spadek liczby zawiadomień. Rocznie notowanych jest kilkaset takich zawiadomień. W roku 2007 liczba ta wyniosła 258. Graficznie dane te
przedstawiono na Wykresie 3.
Wykres 3. Ilość postępowań przygotowawczych z Art. 271 kk w latach 2004-2007 w Polsce
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Źródło: opracowanie własne

Szczególną uwagę przykładaliśmy do uzyskania informacji na temat skuteczności zawiadomień
dotyczących podejrzenia popełnienia przestępstw w postępowaniach powypadkowych lub
związanych z chorobami zawodowymi. Badano strukturę typów zakończenia postępowań przygotowawczych oraz analizowano trendy tej struktury w czasie na przestrzeni lat 2004-2007.
W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż mamy do czynienia ze spadkowym trendem odmów
wszczęcia postępowania we wszystkich trzech typach przestępstw, które były przedmiotem
badania. Może to świadczyć, że prokuratura nieco uważniej podchodzi do napływających zawiadomień i coraz częściej decyduje się wyjaśnić okoliczności przynajmniej w podstawowym
zakresie. Dane obrazujące ten trend przedstawiono graficznie na Wykresie 4.
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Wykres 4. Odsetek odmów wszczęcia postępowań przygotowawczych
z Art. 220kk, 221 kk i 271 kk w latach 2004-2007 w Polsce
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Spadek ilości odmów wszczęcia postępowania w odniesieniu do liczby złożonych zawiadomień
nie musi jednak oznaczać większej ilości ujawnianych przestępstw, albowiem w całym analizowanym okresie wprawdzie prokuratura rzadziej odmawia wszczęcia postępowania, jednak
w tym samym czasie rośnie ilość umorzeń postępowania. Szczególnie niepokojące może wydawać się, że w całym analizowanym okresie w przypadku zawiadomienia o przestępstwie
sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia pracownika odsetek spraw umarzanych
wynosi 2/3 lub więcej. Szczegółowa analiza zebranych przez nas danych pozwala stwierdzić,
że umorzenia następują nawet w przypadkach gdy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia
tego przestępstwa napłynęły z Państwowej Inspekcji Pracy lub z sądu pracy. Zasadność tych
umorzeń można jednak ocenić dopiero po jakościowym, reprezentatywnym badaniu treści akt.
Warto tu jednak zauważyć, iż sytuacja taka może być wynikiem albo ignorancji prokuratorów
jeśli chodzi o obszar prawa pracy i znajomość obowiązków z zakresu bhp, albo też z ignorancji
inspektorów pracy i sędziów sądu pracy w zakresie prawno karnych aspektów wypadków przy
pracy.
Umorzenia najczęściej motywowane były tym, że w opinii prokuratury czynu nie popełniono
albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia lub też, że
czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego, niekiedy wskazywano też, że społeczna szkodliwość czynu jest znikoma. Graficzną prezentację trendów w zakresie umorzeń postępowania
przedstawiono na Wykresie 5.
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Wykres 5. Odsetek umorzeń postępowań przygotowawczych
z Art. 220kk, 221 kk i 271 kk w latach 2004-2007 w Polsce
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Jeżeli chodzi o przypadki, w których prokuratura zdecydowała się złożyć do sądu akt oskarżenia
lub wniosek o warunkowe umorzenie postępowania w przypadku przestępstwa sprowadzenia
niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia pracownika obserwowany jest stały trend spadkowy.
Podobnie jest w przypadku poświadczenia nieprawdy w dokumentacji powypadkowej. Natomiast w odniesieniu do ukrywania wypadku przy pracy trend wykazuje znaczne wahania w obu
kierunkach, co niewątpliwie jest spowodowane małą ilością tego typu spraw prowadzonych
w prokuraturze, przez co zmiana w wartościach nominalnych o kilka spraw powoduje bardzo
duże wahania dynamiki. Graficzne przedstawienie trendów odnoszących się do aktów oskarżenia i wniosków o warunkowe umorzenie postępowania przedstawiona została na Wykresie 6.
Wykres 6. Odsetek postępowań przygotowawczych z Art. 220kk, 221 kk i 271 kk w latach 2004-2007
w Polsce, w których prokuratura skierowała do sądu karnego akt oskarżenia lub wniosek
o warunkowe umorzenie postępowania

