ASPEKTY PRACY BIEGăEGO SÆDOWEGO

Niezabezpieczony
pomost
przyczynö 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.

S

pawacz wykonuje swoje obowiÇzki w róĽnych punktach zakăadu. CzÛsto musi
dojĜÉ do miejsca swojej pracy. W opisanym zdarzeniu spawacz nie doszedă

na stanowisko pracy, co powinno stanowiÉ przestrogÛ dla tych, którzy bagatelizujÇ niektóre na pozór banalne czynnoĜci zawodowe, sÇdzÇc, Ľe nie
sÇ obarczone Ľadnym zagroĽeniem. Przykăad pokazuje, Ľe brak komunikacji pomiÛdzy osobami
odpowiedzialnymi moĽe doprowadziÉ do zdarzenia wypadkowego.

Analiza
Spawacz to osoba wykonujÇca prace spawalnicze,
mgr Andrzej Dziedzic
ekspert ds. BHP certyࢉkowany przez CIOP – PIB,
wăaĜciciel Biura Doradczo-Usăugowego BHP w DÇbrowie Tarnowskiej,
wpisany na listÛ biegăych sÇdowych Prezesa SÇdu OkrÛgowego
w Tarnowie
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tj. ăÇczenie elementów stalowych, metalowych i innych róĽnymi technikami spawania. Pracownik
zatrudniony na stanowisku spawacza musi mieÉ
kwaliࢉkacje do tej pracy. Prace spawalnicze naleĽÇ do prac niebezpiecznych pod wzglÛdem po-
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Ľarowym i niezaleĽnie od tego, ile trwajÇ, muszÇ
byÉ prowadzone w oparciu o konkretne zasady.
Czasami prace spawalnicze bÛdÇ mogăy byÉ zaliczone nawet do szczególnie niebezpiecznych, np.
w miejscach sÇsiadujÇcych z magazynami produktów ăatwopalnych albo prowadzone w zamkniÛtych
przestrzeniach lub zbiornikach itp.
Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciÇĽliwe
wystÛpujÇce podczas spawania elektrycznego
1. Nieprawidăowe oĜwietlenie
2. Haăas
3. PoraĽenie prÇdem elektrycznym

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.

4. Pole elektromagnetyczne
5. Promieniowanie jonizacyjne, widzialne
6. Promieniowanie ultraࢉoletowe, podczerwone

8. Stosowanie wentylacji ogólnej

7. Pyăy i gazy spawalnicze w zaleĽnoĜci od rodzaju

9. Stosowanie wentylacji miejscowej

spawanego materiaău i uĽywanych elektrod
(tlenki: azotu, manganu, tytanu, wÛgla, krze-

Zabezpieczenia spawacza

mionka) – pylica spawaczy elektrycznych

1. Wentylacja ogólna

8. Wymuszona pozycja ciaăa

2. Wentylacja miejscowa – urzÇdzenia (odsysajÇce
poăÇczone z oprzyrzÇdowaniem – palniki stoso-

Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciÇĽliwe

wane w procesach MIG i MAG, ssawy poăÇczone

wystÛpujÇce podczas spawania gazowego

z tarczami ochronnymi, kabiny spawalnicze,

1. Czynniki powodujÇce oparzenie (gorÇce od-

ruszt i otwory odsysajÇce w stole spawalniczym,

pryski metalu, păomieą acetylenowo-tlenowy,

stóă z odsysaniem mieszanym, ruchome ssawy

rozgrzane przedmioty spawane itp.)

ustawiane w dowolnym poăoĽeniu, ssawki nie-

2. Nieprawidăowe oĜwietlenie
3. Haăas
4. Upadek spawanych elementów na nogi
5. Promieniowanie optyczne (podczerwone, nadࢉoletowe, widzialne)
6. Pyăy zawierajÇce krzemionkÛ
7. ZwiÇzki chemiczne (róĽne gazy, jak tlenki azotu,
tlenek wÛgla oraz znaczne iloĜci pyău)
8. Wybuch gazów palnych
9. Wymuszona pozycja ciaăa

ruchome)
3. RÛkawice chroniÇce przed ostrymi, chropowatymi, szorstkimi i gorÇcymi elementami – rÛkawice spawalnicze
4. Ochrony oczu (okulary ochronne z róĽnymi ࢉltrami w zaleĽnoĜci od wydatku acetylenu)
5. Ochrony wăosów (beret, czapka)
6. Osăony tuăowia (skórzany fartuch spawalniczy)
7. Ochrony nóg (trzewiki z bezpiecznÇ sprzÇczkÇ
ze skóry termoodpornej, getry termoodporne)
8. Ochrony dróg oddechowych

