
Przykłady wypadków przy pracy zbadanych przez inspektorów pracy w roku 2014:  
 

1. Porażenia prądem: 
 
a)  
 

Data wypadku: 06.10.2014r. 
Poszkodowany: elektromonter, lat 51 
Skutki: śmiertelne 

Poszkodowany został rażony prądem elektrycznym podczas prowadzenia przez  
2-osobowy zespół remontowy (razem z właścicielem firmy) prac związanych z montażem 
przyłącza kablowego na słupie czynnej linii napowietrznej niskiego napięcia (NN). Na 
podstawie dokumentacji eksploatacyjnej tej części sieci (z pomiarów wykonanych w czerwcu 
2012r.) ustalono, że ochrona przeciwporażeniowa przez szybkie wyłączenie zasilania sieci, 
na której poszkodowany wykonywał prace przyłączeniowe, była nieskuteczna.  
Z uwagi na brak naocznego świadka wypadku w ocenie inspektora pracy wydarzeniem, które 
najprawdopodobniej spowodowało zaistniały wypadek było ześlizgnięcie się, z utratą 
podparcia i równowagi przez poszkodowanego, który próbując utrzymać się na słupie 
przypadkowo mógł chwycić się, bądź dotknąć elementów linii, będących pod napięciem.  
O takim przebiegu zdarzeń może świadczyć wypięty słupołaz z prawej nogi 
poszkodowanego. Na wzrost ryzyka niekontrolowanego ześlizgiwania się słupołazów wpłynął 
brak gumowych okładzin ich chwytaka, co mogło wynikać z zużycia, bądź celowego ich 
zdjęcia. Postępowanie takie jest praktykowane przez elektromonterów w celu zwiększenia 
swobody ruchów podczas przemieszczania się na słupie. 
 

        
                   Miejsce wypadku i poszkodowany - bezpośrednio po zdarzeniu     
 
Przyczyny wypadku w ocenie inspektora pracy:  
 
Na podstawie przeprowadzonego badania okoliczności i przyczyn zaistniałego wypadku przy 
pracy ustalono następujące przyczyny wypadku:  
 
1) związane z niewłaściwą, ogólną organizacją pracy –  
a) niewłaściwe polecenia przełożonych -  
– w związku z wykonywaniem prac na wysokości i przy nieosłoniętych urządzeniach 
elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem (tj. prac szczególnie 
niebezpiecznych) pracodawca nie określił szczegółowych wymagań bhp przy ich 
wykonywaniu i nie zapewnił w szczególności -  



 wyznaczonych osób do kierowania pracami i wydawania odpowiednich poleceń,  

 odpowiednich środków zabezpieczających,  

 instruktażu pracowników obejmującego w szczególności: imienny podział pracy, 
kolejność wykonywania zadań, wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach,  

 nie zapewnił wykonania zleconej pracy na podstawie pisemnego polecenia 
wykonania pracy, zawierającego: numer polecenia, określenie osób 
odpowiedzialnych za organizację i wykonanie pracy, określenie zakresu prac do 
wykonania i strefy pracy, określenie warunków i środków ochronnych niezbędnych 
do zapewnienia bezpieczeństwa, wyznaczenie terminu rozpoczęcia i zakończenia 
prac oraz przerw w ich wykonaniu (pisemne polecenie na wykonanie pracy 
pracodawca winien uzyskać z właściwej miejscowo jednostki Rejonu 
Energetycznego, co określa m.in. instrukcja organizacji prac w sieci dystrybucyjnej  
z udziałem firm zewnętrznych – zgodnie z tą instrukcją firma zewnętrzna powinna na 
piśmie zgłosić gotowość wykonania prac w celu uzgodnienia terminu ich wykonania, 
nie później niż 3 dni robocze przed planowanym terminem realizacji prac pod 
napięciem i 14 dni przed planowanym terminem realizacji prac przy wyłączonym 
napięciu),  

 
b) brak nadzoru -  
– w związku z prowadzeniem prac na wysokości pracodawca nie zapewnił bezpośredniego 
nadzoru nad ich wykonywaniem (w czasie, gdy poszkodowany znajdował się na słupie 
pracodawca wykonywał czynności łączeniowe w wolnostojącym złączu kablowym 
oddalonym o ok. 70m od miejsca, gdzie znajdował się poszkodowany),  
 
c) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym -  
– przed rozpoczęciem prac w pobliżu napięcia nie udostępniono instrukcji określającej 
technologię, wymagane narzędzia oraz środki ochronne, które należało stosować podczas 
realizowanych prac,  
 
d) tolerowanie przez osoby odpowiedzialne odstępstw od zasad i przepisów bhp (tu 
właściciela firmy) -  
– brak koordynacji planowanych prac z ruchem urządzeń energetycznych, obejmującej: 
określenie kolejności czynności łączeniowych, wydania zezwolenia na przygotowanie  
i przekazanie strefy pracy, ustalenie kolejności prac, ich przerwania, wznowienia  
i zakończenia,  
– brak przygotowania, przekazania strefy pracy oraz dopuszczenia do pracy, w tym 
nieoznaczenie strefy znakami lub tablicami bezpieczeństwa (stanowisko pracy nie zostało 
zaizolowane z wykorzystaniem odpowiednich osłon na przewody i końcówki przewodów, 
brak płacht i taśm izolacyjnych),  
– włączenie w skład zespołu roboczego poszkodowanego, który wykonywał prace 
eksploatacyjne w technologii „pod napięciem na liniach napowietrznych kablowych” (PPN) 
bez uprzedniego zweryfikowania upoważnienia do wykonywania tego typu prac (zgodnie z  
obowiązującą instrukcją organizacji i wykonywania prac w technologii PPN upoważnienia do 
wykonywania pracy w technologii pod napięciem podlegają okresowej weryfikacji co 5 lat, 
bądź przy przerwach w pracy dłuższych niż 12 miesięcy – w aktach osobowych 
poszkodowanego znajdowało się zaświadczenie o ukończeniu kursu monterów w zakresie 
prac PPN w 2000r.) – poszkodowanego nie zaznajomiono z zagrożeniami w strefie pracy i jej 
bezpośrednim sąsiedztwie oraz z metodami bezpiecznego wykonywania pracy, nie 
egzekwowano stosowania właściwej technologii i bezpiecznych metod pracy oraz używania 
środków ochrony indywidualnej,  
 
e) dopuszczenie do pracy pracownika bez badań lekarskich -  
– poszkodowany został dopuszczony do pracy bez uprzedniego poddania go wstępnym 
badaniom lekarskim, potwierdzającym brak przeciwwskazań do zatrudnienia na stanowisku 



elektromontera na wysokości powyżej 3m (w tym badań psychologicznych przydatności 
zawodowej pracownika wykonującego prace w technologii pod napięciem),  
 
f) wykonywanie prac pomimo niewłaściwego zaopatrzenia w narzędzia -  
– na podstawie oględzin narzędzi ustalono, że poszkodowany używał słupołazów bez 
kompletnych elementów gumowych, tj. bez okładzin chwytaka, co mogło powodować 
niekontrolowane ześlizgiwanie się ze słupa linii NN w czasie pracy,  
 
g) niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy -  
– w przedłożonej karcie szkolenia wstępnego poszkodowany nie potwierdził imiennym 
podpisem faktu odbycia instruktażów wstępnych ogólnego i stanowiskowego – szkolenie 
było prowadzone w dniu wypadku, co oznacza niezachowanie minimalnego czasu trwania 
instruktaży w łącznym wymiarze 11 godzin lekcyjnych,  
 