40
35
30
25
20

39%
38%
25%
18%

15
10

2004

Źródło: opracowanie własne

14

27%
16%

271 kk
221 kk
220 kk

25%
18%

11%

15%

2005

2006

15%
13%
2007

Powyższe dane wskazują, że średnio jedynie co 7 przypadek zawiadomienia o sprowadzeniu
niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia poprzez złamanie zasad bhp skończył się wniesieniem
o ukaranie sprawcy. Dla ukrywania wypadku lub choroby zawodowej sytuacja ta dotyczyła
średnio co trzeciej sprawy, a spośród spraw dotyczących fałszowania dokumentacji powypadkowej lub choroby zawodowej do sądu trafiła co czwarta sprawa.
Ilościowe zestawienie aktów oskarżenia przekazanych przez prokuraturę do sądu oraz prawomocnych wyroków sądowych w latach 2004-2007 dla przestępstw z Art. 220 i 221 kk przedstawiono w Tabeli 1 poniżej. Zestawienie nie uwzględnia poświadczenia nieprawdy w dokumentacji, bowiem Ministerstwo Sprawiedliwości nie prowadzi aż tak szczegółowych statystyk dla
wyroków z Art. 271 kk.
Tabela 1. Akty oskarżenia i prawomocne wyroki skazujące za przestępstwa
z Art. 220 kk i 221 kk w latach 2004-2007
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Należy pamiętać, iż powyższe dane mają charakter poglądowy, bowiem w odniesieniu do wyroków dane obejmują 100% uprawomocnionych orzeczeń, natomiast dane z prokuratury najprawdopodobniej nie uwzględniają wszystkich skierowanych do sądu aktów oskarżenia, gdyż
nie obejmują danych z ¼ jednostek prokuratury w kraju. Jednakowoż wyraźnie widać, iż w odniesieniu do Art. 220 orzeczeń skazujących jest znacznie mniej niż wniesionych aktów oskarżenia, mimo, że jak wskazano wyżej prokuratura kieruje do sądu tylko 13-18% spraw jakie były
przedmiotem postępowania przygotowawczego. Należy jednak pamiętać, że w Polsce postępowania sądowe są długotrwałe, zatem rozbieżności w statystyce mogą wynikać także z faktu,
iż szereg postępowań sądowych wszczętych na podstawie wniesionych w latach 2004-2007 aktów oskarżenia może być nadal w toku. Niestety obecnie brak jest możliwości uzyskania takich
statystyk. Należałoby w tym celu objąć monitoringiem sądy karne wszystkich instancji.
Niezależnie od powyższego zastanawiającym wynikiem uzyskanym w badaniu był wskaźnik
spraw kierowanych przez prokuraturę do sądu grodzkiego. W badanym okresie prokuratura
skierowała tylko 3 wnioski o ukaranie do sądu grodzkiego: dwa dotyczące sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia pracownika, z czego 1 w 2004 roku w okręgu wrocławskim i 1 w 2006 roku w okręgu warszawskim oraz 1 wniosek o ukaranie w związku z ukrywaniem wypadku przy pracy w roku 2005 w okręgu poznańskim.
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Powyższe dane, szczególnie dotyczące znikomej ilości wniosków o ukaranie kierowanych do
sądu grodzkiego, wskazują na nierzetelne postępowanie prokuratury wobec ofiar wypadków
przy pracy i chorób zawodowych. Wniosek ten opieramy na fakcie, iż jedynym warunkiem odpowiedzialności sprawcy za wykroczenie jest możliwość przypisania mu winy. Wykroczenia
o których mowa w Art. 283 kodeksu pracy można bowiem popełnić także nieumyślnie. W przypadku pracodawcy trudno jest mówić o braku winy, jako że ma on obowiązek znać i przestrzegać przepisy prawa pracy i bhp. A zatem stwierdzenie naruszeń tych przepisów w jakiejkolwiek
postaci wypełnia wymaganie zawinionego (choć często nieumyślnego) popełnienia wykroczenia z Art. 283 kodeksu pracy. Biorąc pod uwagę, że każdy prokurator ma obowiązek stać na
straży praworządności brak przepływu materiału zgromadzonego w trakcie śledztw do sądów
grodzkich musi co najmniej zastanawiać.
Jednoznaczne stwierdzenie lekceważenia prokuratury w tym zakresie wymagałoby jednak
przeanalizowania treści akt umorzonych postępowań.
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Sądy pracy i ubezpieczeń społecznych
a wypadki przy pracy w Polsce
Sądy Rejonowe – Sądy Pracy są właściwe m.in. do rozpoznawania spraw dotyczących dochodzenia przez pracownika sprostowania zapisów protokołu powypadkowego oraz ustalenia, że
dane zdarzenie było lub nie było wypadkiem przy pracy. Do sądów pracy trafiają zatem sprawy,
w których pracodawca bądź to w ogóle nie sporządził dokumentacji powypadkowej, bądź też
w opinii pracownika sporządzony protokół nie opisuje stanu faktycznego. Można zatem wnioskować, iż zmiana treści protokołu w toku postępowania sądowego właściwie w każdym wypadku oznacza, że mogło dojść do popełnienia wykroczenia polegającego na przedstawianiu
nieprawdziwych informacji o wypadku lub też przestępstwa poświadczenia nieprawdy w dokumencie urzędowym. Podobnie jeśli powództwo dotyczy ustalenia przed sądem, że dane
zdarzenie było wypadkiem przy pracy w sytuacji kiedy pracodawca w ogóle nie przeprowadził
postępowania powypadkowego, również wiąże się ono potencjalnie z możliwością zaistnienia
przestępstwa polegającego na niesporządzaniu i nieprzedstawianiu dokumentacji wypadku.
W przypadku jeśli zdarzenie miało skutek ciężki, śmiertelny lub dotyczyło więcej niż jednego
pracownika a pracodawca zaniechał przeprowadzenia postępowania powypadkowego możemy mieć także do czynienia z wykroczeniem lub też przestępstwem polegającym na niezawiadomieniu odpowiednich organów o wypadku, a nawet – w zależności od okoliczności w których wypadek wystąpił oraz jego przyczyn – z wykroczeniem polegającym na nieprzestrzeganiu przepisów bhp, lub też z przestępstwem narażenia pracownika na niebezpieczeństwo.

