ASPEKTY PRACY BIEGăEGO SÆDOWEGO

Niedostosowanie
centrum
obróbczego
przyczynö wypadku
przy pracy
Przez brak inwentaryzacji centrum
obróbczego doszło do poważnego wypadku,
w którym zginął pracownik. Nie można
jednak wskazać jednej konkretnej osoby
odpowiedzialnej za niedopełnienie
obowiązków.

C

entra obróbcze to maszyny umoĽliwiajÇce szybkie i precyzyjne wykonanie
skomplikowanych elementów przy uĽyciu wielu narzÛdzi. Obrabiarka moĽe

w czasie jednego cyklu korzystaÉ z wielu narzÛdzi,
automatycznie podawanych do wrzeciona, zaleĽnie od potrzeb. Jedna maszyna moĽe np.: wierciÉ,
frezowaÉ, gwintowaÉ, rozwiercaÉ. Sterowanie takÇ
maszynÇ powierzone jest systemom sterowania
CNC. Jest to najbardziej wydajny system sterowania
stosowany w obróbce skrawaniem.

Analiza
ZagroĽenia mechaniczne to ogólne okreĜlenie tych
czynników ࢉzycznych, które mogÇ byÉ przyczynÇ
urazów powodowanych mechanicznym dziaăaniem
róĽnych elementów na czăowieka, np.: czÛĜci maszyn, narzÛdzi, obrabianych przedmiotów, wyrzumgr 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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canych materiaăów staăych lub păynnych. Do podstawowych zagroĽeą mechanicznych zaliczamy:
zgniecenie, zmiaĽdĽenie, przeciÛcie lub odciÛcie;
wplÇtanie; wciÇgniÛcie lub pochwycenie; uderzenie; przekăucie lub przebicie; starcie lub obtarcie;
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1 stycznia 2003 r. powinny byÉ w terminie do 1 stycznia 2006 r. dostosowane do minimalnych wymagaą
bezpieczeąstwa. ObowiÇzek ten wynika z postanowieą RozporzÇdzenia Ministra Gospodarki zbdnia
30bpaĻdziernika 2002 r.bwbsprawie minimalnych wymagaą dotyczÇcych bezpieczeąstwa ibhigieny pracy
wbzakresie uĽytkowania maszyn przez pracowników
wbczasie pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596 z póĻn. zm.).

Wymagania
Do najwaĽniejszych wymagaą minimalnych, które
w Ĝwietle cytowanego rozporzÇdzenia z 30 paĻdziernika 2002 r. pracodawca powinien zapewniÉ
w uĽytkowanych maszynach, naleĽÇ:
1. oĜwietlenie – dotyczy zapewnienia oĜwietlenia
miejsc i stanowisk do pracy lub konserwacji,
stosownie do wykonywanych czynnoĜci;
2. elementy sterownicze – powinny byÉ: widoczne, ăatwe do zidentyࢉkowania i oznakowane
oraz usytuowane poza strefami zagroĽenia,
a ich obsăuga nie powinna powodowaÉ dodatkowych zagroĽeą;
3. umiejscowienie pulpitu găównego – operator
obsăugujÇcy pulpit powinien mieÉ moĽliwoĜÉ
upewnienia siÛ, Ľe nikt nie znajduje siÛ w streࢉe zagroĽenia oraz powinna istnieÉ moĽliwoĜÉ
wysăania sygnaău ostrzegawczego optycznego
lub akustycznego;
4. zatrzymanie normalne:
wytrysk cieczy o wysokim ciĜnieniu (zagroĽenie

• kaĽda maszyna powinna byÉ wyposaĽona

wytryskiem), a takĽe poĜlizgniÛcia i potkniÛcia. Za-

w element sterowniczy săuĽÇcy do caăkowi-

groĽenia te mogÇ wystÛpowaÉ zarówno podczas

tego i bezpiecznego zatrzymywania maszyny

normalnego (ustalonego przez projektanta i/lub

oraz niektórych jej czÛĜci;

producenta) funkcjonowania maszyny lub innego

• element sterowniczy zatrzymujÇcy maszynÛ

przedmiotu, jak i powstawaÉ wskutek zakăóceą

powinien byÉ uprzywilejowany wobec ele-

powodujÇcych naruszenie normalnych warunków

mentów uruchamiajÇcych;

ich funkcjonowania prowadzÇcych do defektów,

• z chwilÇ zatrzymania maszyny lub jej czÛ-

uszkodzeą lub awarii maszyn i czÛsto trudnych

Ĝci zasilanie odpowiednich napÛdów urucha-

do przewidzenia nastÛpstw.
ZagroĽenia mechaniczne mogÇ byÉ stwarzane przez:

miajÇcych powinno zostaÉ odăÇczone;
5. urzÇdzenie do awaryjnego wyăÇczania, tzw.

