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Stosowanie
rĚkawic
ochronnych
wȅobrĚbie
wirujöcych czĚŶci
Podstawowym obowiązkiem pracownika
jest przestrzeganie przepisów i zasad BHP.
W omawianym przez autora zdarzeniu
wypadkowym z 2010 roku ze strony
spawacza tego zabrakło. Zatrudniony był
w pełni świadomy zagrożenia, mimo tego
doszło do groźnego wypadku.

Z

agroĽenia mechaniczne to ogólne okreĜlenie tych czynników ࢉzycznych, które mogÇ byÉ przyczynÇ urazów powodowanych
mechanicznym dziaăaniem na czăowieka

róĽnych elementów, np.: czÛĜci maszyn, narzÛdzi,
obrabianych przedmiotów, wyrzucanych 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; wytrysk cieczy
o wysokim ciĜnieniu, a takĽe poĜlizgniÛcia i potkniÛcia.

Analiza
Typowe zagroĽenia wystÛpujÇce podczas uĽytkowania zwijarek:
• wciÇgniÛcie, pochwycenie na skutek konmgr 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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taktu czÛĜci ciaăa operatora lub odzieĽy z ruchomymi walcami,
• zgniecenie wskutek dostania siÛ czÛĜci ciaăa
operatora pomiÛdzy obracajÇce siÛ walce,
• wciÇgniÛcie, pochwycenie, zgniecenie wskutek
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kontaktu czÛĜci ciaăa operatora z nieosăoniÛtymi elementami napÛdu (koăa zÛbate, waăy
obrotowe itp.),
• skaleczenie siÛ wskutek kontaktu z ostrÇ krawÛdziÇ walcowanego materiaău (blachy),
• uderzenie, zgniecenie, starcie, obtarcie wskutek
upadku ciÛĽkich przedmiotów, czÛĜci maszyn lub
narzÛdzi (np. walce, materiaă obrabiany),

W czasie ruchu roboczego
(walcowania) nie wolno sięgać
po przedmioty znajdujące się
(będące) w obróbce.

• ciÛcie, obciÛcie wskutek upadku materiaău obrabianego (arkuszy blach, proࢉli),
• uderzenie, zgniecenie, obtarcie, starcie na sku-

klapy. Aby je wykonaÉ, potrzebne byăy dwa păasko-

tek przemieszczajÇcych siÛ urzÇdzeą transpor-

wniki. Jan Kowalski pobraă i przyciÇă je na wymiar

towych (np. wciÇgnika, wózka jezdniowego) pod-

730 x 25 x 4 mm, a nastÛpnie poszedă do pomiesz-

czas transportowania przedmiotów do zwijania

czenia, gdzie znajdowaăa siÛ zwijarka do blach pro-

(arkuszy blach, proࢉli), walców pod zwijarkÛ,

dukcji Paąstwowego OĜrodka Maszynowego w Uj-

• uderzenie, starcie, upadek na skutek ograniczo-

Ĝciu Gorlickim – rok produkcji 1986, numer fabryczny

nego dojĜcia, przejĜcia, dostÛpu do zwijarki oraz

XXX, o numerze inwentarzowym – MM (posiadajÇcej

nieporzÇdku w miejscu pracy,

odtworzonÇ dokumentacjÛ techniczno-ruchowÇ.

• uderzenie, starcie, obtarcie wskutek przemiesz-

W ksiÇĽce pracy maszyny sÇ zawarte: data urucho-

czania siÛ koąca arkusza blachy lub proࢉlu pod-

mienia maszyny i rozpoczÛcia pracy w zakăadzie,

czas zwijania, zaginania,

to jest w 2001 r., Ĝwiadectwo dopuszczenia urzÇ-

• potkniÛcie, poĜlizgniÛcie na skutek Ĝliskich lub
nierównych powierzchni wokóă zwijarki.

dzenia do pracy, po dokonanej wczeĜniej ocenie
urzÇdzenia pod wzglÛdem minimalnych wymagaą