Sposoby ochrony przed zagroĽeniami

9. Ochrony săuchu (wkăadki przeciwhaăasowe)

1. Posiadanie znajomoĜci instrukcji bezpiecznej
pracy obsăugiwanych urzÇdzeą

Praca na wysokości

2. Stosowanie sprawnych i wăaĜciwych narzÛdzi

Prace na wysokoĜci naleĽÇ do prac szczególnie

3. Stosowanie wăaĜciwego oĜwietlenia stanowiska

niebezpiecznych, upadek z wysokoĜci jest bar-

pracy, zgodnie z przepisami

dzo czÛstÇ przyczynÇ wypadków, na ogóă ciÛĽkich

4. Dopuszczanie do pracy tylko pracowników o od-

lub Ĝmiertelnych. Dlatego muszÇ byÉ zachowane

powiednich kwaliࢉkacjach, stanie zdrowia

wyjÇtkowe Ĝrodki ostroĽnoĜci z uwagi na duĽy

5. Dopuszczanie do pracy pracowników przeszko-

stopieą zagroĽenia zdrowia i Ľycia pracowników.

lonych w zakresie bezpiecznych metod pracy

PracÇ na wysokoĜci w rozumieniu § 105 ust. 1 Roz-

6. Stosowanie wymaganych Ĝrodków ochron in-

porzÇdzenia Ministra Pracy ibPolityki Socjalnej zbdnia

dywidualnych, butów i ubrania ochronnego

26bwrzeĜnia 1997 r.bwbsprawie ogólnych przepisów

7. Stosowanie zasad bezpiecznej pracy na stano-

bezpieczeąstwa ibhigieny pracy jest praca wykony-

wisku spawacza elektrycznego i gazowego

wana na powierzchni znajdujÇcej siÛ na wyso-
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koĜci co najmniej 1,0 m nad poziomem podăogi

w otwór păyty wiaduktu pomiÛdzy poprzecznicami

lub ziemi.

XX i YY w segmencie ZZ o wymiarach 3 x 5 m i spadă

Na powierzchniach wzniesionych na wysokoĜÉ

z wysokoĜci ok. 5 m na podăoĽe z piasku.

powyĽej 1,0 m nad poziomem podăogi lub ziemi,
na których w zwiÇzku z wykonywanÇ pracÇ mogÇ

Skutki wypadku

przebywaÉ pracownicy lub săuĽÇcych jako przejĜcia,

Zgon nastÇpiă w wyniku upadku z wysokoĜci. Obra-

powinny byÉ zainstalowane balustrady skăadajÇce

Ľenia, jakich doznaă Jan Kowalski na skutek upadku,

siÛ z porÛczy ochronnych umieszczonych na wy-

to: stăuczenie nosa, pÛkniÛcie ăuski koĜci skronio-

sokoĜci co najmniej 1,1 m i krawÛĽników o wy-

wej lewej, zăamanie Ľeber w linii przymostkowej

sokoĜci co najmniej 0,15 m. PomiÛdzy porÛczÇ

i pachowej przedniej prawej, w jamie opăucnej

i krawÛĽnikiem w poăowie wysokoĜci powinna byÉ

obecnoĜÉ 1000 ml păynnej krwi, worek osierdzio-

umieszczona poprzeczka lub przestrzeą ta powinna

wy rozerwany na Ĝcianie przedniej, serce w Ĝcianie

byÉ wypeăniona w sposób uniemoĽliwiajÇcy wypad-

przedniej prawej komory rozerwane na dă. 4 cm,

niÛcie osób. JeĽeli ze wzglÛdu na rodzaj i warunki

krÛgosăup – rozerwanie pomiÛdzy Th3 a Th4.