2)  brak kompletu środków ochrony indywidualnej oraz niewłaściwy ich dobór  
– poszkodowany został dopuszczony do pracy bez indywidualnego sprzętu ochronnego, tj. 
rękawic elektroizolacyjnych przeznaczonych do ochrony rąk przed porażeniem prądem 
elektrycznym. Na podstawie oględzin sprzętu i narzędzi ustalono, że poszkodowany 
pracował bez odzieży i obuwia roboczego, nie posiadał rękawic elektroizolacyjnych. 
Gumowe rękawice POLSTAR posiadały jedynie oznaczenie (piktogram) dot. ochrony przed 
zagrożeniami mechanicznymi. Okazane podczas kontroli rękawice ELSEC klasy 00 
znajdujące się w samochodzie służbowym nie nadawały się do użycia z uwagi na 
występujące uszkodzenia mechaniczne kwalifikujące je do bezzwłocznego wycofania  
z eksploatacji. Poszkodowany nie został wyposażony w prawidłowy hełm elektroizolacyjny  
z przeciwłukową osłoną twarzy. Hełm zabezpieczony po wypadku posiadał przekroczony 
termin używalności i nie miał oznakowania identyfikującego przeznaczenie dla energetyków 
(wskazań elektroizolacyjności) oraz miał zdemontowaną przyłbicę,  
– poszkodowany do ochrony przed upadkiem z wysokości używał szelek bezpieczeństwa, 
które nie zostały skompletowane z urządzeniem amortyzującym – szelki firmy PROTTEKT 
typ P-20 Nr 104137 (data produkcji 2006r.) posiadały przekroczony termin używalności i nie 
miały wymagalnego przeglądu przez uprawnioną do tego osobę,  
 
3) nieprawidłowości w stosowaniu sprzętu ochronnego przez pracownika –  
– poszkodowany nie używał środków ochrony zbiorowej, jak sprzęt do izolowania stanowiska 
pracy, w tym osłony izolacyjne na przewody i izolatory oraz płachty izolacyjne,  
 
4) niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika –  
– poszkodowany wykonywał prace montażowe w sposób niezgodny z obowiązującą 
organizacją i wykonawstwem prac przy urządzeniach elektroenergetycznych w warunkach 
szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego. Znajdując się w strefie zagrożenia 
uchwycił bądź przypadkowo dotknął nieosłonięty czynny przewód napowietrznej linii 
elektroenergetycznej będący pod napięciem do 1kV,  
 
5) stan psychofizyczny pracownika, niezapewniający bezpiecznego wykonywania pracy –  
– poszkodowany wykonywał prace będąc po spożyciu alkoholu – z informacji uzyskanych  
w Komendzie Powiatowej Policji ustalono, że w pobranej próbce krwi zawartość alkoholu 
przekraczała 2 promile,  
 
6) nieprawidłowe zachowanie się pracownika –  
– lekceważenie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, co wynikało  
z wykonywania prac pod napięciem, z pominięciem obowiązujących wymagań, bez 
zachowania wymaganej organizacji pracy oraz bez stosowania środków ochrony 
indywidualnej i zbiorowej; W ocenie inspektora pracy, biorąc pod uwagę 20-letni staż pracy 
poszkodowanego w zawodzie elektromontera znane mu powinno być ryzyko i znane 
zagrożenia przy wykonywaniu tego typu robót.  



W związku ze stwierdzonymi w czasie kontroli nieprawidłowościami, na przedsiębiorcę 
nałożono mandat karny w kwocie 1.500zł.  
 
b) 
 
Data wypadku: 27.01.2014r. 
Poszkodowany: robotnik budowlany, lat 29 
Skutki: śmiertelne 

W dniu zdarzenia firma zatrudniająca poszkodowanego wykonywała prace  
porządkowe oraz prace termoizolacyjne posadzek parteru wybudowanego pawilonu 
handlowego. Pracę świadczyło 4 pracowników, którzy mieli za zadanie uporządkowanie 
posadzek, wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej oraz izolacji termicznej z płyt 
styropianu. Do zadań poszkodowanego należało uprzątniecie posadzki z zalegającego 
śniegu i lodu, jaki został naniesiony do pomieszczenia przez otwarte otwory okienne oraz w 
wyniku braku zadaszenia. Z uwagi na niską temperaturę zewnętrzną (- 9oC) posadzka 
pomieszczenia została posypana solą do usuwania gołoledzi, co spowodowało 
rozpuszczenie się śniegu i części lodu. Do prac porządkowych pracownik używał łopaty 
piaskówki, szpadla, szczotki oraz skuwaczki lodu - rodzaj prac nie wymagał stosowania 
elektronarzędzi. Przez otwór drzwiowy do wnętrza pomieszczenia poprowadzony był 
przewód elektryczny typu AsXSn 4 x16, podwieszony na wysokości około 200 cm, który 
następnie przebiegał w poprzek pomieszczenia, do następnego podwieszenia, na wysokości 
120cm. W tej części pomieszczenia prace wykonywał poszkodowany. W pewnym momencie 
pracownicy, którzy byli w pobliżu, usłyszeli odgłos upadającego kasku i zobaczyli, że 
poszkodowany leży na posadzce i ma zaciśniętą dłoń na przewodzie. Poszkodowany w  
wyniku porażenia prądem i upadku na posadzkę doznał złamania podstawy czaszki oraz 
wylewu krwi do mózgu, wskutek czego zmarł. Oględziny miejsca zdarzenia  wykazały, że w 
strefie w której upadł poszkodowany,  przewód zasilający miał mechanicznie uszkodzoną 
izolację. 
 

 
Miejsce wypadku 
 
 



 
Uszkodzona izolacja przewodów 
 
Przewód zasilający w pomieszczeniu podwieszony był na prowizorycznym zaczepie z pręta 
stalowego, był  zalodzony, ściana w którą wbito zaczep również była zalodzona. 
Na trasie przebiegu przewodu, w hali obok na przewodzie złożono folię i inne materiały. 
 
 
Przyczyny wypadku w ocenie inspektora pracy:  

 zmniejszona oporność obuwia i rękawic na skutek zawilgocenia,  

 uszkodzona izolacja  na przewodach przebiegających przez pomieszczenie pracy,  

 brak szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

W wyniku kontroli inspektor pracy skierował do przedsiębiorcy odpowiednie środki 
prawne, celem uregulowania stwierdzonych nieprawidłowości oraz ukarał pracodawcę, za 
popełnione wykroczenia, mandatem karnym w kwocie 1 500zł. 
 
 
c). 
 
Data wypadku: 22.09.2014r. 
Poszkodowany: elektromonter, lat 53 
Skutki: śmiertelne 
 
Usuwając awarię - brak jednej fazy na zasilaniu, zespół pogotowia energetycznego ustalił 
przyczynę - zwarcie przewodów dwóch linii  napowietrznych  w miejscu skrzyżowania. 
Dwóch pracowników - w tym poszkodowany, wykorzystując podnośnik samochodowy 
zostało podniesionych pod linię nn. Poszkodowany za pomocą drążka izolacyjnego rozłaczył 
przewody i w trakcie kontroli odległości pomiędzy przewodami został porażony prądem 
elektrycznym. 
 



             
Miejsce skrzyżowania linii napowietrznych                 Miejsce ustawienia podnośnika 
 – miejsca zwarcia przewodów 

 
Przyczyny wypadku w ocenie inspektora pracy:  
 
- wykonywanie pracy (usuwanie awarii) w pobliżu linii napowietrznych, znajdujących się pod 
napięciem niskiego napięcia ( 2 fazy ), 
- niewyłączenie spod napięcia obydwu krzyżujących się w miejscu awarii linii, 
- błędna decyzja dotycząca sposobu usunięcia awarii podjęta przez kierującego zespołem,  
to jest wykorzystanie podnośnika samochodowego  ustawionego obok linii nn w strefie 3 m 
od rzutu pionowego skrajnego przewodu, 
- błędna decyzja operatora podnośnika – wykorzystanie sprzętu mechanicznego w strefie 
zagrożenia i przemieszczanie pracowników pod czynnymi liniami energetycznymi, 
- brak kontaktu kierującego zespołem z dyspozytorem celem ustalenia możliwości i sposobu 
wykonania pracy,  
- podjęcie samodzielnej decyzji o sposobie usunięcia  awarii, 
- brak znajomości względnie nie stosowanie się do postanowień instrukcji przez 
pracowników pogotowia  
- brak bieżącej kontroli i koordynacji ze strony dozoru nad pracą pracowników pogotowia. 
 
