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Spawacz wykonuje swoje obowi zki w ró -
nych punktach zak adu. Cz sto musi 
doj  do miejsca swojej pracy. W opi-
sanym zdarzeniu spawacz nie doszed  

na stanowisko pracy, co powinno stanowi  prze-
strog  dla tych, którzy bagatelizuj  niektóre na po-
zór banalne czynno ci zawodowe, s dz c, e nie 
s  obarczone adnym zagro eniem. Przyk ad po-
kazuje, e brak komunikacji pomi dzy osobami 
odpowiedzialnymi mo e doprowadzi  do zdarze-
nia wypadkowego. 

Analiza 
Spawacz to osoba wykonuj ca prace spawalnicze, 
tj. czenie elementów stalowych, metalowych i in-
nych ró nymi technikami spawania. Pracownik 
zatrudniony na stanowisku spawacza musi mie  
kwali  kacje do tej pracy. Prace spawalnicze na-
le  do prac niebezpiecznych pod wzgl dem po-
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Niezabezpieczony 
pomost 
przyczyn  wypadku 
spawacza

Najlepszym sposobem bezpiecznego 
prowadzenia procesu budowlanego jest 
zarządzanie bezpieczeństwem pracy. 
W artykule autor opisuje wypadek 
spawacza, którego przyczyną było 
tolerowanie odstępstw od przepisów 
i zasad BHP przez osoby sprawujące nadzór.

 mgr Andrzej Dziedzic 

ekspert ds. BHP certy  kowany przez CIOP – PIB, 
w a ciciel Biura Doradczo-Us ugowego BHP w D browie Tarnowskiej, 
wpisany na list  bieg ych s dowych Prezesa S du Okr gowego 
w Tarnowie
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arowym i niezale nie od tego, ile trwaj , musz  
by  prowadzone w oparciu o konkretne zasady. 
Czasami prace spawalnicze b d  mog y by  zali-
czone nawet do szczególnie niebezpiecznych, np. 
w miejscach s siaduj cych z magazynami produk-
tów atwopalnych albo prowadzone w zamkni tych 
przestrzeniach lub zbiornikach itp. 

Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uci liwe 
wyst puj ce podczas spawania elektrycznego
 1.  Nieprawid owe o wietlenie
 2.  Ha as
 3.  Pora enie pr dem elektrycznym
 4.  Pole elektromagnetyczne
 5.  Promieniowanie jonizacyjne, widzialne
 6.  Promieniowanie ultra  oletowe, podczerwone
 7.  Py y i gazy spawalnicze w zale no ci od rodzaju 

spawanego materia u i u ywanych elektrod 
(tlenki: azotu, manganu, tytanu, w gla, krze-
mionka) – pylica spawaczy elektrycznych

 8.  Wymuszona pozycja cia a 

Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uci liwe 
wyst puj ce podczas spawania gazowego 
 1.  Czynniki powoduj ce oparzenie (gor ce od-

pryski metalu, p omie  acetylenowo-tlenowy, 
rozgrzane przedmioty spawane itp.)

 2.  Nieprawid owe o wietlenie
 3.  Ha as
 4.  Upadek spawanych elementów na nogi
 5.  Promieniowanie optyczne (podczerwone, nad-

 oletowe, widzialne)
 6.  Py y zawieraj ce krzemionk
 7.  Zwi zki chemiczne (ró ne gazy, jak tlenki azotu, 

tlenek w gla oraz znaczne ilo ci py u)
 8.  Wybuch gazów palnych
 9.  Wymuszona pozycja cia a