RÛkawice robocze i rÛkawice ochronne naleĽÇ

BHP z dnia 27.06.2008 r.) Jan Kowalski zaăoĽyă na zwi-

do najpowszechniej i najchÛtniej stosowanych

jarce (miÛdzy walce) dwa păaskowniki i rozpoczÇă

ochron osobistych. Nie ma w tym nic dziwnego,

ich walcowanie. Podczas procesu walcowania păa-

gdyĽ podczas pracy najbardziej naraĽone na dziaăa-

skowniki „zaczÛăy krzywiÉ siÛ”. Jan Kowalski, chcÇc

nie róĽnych szkodliwych czynników sÇ wăaĜnie rÛce,

naprowadziÉ je z powrotem na dobry tor, aby szăy

a w szczególnoĜci dăonie pracownika. RÛkawice

prosto na walce, chwyciă lewÇ rÛkÇ ubranÇ w rÛkawi-

robocze zabezpieczajÇ przed zabrudzeniem siÛ

cÛ za koącówki păaskowników, które wchodzÇc po-

substancjami nieszkodliwymi dla zdrowia, sÇ teĽ

miÛdzy walce, zacisnÛăy siÛ „do siebie” i pochwyciăy

stosowane, gdy wymagana jest ochrona wytwa-

rÛkawicÛ, a nastÛpnie wciÇgnÛăy palce lewej dăoni.

rzanego produktu. RÛkawice robocze to najczÛ-

Jan Kowalski nacisnÇă (wăÇczyă) przycisk wstecznego

Ĝciej rÛkawice: drelichowe, păócienne, baweănia-

biegu i maszyna „uwolniăa” lewÇ dăoą.

ne, wzmocnione skórÇ, dziane, dziane powlekane,
nakrapiane. RÛkawice ochronne chroniÇ dăonie

Skutki wypadku

i przedramiÛ pracownika przed jednym lub wie-

Amputacja urazowa paliczków Ĝrodkowych palców

loma zagroĽeniami wystÛpujÇcymi na stanowisku

III, IV z ubytkiem skóry palca IV. Amputacja palca V

pracy. RÛkawice ochronne naleĽy stosowaÉ przy

rÛki lewej. Zăamanie IV koĜci ĜródrÛcza lewego.

konkretnych pracach, gdzie istnieje zagroĽenie
zranienia lub przenikniÛcia przez skórÛ szkodliwych

Pytania zadane przez organ procesowy

substancji. Szczególne niebezpieczeąstwo stano-

1. Jaka byăa przyczyna wypadku, któremu ulegă

wiÇ: wysoka lub niska temperatura, ogieą, niebez-

Jan Kowalski w 2010 r.?

pieczne substancje chemiczne, prÇd elektryczny,

2. Czy wyăÇcznÇ przyczynÇ wypadku byă fakt pracy

wilgoÉ, zagroĽenie mechaniczne, biologiczne itp.

odwoăujÇcego w rÛkawicach, czy tylko przyczyniă siÛ do zaistnienia wypadku i w jakim stopniu?

Opis wypadku
W dniu wypadku Jan Kowalski zatrudniony na sta-

3. Czy gdyby Jan Kowalski nie pracowaă w rÛkawicach doszăoby do wypadku bÇdĻ prawdopodo-

nowisku spawacz-Ĝlusarz rozpoczÇă pracÛ o godzi-

bieąstwo jego zaistnienia byăoby mniejsze?

nie 7:00. Miaă za zadanie wykonanie klapy meta-

4. Czy wprowadzenie păaskowników do maszyny

lowej do zbiornika FL. Podczas pracy okazaăo siÛ,

walcujÇcej bez uĽycia rÛkawic moĽe powodowaÉ

Ľe brakuje „oprzyrzÇdowania” do wykonywanej

poranienie rÇk z uwagi na ostre krawÛdzie?

www.promotor.elamed.pl
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Ad 1.

walcowaÉ w zwijarce dwóch elementów naraz.