Wyniki monitoringu sądów pracy
Przedmiotem naszego zainteresowania było przede wszystkim odniesienie ilości spraw rozpatrywanych w sądach pracy, w których uznano zdarzenie za wypadek przy pracy do informacji
o ilości zawiadomień złożonych do prokuratury i/lub sądu grodzkiego w związku ze zmianą treści protokołu powypadkowego albo przeprowadzenia postępowania ustalającego, że zdarzenie
było wypadkiem przy pracy w sytuacji gdzie pracodawca w ogóle nie sporządził dokumentacji
powypadkowej. Skupiliśmy się na sprawach przeciwko pracodawcom gdyż to pracodawcy są
narażeni na sankcje z tytułu niezawiadomienia odpowiednich organów o wypadku przy pracy,
niesporządzenie dokumentacji wypadku, poświadczenie nieprawdy w tej dokumentacji, oraz
ewentualnie za nieprzestrzeganie przepisów bhp i sprowadzenie w ten sposób niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia pracownika. Informacje o zawiadomieniach do prokuratury uzyskane
z sądów zostały także skonfrontowane z informacjami uzyskanymi w tym przedmiocie z prokuratur rejonowych objętych monitoringiem.
W ramach prowadzonego monitoringu poddaliśmy analizie informacje uzyskane z 68 sądów
rejonowych, co stanowi 72% sądów, w których istnieją wydziały pracy lub pracy i ubezpieczeń
społecznych. W sądach tych w latach 2004-2007 zapadło łącznie 295 orzeczeń stwierdzających,
że zdarzenie było wypadkiem przy pracy oraz 261 orzeczeń, iż nie był to wypadek przy pracy.
W tym samym okresie wskutek wywiedzionych apelacji zmieniono łącznie 157 orzeczeń, z cze-
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go 57 stwierdzało, że zdarzenie - wbrew wyrokowi sądu rejonowego - jednak nie jest wypadkiem, zaś 100, że jednak jest to wypadek przy pracy. Powyższa struktura apelacji może skłaniać
do wniosku, że sądy rejonowe częściej orzekają błędnie na niekorzyść ofiar wypadków, niż na
ich korzyść.
Zebrane dane pozwalają też wnioskować, iż sądy pracy nie wykonują ustawowego obowiązku
zawiadamiania organów ścigania o możliwości zaistnienia przestępstwa. Na 295 orzeczeń sądów rejonowych stwierdzających, że zdarzenie było wypadkiem przy pracy, żaden z badanych
sądów nie skierował zawiadomienia do prokuratury. Sądy te nie kierowały też żadnych wniosków zmierzających do ukarania pracodawców przez sąd grodzki.
Z danych uzyskanych od prokuratur rejonowych wynika natomiast, że w badanym okresie z sądów pracy napłynęło do prokuratury w skali kraju tylko 1 zawiadomienie dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa z Art. 221 kodeksu karnego. Prokuratura odnotowała ponadto
2 zawiadomienia złożone przez sądy pracy, dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa
z Art. 220 kk.
Powyższe wyniki wydają się niepokojące w kontekście charakteru badanych postępowań sądowych. Trudno bowiem założyć, że w postępowaniach ustalających faktyczne okoliczności
wypadku, w których orzeczenie jest pozytywne dla poszkodowanego pracownika nie doszło
do podania przez pracodawcę niezgodnych z prawdą informacji o wypadku, a więc do wykroczenia, o którym mowa w Art. 283 kodeksu pracy lub też przestępstwa fałszu intelektualnego,
o którym mowa w Art. 271 kk. Niemniej stwierdzić należy, iż ostateczne formułowanie wniosków w tej kwestii nie jest możliwe w ramach badań ilościowych. Możliwe byłoby jedynie dopiero po przeprowadzeniu badania jakościowego, tj. po reprezentatywnej analizie akt sądowych
dotyczących tego typu spraw.
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Państwowa Inspekcja Pracy
a wypadki przy pracy w Polsce
Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym ustawowo do sprawowania nadzoru nad warunkami pracy. Inspektorzy pracy mają prawo i obowiązek badać okoliczności wypadków przy pracy,
dysponują również szeregiem środków dyscyplinujących pracodawców, którzy naruszają przepisy
prawa pracy i bhp. Na mocy wewnętrznych zarządzeń Głównego Inspektora Pracy inspektorzy biorą udział w badaniu okoliczności i przyczyn wszystkich wypadków ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych5.