Sposoby ochrony przed zagro eniami
 1.  Posiadanie znajomo ci instrukcji bezpiecznej 

pracy obs ugiwanych urz dze
 2.  Stosowanie sprawnych i w a ciwych narz dzi
 3.  Stosowanie w a ciwego o wietlenia stanowiska 

pracy, zgodnie z przepisami
 4.  Dopuszczanie do pracy tylko pracowników o od-

powiednich kwali  kacjach, stanie zdrowia
 5.  Dopuszczanie do pracy pracowników przeszko-

lonych w zakresie bezpiecznych metod pracy
 6.  Stosowanie wymaganych rodków ochron in-

dywidualnych, butów i ubrania ochronnego
 7.  Stosowanie zasad bezpiecznej pracy na stano-

wisku spawacza elektrycznego i gazowego

 8.  Stosowanie wentylacji ogólnej
 9.  Stosowanie wentylacji miejscowej

Zabezpieczenia spawacza
 1.  Wentylacja ogólna
 2.  Wentylacja miejscowa – urz dzenia (odsysaj ce 

po czone z oprzyrz dowaniem – palniki stoso-
wane w procesach MIG i MAG, ssawy po czone 
z tarczami ochronnymi, kabiny spawalnicze, 
ruszt i otwory odsysaj ce w stole spawalniczym, 
stó  z odsysaniem mieszanym, ruchome ssawy 
ustawiane w dowolnym po o eniu, ssawki nie-
ruchome)

 3.  R kawice chroni ce przed ostrymi, chropowa-
tymi, szorstkimi i gor cymi elementami – r ka-
wice spawalnicze

 4.  Ochrony oczu (okulary ochronne z ró nymi  l-
trami w zale no ci od wydatku acetylenu)

 5.  Ochrony w osów (beret, czapka)
 6.  Os ony tu owia (skórzany fartuch spawalniczy)
 7.  Ochrony nóg (trzewiki z bezpieczn  sprz czk  

ze skóry termoodpornej, getry termoodporne)
 8.  Ochrony dróg oddechowych
 9.  Ochrony s uchu (wk adki przeciwha asowe)

Praca na wysokości  
Prace na wysoko ci nale  do prac szczególnie 
niebezpiecznych, upadek z wysoko ci jest bar-
dzo cz st  przyczyn  wypadków, na ogó  ci kich 
lub miertelnych. Dlatego musz  by  zachowane 
wyj tkowe rodki ostro no ci z uwagi na du y 
stopie  zagro enia zdrowia i ycia pracowników. 
Prac  na wysoko ci w rozumieniu § 105 ust. 1 Roz-
porz dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpiecze stwa i higieny pracy jest praca wykony-
wana na powierzchni znajduj cej si  na wyso-

Kierownik powinien mieć większą 
świadomość skutków nieprzestrzegania 
przepisów, co daje podstawę 
do konsekwentnego pociągnięcia 
go do odpowiedzialności 
za niereagowanie i dopuszczanie 
możliwości zaistnienia wypadku przy 
pracy.
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ko ci co najmniej 1,0 m nad poziomem pod ogi 
lub ziemi. 
Na powierzchniach wzniesionych na wysoko  
powy ej 1,0 m nad poziomem pod ogi lub ziemi, 
na których w zwi zku z wykonywan  prac  mog  
przebywa  pracownicy lub s u cych jako przej cia, 
powinny by  zainstalowane balustrady sk adaj ce 
si  z por czy ochronnych umieszczonych na wy-
soko ci co najmniej 1,1 m i kraw ników o wy-
soko ci co najmniej 0,15 m. Pomi dzy por cz  
i kraw nikiem w po owie wysoko ci powinna by  
umieszczona poprzeczka lub przestrze  ta powinna 
by  wype niona w sposób uniemo liwiaj cy wypad-
ni cie osób. Je eli ze wzgl du na rodzaj i warunki 
wykonywania prac na wysoko ci zastosowanie tego 
typu balustrad jest niemo liwe, nale y stosowa  
inne, skuteczne rodki ochrony pracowników przed 
upadkiem z wysoko ci, odpowiednie do rodzaju 
i warunków wykonywania pracy. Prace na wyso-
ko ci powinny by  organizowane i wykonywane 
w sposób niezmuszaj cy pracownika do wychylania 
si  poza por cz balustrady lub obrys urz dzenia, 
na którym stoi.