przemieszczajÇce siÛ maszyny oraz transportowa-

wyăÇcznik „stop” – ze wzglÛdu na stwarzane

ne przedmioty, ruchome, ostre, wystajÇce, chro-

zagroĽenia oraz normalny czas zatrzymania

powate elementy, păyny pod ciĜnieniem, Ĝliskie,

maszyna powinna posiadaÉ wyăÇcznik awaryj-

nierówne powierzchnie, ograniczone przestrzenie

ny do odăÇczania od wszystkich Ļródeă energii;

(dojĜcia, przejĜcia, dostÛpy), poăoĽenie stanowiska

wyăÇcznik powinien mieÉ odpowiedni ksztaăt

pracy w odniesieniu do podăoĽa (praca na wysoko-

i kolor, a przerwanie jego dziaăania nie powinno

Ĝci oraz w zagăÛbieniach) oraz inne, np. zwierzÛta.

spowodowaÉ ponownego uruchomienia ma-

W zaleĽnoĜci od zastosowanych maszyn i innego

szyny, tylko moĽliwoĜÉ jej uruchomienia;

wyposaĽenia stanowisk pracy oraz czynnoĜci i wa-

6. zapobieganie zagroĽeniom zwiÇzanym z ele-

runków ich wykonywania w poszczególnych sekcjach

mentami ruchomymi – naleĽy uniemoĽliwiÉ

gospodarki narodowej wystÛpujÇ specyࢉczne dla

dostÛp do elementów ruchomych przenoszÇ-

nich zagroĽenia mechaniczne. Maszyny nabyte przed

cych napÛd, stosujÇc staăe osăony lub urzÇdzenia
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• dziaăaÉ niezawodnie, mieÉ odpowiedniÇ trwaăoĜÉ

Zasada działania mat naciskowych
bezpieczeństwa opiera się
na generowaniu sygnału sterującego
podczas intensywnego lokalnego
nacisku na powierzchnię
roboczą maty.

i wytrzymaăoĜÉ;
• funkcjonowaÉ samoczynnie, niezaleĽnie
od woli i uwagi obsăugujÇcego, w przypadkach
gdy jest to celowe i moĽliwe;
• nie mogÇ byÉ ăatwo usuwane lub odăÇczane bez
pomocy narzÛdzi;
• nie mogÇ utrudniaÉ wykonywania operacji technologicznej ani ograniczaÉ moĽliwoĜci Ĝledzenia
jej przebiegu oraz nie mogÇ powodowaÉ zagroĽeą i dodatkowego obciÇĽenia ࢉzycznego lub
psychicznego pracowników.

zabezpieczajÇce, np.: osăony ruchome, kurtyny

Z kolei urzÇdzenia ochronne przy maszynach szcze-

Ĝwietlne, oburÛczne sterowanie; osăony i urzÇ-

gólnie niebezpiecznych powinny byÉ tak skonstru-

dzenia ochronne powinny mieÉ trwaăÇ kon-

owane, aby:

strukcjÛ, byÉ usytuowane w odpowiedniej odle-

• zdjÛcie, otwarcie lub wyăÇczenie urzÇdzenia

găoĜci od strefy zagroĽenia, ograniczaÉ dostÛp

ochronnego powodowaăo natychmiastowe za-

tylko do tych obszarów, gdzie ma byÉ wykony-

trzymanie maszyny bÇdĻ jej niebezpiecznych

wana praca; osăony powinny, bez ich usuwania,

elementów lub niemoĽliwe byăo zdjÛcie albo

umoĽliwiaÉ wykonywanie operacji mocowania

otwarcie osăony podczas ruchu osăanianych ele-

lub wymiany czÛĜci oraz prac konserwacyj-

mentów;

nych; ponadto nie powinny byÉ ăatwo usuwalne

• ponowne zaăoĽenie, zamkniÛcie lub wăÇczenie

lub wyăÇczane, stwarzaÉ dodatkowo zagroĽe-

urzÇdzenia ochronnego nie uruchamiaăo auto-

nia ani ograniczaÉ widoku pracy urzÇdzenia;

matycznie maszyn.

7. konserwacja maszyn – prowadzenie prac

NaleĽy pamiÛtaÉ, Ľe uĽywanie maszyny bez wy-

konserwacyjnych jest dopuszczalne jedynie

maganego urzÇdzenia ochronnego lub przy jego

podczas postoju maszyny; prowadzenie prac

nieodpowiednim stosowaniu jest niedopuszczalne.

konserwacyjnych podczas ruchu maszyny (jestrefami zagroĽenia lub z zastosowaniem od-

Ograniczenie do minimum dostępu
do stref zagrożenia

powiednich Ĝrodków ochronnych; istnieje obo-

FizycznÇ zaporÇ przeznaczonÇ do zapewnienia

wiÇzek prowadzenia na bieĽÇco dziennika kon-

ochrony, zwăaszcza przed czynnikami mechanicz-

serwacji, jeĽeli jest ona przewidziana;

nymi, jest osăona. W zaleĽnoĜci od konstrukcji

Ľeli to konieczne) jest dopuszczalne tylko poza

8. informacje – maszyna powinna byÉ wyposaĽona w napisy informacyjne;

osăona moĽe byÉ nazwana: obudowÇ, pokrywÇ,
ekranem, drzwiami, barierÇ, przegrodÇ itp. Pod-