Porażenie prądem pracownika znajdującego się koszu świadczy, że nie spełniono wymagań 
bezpiecznego wykonywania pracy wskutek czego doszło do bezpośredniego kontaktu 
przedramienia poszkodowanego z czynnym przewodem  i  w konsekwencji śmierć 
poszkodowanego. Sposób ustawienia podnośnika nie gwarantował prawidłowej oceny 
odległości w pionie i poziomie. 
 
W wyniku kontroli inspektor pracy Inspektor pracy zastosował odpowiednie do ustaleń środki 
prawne - 3 decyzje nakazowe i 1 wniosek w wystąpieniu.  
 
d). 
 
Data wypadku: 30.04.2014r. 
Poszkodowany: robotnik budowlany, lat 28 
Skutki: lekkie 
 
Poszkodowany wnosił na poziom „+1800mm”, to jest na poziom wjazdu do niecki 
budowanego obiektu rekreacyjnego, kształtownik kwadratowy 30x30x2mm i długości 
4100mm. Miejsce, do którego się zbliżał, znajdowało się bezpośrednio pod linią 15kV 
przebiegającą nad terenem robót. W chwili gdy znalazł się na poziomie wjazdu do niecki, 



podczas manewrowania metalowym kształtownikiem na skutek zbliżenia się do przewodów 
będących pod napięciem doznał porażenia prądem elektrycznym i stracił przytomność. Po 
udzieleniu I-ej pomocy i przewiezieniu karetką pogotowia do szpitala okazało się, że doznał 
oparzenia dużego palca prawej stopy i ogólnych urazów całego ciała (po kilkudniowym 
pobycie w szpitalu został wypisany do domu).  
 
Przyczyny wypadku w ocenie inspektora pracy: 
Sekwens zdarzeń wypadkowych i przyczyny zaistniałego skutku wiązały się z:  

 brakiem wyznaczenia i nieoznakowaniem strefy niebezpiecznej pod linią średniego 
napięcia – SN (w przypadku linii 15kV strefa ta powinna być o szerokości minimalnej 
5m licząc w poziomie od skrajnego przewodu),  

 prowadzeniem robót w strefie zagrożenia (pod czynną napowietrzną linią SN), w tym 
prac związanych z wejściem poszkodowanego w strefę niebezpieczną i operowaniem 
długimi metalowymi elementami,  

 zbliżeniem elementu metalowego do przewodu pod napięciem i przepływ prądu 
powodujący porażenie poszkodowanego.  

 

Do wypadku doprowadziły głównie takie przyczyny, jak:  

 brak ujęcia w planie BIOZ zagrożeń wynikających z robót prowadzonych w pobliżu 
czynnej linii 15kV przebiegającej na terenem prac,  

 brak szkolenia stanowiskowego bhp pracowników na placu budowy z wykazaniem 
istniejących zagrożeń,  

 brak nadzoru nad pracą zatrudnionych na budowie ze strony generalnego 
wykonawcy – kierownika budowy i kierowników robót określonych w Dzienniku 
Budowy.  

 

  
Widok na miejsce wypadku -       
przy wyjściu na poziom niecki                                                Widok na podwyższenie z niecką oraz na linię WN:  

wysokość podwyższenia – obudowy niecki +180cm,  
linia WN na wysokości ok. 700cm – wysokość nad obudową   ok. 
520cm, długość transportowanych elementów stalowych – 410cm.   

 
Inspektor pracy bezpośrednio po wypadku wstrzymał prace w rejonie linii 15 kV i ukarał osobę 
odpowiedzialną za organizację budowy mandatem w wysokości 1000zł (w ramach odrębnej i 
równolegle przeprowadzonej do badania wypadku kontroli). Pracodawca poszkodowanego został 
ukarany mandatem w wysokości 1200zł.  

 
2. Upadki osób z wysokości 

 
 a). 
 
Data wypadku: 28.07.2014r. 
Poszkodowany: robotnik gospodarczy, lat 21 



Skutki: śmiertelne 
 
Śmiertelnemu upadkowi z wysokości ok. 12m,  na budowie oddziału szpitalnego,  uległ 21-
letni mężczyzna, wykonujący w dniu zdarzenia pracę na podstawie umowy o dzieło na rzecz 
zatrudniającego go przedsiębiorcy. W dniu wypadku poszkodowany wraz z innymi 
pracownikami rozpoczął pracę na budowie ok. godziny 700. Nie miał jeszcze określonego 
precyzyjnie zadania na ten dzień, ale – według przedsiębiorcy – planowano mu zlecić 
skuwanie nierówności tynku w ściankach działowych na III kondygnacji, lecz nie kierować do 
robót na dachu, z którego spadł. Pozostali dwaj pracownicy mieli prowadzić roboty dekarskie 
(związane z pokryciem dachowym wznoszonego obiektu) w związku z czym zaczęli 
przygotowywać do pracy narzędzia i materiały. Pracownik nadzoru nad grupą budowlaną 
przebywał w tym czasie w baraku na terenie budowy. Nikt z obecnych na budowie nie widział 
momentu upadku poszkodowanego. W wyniku odniesionych obrażeń ciała – mężczyzna 
przewieziony do szpitala zmarł jeszcze w tym samym dniu.  
 
Przyczyny wypadku w ocenie inspektora pracy:  
  

 dopuszczenie do wykonywania przez poszkodowanego pracy niezleconej, a podjętej 
przez niego na wysokości – bez środków ochronnych zabezpieczających przed 
upadkiem na niższy poziom oraz bez odpowiedniego obuwia roboczego (na 
podstawie dokumentacji fotograficznej sporządzonej przez Policję na miejscu 
wypadku – stwierdzono, że poszkodowany pracował w miękkim, lekkim obuwiu, tj. w 
klapkach, natomiast na podstawie dokumentacji zakładowej – pracownikom wydano 
wymagane środki ochronne i sorty robocze),  

 brak wyznaczenia stosownych zadań dla realizującego umowę o dzieło 
(dopuszczenie do realizacji przez tę osobę innych czynności niż przewidywane przy 
jej zatrudnianiu),  

 brak zapewnienia właściwego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, 
tzn. wykonywanymi na wysokości,  

 niepełna wiedza poszkodowanego na temat zagrożeń występujących przy 
wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych oraz obowiązujących przepisów bhp 
w zakresie robót realizowanych na wysokości – brak odpowiednich umiejętności 
teoretycznych i praktycznych poszkodowanego (27-dniowy, krótki staż pracy na 
budowie – w umowie cywilnoprawnej zawarto jedynie ogólną wzmiankę o 
przeprowadzeniu szkolenia bhp, brak zapoznania z oceną ryzyka zawodowego).  

 
Dla prowadzonej budowy opracowany był plan BIOZ i udokumentowana ocena ryzyka 
zawodowego dla robotnika budowlanego. Z oceną tą nie zostały zapoznane osoby grupy 
budowlanej, w tym poszkodowany. 
 
Nadzorujący pracę grupy budowlanej nie przechodził szkolenia dla osób kierujących 
zespołami pracowników. W trakcie kontroli terenu budowy stwierdzono m.in. brak 
zabezpieczenia otworów w stropie na poddaszu i zabezpieczenia otworów drzwiowych w 
ścianie na III piętrze budynku.  
 



  
 

 
 
Wznoszony budynek sanatoryjnego oddziału szpitalnego – miejsce upadku z wysokości ok. 
12m –stosowane przez poszkodowanego „obuwie” (zdjęcia z archiwum dochodzeniowego 
Policji).  

Inspektor pracy zastosował odpowiednie do ustaleń środki prawne (5 decyzji, 1 polecenie) i 
ukarał przedsiębiorcę mandatem karnym w wysokości 1700zł.  
 

b). 
 