Opis wypadku  
W 2013 r. Jan Kowalski rozpocz  prac  o godz. 6:00. 
Po przebraniu si  w robocze ubranie i pobraniu 
szpuli drutu spawalniczego (waga ok. 15 kg) w kar-
tonie uda  si  w kierunku wie y przy obiekcie AA, 
gdzie mia  dokona  spawania styku monta owego 
na wysoko ci ok. 11 m (z w pe ni zabezpieczonego 
pomostu, odebranego przez nadzór budowy). Id c 
do miejsca pracy, tj. do drabin wie y, musia  przej  
p yt  pomostu obok nieodeskowanego otworu. 
Trzymaj c w r kach paczk  z drutem spawalniczym, 
najprawdopodobniej potkn  si , po lizgn  albo 
nie zauwa y  „dziury”, straci  równowag  i wpad  

w otwór p yty wiaduktu pomi dzy poprzecznicami 
XX i YY w segmencie ZZ o wymiarach 3 x 5 m i spad  
z wysoko ci ok. 5 m na pod o e z piasku. 

Skutki wypadku 
Zgon nast pi  w wyniku upadku z wysoko ci. Obra-
enia, jakich dozna  Jan Kowalski na skutek upadku, 

to: st uczenie nosa, p kni cie uski ko ci skronio-
wej lewej, z amanie eber w linii przymostkowej 
i pachowej przedniej prawej, w jamie op ucnej 
obecno  1000 ml p ynnej krwi, worek osierdzio-
wy rozerwany na cianie przedniej, serce w cianie 
przedniej prawej komory rozerwane na d . 4 cm, 
kr gos up – rozerwanie pomi dzy Th3 a Th4.

Pytania zadane przez organ procesowy
 1.  Czy sposób zabezpieczenia otworów technicz-

nych w deskowaniu wiaduktu AA by  prawid o-
wy i zgodny z przepisami BHP?

 2.  Kto by  osob  odpowiedzialn  za prawid owe 
zabezpieczenie tych otworów i zapewnienie 
pracuj cym na AA spawaczom warunków bez-
piecznej pracy?

Ad 1.
W celu lepszego zilustrowania samego zdarzenia 
zostan  przytoczone istotne stwierdzenia wiad-
ków:

wiadek 1
„Wtedy jak ja by em ostatni raz przed wypadkiem, 
nie by o tego otworu, przez który potem spad  pra-
cownik. Jak ja wtedy tam by em, to ta pod oga by a 
pe na, tam nie by o tego otworu, by a zadekowana. 
Ta ma w zupe no ci nie zabezpieczy otworu, ona 
tylko zabezpiecza wizualnie, e jest przeszkoda. 
Zgodnie z przepisami BHP taki otwór powinien 

WAŻNE
Podstawy prawne, które mają zastosowanie w omawianej sprawie:
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j.: Dz.U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

3. Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska, z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót drogowych i mostowych (Dz.U. nr 7, poz. 30).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).
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by  zabezpieczony trwa  barier . Sama ta ma nie 
spe nia wymogu BHP.” 

wiadek 2
„On nie szed  t  drog , któr  chodzi  codziennie. 
Bo z regu y szed  od swojej budy inn  drog , któ-
r  zna  […]. Tam po prostu by a dziura. Nie wiem, 
dlaczego tam nie by o tych p yt. To miejsce nie by o 
kompletnie oznaczone. Nic tam nie by o. adnej 
ta my, ogrodzenia, balustrad tablicy informacyj-
nej. Nic tam nie by o. Panowa  wtedy pó mrok […] 
To miejsce, gdzie by a ta dziura, to tam panuje pó -
mrok. Lampy s  rozstawione mo e 15 metrów 
w jedn  i drug  stron  od tej dziury”.