Zwijarka, na której pracowaă Jan Kowalski, jest prze-

Z opisu wypadku moĽna wnioskowaÉ, Ľe păa-

znaczona do wykonywania operacji zwijania blach

skowniki walcowane byăy zbyt blisko siebie,

w rury cylindryczne i ksztaătowania odcinków cylin-

a w wyniku walcowania zaczÛăy siÛ zbliĽaÉ

drycznych oraz do zwijania obrÛczy z păaskowników

do siebie i wtedy na skutek ingerencji rÛki Jana

z taĜm. CzynnoĜci, które wykonywaă Jan Kowalski,

Kowalskiego majÇcej na celu niedopuszczenie

mieĜciăy siÛ w jego obowiÇzkach pracowniczych.

ich do skrzywienia, doszăo do zaciĜniÛcia ich

Z akt sprawy nie wynikaăo, czy păaskowniki o gru-

i uwiÛzienia rÛki. Gdyby păaskowniki byăy odda-

boĜci 4 mm mogăy byÉ walcowane w takiej zwijarce.

lone od siebie na wiÛkszÇ odlegăoĜÉ, zapewne
do wypadku by nie doszăo. W tym przypadku

Przyczyny wypadku

zawiodăa wyobraĻnia, a zadziaăaăa rutyna po-

Na wypadek przy pracy, tj. wciÇgniÛcie lewej dăoni

ăÇczona z poĜpiechem w wykonywaniu danej

pomiÛdzy walce zwijarki do blachy, miaăo wpăyw
kilka istotnych przyczyn, a mianowicie:

czynnoĜci.
3. Rutyna jako niewăaĜciwa ocena wystÛpujÇce-

1. Niezatrzymanie przez Jana Kowalskiego ma-

go zagroĽenia. Jan Kowalski, podejmujÇc siÛ

szyny w celu poprawienia uăoĽenia păasko-

przydzielonej pracy, nie zachowaă dostatecznej

wników (operowanie koączynami w obrÛbie

koncentracji uwagi, nie zwaĽajÇc na niebezpie-

zagroĽenia).

czeąstwo pochwycenia lub wciÇgniÛcia rÛki

2. NiewăaĜciwy sposób wykonywania pracy, tj.

w walce zawijarki. Jednak czynnoĜÉ takÇ naleĽy

walcowanie dwóch păaskowników naraz. Bie-

potraktowaÉ jako przejaw inicjatywy w wykony-

găy nie znalază w aktach sprawy informacji,

waniu swoich obowiÇzków săuĽbowych. Jej ce-

z której by wynikaăo wprost, Ľe nie moĽna

lem byăo wykonanie przydzielonej pracy. Prawdopodobnie nie przypuszczaă lub nie braă pod
uwagÛ niebezpieczeąstwa, Ľe dotkniÛcie czy teĽ

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.)

uchwycenie dwóch zbliĽajÇcych siÛ do siebie
elementów păaskownika spowoduje pochwycenie, które w konsekwencji doprowadzi do urazu
ciÛĽkiego. Gdyby Jan Kowalski spodziewaă siÛ
tego, prawdopodobnie zachowaăby siÛ inaczej
– u poszkodowanego nie zadziaăaă tzw. zdrowy
rozsÇdek.
4. Stan maszyny. W zdjÛciach z akt sprawy trudno stwierdziÉ, czy maszyna byăa wyposaĽona

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.)

w odpowiednie Ĝrodki zabezpieczajÇce przed

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z dnia 30 października 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagań dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie
użytkowania maszyn przez pracowników
podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596
z późn. zm.)