Wyniki monitoringu Państwowej Inspekcji Pracy
Przedmiotem naszego badania w odniesieniu do PIP było sprawdzenie czy wszystkie Okręgowe
Inspektoraty Pracy mają stosowne procedury uszczegóławiające zasady badania wypadków przy
pracy oraz czy faktycznie ilość badanych wypadków ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych odpowiada
100% tego typu wypadków w Polsce. W tym celu porównaliśmy dane Głównego Urzędu Statystycznego o wypadkach przy pracy z danymi ze sprawozdań Głównego Inspektora Pracy z działalności
inspekcji w poszczególnych latach. Ponadto przeanalizowaliśmy także informacje GIP o przyczynach
zbadanych wypadków i o podjętych przez inspektorów działaniach w związku z poczynionymi przez
nich ustaleniami. Analizowane dane i informacje są reprezentatywne dla całego kraju.
Analiza zebranych danych wskazuje, że wszystkie inspektoraty pracy dysponują procedurami określającymi organizację badania przez inspektorów pracy zgłaszanych do inspekcji wypadków przy
pracy. Zestawienie danych statystycznych GUS dotyczących wypadków ciężkich i śmiertelnych z informacjami PIP o ilości zbadanych przez inspektorów tego typu wypadków wskazuje, że Państwowa
Inspekcja Pracy faktycznie uczestniczy w badaniu przyczyn i okoliczności wszystkich tego typu zdarzeń w Polsce. Odnośne dane znajdują się w Tabeli 2.
Tabela 2. Ciężkie i śmiertelne wypadki przy pracy w latach 2004-2007 (Źródło: opracowanie własne)