wiadek nr 3
„Ta dziura powinna by  zabezpieczona wcze niej 
sztywnym obarierowaniem, tylko e sytuacja na bu-
dowie, brak pracowników, nieprowadzenie prac, jak-
by nie wymaga y zabezpieczenia sztywnego od razu.”

wiadek nr 4
„Ja na tym wiadukcie AA by em dzie  wcze niej. 
Mia em wiadomo  tego, e w deskowaniu 
s  otwory, widzia em te  ich zabezpieczenia ta m  
czerwono-bia . Wydaje mi si , e otwór powsta  
po tym, jak stwierdzono, e spaw w miejscu zda-
rzenia jest wadliwy.”

wiadek nr 5
„Ta dziura nie by a zadeskowana od samego po-
cz tku, to jest od wrze nia, ze wzgl du technolo-
gicznego, poniewa  najpierw trzeba wykona  spaw, 
aby zadeskowa , a spawy by y w trakcie wykonywa-
nia przez  rm  GT. T  dziur  zabezpieczali wszy-
scy pracownicy z BD. To by o zabezpieczenie pod 
moim nadzorem oraz pod nadzorem kierowników 
K.K. i L.L. Kierownicy zawsze przed zjazdem robi  
obchód, czy nale y jeszcze co  poprawi , czy jest 
dobrze. I nie mieli adnych zastrze e  co do zabez-
pieczenia obiektu, bo tam jeszcze by y inne dziury 
w ten sposób zabezpieczone. Odpowiedzialnymi 
za to, aby na budowie i na tym obiekcie prace by y 
zabezpieczone zgodnie z przepisami, s  ci dwaj kie-
rownicy. My na budowie przewa nie zabezpieczamy 
ta mami takie dziury czy otwory. Tam nie zosta o 
to zabezpieczone na sta e, poniewa  spawacze tam 
spawali i im to przeszkadza o”.

wiadek nr 6
„Otwór ten nie by  zabezpieczony balustradami 
ochronnymi. Zabezpieczenie tego otworu tylko 

ta m  by o to zabezpieczenie wy cznie ostrzegaw-
cze, a nie chroni ce przed wypadkiem z wysoko-
ci. Tak jak wynika o z umów o roboty budowlane 

z ramienia  rmy GT, odpowiedzialny za BHP przy 
pracach spawalniczych by  pan M.M. On nie powi-
nien dopu ci  do pracy spawaczy z uwagi na brak 
zabezpiecze , nie by o tej balustrady i spawacze 
tam nie powinni pracowa . A z kolei, eby ta ba-
lustrada tam si  pojawi a, to odpowiedzialny z ra-
mienia  rmy ST by  K.K.”

Przepisy BHP  
W zwi zku z powy szym nale y wzi  pod uwa-
g  nast puj ce przepisy BHP, które reguluj  ww. 
kwestie:
• Rozporz dzenie Ministrów Komunikacji oraz 

Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 
rodowiska, z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie 

bezpiecze stwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót drogowych i mostowych: § 94. W sprawach 
nieuregulowanych w niniejszym rozdziale sto-
suje si  odpowiednio: 
1. przy budowie, u ytkowaniu i rozbiórce rusz-

towa  oraz monta u konstrukcji – przepisy 
bezpiecze stwa i higieny pracy przy wyko-
nywaniu robót budowlano-monta owych 
i rozbiórkowych, 

2. przy spawaniu konstrukcji stalowych – prze-
pisy bezpiecze stwa i higieny pracy przy spa-
waniu i ci ciu metali.

• Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjal-
nej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogól-
nych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy: 
§ 6. 1. Miejsca w zak adzie pracy, w których wy-
st puj  zagro enia dla pracowników, powinny 
by  oznakowane widocznymi barwami lub zna-
kami bezpiecze stwa zgodnie z wymaganiami 
okre lonymi w za czniku nr 1 do rozporz dze-
nia i w Polskich Normach. 
1. Je eli oznakowanie, o którym mowa w ust. 1, 

nie jest wystarczaj ce do zapewnienia bez-
piecze stwa i ochrony zdrowia pracownika, 
miejsca niebezpieczne powinny by  wy czo-
ne z u ytkowania poprzez ich odpowiednie 
wygrodzenie lub w inny sposób. 