9. ostrzeĽenia – maszyny powinny byÉ wyposa-

stawowÇ zasadÇ ochrony przy wykorzystaniu osăon

Ľone w znaki ostrzegawcze; urzÇdzenia sygna-

jest ograniczenie do minimum dostÛpu do stref za-

lizacyjne powinny dziaăaÉ jednoznacznie, byÉ

groĽenia. W tym celu tam, gdzie jest to technicznie

widoczne i zrozumiaăe.

moĽliwe, naleĽy tak projektowaÉ maszyny i osăony,
aby czynnoĜci regulacji, smarowania i konserwacji
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Wymagania wzglÛdem urzÇdzeą ochronnych

byăy moĽliwe do wykonania bez otwierania lub

Dodatkowo RozporzÇdzenie Ministra Pracy ibPoli-

zdejmowania osăon. Wszystkie osăony powinny

tyki Socjalnej zbdnia 26bwrzeĜnia 1997 r.bwbsprawie

znajdowaÉ siÛ w takiej odlegăoĜci od elementów

ogólnych przepisów bezpieczeąstwa ibhigieny pracy

niebezpiecznych, aby czăowiek nie miaă bezpo-

(t.j.: Dz.U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z póĻn. zm.)

Ĝredniej moĽliwoĜci dotkniÛcia tych elementów,

w § 56 ust. 1-3 stwierdza, Ľe urzÇdzenia ochronne

zarówno przez otwory w osăonie, jak teĽ nad niÇ

stosowane przy maszynach powinny speăniaÉ na-

czy teĽ obok konstrukcji osăony.

stÛpujÇce ogólne wymagania:

Osăony nie powinny utrudniaÉ uĽytkowania i ob-

• zapewniaÉ bezpieczeąstwo zarówno pracowni-

săugi urzÇdzenia, tj. nie przeszkadzaÉ w pracy, re-

kowi zatrudnionemu bezpoĜrednio przy obsău-

gulacji i wymianie narzÛdzi, oraz mieÉ niezawodne

dze maszyny, jak i osobom znajdujÇcym siÛ w jej

zamkniÛcia uniemoĽliwiajÇce otwarcie – zgodnie

pobliĽu;

z § 15 ust. 3 i 4 RozporzÇdzenia Ministra Gospodarki
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fot. z archiwum autora

zbdnia 30bpaĻdziernika 2002 r.bwbsprawie minimalnych
wymagaą dotyczÇcych bezpieczeąstwa ibhigieny pracy
wbzakresie uĽytkowania maszyn przez pracowników
podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596) – mówiÇcego: „§ 15 ust. 3 „W przypadku wystÇpienia ryzyka
bezpoĜredniego kontaktu z ruchomymi czÛĜciami
maszyn, mogÇcego powodowaÉ wypadki, stosuje siÛ osăony lub inne urzÇdzenia ochronne, które zapobiegaăyby dostÛpowi do strefy zagroĽenia
lub zatrzymywaăyby ruch czÛĜci niebezpiecznych.
Ust. 4 Osăony i urzÇdzenia ochronne:
1. powinny mieÉ mocnÇ (trwaăÇ) konstrukcjÛ;
2. nie mogÇ stwarzaÉ zagroĽenia;
3. nie mogÇ byÉ ăatwo usuwane lub wyăÇczane
ze stosowania;
4. powinny byÉ usytuowane w odpowiedniej od-

Fot. 1. Centrum obróbcze

legăoĜci od strefy zagroĽenia;
5. nie powinny ograniczaÉ pola widzenia cyklu
pracy urzÇdzenia;

2. kontroli okresowej i specjalnej w przypadkach, gdy maszyny naraĽone sÇ na dziaăanie

6. powinny umoĽliwiaÉ wykonywanie czynno-

warunków powodujÇcych pogorszenie ich

Ĝci majÇcych na celu zamocowanie lub wymianÛ

stanu technicznego, mogÇcych spowodowaÉ

czÛĜci oraz umoĽliwiaÉ wykonywanie czynno-

powstawanie sytuacji niebezpiecznych; kon-

Ĝci konserwacyjnych, pozostawiajÇc jedynie ogra-

trole, a takĽe badania majÇ byÉ prowadzone

niczony dostÛp do obszaru, gdzie praca ma byÉ

przez jednostki dziaăajÇce na podstawie odrÛb-

wykonywana, w miarÛ moĽliwoĜci bez zdejmo-

nych przepisów albo przez osoby upowaĽnio-

wania osăon i urzÇdzeą zabezpieczajÇcych;

ne przez pracodawcÛ i posiadajÇce odpowied-

7. powinny ograniczaÉ dostÛp tylko do niebezpiecznej strefy pracy maszyny”.