wykonywania prac na wysokoĜci zastosowanie tego
typu balustrad jest niemoĽliwe, naleĽy stosowaÉ

Pytania zadane przez organ procesowy

inne, skuteczne Ĝrodki ochrony pracowników przed

1. Czy sposób zabezpieczenia otworów technicz-

upadkiem z wysokoĜci, odpowiednie do rodzaju

nych w deskowaniu wiaduktu AA byă prawidăo-

i warunków wykonywania pracy. Prace na wyso-

wy i zgodny z przepisami BHP?

koĜci powinny byÉ organizowane i wykonywane

2. Kto byă osobÇ odpowiedzialnÇ za prawidăowe

w sposób niezmuszajÇcy pracownika do wychylania

zabezpieczenie tych otworów i zapewnienie

siÛ poza porÛcz balustrady lub obrys urzÇdzenia,

pracujÇcym na AA spawaczom warunków bez-

na którym stoi.

piecznej pracy?

Opis wypadku

Ad 1.

W 2013 r. Jan Kowalski rozpoczÇă pracÛ o godz. 6:00.

W celu lepszego zilustrowania samego zdarzenia

Po przebraniu siÛ w robocze ubranie i pobraniu

zostanÇ przytoczone istotne stwierdzenia Ĝwiad-

szpuli drutu spawalniczego (waga ok. 15 kg) w kar-

ków:

tonie udaă siÛ w kierunku wieĽy przy obiekcie AA,
gdzie miaă dokonaÉ spawania styku montaĽowego

ěwiadek 1

na wysokoĜci ok. 11 m (z w peăni zabezpieczonego

„Wtedy jak ja byăem ostatni raz przed wypadkiem,

pomostu, odebranego przez nadzór budowy). IdÇc

nie byăo tego otworu, przez który potem spadă pra-

do miejsca pracy, tj. do drabin wieĽy, musiaă przejĜÉ

cownik. Jak ja wtedy tam byăem, to ta podăoga byăa

păytÇ pomostu obok nieodeskowanego otworu.

peăna, tam nie byăo tego otworu, byăa zadekowana.

TrzymajÇc w rÛkach paczkÛ z drutem spawalniczym,

TaĜma w zupeănoĜci nie zabezpieczy otworu, ona

najprawdopodobniej potknÇă siÛ, poĜlizgnÇă albo

tylko zabezpiecza wizualnie, Ľe jest przeszkoda.

nie zauwaĽyă „dziury”, straciă równowagÛ i wpadă

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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byÉ zabezpieczony trwaăÇ barierÇ. Sama taĜma nie

taĜmÇ byăo to zabezpieczenie wyăÇcznie ostrzegaw-

speănia wymogu BHP.”

cze, a nie chroniÇce przed wypadkiem z wysokoĜci. Tak jak wynikaăo z umów o roboty budowlane

ěwiadek 2

z ramienia ࢉrmy GT, odpowiedzialny za BHP przy

„On nie szedă tÇ drogÇ, którÇ chodziă codziennie.

pracach spawalniczych byă pan M.M. On nie powi-

Bo z reguăy szedă od swojej budy innÇ drogÇ, któ-

nien dopuĜciÉ do pracy spawaczy z uwagi na brak

rÇ znaă […]. Tam po prostu byăa dziura. Nie wiem,

zabezpieczeą, nie byăo tej balustrady i spawacze

dlaczego tam nie byăo tych păyt. To miejsce nie byăo

tam nie powinni pracowaÉ. A z kolei, Ľeby ta ba-

kompletnie oznaczone. Nic tam nie byăo. ļadnej

lustrada tam siÛ pojawiăa, to odpowiedzialny z ra-

taĜmy, ogrodzenia, balustrad tablicy informacyj-

mienia ࢉrmy ST byă K.K.”

nej. Nic tam nie byăo. Panowaă wtedy póămrok […]
To miejsce, gdzie byăa ta dziura, to tam panuje póă-