wypadku (maszyna powinna posiadaÉ zabez-

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia
14 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek
do drewna (Dz.U. Nr 36, poz. 409)
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przypadkowym pochwyceniem. Zdaniem biegăego, prawdopodobnie stan zwijarki do blach
produkcji Paąstwowego OĜrodka Maszynowego w UjĜciu Gorlickim – rok produkcji: 1986,
numer fabryczny: XXX – równieĽ byă przyczynÇ
pieczenia ograniczajÇce moĽliwoĜÉ wciÇgniÛcia
lub pochwycenia, np.: stóă podawczy, osăony,
czujniki, popychacze, chwytaki itp.).
5. NiewăaĜciwy nadzór. Z akt sprawy nie wynika,
aby praca przy zwijarce byăa szczególnie niebezpieczna, a tym samym podlegaăa pod nadzór
bezpoĜredni. Powstaje pytanie, czy w przeszăoĜci bezpoĜredni przeăoĽony zwróciă uwagÛ na takie postÛpowanie, czy byăy takie sytuacje, czy teĽ
byăo tzw. ciche pozwolenie polegajÇce na tym,
Ľe wierzyăo siÛ pracownikowi, gdyĽ posiadaă on
wieloletnie doĜwiadczenie zawodowe. Zdaniem
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biegăego, bezpoĜredni przeăoĽony powinien

Naruszenie zasad BHP

wiedzieÉ, jakÇ pracÛ i w jaki sposób wykonujÇ je-

Operowanie koączynami w streࢉe zagroĽenia bez

go podwăadni. W tym przypadku takiej wiedzy

wyăÇczenia urzÇdzenia przez Jana Kowalskiego na-

nie byăo.

rusza zasady BHP, które sÇ niepisanÇ literÇ prawa,

6. Etanol we krwi: < 0,2 promila. U poszkodo-

nieujÛtÇ w Ľadnym przepisie BHP, regule lub meto-

wanego stwierdzono zawartoĜÉ alkoholu

dzie postÛpowania, uksztaătowane w procesie pracy

we krwi. Alkohol we krwi znacznie zmniejsza

oraz wynikajÇce z doĜwiadczenia Ľyciowego, logicz-

szybkoĜÉ reakcji, ogranicza pole widzenia, po-

nego rozumowania i wiedzy technicznej, których

woduje băÛdnÇ ocenÛ odlegăoĜci i szybkoĜci,

przestrzeganie săuĽy ochronie Ľycia lub zdrowia

pogarsza koordynacjÛ ruchów/trudnoĜci w wy-

pracownika i tym samym zapewnieniu mu faktycz-

konywaniu dwóch i wiÛcej czynnoĜci naraz,

nego bezpieczeąstwa podczas pracy. Wspóăczesne

powoduje obniĽenie koncentracji/trudno jest

zasady BHP najczÛĜciej odnoszÇ siÛ do bezpieczeą-

skupiÉ myĜli i uwagÛ na skomplikowanym

stwa pracy w poszczególnych branĽach, zwăaszcza

zajÛciu, powoduje pogorszenie wzroku/wy-

w branĽach szczególnie niebezpiecznych, jak: gór-

stÛpujÇ problemy z dostrzeganiem szczegó-

nictwo, petrochemia, produkcja materiaăów wybu-

ăów. Nie moĽna wykluczyÉ w 100%, Ľe etanol

chowych, i powinny byÉ ujmowane w instrukcjach

we krwi poniĽej < 0,2 promila nie miaă wpăywu

obsăugi, instrukcjach i procedurach technologicz-

na zaistnienie wypadku.

nych oraz w instrukcjach stanowiskowych BHP.

7. Praca w rÛkawiczkach. Nie powinno siÛ walco-

Takimi zbiorami zasad sÇ procedury bezpieczne-

waÉ w rÛkawiczkach – to byăa jedna z przyczyn

go prowadzenia badaą naukowych i procedury

zaistnienia wypadku. Pkt 6. Uwagi koącowe In-

technologiczne w przemyĜle, instrukcje obsăugi

strukcji bezpieczeąstwa pracy, obsăugi ibkonser-

maszyn (dokumentacja technologiczno-ruchowa,

wacji zwijarki dobblach/walców widnieje zapis

DTR) i instrukcje BHP, a takĽe „zasady Ľycia spoăecz-

„Zabrania siÛ podczas zwijania pracowaÉ w rÛ-

nego” i „zasady nauczania”. PoniĽej przedstawiono

kawicach”, co stanowi naruszenie art. 211 pkt

przepisy, które regulujÇ naruszenie zasad ostroĽ-

1 i 2 Ustawy zbdnia 26bczerwca 1974 r.bKodeku

noĜci, które doprowadziăy do wypadku przy pracy

pracy (t.j.: Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94; z póĻn.