Ilość wypadków wg danych
GUS
ciężkie
śmiertelne
2004

1029

Wypadki zbadane przez PIP
ciężkie

śmiertelne

490

1050

547

2005

960

470

1029

549

2006

987

493

995

521

2007

975

479

1085

593

Źródło: opracowanie własne

Z powyższego wynika, że wypadków zbadanych przez PIP jest więcej niż wszystkich wypadków śmiertelnych i ciężkich wykazanych w statystykach GUS. Może to wynikać z faktu, iż statystyki GUS sporządzane są na podstawie karty wypadku nadesłanej przez pracodawcę, a więc być może nie wszystkie
wypadki zostały do GUS zgłoszone.
5)

W latach 2005-2008 na podstawie Zarządzenia Głównego Inspektora Pracy nr 30/05, a od 1 lipca 2008 roku na podstawie
zarządzenia nr 23/2008 w sprawie zasad badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz kontroli stosowania
przez pracodawców środków zapobiegających tym wypadkom.
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Jednakże Inspekcja rzadko wykonuje ustawowy obowiązek zawiadamiania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (Art. 304 § 2. kpk) w odniesieniu do wypadków przy pracy Dla przykładu w 2006r. PIP ujawniła 886 wypadków przy pracy spowodowanych niewłaściwą organizacją
pracy. Należy też zauważyć, że 63% badanych przez PIP wypadków miało skutek śmiertelny lub
ciężki. Zestawienie tych dwóch faktów wskazuje, że w 2006 roku nawet w kilkuset przypadkach
możemy mieć do czynienia z przestępstwem z Art. 220 kk. Po przeanalizowaniu okoliczności
i przyczyn wypadków w 2006 roku inspektorzy pracy wydali 2933 decyzje, a w wystąpieniach
skierowali 3249 wniosków o usunięcie naruszeń prawa. Ponadto, w związku ze stwierdzeniem
1928 wykroczeń przeciw prawom pracowniczym w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy
nałożyli 959 mandatów karnych na łączną kwotę 742 tys. zł. Skierowali także 124 wnioski do
sądów grodzkich o ukaranie osób winnych popełnienia wykroczeń. W 26 sprawach inspektorzy
zawiadomili prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
Podobna sytuacja miała miejsce w roku 2007. W wyniku kontroli, których celem było badanie
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, inspektorzy pracy wydali łącznie 3 332 decyzje, w tym 416 wstrzymania prac – w związku z występowaniem bezpośrednich zagrożeń dla
zdrowia i życia pracowników. Inspektorzy skierowali ponadto – w 1 237 wystąpieniach pokontrolnych – łącznie 3 569 wniosków, zalecając usunięcie stwierdzonych naruszeń prawa, w tym
dotyczących uchybień mających wpływ na zaistnienie badanych wypadków. W związku z ujawnieniem wykroczeń przeciwko prawom pracownika, inspektorzy nałożyli na 1 039 osób mandaty karne na łączną kwotę 1,12 mln zł. Zatem średnia wartość mandatu wyniosła niewiele ponad
1000 zł. I choć jest to nieco więcej niż w roku 2006, nadal wysokość nakładanych mandatów
odpowiada minimalnej granicy grzywny za wykroczenia o których mowa w Art. 283 kodeksu
pracy. Inspektorzy skierowali w 2007 roku także 210 wniosków do sądów grodzkich o ukaranie
winnych popełnienia wykroczeń. W 35 przypadkach inspektorzy zawiadomili organy prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową.
Przytoczone dysproporcje między ilością stwierdzonych przypadków ujawnienia bezpośredniego, realnego niebezpieczeństwa sprowadzonego na pracowników (decyzje o wstrzymaniu pracy zakładu) w zestawieniu z ilością zawiadomień do prokuratury budzą zdziwienie w kontekście
ustawowego obowiązku niezwłocznego zawiadomienia prokuratora lub Policji przez instytucję
państwową, która w związku ze swą działalnością dowiedziała się o popełnieniu przestępstwa
ściganego z urzędu. Należy tu pokreślić, iż obowiązek ten ma charakter bezwzględnie obligatoryjny, nieżalenie od innych działań podejmowanych przez inspektorów.
Należy zatem stwierdzić, iż Państwowa Inspekcja Pracy w tym zakresie jest nierzetelna wobec
ofiar wypadków przy pracy i nie wykonuje wszystkich ciążących na niej z mocy prawa obowiązków. Niezależnie od tego, iż doświadczenia PIP w przypadkach, w których zawiadamia prokuraturę nie są najlepsze (brak reakcji, odmowy wszczęcia, umorzenia powodujące niską skuteczność tych zawiadomień) zgodnie z prawem PIP powinien obowiązek ten wykonywać, gdyż jest
to w naszej opinii jeden z elementów prewencyjnych. Obecnie bowiem pracodawcy lekceważący prawo mogą się czuć właściwie bezkarni, a ofiary wypadków pokrzywdzone podwójnie.
Warto jednak odnotować także, że ilość zawiadomień – choć niewielka – to jednak rośnie, co
może świadczyć o znikomej wprawdzie, ale jednak poprawie w tym obszarze.
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Zakład Ubezpieczeń Społecznych
a wypadki przy pracy w Polsce
Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest organem odpowiedzialnym za wypłatę jednorazowych
odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy oraz innych świadczeń związanych z wypadkami
przy pracy i chorobami zawodowymi, np. rent. Realizacja tych obowiązków przez ZUS obejmuje
także orzekanie o stopniu uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku. Postępowanie
w sprawie świadczeń z tytułu wypadków przy pracy kończy się wydaniem przez ZUS decyzji
stwierdzającej czy w opinii ZUS świadczenia się należą, a jeśli tak to w jakiej wysokości. Decyzje
te są zaskarżalne do sądu ubezpieczeń społecznych.