Przepisy BHP

mrok. Lampy sÇ rozstawione moĽe 15 metrów

W zwiÇzku z powyĽszym naleĽy wziÇÉ pod uwa-

w jednÇ i drugÇ stronÛ od tej dziury”.

gÛ nastÛpujÇce przepisy BHP, które regulujÇ ww.
kwestie:

ěwiadek nr 3

• RozporzÇdzenie Ministrów Komunikacji oraz

„Ta dziura powinna byÉ zabezpieczona wczeĜniej

Administracji, Gospodarki Terenowej ibOchrony

sztywnym obarierowaniem, tylko Ľe sytuacja na bu-

ěrodowiska, zbdnia 10blutego 1977 r.bwbsprawie

dowie, brak pracowników, nieprowadzenie prac, jak-

bezpieczeąstwa ibhigieny pracy przy wykonywaniu

by nie wymagaăy zabezpieczenia sztywnego od razu.”

robót drogowych ibmostowych: § 94. W sprawach
nieuregulowanych w niniejszym rozdziale sto-

ěwiadek nr 4

suje siÛ odpowiednio:

„Ja na tym wiadukcie AA byăem dzieą wczeĜniej.

1. przy budowie, uĽytkowaniu i rozbiórce rusz-

Miaăem ĜwiadomoĜÉ tego, Ľe w deskowaniu

towaą oraz montaĽu konstrukcji – przepisy

sÇ otwory, widziaăem teĽ ich zabezpieczenia taĜmÇ

bezpieczeąstwa i higieny pracy przy wyko-

czerwono-biaăÇ. Wydaje mi siÛ, Ľe otwór powstaă

nywaniu robót budowlano-montaĽowych

po tym, jak stwierdzono, Ľe spaw w miejscu zda-

i rozbiórkowych,

rzenia jest wadliwy.”

2. przy spawaniu konstrukcji stalowych – przepisy bezpieczeąstwa i higieny pracy przy spa-

ěwiadek nr 5

waniu i ciÛciu metali.

„Ta dziura nie byăa zadeskowana od samego po-

• RozporzÇdzenie Ministra Pracy ibPolityki Socjal-

czÇtku, to jest od wrzeĜnia, ze wzglÛdu technolo-

nej zbdnia 26bwrzeĜnia 1997 r.bwbsprawie ogól-

gicznego, poniewaĽ najpierw trzeba wykonaÉ spaw,

nych przepisów bezpieczeąstwa ibhigieny pracy:

aby zadeskowaÉ, a spawy byăy w trakcie wykonywa-

§ 6. 1. Miejsca w zakăadzie pracy, w których wy-

nia przez ࢉrmÛ GT. TÛ dziurÛ zabezpieczali wszy-

stÛpujÇ zagroĽenia dla pracowników, powinny

scy pracownicy z BD. To byăo zabezpieczenie pod

byÉ oznakowane widocznymi barwami lub zna-

moim nadzorem oraz pod nadzorem kierowników

kami bezpieczeąstwa zgodnie z wymaganiami

K.K. i L.L. Kierownicy zawsze przed zjazdem robiÇ

okreĜlonymi w zaăÇczniku nr 1 do rozporzÇdze-

obchód, czy naleĽy jeszcze coĜ poprawiÉ, czy jest

nia i wbPolskich Normach.

dobrze. I nie mieli Ľadnych zastrzeĽeą co do zabez-

1. JeĽeli oznakowanie, o którym mowa w ust. 1,

pieczenia obiektu, bo tam jeszcze byăy inne dziury

nie jest wystarczajÇce do zapewnienia bez-

w ten sposób zabezpieczone. Odpowiedzialnymi

pieczeąstwa i ochrony zdrowia pracownika,

za to, aby na budowie i na tym obiekcie prace byăy

miejsca niebezpieczne powinny byÉ wyăÇczo-

zabezpieczone zgodnie z przepisami, sÇ ci dwaj kie-

ne z uĽytkowania poprzez ich odpowiednie

rownicy. My na budowie przewaĽnie zabezpieczamy

wygrodzenie lub w inny sposób.

taĜmami takie dziury czy otwory. Tam nie zostaăo

2. Otwory i zagăÛbienia powinny byÉ za-

to zabezpieczone na staăe, poniewaĽ spawacze tam

mkniÛte odpowiednimi pokrywami, a jeĽeli jest

spawali i im to przeszkadzaăo”.

to niemoĽliwe – wăaĜciwie ogrodzone i oznakowane.