Jana Kowalskiego:

zm.) „Przestrzeganie przepisów i zasad bezpie-

1. RozporzÇdzenie Ministra Pracy ibPolityki Socjal-

czeąstwa i higieny pracy jest podstawowym

nej zbdnia 26bwrzeĜnia 1997 r.bwbsprawie ogól-

obowiÇzkiem pracownika. W szczególnoĜci pra-

nych przepisów bezpieczeąstwa ibhigieny pracy

cownik jest obowiÇzany:

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

• znaÉ przepisy i zasady bezpieczeąstwa i higie-

§ 60. 2. „Pracownicy zatrudnieni przy obsăudze

ny pracy, braÉ udziaă w szkoleniu i instruktaĽu

maszyn z ruchomymi elementami nie mogÇ

z tego zakresu oraz poddawaÉ siÛ wymaga-

pracowaÉ w odzieĽy z luĻnymi (zwisajÇcymi)

nym egzaminom sprawdzajÇcym,

czÛĜciami, jak np. luĻno zakoączone rÛkawy,

• wykonywaÉ pracÛ w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeąstwa i higieny

krawaty, szaliki, poăy, oraz bez nakryÉ găowy
okrywajÇcych wăosy”.

pracy oraz stosowaÉ siÛ do wydawanych

2. RozporzÇdzenie Ministra Gospodarki zb dnia

w tym zakresie poleceą i wskazówek prze-

14bkwietnia 2000 r.bwbsprawie bezpieczeąstwa

ăoĽonych.

ibhigieny pracy przy obsăudze obrabiarek dobdrewna (Dz.U. Nr 36, poz. 409): § 8. 3. „Niedopusz-
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Ad 2.

czalna jest obsăuga obrabiarek w rÛkawicach

Jak wynika z wymienionych w odp. na pkt 1, przy-

albo z obandaĽowanymi dăoąmi, jeĜli wirujÇce

czyn wypadku byăo kilka i praca w rÛkawicach nie

czÛĜci obrabiarek, narzÛdzia tnÇce lub obrabia-

byăa wyăÇcznÇ przyczynÇ ciÛĽkiego wypadku przy

ny materiaă stwarzajÇ zagroĽenie pochwycenia”.

pracy. Jednak praca w nich przyczyniăa siÛ do za-

Jak wynika z przytoczonych przepisów, niedopusz-

istnienia wypadku w stosunku proporcjonalnym

czalne jest, by podczas pracy urzÇdzenia dokonywaÉ

do wyĽej wymienionych przyczyn. Zdaniem bie-

jakichkolwiek manewrów przy czÛĜciach czynnie

găego udziaă procentowy oparty jest na tzw. wiedzy

pracujÇcych. WbInstrukcji bezpieczeąstwa pracy, ob-

z przeszăoĜci, jak i doĜwiadczeniu pracy w săuĽbie

săugi ibkonserwacji zwijarki dobblach/walców w pkt 6.

BHP, i moĽna uznaÉ szacowanie tych parametrów

Uwagi koącowe – widnieje zapis: „Przed kaĽdora-

za wiarygodne (tab. 1).

zowÇ zmianÇ obrotów walców naleĽy zatrzymaÉ
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bie dwóch walcowanych păaskowników, a pomiÛdzy

Gdyby Jan Kowalski był bez
rękawic, możliwe, że zadziałałby
szybciej na skutek bólu i włączył
wsteczny bieg obracających się
walców zwijarki i wtedy nastąpiłoby
uwolnienie ściśniętych palców.