Data wypadku: 09.04.2014r. 
Poszkodowany: cieśla, lat 22 
Skutki: lekkie 



 
Podczas prac związanych z montażem konstrukcji dachu nowobudowanego budynku 
mieszkalnego pracownik spadł z wysokości 14 metrów i  doznał ogólnych potłuczeń ciała i 
pęknięcia kości pięty prawej nogi. Pracownik przed podjęciem pracy poddany został 
ogólnemu instruktażowi bhp, natomiast nie został poinformowany o ryzyku zawodowym na 
stanowisku cieśli, której to oceny w zakładzie nie było. W czasie kontroli nie przedłożono 
zaświadczenia z wstępnych badań lekarskich poszkodowanego, w tym z orzeczeniem o 
braku przeciwwskazań do zatrudniania na wysokości powyżej 3m. Pracownik legitymował się 
14-dniowym stażem pracy w tym zakładzie. 
W dniu zdarzenia firma zatrudniająca poszkodowanego wykonywała prace związane z 
montażem konstrukcji dachu nowobudowanego budynku mieszkalnego. Po przybyciu na 
miejsce placu budowy zakładowym samochodem dostawczym, około godziny 7:00 

pracownicy przystąpili do przygotowania sprzętu i narzędzi, które znajdowały się w części 
ładunkowej wymienionego pojazdu. Podczas tej pracy, (około godziny 7:30) usłyszeli krzyk po 
przeciwległej stronie budynku, w stosunku do miejsca gdzie był zaparkowany pojazd. Po 
chwili okazało się, że z konstrukcji dachu z wysokości ok. 14m, na poziom przylegającego 
terenu spadł pracownik. Skutki upadku częściowo zamortyzowała siatka ogrodzeniowa 
zabezpieczająca plac budowy, na którą spadł poszkodowany.  
 

 
Miejsce upadku, które nie zostało zabezpieczone do czasu przeprowadzenia oględzin przez 
inspektora pracy i przez zakładowy zespół powypadkowy – widoczne ogrodzenie z siatki w kolorze 
zielonym, na które spadł poszkodowany zostało naprawione i ponownie ustawione.  
 

Przyczyny wypadku w ocenie inspektora pracy:  
 
Nie było bezpośredniego świadka tego upadku. Nie ustalono dokładnego przebiegu 
zdarzenia, natomiast ustalono nieprawidłowości przyczyniające się do zaistniałego wypadku 
przy pracy.  
1) niewłaściwa organizacja pracy wyrażająca się   
- brakiem nadzoru nad prowadzonymi pracami,  



- tolerowaniem przez pracodawcę odstępstw od zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,  
- brakiem instruktażu stanowiskowego,  
- brakiem instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych.  
W dniu wypadku pracodawca nie zapewnił bezpośredniego nadzoru nad prowadzonymi na 
wysokości 14m pracami montażowymi konstrukcji i pokrycia dachu budynku mieszkalnego. 
W dniach poprzedzających wypadek i w dniu wypadku poszkodowany wraz z 
współpracownikami przystąpił do pracy bez uprzedniego odbycia instruktażu obejmującego 
w szczególności:  
a) imienny podział pracy,  
b) kolejność wykonywania zadań,  
c) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.  
Pracownikom nie zapewniono wymaganych środków ochronnych (hełmów i właściwie 
skompletowanego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości).  
Pracodawca nie opracował i nie zapoznał pracowników z instrukcją bezpiecznego 
wykonywania robót budowlanych związanych z montażem konstrukcji i pokrycia dachu 
wznoszonego budynku mieszkalnego.  
Wszyscy zatrudnieni wraz z poszkodowanym nie zostali poinformowani o ryzyku 
zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą na zajmowanym stanowisku pracy oraz o 
zasadach ochrony przed zagrożeniami.  
2) nieprawidłowości w stosowaniu sprzętu ochronnego przez pracownika –  
- nieużywanie przez pracownika środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z 
wysokości.  
Poszkodowany w chwili wypadku nie używał środków ochrony indywidualnej przed upadkiem 
z wysokości (szelek bezpieczeństwa skompletowanych z liną bezpieczeństwa i 
amortyzatorem). Ponieważ miejsce wypadku nie zostało udokumentowane nie ustalono czy 
poszkodowany otrzymał odzież i obuwie robocze oraz odpowiedni hełm ochronny. 
Pracodawca nie założył i nie prowadził na bieżąco, odrębnie dla każdego z pracowników, 
kart ewidencyjnych przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony 
indywidualnej.  
3) nieprawidłowe zachowanie się poszkodowanego pracownika związane z 
nieprzestrzeganiem przepisów i zasad bhp –  
- lekceważenie przepisów bhp przy pracy na wysokości.  
 
W wyniku ustaleń powziętych w związku z badaniem okoliczności i przyczyn wypadku 
inspektor pracy wydał 22 decyzje nakazowe i 3 wnioski pokontrolne oraz ukarał pracodawcę 
mandatem karnym w wysokości 1500zł. 
 

 
 

3. Pochwycenia, uwięzienia, zmiażdżenia 
 
a). 
 
Data wypadku: 05.06.2014r. 
Poszkodowany: stolarz budowlany, lat 45 
Skutki: ciężki 
 
Pracownik podczas przycinania drewnianego elementu na stołowej pilarce do drewna doznał 
częściowej amputacji 3 palców prawej dłoni. Pilarka nie była wyposażona w górną osłonę 
piły. Pracownik trzymał cięty przedmiot w dłoni, nie został wyposażony w popychacz. 
Pracownik docinał listewki z płyty ułożonej na blacie obrabiarki w łożu prowadnicy podłużnej, 
ręcznie dociskanej do prawej krawędzi tego blatu. Prawą ręką przesuwał przecinaną płytę po 
blacie stojąc z lewej strony urządzenia (w rejonie pracującego narzędzia, które spowodowało 
uraz dłoni).  



Poszkodowany był jedynym zatrudnionym pracownikiem w wymienionej firmie OPG, 
wykonującym roboty stolarskie z krótkimi przerwami od 2002r. – legitymując się w sumie 
ponad 10-letnim stażem pracy.  
 
Przyczyny wypadku w ocenie inspektora pracy: 
 

 dopuszczenie pracownika do pracy przy pilarce stołowej, która nie została 
wyposażona w górną osłonę tarczy piły,  

 brak wyposażenia pracownika w popychacz przecinanych na pilarce elementów do 
stosowania w końcowej fazie cięcia drobnych elementów,  

 dopuszczenie do wykonywania pracy przez ręczne podtrzymywanie i przesuwanie 
obrabianego materiału – bez oprzyrządowania uniemożliwiającego jego wyrwanie lub 
zmianę położenia,  

 brak aktualnego szkolenia okresowego z zakresu bhp pracownika,  

 brak dostępnej dla pracownika instrukcji bhp dotyczącej obsługi stołowej pilarki do 
drewna.  

 
 
 
W czasie oględzin miejsca wypadku inspektor pracy stwierdził, że pilarka, poza ww. brakiem 
osłony górnej tarczy piły, nie została wyposażona:  

 w osłony przekładni napędu i dolnej części tarczy piły (nieroboczej – pod blatem 
stołu),  

 w odpowiednie urządzenie sterujące umożliwiające uruchomienie maszyny tylko 
poprzez celowe zadziałanie na przeznaczony do tego celu układ sterowania (w 
przypadku zaniku i ponownego pojawienia się zasilania energią elektryczną).  

 
Obrabiarki nie wyposażono w miejscowy odciąg trocin i pyłu drzewnego. Pracodawca nie 
posiadał instrukcji użytkowania (DTR) tej maszyny – nie było identyfikacji i oznakowania tej 
obrabiarki przez jej wytwórcę-producenta.  
Inspektor pracy wstrzymał eksploatację tej maszyny do czasu jej dostosowania do 
minimalnych wymagań w zakresie eliminującym bezpośrednie zagrożenia dla życia i zdrowia 
obsługującego ją personelu. Pracodawca został ukarany mandatem karnym w wysokości 
1500zł.  
W trakcie tej kontroli ujawnione zostały także zagrożenia budowlane związane z 
eksploatowanym budynkiem produkcyjnym, takie jak zawilgocenie i zagrzybienie konstrukcji 
stropodachu nad pomieszczeniami pracy z widocznymi ubytkami poszycia oraz brak 
odpowiedniej wentylacji pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Sprawa ta została 
przekazana do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego celem podjęcia działań 
odpowiednich do przepisów prawa budowlanego. 
 