ěwiadek nr 6

• RozporzÇdzenie Ministra Infrastruktury zb dnia

„Otwór ten nie byă zabezpieczony balustradami

6b lutego 2003 r.b wb sprawie bezpieczeąstwa

ochronnymi. Zabezpieczenie tego otworu tylko

ib higieny pracy podczas wykonywania robót
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budowlanych: § 133. 1. Osoby przebywajÇce

ne przede wszystkim Ĝrodki ochrony zbiorowej,

na stanowiskach pracy, znajdujÇce siÛ na wy-

szczególnie balustrady (porÛcz ochronna na wy-

sokoĜci co najmniej 1 m od poziomu podăogi

sokoĜci 1,1 m, deska krawÛĽnikowa o wysoko-

lub ziemi, powinny byÉ zabezpieczone przed

Ĝci 0,15 m i wolna przestrzeą pomiÛdzy nimi wy-

upadkiem z wysokoĜci w sposób, o którym

peăniona w sposób zabezpieczajÇcy pracowników

mowa w § 15 ust. 2.

przed upadkiem z wysokoĜci), siatki ochronne.

1. Przepis ust. 1 stosuje siÛ do przejĜÉ i dojĜÉ

Praca powinna byÉ zorganizowana w taki sposób,

do tych stanowisk oraz do klatek schodowych.

aby pracownik czuă siÛ bezpiecznie, tym bardziej,

§ 134. Otwory w stropach, na których pro-

Ľe Jan Kowalski przemieszczaă siÛ do swojego miej-

wadzone sÇ roboty lub do których moĽliwy

sca pracy ciÇgiem komunikacyjnym. „Nie byă zmu-

jest dostÛp ludzi, naleĽy zabezpieczyÉ przed

szony przechodziÉ w jakiejĜ bliskiej okolicy tego

moĽliwoĜciÇ wpadniÛcia lub ogrodziÉ balu-

otworu” (karta akt sprawy). Tym bardziej Ĝwiadczy

stradÇ, o której mowa w § 15 ust. 2. § 15. 1.

to o tym, Ľe wejĜcie w niezabezpieczony otwór

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek,

byăo przypadkowe, gdyĽ taĜmy ostrzegawcze byăy

usytuowane nad poziomem terenu powyĽej

niewystarczajÇce, aby powstrzymaÉ pracownika

1 m, zabezpiecza siÛ balustradÇ.

udajÇcego siÛ na swoje stanowisko pracy przed

2. Balustrada, o której mowa w ust. 1, skăada siÛ z deski krawÛĽnikowej o wysoko-

wejĜciem w strefÛ niebezpiecznÇ, a tym samym
uchroniÉ go przed upadkiem.

Ĝci 0,15 m i porÛczy ochronnej umieszczonej
na wysokoĜci 1,1 m. WolnÇ przestrzeą pomiÛ-

Ad 2.

dzy deskÇ krawÛĽnikowÇ a porÛczÇ wypeănia

Zdaniem biegăego, przed dopuszczeniem pracow-

siÛ w sposób zabezpieczajÇcy pracowników

ników do pracy na wysokoĜci, wyznaczeni pracow-

przed upadkiem z wysokoĜci.

nicy (kierownicy) odpowiedzialni za bezpieczeąstwo
pracy powinni sprawdziÉ, w jaki bezpieczny sposób