nie kwaliࢉkacje; kontrole specjalne majÇ byÉ
przeprowadzane przez wymienione jednostki
albo osoby, w przypadku moĽliwoĜci pogor-

Bezpieczne użytkowanie maszyn

szenia bezpieczeąstwa zwiÇzanego z maszynÇ,

RozporzÇdzenie Ministra Gospodarki zbdnia 30bpaĻ-

a bÛdÇcego wynikiem: prac modyࢉkacyjnych,

dziernika 2002 r.b wb sprawie minimalnych wyma-

zjawisk przyrodniczych, wydăuĽonego czasu

gaą dotyczÇcych bezpieczeąstwa ib higieny pracy

postoju maszyny, niebezpiecznych uszkodzeą

wbzakresie uĽytkowania maszyn przez pracowników

oraz wypadków przy pracy.

podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596 z póĻn. zm.)
nakăada na pracodawcÛ konkretne obowiÇzki.

Opis wypadku

Pracodawca ma obowiÇzek zapewnienia, aby

W dniu wypadku (2011 r.) Jan Kowalski obsăugiwaă

w przypadkach, gdy bezpieczne uĽytkowanie

centrum obróbcze. Okoăo godz. 11:00 Jan Nowak

maszyn jest uzaleĽnione od warunków, w jakich

zapytaă Jana Kowalskiego, czy wyjdzie z nim za-

sÇ one instalowane lub gdy maszyny podczas

paliÉ papierosa. Jan Kowalski nie wyraziă jednak

eksploatacji sÇ naraĽone na dziaăanie warunków

zgody i wróciă do maszyny. Po chwili przejeĽdĽa-

powodujÇcych pogorszenie ich stanu techniczne-

jÇcy obok wózkiem widăowym Józef Kwiatkowski

go, co moĽe spowodowaÉ powstawanie sytuacji

zauwaĽyă pochylonego (leĽÇcego) na stole robo-

niebezpiecznych, poddawane one byăy:

czym maszyny Jana Kowalskiego przygniecionego

1. kontroli wstÛpnej po ich zainstalowaniu,

(przyduszonego) ruchomym ramieniem centrum

a przed przekazaniem do eksploatacji po raz

obróbczego. Na miejscu wypadku stwierdzono

pierwszy oraz kontroli po zainstalowaniu na in-

nagăy zgon. Jego bezpoĜredniÇ przyczynÇ byăo

nym stanowisku pracy lub w innym miejscu;

zmiaĽdĽenie klatki piersiowej. Biegăy za zgodÇ

dokonujÇ jej jednostki dziaăajÇce na podstawie

organu procesowego dokonaă w innym zakăadzie

odrÛbnych przepisów albo osoby upowaĽnione

stolarskim oglÛdzin takiego centrum obróbczego

przez pracodawcÛ i posiadajÇce odpowiednie

i na nim dokonaă szeregu symulacji, majÇcych

kwaliࢉkacje;

odpowiedzieÉ na poniĽsze pytania.
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Pytania zadane
przez organ procesowy

w transporcie wewnÇtrzzakăadowym, zaĜwiadczenie

1. Czy ࢉrma AA zatrudniajÇca Jana Kowalskiego

o ukoączeniu kursu bezpieczna obsăuga i wymiana

dopeăniăa swoich obowiÇzków w zakresie BHP?

butli gazowych w wózkach wyposaĽonych w te urzÇ-

2. Czy zostaăy naruszone przepisy dotyczÇce Ľycia

dzenia, zaĜwiadczenie kwaliࢉkacyjne do obsăugi

lub zdrowia w zwiÇzku z zatrudnieniem Jana

urzÇdzeą transportu bliskiego, zaĜwiadczenie

Kowalskiego i wykonywanÇ przez niego pracÇ

o przeprowadzonym szkoleniu z zakresu dziaăania

w ramach umowy zawartej z ࢉrmÇ AA, a je-

brygad przeciwpoĽarowych, zaĜwiadczenie lekar-

Ľeli tak, to jakie przepisy zostaăy naruszone

skie o braku przeciwwskazaą do pracy na stano-

i przez kogo?

wisku maszynownia, dodatkowo kierowca wózka

ców wózków jezdniowych z napÛdem silnikowym

3. W szczególnoĜci kto i na jakiej podstawie byă

widăowego, dokumenty potwierdzajÇce szkolenie

zobowiÇzany do nadzoru nad Ĝwiadczeniem

z obsăugi zakoączone pozytywnie zaliczonym egza-

w dniu wypadku przez Jana Kowalskiego pracy

minem sprawdzajÇcym, oĜwiadczenie o zapoznaniu

oraz czy zachowanie wymienionego (Jana Kowal-

z ryzykiem zawodowym.

skiego) miaăo wpăyw na zaistnienie wypadku?

Biegăy, analizujÇc ww. dokumenty w sprawie wypadku przy pracy, w wyniku którego ĜmierÉ poniósă

Ad 1.