 
 

  
 
Głównie z uwagi na nieprawidłowości w tym zakładzie, takie jak:  

 brak spełniania wymagań bhp przez pomieszczenia pracy (brak oświetlenia 
naturalnego, jakiejkolwiek wentylacji, zbyt niskiej wysokości pomieszczeń),  

 brak zaplecza higienicznosanitarnego,  

 zagrożenia porażenia prądem elektrycznym od instalacji i urządzeń 
elektroenergetycznych,  

 brak przystosowania obiektu do bezpiecznego składowania materiałów –  
– okręgowy inspektor pracy wydał decyzję zaprzestania prowadzenia działalności 
gospodarczej z rygorem natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 KPA uznając, 
że stan warunków pracy stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia pracujących. 
 
b). 
 

Data wypadku: 23.06.2014r. 
Poszkodowany: operator maszyn i urządzeń lat 22 



Skutki: ciężkie 
 
Wypadek zaistniał podczas obsługi torebkarki do produkcji papierowych torebek płaskich typ 
MATADOR NG, produkcji niemieckiej (z 2012r.), posiadającej cechy spełniania zasadniczych 
wymagań określonych dyrektywą maszynową (w tym wymagalne oznakowanie CE). W 
czasie produkcji torebek papierowych nastąpiło spiętrzenie wstęgi papieru i poszkodowany 
przy pracującej maszynie ze zdjętymi osłonami elementów ruchomych prawą dłonią 
poprawiał papier na szablonie, a lewą - wygładzał zagiętą wstęgę przy załączonym 
prawą nogą włączniku podtrzymującym ruch maszyny. W pewnym momencie wałek 
prowadzący wstęgę papieru wciągnął palce lewej ręki między współpracujące elementy 
obrotowe maszyny powodując urazy 3 palców.  
Pracownicy eksploatujący torebkarkę już wcześniej samowolnie otworzyli (zdjęli) osłony 
zabezpieczające i zablokowali taśmą klejącą wyłącznik krańcowy, a maszynę uruchamiali 
przy użyciu włącznika nożnego. 
 

   
Ogólny widok torebkarki                            Zablokowany wyłącznik krańcowy osłony górnej 
 
 

Przyczyny wypadku w ocenie inspektora pracy: 
 

 tolerowanie przez osoby nadzoru techniczno-produkcyjnego odstępstw od przepisów 
i zasad bhp związane z dopuszczeniem do eksploatacji maszyny o zablokowanym 
wyłączniku krańcowym, posiadającej otwarte osłony i bezpośredni dostęp do stref 
zagrożenia,  

 niewłaściwe zachowanie się pracowników (w tym poszkodowanego) związane z 
użytkowaniem maszyny z blokadą zabezpieczeń i otwartą osłoną (w tym również 
naruszenie dyspozycji producenta z instrukcji użytkowania),  

 lekceważenie zagrożenia, któremu można przypisać nawet swego rodzaju 
ryzykanctwo,  

 
Inspektor pracy wstrzymał eksploatację tej torebkarki do czasu zapewnienia właściwych 
zabezpieczeń i osłon elementów ruchomych. Osobę odpowiedzialną za niewłaściwą 
organizację i naruszenie przepisów bhp ukarał mandatem karnym w wysokości 1500zł.  
 
 
c). 

Data wypadku: 17.09.2014r. 
Poszkodowany: pomocnik montera kotłów, lat 32 
Skutki: ciężkie 
 



Podczas ręcznego montażu rur ożebrowanych do otworów szkieletu obudowy modułu sita 
kotłów grzewczych, wypadkowi przy pracy uległ pracownik, zatrudniony na stanowisku 
pomocnika montera kotłowego. W dniu zdarzenia trzej pracownicy prowadzili operacje 
wmontowania rur Ø38x3,2x13385 do szkieletu obudowy modułu sita wskazanych wyżej 
urządzeń. Po założeniu tulei prowadzącej na jeden z końców rury pracownicy przenieśli ją 
oburącz z pola odkładczego, a następnie skierowali do otworu sita montowanego modułu. 
Pracownicy wmontowali kilkanaście rur w otwory sita i w czasie tej pracy nie wystąpiły żadne 
utrudnienia typu zaklinowanie rury lub zacięcie w otworze sita. Podczas wkładania każdej z 
rur w otwory sita pracownicy wykonywali te same czynności, rura była wprowadzana do 
otworu pierwszego sita, po czym przemieszczała się przez otwory kolejnych sit. Podczas 
wkładania kolejnej rury poszkodowany chciał przejść do następnego sita (tak jak wcześniej), 
ale nie mógł ponieważ rękawica prawej dłoni zaczepiła się o początek ożebrowania rury. Ta 
sytuacja spowodowała, że palec drugi prawej dłoni pracownika dostał się pomiędzy 
przemieszczającą się rurę, a otwór sita, w wyniku czego doznał on urazu palca tej dłoni.  
 

 
Miejsce wypadku 
 

Przyczyny wypadku w ocenie inspektora pracy: 
 

 brak instrukcji bhp dotyczącej sposobu montowania rur ożebrowanych do szkieletu 
obudowy modułu otworów sita – w zakładzie nie opracowano również instrukcji 

technologicznej określającej sposób wykonania tych prac,  

 brak oceny ryzyka zawodowego przed przystąpieniem do wykonywania prac 
związanych z wmontowywaniem rur ożebrowanych Ø38x3,2x13385 do szkieletu 
obudowy modułu sita – pracodawca nie dokonał oceny ryzyka zawodowego na stanowisku 
pomocnika montera kotłowego, nie zostały zidentyfikowane zagrożenia występujące w czasie 
wykonywania prac związanych z wmontowywaniem rur ożebrowanych do szkieletu obudowy 
modułu,  

 brak urządzeń zabezpieczających przed pochwyceniem kończyn górnych w czasie 
wykonywania prac związanych z wmontowywaniem rur ożebrowanych do szkieletu 
obudowy modułu – na innym stanowisku pracy, przy identycznych pracach związanych z 
montażem podwójnych rur ożebrowanych do szkieletu obudowy modułu kotła stosowany był 
sprzęt małej mechanizacji w formie podpory rolkowej z regulowaną wysokością i chwytaków 
zabezpieczających pracownika przed pochwyceniem kończyn górnych w czasie wykonywania 
tych prac – na stanowisku pracy, na którym zaistniał badany wypadek przy pracy, nie 
zapewniono żadnych urządzeń zabezpieczających przed pochwyceniem kończyn górnych,  

 niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności – poszkodowany pełnił 
dodatkowo rolę koordynatora prac zbiorowych, co w ocenie inspektora pracy powodowało 
obniżenie jego koncentracji na wykonywanych przez siebie czynnościach.  

 

W wyniku ustaleń powziętych w związku z badaniem okoliczności i przyczyn wypadku 
inspektor pracy wydał 4 decyzje nakazowe i 3 wnioski pokontrolne oraz ukarał osobę 
działającą w imieniu pracodawcy mandatem w wysokości 2000zł. 



W wyniku działań kontrolnych pracodawca zastosował rozwiązanie eliminujące zagrożenia 
urazowe, związane z dostaniem się dłoni w rejon elementów ruchomych. 
 

  
 

   
 
 
d). 
 