Wyniki monitoringu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Przeprowadzone przez nas badania sądów pracy i ubezpieczeń społecznych pozwoliły na
wstępną ocenę rzetelności ZUS pod względem jakości wydawanych decyzji w przedmiocie prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego oraz wysokości tych świadczeń.
Z uzyskanych przez nas danych wynika, że w okresie 2004-2007, zaskarżono łącznie 14 626
przedmiotowych decyzji zakładu ubezpieczeń społecznych. Prowadzone w sądach statystyki
nie pozwalają niestety stwierdzić co było przedmiotem zaskarżenia – czy odmowa związana
z nieuznaniem przez ZUS zdarzenia za wypadek przy pracy zaistniały w warunkach niepozbawiających prawa do świadczeń, czy też kwestionowano np. wysokość przyznanych świadczeń.
W ramach prowadzonych postępowań sądowych wśród wspomnianych 14 626 decyzji ZUS
sądy uchyliły 5 585 decyzji, zaś 8 345 utrzymały w mocy. Spośród tych orzeczeń, w toku apelacji
w drugiej instancji uchylono 270 orzeczeń korzystnych dla ZUS i 262 wyroki niekorzystne dla
ZUS. Z powyższego wynika, że sądy znacznie częściej przyznają rację Zakładowi Ubezpieczeń
Społecznych niż poszkodowanym. Analizując ten trend w czasie należy zauważyć, iż w latach
2004-2007 trend ten się zmienia. Graficzna prezentacja tego zjawiska została przedstawiona na
Wykresie 7.
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Wykres 7. Decyzje ZUS w przedmiocie świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego
podtrzymane i uchylone w postępowaniu sądowym w I instancji w latach 2004-2007.
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Źródło: opracowanie własne