2. Otwory i zag bienia powinny by  za-
mkni te odpowiednimi pokrywami, a je eli jest 
to niemo liwe – w a ciwie ogrodzone i ozna-
kowane.

• Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót 
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budowlanych: § 133. 1. Osoby przebywaj ce 
na stanowiskach pracy, znajduj ce si  na wy-
soko ci co najmniej 1 m od poziomu pod ogi 
lub ziemi, powinny by  zabezpieczone przed 
upadkiem z wysoko ci w sposób, o którym 
mowa w § 15 ust. 2. 
1. Przepis ust. 1 stosuje si  do przej  i doj  

do tych stanowisk oraz do klatek schodowych. 
§ 134. Otwory w stropach, na których pro-
wadzone s  roboty lub do których mo liwy 
jest dost p ludzi, nale y zabezpieczy  przed 
mo liwo ci  wpadni cia lub ogrodzi  balu-
strad , o której mowa w § 15 ust. 2. § 15. 1. 
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek, 
usytuowane nad poziomem terenu powy ej 
1 m, zabezpiecza si  balustrad . 

2. Balustrada, o której mowa w ust. 1, sk a-
da si  z deski kraw nikowej o wysoko-
ci 0,15 m i por czy ochronnej umieszczonej 

na wysoko ci 1,1 m. Woln  przestrze  pomi -
dzy desk  kraw nikow  a por cz  wype nia 
si  w sposób zabezpieczaj cy pracowników 
przed upadkiem z wysoko ci.

Upadek z wysokości  
Jak wynika z przywo anych zezna  wiadków 
(cytatów) wypadku z 2013 r., nale y stwierdzi , 
e sposób zabezpieczenia kraw dzi pola otwo-

ru p yty wiaduktu pomi dzy poprzecznicami 
XX i YY w segmencie ZZ o wymiarach 3 x 5 m wia-
duktu AA nie by  prawid owy, wystarczaj cy i zgod-
ny z przepisami BHP. Po wiadcza to upadek Jana 
Kowalskiego z wysoko ci, ze skutkiem miertel-
nym. Jan Kowalski przemieszcza  si  w pobli u 
niezabezpieczonego otworu technologicznego, 
id c do swojego miejsca pracy. Panowa  wtedy pó -
mrok, a lampy by y oddalone od tego miejsca o ok. 
15 m. Informacja o zagro eniach w postaci rozci -
gni tych ta m ostrzegawczych mog a by  niewy-
starczaj ca lub mog o jej tam nie by . Przyczynami 
wypadku zdaniem bieg ego by y:
• brak zabezpieczenia kraw dzi otworu p yty wia-

duktu pomi dzy poprzecznicami XX i YY w seg-
mencie ZZ o wymiarach 3 x 5 m,

• liska nawierzchnia spowodowana panuj cymi 
warunkami atmosferycznymi,

• niedostateczna widoczno ,
• brak w a ciwej koordynacji i nadzoru prac spa-

walniczych.
Wykonywane prace oraz inne czynno ci, jak np. 
przemieszczanie si  po tym e wiadukcie, powinny 
by  ca kowicie bezpieczne. Powinny by  stosowa-

ne przede wszystkim rodki ochrony zbiorowej, 
szczególnie balustrady (por cz ochronna na wy-
soko ci 1,1 m, deska kraw nikowa o wysoko-
ci 0,15 m i wolna przestrze  pomi dzy nimi wy-

pe niona w sposób zabezpieczaj cy pracowników 
przed upadkiem z wysoko ci), siatki ochronne. 
Praca powinna by  zorganizowana w taki sposób, 
aby pracownik czu  si  bezpiecznie, tym bardziej, 
e Jan Kowalski przemieszcza  si  do swojego miej-