Jan Kowalski, nie dopatrzyă siÛ po stronie ࢉrmy AA

W aktach sprawy zalegaăy nastÛpujÇce doku-

uchybieą w zakresie szkolenia. Niedopeănienie

menty w zakresie BHP dotyczÇce Jana Kowalskiego:

obowiÇzków przez ࢉrmÛ AA dotyczy centrum ob-

karta szkolenia wstÛpnego w dziedzinie BHP, in-

róbczego, gdyĽ maszyna nabyta przed 1 stycznia

struktaĽ stanowiskowy: wiertarka stoăowa, pilarka

2003 r. powinna byÉ w terminie do 1 stycznia 2006 r.

tarczowa, frezarka górnowrzecionowa, rÛczna pi-

dostosowana do minimalnych wymagaą bezpie-

larka, oraz instruktaĽ stanowiskowy na stanowisku:

czeąstwa. ObowiÇzek ten wynika z postanowieą

operator wózka widăowego, operator linii centrum

§34 RozporzÇdzenia Ministra Gospodarki zb dnia

obróbczego, zaĜwiadczenie o ukoączeniu szkolenia

30bpaĻdziernika 2002 r.bwbsprawie minimalnych wy-

w dziedzinie bezpieczeąstwa i higieny pracy dla pra-

magaą dotyczÇcych bezpieczeąstwa ibhigieny pracy

cowników zatrudnionych na stanowiskach robotni-

wbzakresie uĽytkowania maszyn przez pracowników

czych, zaĜwiadczenie o ukoączeniu kursu kierow-

wbczasie pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596 z póĻn. zm.).

WAŻNE

Protokóă kontroli
Protokóă kontroli st. inspektora pracy zawiera nastÛpujÇcy wpis: „[…] Ocenie i dostosowaniu podlegaăy

Podstawy prawne, które mają zastosowanie
w omawianej sprawie:

tylko maszyny, dla których producent lub sprze-

1.

ganiami zasadniczymi, tj. z dyrektywÇ maszynowÇ.

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. Rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 30 października 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagań dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy
w zakresie użytkowania maszyn przez
pracowników w czasie pracy (Dz.U. Nr 191,
poz. 1596 z późn. zm.)
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dawca nie wydaă deklaracji zgodnoĜci WE z wymaStÇd miÛdzy innymi centrum obróbcze, na którym
doszăo do wypadku Jana Kowalskiego, nie byăo oceniane i w konsekwencji dostosowane do wymagaą minimalnych BHP, gdyĽ osoby zaangaĽowane
z ramienia ࢉrmy AA w ten proces uznaăy, Ľe skoro
producent dostarczyă w 2001 r. wraz z maszynÇ
deklaracjÛ zgodnoĜci EEC (tj. zgodnoĜci z dyrektywÇ maszynowÇ 89/392/EEC) i oznakowaă maszynÛ
symbolem CE, to nie ma takiego obowiÇzku [...]”.
Przesăuchanie Ĝwiadka: „[…] Firma KK w listopadzie
2008 r. wykonaăa na zlecenie ࢉrmy AA dokumentacjÛ w ramach oceny wymagaą minimalnych. Proces
dostosowania maszyn zostaă zakoączony w 2009 r.
Ocenie i dostosowaniu podlegaăy tylko maszyny,
dla których producent lub sprzedawca nie wydaă
deklaracji zgodnoĜci WE z wymaganiami zasadniczymi. […] Nie byăa oceniana, gdyĽ producent
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w 2001 r. dostarczyă wraz z maszynÇ deklaracjÛ

ZdjÛcia innej maszyny

zgodnoĜci WE z wymaganiami zasadniczymi”.

Niezrozumiaăe dla opiniujÇcego jest zamieszczenie

Dokumentacja fotograࢉczna wykonana przez po-

w aktach sprawy przez innego biegăego sÇdowe-

licjanta z KPP uwidacznia tabliczkÛ znamionowÇ

go zdjÛÉ z matami. Prawdopodobnie zdjÛcia po-

centrum obróbczego o numerze fabrycznym: 123,

chodzÇ z analogicznie innej maszyny znajdujÇcej

rok produkcji: 2001, ze znakiem CE, brak mat naci-

siÛ w ࢉrmie AA, gdzie w protokole odbioru tego

skowych przy ww. maszynie.

centrum obróbczego widnieje zapis: „W maszynie
wprowadzono zmiany w sterowaniu wymuszajÇce

Zastosowanie maszyny

na osobie obsăugujÇcej urzÇdzenie potwierdzenie

„UrzÇdzenie jest skonࢉgurowane do stosowania

startu przyciskiem po aktywacji mat bezpieczeą-

rÛcznego przez operatora do zaăadunku i rozăa-

stwa – maszyna nie uruchamia siÛ samoczynnie

dunku materiaăów. UrzÇdzenie zostaăo zaprojekto-

bez potwierdzenia uruchomienia przez operatora”.