Upadek z wysokości

pracownicy majÇ jÇ wykonaÉ. Do obowiÇzków kie-

Jak wynika z przywoăanych zeznaą Ĝwiadków

rowników budowy naleĽy zorganizowanie procesu

(cytatów) wypadku z 2013 r., naleĽy stwierdziÉ,

budowy, tak aby nie doszăo do wypadku. W przy-

Ľe sposób zabezpieczenia krawÛdzi pola otwo-

padku stwierdzenia przez kierownika uchybieą

ru păyty wiaduktu pomiÛdzy poprzecznicami

w bezpieczeąstwie przy prowadzonych robotach,

XX i YY w segmencie ZZ o wymiarach 3 x 5 m wia-

kierownik ma prawo ĽÇdaÉ od innych podwykonaw-

duktu AA nie byă prawidăowy, wystarczajÇcy i zgod-

ców natychmiastowego zatrzymania prac na obiek-

ny z przepisami BHP. PoĜwiadcza to upadek Jana

cie do czasu ich usuniÛcia. Kierownik powinien mieÉ

Kowalskiego z wysokoĜci, ze skutkiem Ĝmiertel-

wiÛkszÇ ĜwiadomoĜÉ skutków nieprzestrzegania

nym. Jan Kowalski przemieszczaă siÛ w pobliĽu

przepisów, co daje podstawÛ do konsekwentnego

niezabezpieczonego otworu technologicznego,

pociÇgniÛcia go do odpowiedzialnoĜci za niere-

idÇc do swojego miejsca pracy. Panowaă wtedy póă-

agowanie i dopuszczanie moĽliwoĜci zaistnienia

mrok, a lampy byăy oddalone od tego miejsca o ok.

wypadku przy pracy. Kierownik odpowiada za przy-

15 m. Informacja o zagroĽeniach w postaci rozciÇ-

dzielony mu odcinek pracy oraz za kierowany przez

gniÛtych taĜm ostrzegawczych mogăa byÉ niewy-

niego zespóă osób. Kierownik (kadra kierownicza)

starczajÇca lub mogăo jej tam nie byÉ. Przyczynami

ma obowiÇzek tak organizowaÉ, przygotowywaÉ

wypadku zdaniem biegăego byăy:

i prowadziÉ prace, by zabezpieczyÉ pracowników

• brak zabezpieczenia krawÛdzi otworu păyty wia-

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodo-

duktu pomiÛdzy poprzecznicami XX i YY w seg-

wymi i innymi chorobami zwiÇzanymi z warunkami

mencie ZZ o wymiarach 3 x 5 m,

Ĝrodowiska pracy. Dotyczy to zwăaszcza prac trud-

• Ĝliska nawierzchnia spowodowana panujÇcymi
warunkami atmosferycznymi,

Dopuszczenie pracowników do prac na wyso-

• niedostateczna widocznoĜÉ,

koĜci bez stosownych zabezpieczeą, tj. zabez-

• brak wăaĜciwej koordynacji i nadzoru prac spa-

pieczenia otworu păyty wiaduktu pomiÛdzy po-

walniczych.
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nych i niebezpiecznych.

przecznicami XX i YY w segmencie ZZ o wymiarach

Wykonywane prace oraz inne czynnoĜci, jak np.