sca pracy ci giem komunikacyjnym. „Nie by  zmu-
szony przechodzi  w jakiej  bliskiej okolicy tego 
otworu” (karta akt sprawy). Tym bardziej wiadczy 
to o tym, e wej cie w niezabezpieczony otwór 
by o przypadkowe, gdy  ta my ostrzegawcze by y 
niewystarczaj ce, aby powstrzyma  pracownika 
udaj cego si  na swoje stanowisko pracy przed 
wej ciem w stref  niebezpieczn , a tym samym 
uchroni  go przed upadkiem.

Ad 2.
Zdaniem bieg ego, przed dopuszczeniem pracow-
ników do pracy na wysoko ci, wyznaczeni pracow-
nicy (kierownicy) odpowiedzialni za bezpiecze stwo 
pracy powinni sprawdzi , w jaki bezpieczny sposób 
pracownicy maj  j  wykona . Do obowi zków kie-
rowników budowy nale y zorganizowanie procesu 
budowy, tak aby nie dosz o do wypadku. W przy-
padku stwierdzenia przez kierownika uchybie  
w bezpiecze stwie przy prowadzonych robotach, 
kierownik ma prawo da  od innych podwykonaw-
ców natychmiastowego zatrzymania prac na obiek-
cie do czasu ich usuni cia. Kierownik powinien mie  
wi ksz  wiadomo  skutków nieprzestrzegania 
przepisów, co daje podstaw  do konsekwentnego 
poci gni cia go do odpowiedzialno ci za niere-
agowanie i dopuszczanie mo liwo ci zaistnienia 
wypadku przy pracy. Kierownik odpowiada za przy-
dzielony mu odcinek pracy oraz za kierowany przez 
niego zespó  osób. Kierownik (kadra kierownicza) 
ma obowi zek tak organizowa , przygotowywa  
i prowadzi  prace, by zabezpieczy  pracowników 
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodo-
wymi i innymi chorobami zwi zanymi z warunkami 
rodowiska pracy. Dotyczy to zw aszcza prac trud-

nych i niebezpiecznych. 
Dopuszczenie pracowników do prac na wyso-
ko ci bez stosownych zabezpiecze , tj. zabez-
pieczenia otworu p yty wiaduktu pomi dzy po-
przecznicami XX i YY w segmencie ZZ o wymiarach 
3 x 5 m, by o realnym i rzeczywistym nara eniem 
na niebezpiecze stwo utraty ycia lub ci kie-
go uszczerbku na zdrowiu przez pracowników 
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WAŻNE
Zgodnie z art. 212 Kodeksu pracy osoba kierująca 
pracownikami jest obowiązana:
1. Organizować stanowiska pracy zgodnie 

z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 
pracy.

2. Dbać o sprawność środków ochrony 
indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie 
z przeznaczeniem. 

3. Organizować, przygotowywać i prowadzić prace, 
uwzględniając zabezpieczenie pracowników 
przed wypadkami przy pracy, chorobami 
zawodowymi i innymi chorobami związanymi 
z warunkami środowiska pracy. 

4. Dbać o bezpieczny i higieniczny stan 
pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, 
a także o sprawność środków ochrony zbiorowej 
i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