wane, wykonane i zabezpieczone z zachowaniem

Z ww. protokoău wynika, Ľe powyĽsza obrabiarka

Ĝrodków bezpieczeąstwa, wyăÇcznie w odniesieniu

byăa lub teĽ zostaăa wyposaĽona w maty naciskowe

do zastosowaą, które odpowiadajÇ specyࢉkacji oraz

bezpieczeąstwa. Ukăad sterowania centrum obrób-

danych wskazanych w tej instrukcji lub dostarczo-

czym, rok produkcji: 2001, ze znakiem CE w poăÇ-

nych przez producenta”. Na podstawie wskazanej

czeniu z nieprawidăowo ustawionymi kurtynami

dokumentacji w odpowiedzi na zadane pytanie

Ĝwietlnymi, o których pisze inspektor pracy oraz

stwierdzam, Ľe maszyna opatrzona byăa zna-

brak mat naciskowych bezpieczeąstwa stwarzaăy

kiem CE, a tym samym powinna byÉ wyposaĽona

realne zagroĽenie dla Ľycia i zdrowia obsăugujÇ-

w maty naciskowe, co wynika z przetăumaczonej

cych pracowników. Centrum obróbcze nie speăniaăo

dokumentacji technicznej maszyny. Maty nacisko-

postanowieą RozporzÇdzenia Ministra Gospodarki

we bezpieczeąstwa sÇ czuăymi na nacisk urzÇdze-

zbdnia 30bpaĻdziernika 2002 r.bwbsprawie minimalnych

niami bezpieczeąstwa sygnalizujÇcymi obecnoĜÉ

wymagaą dotyczÇcych bezpieczeąstwa ibhigieny pracy

czăowieka w streࢉe niebezpiecznej pracy maszyny.

wbzakresie uĽytkowania maszyn przez pracowników

UrzÇdzenia te wyposaĽone sÇ w jeden lub w wiele

wbczasie pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596 z póĻn. zm.)

czujników dajÇcych sygnaă w momencie, gdy na-

i nie chroniăo skutecznie pracownika podczas pracy

stÛpuje nacisk na powierzchniÛ roboczÇ.

na tej obrabiarce.

Zasada dziaăania mat naciskowych bezpieczeąstwa
opiera siÛ na generowaniu sygnaău sterujÇcego pod-

Ad 2.

czas intensywnego lokalnego nacisku na powierzch-

Centrum obróbcze nie speăniaăo przepisów Rozpo-

niÛ roboczÇ maty. Nacisk spowodowany wejĜciem

rzÇdzenia Ministra Gospodarki zbdnia 30bpaĻdzierni-

czăowieka lub wiÛkszej liczby osób na powierzchniÛ

ka 2002 r.bwbsprawie minimalnych wymagaą doty-

maty powoduje zadziaăanie czujnika i zmianÛ sygna-

czÇcych bezpieczeąstwa ibhigieny pracy wbzakresie

ău (z NO do NC). Sygnaă jest podawany do moduău

uĽytkowania maszyn przez pracowników wbczasie

bezpieczeąstwa, który powoduje np. zatrzymanie

pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596 z póĻn. zm.), gdyĽ

maszyny, unikajÇc w taki sposób sytuacji niebez-

nie chroniăo skutecznie pracownika podczas pracy

piecznej dla Ľycia czăowieka, który wtargnÇă w strefÛ

na tej obrabiarce poprzez wadliwe ustawienie kur-

niebezpiecznÇ. Innym zabezpieczeniem sÇ barierki

tyn Ĝwietlnych oraz brak mat naciskowych bezpie-

Ĝwietlne stosowane jako ogrodzenie strefy ryzy-

czeąstwa. Materiaă zgromadzony w aktach sprawy

ka. SkăadajÇ siÛ z „nadajnika” oraz montowanego

nie daje jednoznacznej odpowiedzi, kto decydowaă

w pewnej odlegăoĜci „odbiornika”, tak by stworzyÉ

o niedostosowaniu centrum obróbczego do mini-

niewidocznÇ barierÛ, której przekroczenie zosta-

malnych wymagaą BHP.

nie zasygnalizowane. Gdy ktoĜ przekracza barierkÛ

Brak zakwaliࢉkowania centrum obróbczego, jako

ĜwietlnÇ, maszyna zatrzymuje siÛ. Barierka Ĝwietlna

speăniajÇcego minimalne wymagania BHP, uzy-

moĽe mieÉ jeden lub kilka promieni Ĝwietlnych w za-

skano po konsultacji ze specjalistÇ z ࢉrmy KK (ze-

leĽnoĜci od potrzeby okreĜlonej w ramach analizy

wnÛtrznej), która to przeprowadziăa wizjÛ lokal-

ryzyka. JeĽeli zabezpieczenie jest moĽliwe do prze-

nÇ maszyn w ࢉrmie AA w asyĜcie pracowników

kroczenia, stosuje siÛ kasowanie rÛczne poza strefÇ

dziaău: găównego mechanika oraz technicznego.