nimi palców obsăugujÇcego. RÛkawice chroniăy Jana
Kowalskiego przed zranieniem, a nie przed zaciĜniÛciem siÛ dwóch walcowanych păaskowników.
W poczÇtkowej fazie pochwycenia rÛki w rÛkawicy
Jan Kowalski mógă nawet nie zdawaÉ sobie sprawy,
Ľe jego dăoą jest pochwycona, gdyĽ rÛkawice spawalnicze sÇ duĽe (luĻne) i pochwycenie mogăo byÉ
za sam materiaă rÛkawicy. Pochwycenie rÛkawicy
przez zbliĽajÇce siÛ ku sobie păaskowniki uniemoĽliwiăo wyciÇgniÛcie z nich rÛki. Nie wiadomo, czy
zostaă pochwycony palec, czy palce, ale wiadomo,

silnik” (karta akt sprawy). Innym zapisem w ww.

Ľe zostaăa pochwycona rÛkawica i na skutek tego

instrukcji jest zapis z pkt 3. Uruchamianie urzÇ-

rÛka zostaăa wciÇgniÛta w walce zwijarki. Palec lub

dzenia i praca – „[…] W chwili gdy koniec materiaău

palce zostaăy przytrzymane przez samÇ rÛkawicÛ,

zbliĽa siÛ do punktu stycznoĜci walców ciÇgnÇcych,

która automatycznie zablokowaăa w niej palce przez

zatrzymujemy silnik. […] Powrotne przejĜcie mate-

zaciĜniÛcie.

riaău uzyskamy przez ponowne wăÇczenie silnika,

Gdyby Jan Kowalski byă bez rÛkawic, moĽliwe, Ľe za-

nadajÇc obroty przeciwne do poprzednich.” Zapisy

dziaăaăby szybciej na skutek bólu i wăÇczyă wstecz-

takie sugerujÇ, Ľe aby wykonywaÉ jakiekolwiek

ny bieg obracajÇcych siÛ walców zwijarki i wtedy

czynnoĜci zwiÇzane z poprawÇ elementu lub zmia-

nastÇpiăoby uwolnienie ĜciĜniÛtych palców. Skutki

nÇ jego proࢉlowania, naleĽy bezwzglÛdnie zatrzy-

mogăyby byÉ mniejsze, np. w postaci rozciÛcia czy

maÉ silnik (zwijarkÛ).

lekkiego zgniecenia na skutek Ĝciskania dwóch păa-

W czasie ruchu roboczego (walcowania) nie wolno

skowników, a nie zgniecenie przez obracajÇce walce

siÛgaÉ po przedmioty znajdujÇce siÛ (bÛdÇce) w ob-

zwijarki. MoĽliwe równieĽ, Ľe obraĽenia byăyby takie

róbce. Uwaga pracownika jest wtedy skierowana

same. Poprawianie păaskowników w trakcie ich wal-

na przedmiot walcowany, po który siÛga lub popra-

cowania w zwijarce w ruchu zarówno w rÛkawicy,

wia. Ăatwo wtedy moĽna zapomnieÉ o obracajÇcych

jak i bez jest niedopuszczalne. W jednym i drugim

siÛ walcach, które ciÇgnÇ element, a nastÛpnie docho-

przypadku moĽe dojĜÉ do pochwycenia, które w kon-

dzi do pochwycenia nieosăoniÛtej dăoni lub rÛkawicy.

sekwencji moĽe doprowadziÉ do ciÛĽkiego urazu.

Zazwyczaj takie zdarzenie trwa sekundÛ i uzaleĽnione jest od prÛdkoĜci obracajÇcych siÛ elementów.

Ad 4.
Wprowadzanie păaskowników do zwijarki moĽe

Ad 3.

spowodowaÉ obraĽenia rÇk ze wzglÛdu na ostre

Gdyby Jan Kowalski nie pracowaă w rÛkawicach,

krawÛdzie. W Instrukcji bezpieczeąstwa pracy, obsăugi

prawdopodobnie równieĽ doszăoby do pochwyce-

ibkonserwacji zwijarki dobblach /walców w pkt 6. Uwagi

nia rÛki poprzez zaciĜniÛcie zbliĽajÇcych siÛ do sie-

koącowe – widnieje zapis: „Zwijany materiaă naleĽy

Przyczyna

Udziaă procentowy w wypadku

1. Niezatrzymanie przez Jana Kowalskiego maszyny w celu poprawienia ułożenia płaskowników – operowanie
kończynami w obrębie zagrożenia