Data wypadku: 17.08.2014r. 
Poszkodowany: operator urządzeń, lat 30 
Skutki: ciężkie 
 
Wypadkowi uległ pracownik, zatrudniony w ramach umowy o pracę na stanowisku operatora 
urządzeń wykańczających ciągu walcowniczego. Poszkodowany wykonywał prace związane 
z organoleptycznym nadzorem nad cięciem prętów żebrowanych (o średnicy 10mm na 
długość 12m) za pomocą mechanicznej nożycy 750 Mg CPN B, układaniem wyrobu w 
samotoku doprowadzającym go do zderzaka uchylnego i oddzielaniem przez wypychacz 
mechaniczny odpadowych materiałów krótkich powstałych po cięciu prętów. Pracę obsługi 
urządzeń ciągu walcowniczego w miejscu wypadku prowadził razem z operatorem urządzeń 
walcowni. Przy uruchomieniu cięcia prętów i pracy wypychacza z mostka sterowniczego 
przez drugiego operatora – poszkodowany stał przy nożycy, opierając się lewą ręką o 
torowisko wypychacza i obserwując proces cięcia i zgarniania odpadów zrzucanych do 



koszy. Uruchomienie maszyny nastąpiło w chwili przebywania poszkodowanego w strefie 
niebezpiecznej. 
Przemieszczający się po torowisku wypychacz najechał na dłoń poszkodowanego, w wyniku 
czego doznał on zmiażdżenia palców wskazującego i środkowego oraz urazu paliczka 
dalszego palca IV-go lewej ręki. 

  
Zasymulowane zachowanie się poszkodowanego – miejsce podparcia ręki w czasie wypadku. 
 

Przyczyny wypadku w ocenie inspektora pracy: 
  

 brak osłon elementów będących w ruchu,  

 brak zabezpieczenia stref niebezpiecznych przy stanowisku nożycy 750 Mg CPN B i 
ogólny dostęp do elementów stwarzających zagrożenie wypadkiem urazowym,  

 niewłaściwa koordynacja prac zbiorowych (brak upewnienia się o możliwości 
bezpiecznego uruchomienia maszyny – bez zagrożenia dla innych osób z otoczenia i 
obsługi),  

 tolerowanie przez osoby sprawujące nadzór odstępstw od przepisów i zasad bhp, w 
tym dopuszczenie przez nadzór do pracy nożycy nieposiadającej osłon elementów 
będących w ruchu i z bezpośrednim dostępem do stref zagrożenia, tym samym – 
brak właściwego nadzoru nad eksploatacją urządzeń wykańczających ciągu 
walcowniczego,  

 niewłaściwie podana informacja o zagrożeniu (tablica informująca o strefie 
niebezpiecznej umieszczona poza zasięgiem wzrokowym pracowników),  

 przebywanie w strefie niebezpiecznej i oparcie się poszkodowanego o torowisko 
jezdne wypychacza mechanicznego,  

 nikła znajomość przepisów i zasad bhp przez pracowników obsługi linii urządzeń 
wykańczających walcowni, lekceważenie zagrożenia przez poszkodowanego,  

 nieznajomość zagrożenia – brak doświadczenia.  
 
W wyniku ustaleń związanych z badaniem okoliczności i przyczyn wypadku inspektor pracy 
wydał 4 decyzje nakazowe (wraz ze wstrzymaniem pracy maszyny do czasu zabezpieczenia 
elementów ruchomych) oraz 9 wniosków pokontrolnych. Pracodawcę ukarał mandatem w 
wysokości 1200zł. Zastrzeżona została także poprawność dokonania oceny ryzyka 
zawodowego, związanego ze stanowiskami obsługi urządzeń wykończających ciągu 
walcowniczego – polecono jej weryfikację.  
W czasie trwania kontroli dokonano oznaczenia strefy niebezpiecznej przy stanowisku 
nożycy poprzez pomalowanie czerwoną farbą części posadzki wyznaczonej strefy 
niebezpiecznej. 
 



 
 

 

 

4. Wypadki podczas prac przeładunkowych  
 

a.) 
 

Data wypadku: 30.06.2014r. 
Poszkodowany: robotnik przy przeładunku towarów, lat 24 
Skutki: ciężkie  
 

Podczas prac polegających na przeładunku sypkiego wapna (tzw. upłynnionego) z wagonu 
do autocysterny, uległ pracownik, zatrudniony na podstawie umowy zlecenia. Wypadek miał 
miejsce na bocznicy przeładunkowej wagonów zakładu produkcji wapna, gdzie firma 
przewozu kolejowego prowadzi obsługę transportu.  
W dniu zdarzenia pracownik, później poszkodowany, rozładowywał wapno z wagonu typu 
408S (fot.1) do podjeżdżających autocystern (fot.2). W momencie rozłączania instalacji 
(węża rozładunkowego z przepustnicą) nastąpił gwałtowny, niekontrolowany wyrzut wapna, 
w wyniku czego pracownik doznał urazu oczu (oparzenia chemiczne rogówki worka i worka 
spojówkowego obu oczu). 
 

  
          Widok miejsca wypadku - wagon typu 408S.                            Autocysterna 
 

 



     
Węże instalacyjne                                                          Zawory przy wagonie typu 408S 
 

 
Ustawienie przepustnicy w chwili wypadku 
 

Przyczyny wypadku w ocenie inspektora pracy: 
 

 małe doświadczenie poszkodowanego przy wykonywaniu prac przeładunkowych – 
prace, przy których doszło do wypadku wykonywał po raz pierwszy, czynności 
przeładunkowe wykonywał wg wskazówek kierowców autocystern, będących 
pracownikami z innych firm transportowych,  

 samodzielne wykonywanie pracy przez poszkodowanego – zakładowa instrukcja 
przewiduje minimum dwie osoby przy prowadzeniu takich prac rozładunkowych,  



 brak odpowietrzenia układu transportu pneumatycznego wraz ze zbiornikiem przez 
poszkodowanego przed odpięciem węża rozładunkowego – w zbiorniku było 
ciśnienie, które spowodowało gwałtowny wyrzut sypkiego wapna,  

 nie używanie przez poszkodowanego okularów ochronnych,  

 brak nadzoru ze strony przełożonych nad pracami wykonywanymi przez 
poszkodowanego.  

 
W związku ze stwierdzonymi w czasie kontroli nieprawidłowościami inspektor pracy ukarał 
osobę kierującą pracą innych osób u pracodawcy mandatem w wysokości 1200zł. 
 

 
b). 
 

Data wypadku: 08.07.2014r. 
Poszkodowany: kierowca, lat 31 
Skutki: lekkie 
 

W trakcie opróżniania cysterny z wapnem, na terenie placu manewrowego, za pomocą 
sprężonego powietrza nastąpiło rozszczelnienie węża ciśnieniowego (wyrwanie końcówki 
węża z zaworu), poprzez który pompowano wapno do silosu. Na skutek rozszczelnienia 
instalacji i rozpylenia w powietrzu znacznej ilości sypkiego wapna pracownik doznał 
oparzenia obu gałek ocznych. 
 

 
 
W dniu zdarzenia pracownik ustawił pojazd w miejscu rozładunku i podpiął wąż do 
rozładunku materiału oraz wąż do sprężonego powietrza. Wąż do rozładunku materiału nie 
był ułożony równo lecz lekko skręcony, jak zeznał poszkodowany z uwagi na to, że przy 
zaworach czerpalnych były usytuowane metalowe schody. Przed rozpoczęciem rozładunku 
nie założył zabezpieczeń przed samoczynnym odkręceniem (opasek, które miał na 
wyposażeniu pojazdu) na obu końcach węża do rozładunku materiału. Po podpięciu węży 
podał ciśnienie do silonaczepy (do wartości 1,7bar) i zaczął rozładunek. Po około 10 
minutach nastąpiło wyrwanie węża podającego materiał, w miejscu połączenia z zaworem 
czerpalnym, znajdującym się przy silosie.  
 