5. Egzekwować przestrzeganie przez pracowników 
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

6. Zapewniać wykonanie zaleceń lekarza 
sprawującego opiekę zdrowotną nad 
pracownikami.

i obci a to solidarnie nadzór kierowniczy w oso-
bach K.K. – kierownika robót monta owych oraz 
M.M. – in yniera budowy, bezpo rednio koordy-
nuj cego prace spawalnicze. Kierownik jest obo-
wi zany zapewni  systematyczne kontrole stanu 
bezpiecze stwa i higieny pracy, ze szczególnym 
uwzgl dnieniem organizacji procesów pracy, 
stanu technicznego maszyn i innych urz dze  
technicznych oraz ustali  sposoby rejestracji nie-
prawid owo ci i metody ich usuwania. Przepis 
§ 40 ust. 2 Rozporz dzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogól-
nych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy prze-
widuje za , e w razie stwierdzenia bezpo rednie-
go zagro enia dla ycia lub zdrowia pracowników 
osoba kieruj ca pracownikami jest obowi zana 
do niezw ocznego wstrzymania prac i podj cia 
dzia a  w celu usuni cia tego zagro enia. 
Pracownik, któremu powierzono kierowanie pra-
c  innych, jest zobowi zany do sta ego czuwania 
nad tym, aby praca podleg ych mu pracowników 
by a realizowana zgodnie z przepisami i zasadami 
BHP. Wynika to z samej istoty funkcji kierowniczej, 
co oznacza, e dla celów odpowiedzialno ci takiego 
pracownika nie jest konieczny dodatkowy zakres 
czynno ci, poniewa  jego obowi zki w sprawach 
BHP pochodz  bezpo rednio z przytoczonego 
przepisu. W rozpatrywanym przypadku w a nie 
takiego zachowania ze strony K.K. – kierownika 
robót monta owych oraz M.M. – in yniera budowy 
bezpo rednio koordynuj cego pracami spawalni-
czymi – trudno jest si  doszuka . 

Podsumowanie  
Nie mo na uzna  za b dne post powanie Jana 
Kowalskiego (wej cia w stref  niebezpieczn , tj. 
w niezabezpieczony otwór p yty wiaduktu pomi -
dzy poprzecznicami XX i YY w segmencie ZZ) oraz 
za ra ce niedbalstwo, które zachodzi wówczas, 
gdy poszkodowany pracownik podejmuje dzia a-
nia z naruszeniem przepisów o ochronie zdrowia 
i ycia, chocia  mo e i powinien przewidzie  gro-

ce mu niebezpiecze stwo, które zwykle wyst -
puje w danych okoliczno ciach faktycznych, co dla 
ka dego cz owieka o przeci tnej przezorno ci jest 
oczywiste, gdy  musi to by  przyczyna wy czna. 
Jak przedstawiono w opinii, przyczyna zaistnia ego 
wypadku le y przede wszystkim po stronie nadzo-
ru, gdy  on nie zadzia a  prawid owo, tj. nie zabez-
pieczy  otworu p yty wiaduktu pomi dzy poprzecz-
nicami XX i YY w segmencie ZZ na wiadukcie AA 
w dniu wypadku. 

Aby dosz o do upadku z wysoko ci przez nieza-
bezpieczony otwór p yty wiaduktu pomi dzy po-
przecznicami XX i YY w segmencie ZZ wiaduktu AA, 
wystarczy a chwila nieuwagi pracownika (np. rozko-
jarzenie, po lizg, potkni cie) podczas jego doj cia 
ci giem komunikacyjnym na swoje stanowisko 
pracy. Najlepszym sposobem bezpiecznego pro-
wadzenia procesu budowlanego jest zarz dzanie 
bezpiecze stwem pracy, czyli uwzgl dnianie takich 
aspektów zwi zanych prac  jak: 
• ustalenie zagro e  i mo liwo ci ich zlikwidowania, 
• zastosowanie odpowiednich rodków w celu 

ochrony, 
• kontrolowanie istniej cego stanu BHP oraz in-

struowanie pracowników w tym zakresie.
W tym przypadku tego zabrak o. Tolerowanie przez 
osoby sprawuj ce nadzór odst pstw od przepisów 
i zasad BHP oraz stosowanie niew a ciwej tech-
nologii (w tym przypadku dopuszczenie do pracy 
Jana Kowalskiego bez stosownych zabezpiecze ) 
nale y przypisa  do o rganizacyjnych wad nadzoru 
sprawowanego przez K.K. oraz M.M. 