3 x 5 m, byăo realnym i rzeczywistym naraĽeniem

przemieszczanie siÛ po tymĽe wiadukcie, powinny

na niebezpieczeąstwo utraty Ľycia lub ciÛĽkie-

byÉ caăkowicie bezpieczne. Powinny byÉ stosowa-

go uszczerbku na zdrowiu przez pracowników
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ASPEKTY PRACY BIEGăEGO SÆDOWEGO
i obciÇĽa to solidarnie nadzór kierowniczy w osobach K.K. – kierownika robót montaĽowych oraz
M.M. – inĽyniera budowy, bezpoĜrednio koordynujÇcego prace spawalnicze. Kierownik jest obowiÇzany zapewniÉ systematyczne kontrole stanu
bezpieczeąstwa i higieny pracy, ze szczególnym
uwzglÛdnieniem organizacji procesów pracy,
stanu technicznego maszyn i innych urzÇdzeą
technicznych oraz ustaliÉ sposoby rejestracji nieprawidăowoĜci i metody ich usuwania. Przepis
§ 40 ust. 2 RozporzÇdzenia Ministra Pracy ibPolityki
Socjalnej zbdnia 26bwrzeĜnia 1997 r.bwbsprawie ogólnych przepisów bezpieczeąstwa ibhigieny pracy przewiduje zaĜ, Ľe w razie stwierdzenia bezpoĜredniego zagroĽenia dla Ľycia lub zdrowia pracowników
osoba kierujÇca pracownikami jest obowiÇzana
do niezwăocznego wstrzymania prac i podjÛcia
dziaăaą w celu usuniÛcia tego zagroĽenia.
Pracownik, któremu powierzono kierowanie pracÇ innych, jest zobowiÇzany do staăego czuwania
nad tym, aby praca podlegăych mu pracowników
byăa realizowana zgodnie z przepisami i zasadami
BHP. Wynika to z samej istoty funkcji kierowniczej,
co oznacza, Ľe dla celów odpowiedzialnoĜci takiego
pracownika nie jest konieczny dodatkowy zakres
czynnoĜci, poniewaĽ jego obowiÇzki w sprawach
BHP pochodzÇ bezpoĜrednio z przytoczonego
przepisu. W rozpatrywanym przypadku wăaĜnie

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.

takiego zachowania ze strony K.K. – kierownika
robót montaĽowych oraz M.M. – inĽyniera budowy
bezpoĜrednio koordynujÇcego pracami spawalni-

Aby doszăo do upadku z wysokoĜci przez nieza-

czymi – trudno jest siÛ doszukaÉ.

bezpieczony otwór păyty wiaduktu pomiÛdzy poprzecznicami XX i YY w segmencie ZZ wiaduktu AA,

Podsumowanie

wystarczyăa chwila nieuwagi pracownika (np. rozko-

Nie moĽna uznaÉ za băÛdne postÛpowanie Jana

jarzenie, poĜlizg, potkniÛcie) podczas jego dojĜcia

Kowalskiego (wejĜcia w strefÛ niebezpiecznÇ, tj.

ciÇgiem komunikacyjnym na swoje stanowisko

w niezabezpieczony otwór păyty wiaduktu pomiÛ-

pracy. Najlepszym sposobem bezpiecznego pro-

dzy poprzecznicami XX i YY w segmencie ZZ) oraz

wadzenia procesu budowlanego jest zarzÇdzanie

za raĽÇce niedbalstwo, które zachodzi wówczas,

bezpieczeąstwem pracy, czyli uwzglÛdnianie takich

gdy poszkodowany pracownik podejmuje dziaăa-

aspektów zwiÇzanych pracÇ jak:

nia z naruszeniem przepisów o ochronie zdrowia

• ustalenie zagroĽeą i moĽliwoĜci ich zlikwidowania,

i Ľycia, chociaĽ moĽe i powinien przewidzieÉ gro-

• zastosowanie odpowiednich Ĝrodków w celu

ĽÇce mu niebezpieczeąstwo, które zwykle wystÛpuje w danych okolicznoĜciach faktycznych, co dla
kaĽdego czăowieka o przeciÛtnej przezornoĜci jest

ochrony,
• kontrolowanie istniejÇcego stanu BHP oraz instruowanie pracowników w tym zakresie.

oczywiste, gdyĽ musi to byÉ przyczyna wyăÇczna.

W tym przypadku tego zabrakăo. Tolerowanie przez

Jak przedstawiono w opinii, przyczyna zaistniaăego

osoby sprawujÇce nadzór odstÛpstw od przepisów

wypadku leĽy przede wszystkim po stronie nadzo-

i zasad BHP oraz stosowanie niewăaĜciwej tech-

ru, gdyĽ on nie zadziaăaă prawidăowo, tj. nie zabez-

nologii (w tym przypadku dopuszczenie do pracy

pieczyă otworu păyty wiaduktu pomiÛdzy poprzecz-

Jana Kowalskiego bez stosownych zabezpieczeą)

nicami XX i YY w segmencie ZZ na wiadukcie AA

naleĽy przypisaÉ do organizacyjnych wad nadzoru

w dniu wypadku.

sprawowanego przez K.K. oraz M.M.
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