Powyższy wykres wskazuje dwie ważne kwestie z punktu widzenia badania rzetelności postępowania ZUS wobec ofiar wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Po pierwsze spada
liczba zaskarżeń ogółem, co oznacza, że poszkodowani rzadziej nie zgadzają się z treścią otrzymanej decyzji lub przynajmniej nie są skłonni procesować się o to. Wniosek ten wynika z faktu,
że liczba wypadków przy pracy w Polsce waha się w dużo mniejszych granicach i to zarówno
w górę jak i w dół. Może to świadczyć o ogólnej poprawie jakości decyzji wydawanych przez
ZUS, a więc o sukcesywnej poprawie rzetelności Zakładu w kontaktach z ofiarami wypadków
przy pracy.
Druga istotna informacja dotyczy stosunku decyzji uchylonych do podtrzymanych. W tej kwestii obserwujemy zmniejszanie dysproporcji między trendami, co wskazuje, że wprawdzie ubezpieczeni rzadziej wnoszą sprawy do sądu, jednak w tych przypadkach w których wnoszą, coraz
częściej mają rację, a zatem nadal jeszcze istnieje pole do poprawy jakości w ZUS co do meritum
decyzji. Dla ofiar wypadków jest to o tyle istotne, iż – szczególnie w wypadkach ciężkich – odszkodowanie jednorazowe i podwyższona renta mają istotny wpływ na możliwości egzystencjalne i rehabilitacyjne poszkodowanego w wypadku, a konieczność procesowania się, często
czasochłonna, pozbawia ofiary wypadków możliwości terminowego korzystania z należnych im
świadczeń odszkodowawczych, co niekiedy nie pozostaje bez wpływu na rezultaty rehabilitacji.
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Wnioski i rekomendacje
Przeprowadzony monitoring pozwala stwierdzić, że badane instytucje publiczne nie są do końca rzetelne w postępowaniu wobec ofiar wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W szczególności instytucje te nie wykonują ciążącego na nich z mocy prawa obowiązku powiadamiania
organów ścigania o nieprawidłowościach ujawnionych w toku wykonywania przez te instytucje
czynności urzędowych. W szczególności dotyczy to sądów pracy oraz Państwowej Inspekcji
pracy, które mimo ujawnienia prawdopodobnego poświadczenia nieprawdy w dokumentacji
lub naruszenia przepisów bhp niejednokrotnie skutkującego wystąpieniem wypadku przy pracy nie informują o tym Policji ani prokuratury. Niezależnie od tego, że PIP bardzo rzetelnie wykonuje obowiązek badania przyczyn i okoliczności wypadków śmiertelnych i ciężkich, z punktu
widzenia ofiar takich wypadków przynosi to niewielki pożytek, bowiem w przeważającej większości spraw muszą same zawiadamiać prokuraturę co dla osoby z ciężkim uszczerbkiem na
zdrowiu jest często doświadczeniem ponad siły.
Nierzetelność w zakresie ujawniania i ścigania patologii związanych z ukrywaniem wypadków
przez pracodawców jest także udziałem prokuratury, która w przypadku stwierdzenia, że badana sprawa w opinii prokuratury nie jest przestępstwem, nie wykonuje jakichkolwiek czynności
zmierzających do wyciągnięcia wobec sprawców konsekwencji na podstawie kodeksu wykroczeń.
Wydaje się też, że brak przepływu informacji między badanymi instytucjami przyczynia się do
poczucia bezkarności pracodawców, niemniej aby w pełni to ocenić konieczne jest – poza badaniem ilościowym – także badanie jakościowe akt, zarówno prokuratorskich, jak i sądowych.

Rekomendacje dla działań rzeczniczych
1. Należy nadal prowadzić monitoring, rozszerzając go o sądy karne wszystkich instancji oraz
o badanie jakościowe akt spraw umarzanych w postępowaniach przygotowawczych oraz
akt spraw sądowych karnych, w których następuje uniewinnienie, a ponadto akt spraw
z zakresu prawa pracy w których sądy stwierdzają, że zdarzenie było wypadkiem przy pracy. Takie badania pozwolą uzyskać pełniejszy obraz rzetelności postępowania organów
i instytucji państwowych w ujawnianiu i zapobieganiu wypadkom przy pracy.
2. Należy prowadzić kampanię na rzecz poprawy współpracy PIP, prokuratury i wymiaru
sprawiedliwości w zakresie ujawniania i ograniczania patologii związanych z wypadkami
przy pracy, w tym również poprzez skuteczniejsze (tj. przede wszystkim powszechniejsze
i szybsze) karanie sprawców wykroczeń i przestępstw związanych z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi
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3. Należy prowadzić kampanię informacyjno-edukacyjną na rzecz propagowania rzetelnego wykonywania obowiązków wynikających z Art. 304 kpk w postępowaniach sądowych
i kontrolach PIP związanych z wypadkami przy pracy jako istotnego elementu sprawowania nadzoru państwowego nad warunkami pracy.
4. Należy prowadzić kampanię informacyjno-edukacyjną na rzecz wymiany wiedzy i poprawy świadomości PIP i sądów pracy w zakresie prawa karnego, zaś organów ścigania w zakresie prawa pracy i bhp.
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