ryzyka. Maszyna opatrzona znakiem CE winna byÉ

Na tej podstawie zostaăa stworzona lista 25 ma-

wyposaĽona w matÛ naciskowÇ bezpieczeąstwa

szyn, które naleĽaăo dostosowaÉ do wymagaą

zgodnie z dokumentacjÇ technicznÇ.

minimalnych zgodnie z cytowanym przepisem.
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Dziaăo siÛ to na przeăomie lat 2008/2009. Brak

kiej koniecznoĜci jest oczywiste, ale trzeba zwró-

jest danych, jakÇ wiedzÇ dysponowaăy ww. osoby.

ciÉ uwagÛ, Ľe w praktyce dosyÉ czÛsto moĽna

MoĽna przypuszczaÉ, Ľe wiedza techniczna o do-

spotkaÉ siÛ z tolerowaniem przez przeăoĽonych

stosowaniu maszyn do minimalnych wymagaą

przypadków nieprzestrzegania przepisów BHP

BHP oraz znajomoĜÉ przepisów w tym zakresie

przez podlegăych im pracowników. Nie wystar-

byăy ograniczone do stwierdzenia lub teĽ zaăoĽe-

czy przy tym, Ľe od czasu do czasu przeăoĽony

nia, Ľe skoro obrabiarka jest wyposaĽona w znak

przypomni pracownikom o obowiÇzku stosowania

CE, to nie musi byÉ poddawana dostosowaniu

siÛ do przepisów i zasad BHP. Jest uksztaătowana

do minimalnych wymagaą BHP. Powszechnie

zasada, Ľe sam fakt wydania nakazu pracowania

stosowana weryࢉkacja maszyn majÇca na celu

zgodnie z przepisami BHP lub zakazu stosowania

stwierdzenie, czy dana maszyna jest dostoso-

niewăaĜciwych metod pracy nie jest wystarczajÇcy,

wana do minimalnych wymagaą BHP, opiera siÛ

jeĽeli przeăoĽony zapomina o dopilnowaniu, aby

w găównej mierze na stwierdzeniu, czy maszyna

te nakazy i zakazy byăy przez pracowników prze-

posiada znak CE.

strzegane. Biegăy uwaĽa, Ľe nadzór sprawowany

W tym przypadku mamy do czynienia z szeroko

przez mistrza zmianowego nad wykonywanÇ pra-

pojÛtym băÛdem organizacyjnym, który skupiaă siÛ

cÇ podlegăego mu w tym dniu pracy Jana Kowal-

na stwierdzeniu, czy na obrabiarce jest znak CE,

skiego byă niewystarczajÇcy. Za twierdzeniem tym

w myĜl RozporzÇdzenia Ministra Gospodarki zbdnia

Ĝwiadczy fakt, Ľe mistrz zmianowy nie sprawdzaă

30bpaĻdziernika 2002 r.bwbsprawie minimalnych wy-

obrabiarki dokăadnie, a ponadto prawdopodobnie

magaą dotyczÇcych bezpieczeąstwa ibhigieny pracy

nawet nie przypuszczaă, Ľe obrabiarka jest nie-

wbzakresie uĽytkowania maszyn przez pracowników

wystarczajÇco zabezpieczona. MoĽna wyăÇcznie

wbczasie pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596 z póĻn. zm.).

domniemywaÉ, Ľe istniaăo ciche przyzwolenie

OdpowiedzialnoĜci za ten băÇd nie moĽna przypisaÉ

na drobne korekty w ustawieniu na stole poszcze-

konkretnej osobie.

gólnych elementów.
Nie ulega wÇtpliwoĜci, Ľe do samego nieszczÛĜliwe-

Ad 3.

go wypadku przyczyniă siÛ sam Jan Kowalski, który

W dniu wypadku osobÇ nadzorujÇcÇ pracÛ Jana

musiaă byÉ w streࢉe niechronionej przez kurtyny

Kowalskiego byă mistrz zmianowy. MoĽna mu przy-

Ĝwietlne. Tym samym zăamaă reguăÛ ostroĽnoĜci.