 
 
 



Przyczyny wypadku w ocenie inspektora pracy: 
 

 tolerowanie przez osoby sprawujące nadzór odstępstw od przepisów i zasad bhp 
obowiązujących podczas prac rozładunkowych wykonywanych przez kierowców. Jak 
wykazała kontrola w kwietniu 2014r. w zakładzie zaistniał wypadek przy pracy w 
podobnych okolicznościach. Po wypadku pracodawca nie podjął działań mających na 
celu wyegzekwowanie od pracowników stosowania opasek zabezpieczających na 
węże rozładunkowe po ich podpięciu do układu transportu pneumatycznego. Nie 
dokonał także weryfikacji ryzyka zawodowego na stanowisku kierowcy silonaczep,  

 nieużywanie przez poszkodowanego pracownika wymaganego urządzenia 
zabezpieczającego – zgodnie z obowiązującą w zakładzie instrukcją bhp kierowca 
jest zobowiązany do założenia opasek zabezpieczających węże rozładunkowe,  

 z ustaleń dokonanych przez inspektora pracy na miejscu zaistniałego wypadku oraz 
zapisu monitoringu wynika, że po podłączeniu węża rozładunkowego do cysterny na 
wężu powstało załamanie, które pogłębiło się po podniesieniu zbiornika silonaczepy. 
W ocenie wyżej wymienionego inspektora pracy –  

 załamanie uniemożliwiło rozłożenie się naprężeń skręcających na całej długości 
węża, lecz nastąpiło ich skumulowanie się na krótkim odcinku (od zaworu cysterny do 
załamania węża),  

 przebywający na miejscu zdarzenia operator cysterny, która przywiozła piasek oraz 
poszkodowany bezskutecznie próbowali rozprostować wąż,  

 kierunek rotacji zbiornika cysterny samochodowej podczas podnoszenia go, był 
zgodny z kierunkiem odkręcania końcówki węża z zaworu instalacji wyładunkowej 
silosu – zlikwidowanie załamania tego węża przez operatora cysterny z wapnem 
mogło spowodować, że skumulowana energia powstała podczas skręcania węża 
(między zaworem cysterny a załamaniem) przy podnoszeniu zbiornika została 
„przeniesiona” do końcówki przypiętej do zaworu rozładunkowego. Efekt ten mogło 
spotęgować to, że rozprostowanie węża nastąpiło już po otwarciu zaworu przy 
cysternie, czyli po pojawieniu się ciśnienia w układzie. Najprawdopodobniej 
spowodowało to „popuszczenie” połączenia strażackiego. Poszkodowany pracownik 
od chwili rozpoczęcia rozładunku do chwili wypadku nie sprawdził przy pomocy 
klucza dokręcenia końcówki węża do zaworu rozładunkowego,  

 nieużywanie przez poszkodowanego wymaganych środków ochrony indywidualnej – 
zgodnie z obowiązującą w zakładzie instrukcją bhp przed podłączeniem przewodów 
przeładunkowych kierowca jest zobowiązany do założenia szczelnych gogli, rękawic 
ochronnych, kombinezonu ochronnego, kamizelki odblaskowej, które były na 
wyposażeniu pracownika,  

 lekceważenie przez poszkodowanego pracownika zagrożeń występujących przy 
wykonywaniu prac rozładunkowych – zgodnie z zakładową instrukcją bhp przed 
rozładunkiem należało upewnić się, że włączony został wibrator filtra oraz oddalić się 
na bezpieczną odległość od przewodów i przyłączy (w chwili wyrwania węża 
poszkodowany znajdował się przy zaworze spustowym silonaczepy w odległości 
około 2m).  

 
W wyniku ustaleń powziętych w związku z badaniem okoliczności i przyczyn wypadku 
inspektor pracy wydał 4 decyzje nakazowe i 2 wnioski pokontrolne oraz ukarał pracodawcę 
mandatem w wysokości 1500zł. 
 
 
 
 
 
 
 



Inne 
 
a). 
 
Data wypadku: 28.11.2014r. 
Poszkodowany: stażysta, lat 24 
Skutki: śmiertelne 
 
Śmiertelnemu wypadkowi  na terenie kopalni wapienia uległ 24 letni stażysta, zatrudniony na 
podstawie umowy zawartej w ramach projektu systemowego „Program aktywizacji 
społeczno-zawodowej bezrobotnych Do wypadku doszło przy bębnie zwrotnym przenośnika 
taśmowego o szerokości taśmy 800 mm., napędzanego silnikiem elektrycznym o mocy 15 
kW poprzez przekładnie WD 400 o przełożeniu 1:36,1. W wyniku pochwycenia lewej ręki 
pracującego nastąpiło jej wyrwanie z barku i w konsekwencji śmierć poszkodowanego na 
miejscu zdarzenia. Stażysta nie posiadał kwalifikacji do wykonywania powierzonej mu w dniu 
wypadku pracy, miał ukończony kurs kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym 
oraz zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego w kategorii II W 
JO (wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych). Stażysta posiadał 
zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania 
pracy na stanowisku obsługi wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli oraz  
orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania 
zawodu operatora wózków podnośnikowych. Nie był kierowany i poddany badaniom 
lekarskim na stanowisko, na którym uległ wypadkowi. 
Poszkodowany odbywał w zakładzie staż, celem którego było nabycie doświadczenia w 
zawodzie operatora  wózka jezdniowego z napędem silnikowym. 
W dniu zdarzenia  poszkodowany, na polecenie kierownika,  został skierowany do nadzoru 
nad urządzeniami krusząco sortującymi i transportu bliskiego węzła produkcji wapna. 
Poszkodowany miał za zadanie obserwowanie ruchu urządzeń z kabiny sterowniczej i w 
razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości zatrzymanie węzła przyciskiem „Wyłącz 
awaryjnie” (tablica sterownicza na zdjęciu). Na stanowisko pracy poszkodowany udał się 
wraz z innym pracownikiem, który oświadczył podczas rozmowy z inspektorem pracy, że 
poinstruował poszkodowanego o jego obowiązkach oraz uruchomił węzeł. Kierownik i mistrz 
oraz pracownik zgodnie twierdzą, że informowali poszkodowanego, że ma jedynie 
nadzorować pracę urządzeń i wyłączyć węzeł w razie jakichkolwiek nieprawidłowości.  

 

 
 

Z nieustalonych przyczyn pracujący wyszedł z kabiny, bez wyłączania węzła i udał się w 
miejsce usytuowania bębna zwrotnego przenośnika taśmowego, podającego kruszywo  
z kosza zasypowego na kruszarkę odśrodkową. W nieustalonych okolicznościach 



i z nieustalonych przyczyn lewa ręka  poszkodowanego dostała się pomiędzy bęben zwrotny, 
a taśmę i wówczas nastąpiło jej wyrwanie z barku (całkowita amputacja). Prawdopodobnie 
pracujący usiłował, używając łopaty, usunąć z wewnętrznej strony taśmy zanieczyszczenia 
(kamień, grys, piasek ?), które mogły zakłócić prawidłowy bieg taśmy. Na bęben zwrotny 
przenośnika, usytuowany na poziomie terenu, nie była założona w czasie wypadku osłona 
siatkowa, która znajdowała się obok kabiny sterowniczej (zdjęcia poniżej). 

 

  
 

Z-ca kierownika wydziału zeznał, że w dniu poprzedzającym zdarzenie widział, że bęben nie 
posiada osłony lecz nie podjął żadnych skutecznych działań, żeby spowodować jej 
założenie. 
Poszkodowany został znaleziony przez współpracowników w okolicach bębna zwrotnego, 
pomiędzy ramą przenośnika a słupem podtrzymującym konstrukcje kosza zasypowego. 
Ciało było przewieszone przez ramę przenośnika (zdjęcie poniżej) 

 

 
 

Na miejscu zdarzenia znaleziono złamaną łopatę, co może potwierdzać przypuszczenia  
o manewrowaniu nią w strefie niebezpiecznej pomiędzy bębnem zwrotnym a taśmą 
transportową. 



