Zmarła Oksana K. - pracownica z Ukrainy, której polski
producent warzyw nie udzielił pomocy
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Oksana K., Ukrainka, której pracodawca Jędrzej C., nie udzielił pomocy. Kiedy kobieta
doznała wylewu, pracodawca zwlekał z wezwaniem pogotowia, a potem wywiózł ją z
mieszkania pracowniczego do pobliskiej miejscowości i porzucił na przystanku
autobusowym.
O śmierci kobiety poinformowali w poniedziałek w mediach społecznościowych jej siostra i b. konsul
honorowy Ukrainy w Wielkopolsce - Witold Horowski.
"W grudniu 2018 roku, po wielu miesiącach trudnej rehabilitacji, odwieźliśmy ją do rodzinnej wsi
koło Turki, tuż przy polskiej granicy. Jej stan ogólny był dobry, ale nie odzyskała sprawności
pozwalającej na samodzielne życie. Przed dwoma tygodniami kontaktowałem się z Panią Natalią
(siostrą Oksany K.), otrzymałem informację, że Pani Oksana przebywa w dalszym ciągu w domu
rodzinnym. Bardzo mi przykro. Wieczna pamięć!" – napisał Horowski.
Jędrzej C. to producent warzyw, który działalność prowadził w Środzie Wielkopolskiej. Dostarczał
swoje produkty m.in. do sieci sklepów Lidl, występował w jednym ze spotów promujących Ryneczek
Lidla. Po wydarzeniach związanych z nielegalnym zatrudnianiem pracowników i chorobą Oksany K.
sieć zdecydowała się wycofać reklamy z jego wizerunkiem.
Przypomnijmy, w styczniu 2018 r. jedna z pracownic zakładu Jędrzeja C., pochodząca z Ukrainy
Oksana K., źle się poczuła. Pomimo próśb jej siostry, zamiast do szpitala zawiózł obydwie kobiety na
przystanek autobusowy i tam je pozostawił. Zadzwonił na numer alarmowy i powiedział

dyspozytorowi, że znalazł na przystanku pijaną kobietę. Na miejsce przyjechała policja, która
wezwała do poszkodowanej pogotowie.
W wyniku wszczętej kontroli okazało się, że w zakładach nielegalnie pracowało 8 Ukraińców.
Ponadto w firmie doszło do szeregu zaniedbań związanych z bezpieczeństwem pracy i warunkami
zatrudnienia. Łącznie Państwowa Inspekcja Pracy wydała po kontroli 27 decyzji.
Proces w tej sprawie nie zakończył się. Ponowny proces Jędrzeja C. ruszył pod koniec grudnia 2019
r. Oskarżony przyznał się do stawianych mu zarzutów i za pośrednictwem obrońcy złożył wniosek o
dobrowolne poddanie się karze. Wniósł o karę grzywny w wysokości 2 tys. zł za przestępstwa
dotyczące zatrudniania pracowników bez zachowania procedur, zaś w odniesieniu do zarzutu
związanego z nieudzieleniem pomocy Oksanie K. – o karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z
warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat.
Prokuratur wniósł o odroczenie rozprawy w celu uzgodnienia tej kwestii z przełożonymi. Wyrok w tej
sprawie powinien zapaść pod koniec lutego przyszłego roku.
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