pisaÉ brak skutecznego nadzoru oraz tolerowanie

MoĽna przypuszczaÉ, Ľe Jan Kowalski zaăÇczyă cykl

odstÛpstw od przepisów, a takĽe zasad bezpie-

pracy i aktywowaă proces, bÛdÇc w streࢉe bezpiecz-

czeąstwa i higieny pracy. Na ogóă bezpoĜredni

nej, a nastÛpnie obszedă zabezpieczenie kurtyn

przeăoĽony powinien mieÉ wiÛkszÇ ĜwiadomoĜÉ

Ĝwietlnych, gdyĽ te byăy wadliwie zamontowane,

skutków nieprzestrzegania przepisów, co daje pod-

wszedă w strefÛ niechronionÇ i chciaă prawdopo-

stawÛ do surowszej odpowiedzialnoĜci za brak

dobnie „coĜ” poprawiÉ na stole obrabiarki. W tym

reakcji i dopuszczanie moĽliwoĜci zaistnienia wy-

czasie zostaă uderzony i przygnieciony przez ramiÛ

padku przy pracy. Osoba kierujÇca pracownikami

centrum obróbczego. To wszystko trwaăo sekundy

ma obowiÇzek organizowania stanowisk pracy

i moĽna z duĽÇ dozÇ prawdopodobieąstwa przy-

zgodnie z przepisami BHP. Wielokrotnie w prze-

puszczaÉ, Ľe takie postÛpowanie poszkodowanego

pisach jest mowa o koniecznoĜci wymagania, aby

byăo wykonywane nie pierwszy raz. Jana Kowalskie-

pracownicy przestrzegali przepisów oraz zasad

go w tym przypadku zgubiăy rutyna i băÛdne osza-

bezpieczeąstwa i higieny pracy. Uzasadnienie ta-

cowanie czasu na poprawienie elementu na stole.
Centrum obróbcze po wykonaniu obróbki na drugiej czÛĜci stoău automatycznie najechaăo na pozostaăÇ czÛĜÉ, przystÛpujÇc do obróbki elementu,

Biegły nie może wskazać jednej
konkretnej osoby odpowiedzialnej
za niedopełnienie obowiązków
w zakresie niedostosowania
centrum obróbczego.

uderzajÇc i przygniatajÇc Jana Kowalskiego. Tak
wykonywana praca przez Jana Kowalskiego byăa
w ocenie biegăego dziaăaniem majÇcym uăatwiÉ
sobie pracÛ. Takie czynnoĜci naleĽy uznaÉ za „nie
do koąca” celowe i bezpieczne, ale bardziej jako
przejaw inicjatywy w wykonywaniu swoich obowiÇzków săuĽbowych bez zachowania wyobraĻni
o skutkach. Gdyby Jan Kowalski wykonywaă pracÛ

74

Promotor 12/2019

ASPEKTY PRACY BIEGăEGO SÆDOWEGO
zgodnie z zasadami i przepisami BHP, to moĽna

nej przezornoĜci jest oczywiste, gdyĽ musi to byÉ

przypuszczaÉ, Ľe nie doszăoby do wypadku.

przyczyna wyăÇczna. Jak przedstawiono w opinii,
przyczyna zaistniaăego wypadku leĽy równieĽ

Podsumowanie

po stronie ࢉrmy AA w niedostosowaniu centrum

NaleĽy podkreĜliÉ, Ľe gdyby ࢉrma AA dokonaăa sto-

obróbczego do minimalnych wymagaą dotyczÇ-

sownej inwentaryzacji centrum obróbczego zgod-

cych bezpieczeąstwa i higieny pracy w zakresie

nie z RozporzÇdzeniem Ministra Gospodarki zbdnia

uĽytkowania maszyn przez pracowników podczas

30bpaĻdziernika 2002 r.bwbsprawie minimalnych wy-

pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 z póĻn. zm.).

magaą dotyczÇcych bezpieczeąstwa ibhigieny pracy

Biegăy nie moĽe wskazaÉ jednej konkretnej osoby

wbzakresie uĽytkowania maszyn przez pracowników

odpowiedzialnej za niedopeănienie obowiÇzków

podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 z póĻn. zm.),

w zakresie niedostosowania centrum obróbczego

wykorzystujÇc dokumentacjÛ techniczno-ruchowÇ

do minimalnych wymagaą dotyczÇcych bezpie-

zaăÇczonÇ do obrabiarki, to moĽna przypuszczaÉ,

czeąstwa i higieny pracy w zakresie uĽytkowania

Ľe obrabiarka zostaăaby wyposaĽona w matÛ na-

maszyn przez pracowników podczas pracy wyni-

ciskowÇ bezpieczeąstwa, a ta z kolei skutecznie

kajÇcych z RozporzÇdzenia Ministra Gospodarki

chroniăaby pracownika podczas jej obsăugi.

z dnia 30 paĻdziernika 2002 r., co doprowadziăo

Nie moĽna uznaÉ băÛdnego postÛpowania Jana

do Ĝmierci Jana Kowalskiego. Byă to băÇd orga-

Kowalskiego za raĽÇce niedbalstwo, które za-

nizacyjny. BăÛdem byăo niewdroĽenie procedur

chodzi wówczas, gdy poszkodowany pracownik

weryࢉkacji centrum obróbczego do minimalnych

podejmuje dziaăania z naruszeniem przepisów

wymagaą dotyczÇcych bezpieczeąstwa i higieny

o ochronie zdrowia i Ľycia, chociaĽ mógă i powi-

pracy w zakresie uĽytkowania maszyn przez pra-

nien przewidzieÉ groĽÇce mu niebezpieczeąstwo,

cowników podczas pracy wynikajÇcych z RozporzÇ-

które zwykle wystÛpuje w danych okolicznoĜciach

dzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 paĻdziernika

faktycznych, co dla kaĽdego czăowieka o przeciÛt-

2002 r. (Dz.U. nr 191, poz. 1596 z póĻn. zm.).
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