
Przykłady wypadków przy pracy w budownictwie zbadanych  

przez inspektorów pracy w roku 2019 

 

I. WYPADEK PRZY PRACY 

 
Kontrolowany zakład prowadził działalność gospodarczą w zakresie wykonywania robót 

budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 

(PKD4120Z). 

Kontrolę w zakładzie przeprowadzono w związku z wypadkiem przy pracy, który miał miejsce 

na placu budowy, podczas prac na rusztowaniu. Wypadkowi uległ pracownik, który upadł z 

wysokości około 3 m podczas przemieszczania się na rusztowaniu. 

 

Dane poszkodowanego. 

Poszkodowany: lat 44 wykonywał pracę w zakładzie na podstawie umowy o dzieło. 

Umowa dotyczyła przygotowania tynków do wykonania prac elewacyjnych na budynku. 

Poszkodowany posiadał obowiązujące orzeczenie lekarskie stwierdzające brak 

przeciwwskazań do pracy na stanowisku pracownik ogólnobudowlany oraz instruktaż 

stanowiskowy wchodzący w skład szkolenia wstępnego z zakresu bhp. 

Poszkodowany nie został zapoznany z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku pracownik 

ogólnobudowlany. 

 

Okoliczności wypadku przy pracy. 

W dniu wypadku poszkodowany wraz z pracodawcą i dwoma innymi pracownikami 

wykonywali prace budowlane przy elewacji budynku dwupiętrowego. Prace były 

wykonywane przy pomocy rusztowania systemowego metalowego „OMEGA II” 

rozstawionego wokół budynku i rusztowania niesystemowego metalowego ustawionego przy 

klatce schodowej budynku (nie ustalono producenta rusztowania). Około godziny 9.00 

poszkodowany prawdopodobnie wchodząc po konstrukcji rusztowania systemowego na jego 

pierwszy poziom stracił równowagę i spadł z wysokości około 3 m na betonową kostkę.  

Rusztowanie systemowe ustawione obok drzwi garażowych nie posiadało pionów 

komunikacyjnych prowadzących na pierwszy poziom rusztowania. 

W wyniku wypadku poszkodowany doznał urazu głowy. 



 

Widok na rusztowania ustawione przy ocieplanym budynku. 

 

Przyczyny wypadku przy pracy. 

Inspektor pracy stwierdził następujące przyczyny wypadku: 

 

Techniczne: 

- brak pionów komunikacyjnych na pierwszy poziom rusztowania systemowego „OMEGA II”. 

 

Organizacyjne: 

- eksploatowanie rusztowania bez wymaganej kontroli stanu technicznego (rusztowanie 

zostało oddane do użytkowania bez dokonania odbioru przez uprawnioną osobę). 

 

Ludzkie: 

- lekceważeniem zagrożenia – wejście i wykonywanie pracy na rusztowaniu nieposiadającym 

pionów komunikacyjnych na pierwszy poziom rusztowania. 

 

  

Widok na rusztowanie, z którego nastąpił upadek  

(w prawym dolnym rogu widoczna folia, na którą upadł poszkodowany). 



Rusztowania. 

Przeprowadzona kontrola wykazała, że prace były wykonywane z rusztowania 

systemowego, metalowego OMEGA II przez m.in. pracownika, który uległ wypadkowi.  

Rusztowanie to nie posiadało:  

 poręczy ochronnych (głównych i pośrednich) na drugim poziomie,  

 desek krawężnikowych – na wszystkich trzech poziomach,  

 poręczy ochronnych od strony elewacji – wszystkie trzy poziomy (odległość 

rusztowań od elewacji wynosiła ok. 35cm),  

 pionów komunikacyjnych na pierwszy poziom rusztowania.  

Ponadto rusztowanie zostało oddane do użytkowania bez dokonania odbioru przez 

uprawnioną osobę (w tym kierownika budowy), a pracownicy, którzy wykonywali prace 

związane montażem tego rusztowania nie posiadali wymaganych uprawnień 

kwalifikacyjnych.  

Pracodawca nie dysponował również dokumentem potwierdzającym zapoznanie 

poszkodowanego z instrukcją montażu i eksploatacji rusztowań ramowych OMEGA II. 