40%

2. Niewłaściwy sposób wykonywania pracy, tj. walcowanie dwóch płaskowników naraz

15%

3. Rutyna jako niewłaściwa ocena występującego zagrożenia

10%

4. Stan maszyny

10%

5. Niewłaściwy nadzór

5%

6. Etanol we krwi < 0,2 promila

5%

7. Praca w rękawicach

15%

Tab. 1. Przyczyny wypadku – udziaă procentowy
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oczyĜciÉ z zendry, piachu i innych zanieczyszczeą”.

uĽywaă rÛkawic spawalniczych. Z doĜwiadczenia

Przy tego typu pracach wystÛpuje ciÇgle wysokie

biegăego moĽna stwierdziÉ, Ľe sÇ to rÛkawice nie-

ryzyko poranienia rÇk, a jedynym zabezpieczeniem

dopasowane do rÛki, majÇce zabezpieczyÉ pracujÇ-

sÇ rÛkawice robocze. Oczyszczenie materiaău (usu-

cego w nich pracownika przed wysokÇ temperaturÇ

niÛcie wszystkich nierównoĜci po obróbce metalu,

podczas spawania, jak i przed ostrymi krawÛdziami

tj. ciÛciu, spawaniu czy nawet szlifowaniu) w taki

spawanego materiaău. Niejednokrotnie takie rÛka-

sposób, by nie byăo moĽliwoĜci zranienia siÛ o ich

wice sÇ uĽywane do transportu ksztaătowników,

krawÛdzie, jest prawie niemoĽliwe. Procesem, który

gdyĽ cechuje je duĽa wytrzymaăoĜÉ.

na pewno by temu zapobiegă, byăoby wczeĜniejsze poddanie păaskowników polerowaniu. Na tym

Podsumowanie

poziomie prac jest to jednak nieopăacalne i nie

Jan Kowalski nie zachowaă naleĽytej ostroĽnoĜci wy-

ma ekonomicznego uzasadnienia.

maganej podczas wykonywanej pracy, gdyĽ praco-

NaleĽy tu podkreĜliÉ, Ľe praca w rÛkawiczkach przy

waă przy walcowaniu w rÛkawicach ochronnych, nie

maszynie jest dopuszczalna, ale na pewno nie jest

zachowaă dostatecznej koncentracji uwagi oraz bez-

dopuszczalne operowanie w nich przy czynnych

pieczeąstwa i nie zwaĽajÇc na niebezpieczeąstwo

wirujÇcych czy obracajÇcych siÛ elementach. Praca

w postaci pochwycenia, kontynuowaă pracÛ i tym

w rÛkawiczkach w obrÛbie poruszajÇcych siÛ ele-

samym naraĽaă siÛ na utratÛ zdrowia. Podstawo-

mentów zwiÛksza prawdopodobieąstwo pochwyce-

wym obowiÇzkiem pracownika jest przestrzeganie

nia jej, a tym samym rÛki. Prace przygotowawcze,

przepisów i zasad BHP wynikajÇcych miÛdzy innymi

tj. transport czy nawet zaăadowanie păaskowników

z art. 211 pkt 1, 2 Kodeksu pracy, a w omawianym

do maszyny w rÛkawiczkach, zdaniem biegăego jest

zdarzeniu wypadkowym z 2010 r. ze strony Jana Ko-

konieczne, a nawet jest obowiÇzkiem pracownika,

walskiego tego zabrakăo. Jan Kowalski byă Ĝwiado-

gdyĽ w taki sposób chroni on swoje rÛce przed

my zagroĽenia, jak wskazuje jego zeznanie i mógă

ostrymi krawÛdziami, których nie sposób pozbyÉ

skorzystaÉ z art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy, jednak

siÛ w zawodzie spawacz-Ĝlusarz. Jan Kowalski

tego nie uczyniă.
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