 

II. WYPADEK PRZY PRACY 

 
Wypadek i jego przebieg. 

 
Inspektor pracy ustalił następujący przebieg wydarzeń, który doprowadził do zaistnienia 
wypadku. 
W dniu zaistnienia wypadku poszkodowany, trzech innych pracowników oraz pracodawca od 
godziny 11:00 wykonywali prace na terenie budowy domu jednorodzinnego.  
Poszkodowany wraz z innym pracownikiem w piwnicy budynku przygotowywał zbrojenie 
belek. Jeden pracownik stojąc na rusztowaniu ramowym typu warszawskiego, wykonywał 
prace przy betonowaniu ukośnej belki nośnej dachu. Prace te były wykonywane z poziomu 
tarasu budynku na 2 kondygnacji, tj. taras znajdował się na wysokości około 4 m nad 
poziomem terenu.  
Około godziny 14:00 poszkodowany przyniósł na taras zmontowane zbrojenie innej belki. 
Pracownik, który znajdował się na rusztowaniu (na wysokości ok. 2,5 nad tarasem) 
powiedział do poszkodowanego by ten podał mu kielnię. Wtedy poszkodowany według 
zeznań świadka, zaczął syczeć, zgiął w skurczu ręce oraz zaczął się trząść i mieć drgawki. 
Następnie poszkodowany upadł najpierw na taras, a później spadł z wysokości ok. 4 m 
częściowo na betonową płytę przy ścianie budynku, a częściowo na gruntowe podłoże. 
Poszkodowany doznał urazu głowy i kręgów szyjnych. Po wypadku został przewieziony 
przez pogotowie ratunkowe do szpitala, gdzie zmarł w czwartego dnia po zdarzeniu – 
wypadku. 
W czasie wypadku poszkodowany nie miał założonego hełmu ochronnego, nie stosował 
środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości. Zewnętrzne 
krawędzie tarasu nie były zabezpieczone balustradami lub innymi środkami ochrony 
zbiorowej chroniącymi przed upadkiem z wysokości. 
 



 
 

(miejsce, z którego spadł poszkodowany oraz miejsce jego upadku) 
 

 

 
 

(widok na miejsce wypadku poszkodowanego) 

 

Miejsce,                 
z którego spadł 
poszkodowany. 

Miejsce upadku  
poszkodowanego. 



 
 

Miejsce, z którego spadł poszkodowany 
Widok na niezabezpieczoną balustradami płytę stropu tarasu oraz na rusztowanie. 

 

 

  
 

  Widok na fragment tarasu i na oparte deski  służące za pomost 

 
 
 

PRZYCZYNY WYPADKU PRZY PRACY 
 
Na podstawie informacji uzyskanych w czasie kontroli, zapoznaniu się z przedstawionymi 
dokumentami oraz oględzinami miejsca wypadku stwierdzono, że przyczynami wypadku 
były: 
 



1) Brak zabezpieczenia środkami ochrony zbiorowej chroniącymi przed upadkiem 
z wysokości, zewnętrznych krawędzi tarasu na których pracował poszkodowany  
(na wysokości około 4 m). 

2) Dopuszczanie poszkodowanego do pracy na wysokości, na tarasie bez stosowania 
przez niego środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem  
z wysokości. 

3) Dopuszczanie poszkodowanego pracownika do pracy na budowie, bez stosowania 
przez indywidualnego środka ochrony głowy. Brak hełmu ochronnego przyczynił się 
do powstania urazu głowy, po upadku poszkodowanego na niższą kondygnację. 

4) Brak bezpośredniego nadzoru nad pracą szczególnie niebezpieczną – pracą 
pracownika na wysokości. 

5) Dopuszczanie pracownika do pracy bez aktualnego zaświadczenia lekarskiego 
z profilaktycznych badań lekarskich, stwierdzającego brak przeciwwskazań do 
wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku pracy. 

6) Nie opracowanie i nie zapoznanie poszkodowanego z instrukcją bezpiecznego 
wykonywania robót budowalnych na budowie. 

7) Nie udzielenie poszkodowanemu, przez odpowiedną osobę, instruktażu ogólnego  
w dziedzinie bhp przed dopuszczeniem go do pracy.  

 
 