 
 

 
Przyczyny wypadku 

 brak osłony bębna zwrotnego przenośnika taśmowego, 

 tolerowanie przez nadzór zagrożenia wypadkowego tj. braku osłony bębna 
zwrotnego przenośnika taśmowego, 

 skierowanie stażysty na stanowisko pracy, na którym nie miał doświadczenia 
oraz nie posiadał wymaganych przepisami uprawnień do obsługi maszyn i 
urządzeń do produkcji i uszlachetniania kruszywa, 

 brak prawidłowego przeszkolenia stanowiskowego (instruktażu 
stanowiskowego) - poszkodowany nie został zapoznany z występującymi  
zagrożeniami, pochodzącymi od urządzeń które miał dozorować, 

 wejście poszkodowanego w strefę zagrożenia aby (prawdopodobnie) usunąć 
przy użyciu łopaty, zanieczyszczenia z wewnętrznej strony taśmy (kamień, 
żwir, piasek), 

 brak wiedzy i umiejętności poszkodowanego co do występujących na 
stanowisku urządzeń krusząco-sortujących zagrożeń i sposobu ochrony przed 
nimi.  

 
W wyniku ustaleń powziętych w związku z badaniem okoliczności i przyczyn wypadku 
inspektor pracy wydał 1 decyzję nakazową i 4 wnioski pokontrolne oraz ukarał 3 osoby 
kierujące pracą innych osób u pracodawcy mandatami na łączną kwotę  w wysokości  
4 500 zł.  

 

b). 
 
Data wypadku: 14.12.2013r., zbiorowy  
Poszkodowani: 2 osoby  
-monter instalacji wodnokanalizacyjnej lat 56,  
-monter instalacji wodnokanalizacyjnej lat 56 
Skutki: śmiertelne 

 

W dniu wypadku firma budowlana realizowała roboty budowlane związane z 
osadzeniem studzienek kanalizacyjnych z kręgów betonowych i ułożeniem rurociągów 
kanalizacji sanitarnej o średnicy ɸ200mm, w wykopie wąskoprzestrzennym o głębokości od 
2,2 do 3,5m. W pewnym momencie nastąpiło niekontrolowane osunięcie się części skarpy, 
znajdującej się ponad niezabezpieczonym wykopem i urobku złożonego w klinie naturalnego 
odłamu gruntu, na przebywające w tym czasie w wykopie dwie osoby, świadczące pracę na 
rzecz przedsiębiorcy w ramach umowy zlecenia. W wyniku doznanych obrażeń osoby te 
poniosły śmierć na miejscu zdarzenia.   
 



 

Przyczyny wypadku w ocenie inspektora pracy: 

 brak zabezpieczenia ścian wykopu, tj. brak zastosowania środków ochrony zbiorowej 
w formie szalunków prefabrykowanych lub innych rozwiązań technicznych, 
wymaganych podczas wykonywania tego typu prac ziemnych,  

 składowanie urobku przy krawędzi nieobudowanego wykopu, w strefie klina 
naturalnego odłamu gruntu,  

 niewłaściwa organizacja procesu pracy podczas wykonywania prac szczególnie 
niebezpiecznych, tj. brak bezpośredniego nadzoru nad prowadzonymi pracami, 
nieudzielenie instruktażu osobom wykonującym roboty budowane, obejmującego 
m.in. imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, wymagania 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach,  

 tolerowanie przez osoby sprawujące nadzór odstępstw od przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy,  

 brak sporządzenia instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych i 
zapoznania z nią osób wykonujących te prace,  

 niewłaściwe zachowanie się poszkodowanych, spowodowane nieznajomością 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 
Inspektor Pracy ustalił, że podczas wykonywania ww. robót przyłączeniowych instalacji 

sanitarnej nie była zachowana właściwa organizacja ogólna i stanowiskowa oraz przebieg 
procesu pracy. Poszkodowani sami decydowali o metodach pracy i wykonywali 
poszczególne czynności, a bezpośredni nadzór ograniczył się do ustalenia z 
poszkodowanymi zakresu czynności. Przedsiębiorca nie zapewnił odpowiednich środków 
zabezpieczających, w związku z wykonywaniem prac w wykopach. Na terenie prowadzonych 
prac znajdował się jedynie jeden szalunek prefabrykowany o długości krótszej niż odcinki rur, 
który w dodatku nie był właściwie stosowany. Poszkodowanym nie udzielono instruktażu 
wymaganego podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. Przedsiębiorca 
tolerował odstępstwa od przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Urobek ziemi był 
składowany przy krawędzi nieobudowanego wykopu w strefie klina naturalnego odłamu. 
Wykonawca (przedsiębiorca) nie opracował instrukcji bezpiecznego wykonywania robót 
ziemnych przy wykonywaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej. Poszkodowani na terenie 
prowadzonych prac nie stosowali środków ochrony indywidualnej głowy (hełmów 
ochronnych, które były dostępne na budowie). Teren prowadzonych robót nie został 
zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych. Nie wygrodzono i nie oznakowano 



stref niebezpiecznych wokół prowadzonych prac ziemnych. Pozostawiono 
niezabezpieczone, otwarte nowo zmontowane studzienki kanalizacyjne. 
W czasie kontroli nie przedstawiono udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego – 
przedłożone w terminie późniejszym opracowanie sporządzone dla stanowiska monter 
instalacji nie uwzględniało wszystkich zagrożeń (m.in. związanych z przyczynami tego 
wypadku).  

 
W wyniku kontroli inspektor pracy skierował do przedsiębiorcy odpowiednie środki 

prawne, celem uregulowania stwierdzonych nieprawidłowości. W związku z podejrzeniem 
popełnienia przestępstwa przez przedsiębiorcę, inspektor pracy powiadomił prokuraturę. 
 

 
c.) 
 
Data wypadku: 11.06.2014r., zbiorowy 
Poszkodowani: 3 osoby  
- ślusarz lat 22,  
- ślusarz lat 33,  
- ślusarz lat 52 
Skutki: lekkie 
 
Do zbiorowego wypadku przy pracy  doszło w wyniku zapalenia się gazu propan podczas 
prac fazowania brzegów płyt stalowych sekatorem gazowym IMP P019 (wyposażonym w 
palnik maszynowy zasilany tlenem i propanem). Oparzeń termicznych głowy, szyi I – II 
stopnia i obrażeń ciała doznało 3 pracowników zakładu.  
Pracownik obsługujący palnik maszynowy stwierdził w trakcie pracy, że płomień 
wydobywający się z sekatora był słaby i przerywany. Myśląc, że kończy się gaz w butli, 
postanowił ją wymienić. Sprawdził manometr, który choć wskazywał ciśnienie w układzie, 
miał potłuczoną szybkę i uszkodzenie wskazówki (czego nie ocenił przed rozpoczęciem prac 
fazowania i nie interweniował w celu usunięcia uszkodzeń). Uznał wskazania tego przyrządu 
za błędne i przystąpił do wymiany butli, luzując w pierwszej kolejności mocowanie węża 
gazowego przy reduktorze. Wówczas zaczął ulatniać się propan. Pracownik z sąsiedniego 
stanowiska wspólnie z obsługującym sekator IMP P019 usiłowali dokręcić poluzowany 
wcześniej zacisk na wężu. Ciśnienie propanu było na tyle duże, że uniemożliwiało wykonanie 
tej czynności. W pobliżu prowadzonej akcji odcięcia wypływu gazu znajdowały się odpady 
stali z frezowania i żarząca się szlaka, którą próbowano stłumić przydeptując ją butem. Od 
powstałych iskier nastąpiło zapalenie ulatniającego się propanu, w wyniku czego poparzeniu 
uległo dwóch pracowników manipulujących przy reduktorze i trzeci pracujący w odległości 
ok. 3m. Inni pracownicy zakręcili reduktor i wynieśli butlę na zewnątrz w celu uniknięcia 
rozprzestrzenienia się gazu. Jak się okazało, zawór przy butli odkręcony był na maksimum i 
to spowodowało wcześniejsze intensywne ulatnianie się propanu.  
 
Przyczyny wypadku w ocenie inspektora pracy: 

 dopuszczenie do wykonywania prac cięcia gazowego przy użyciu półautomatu IMP 
osoby nieposiadającej wymaganych uprawnień,  

 dopuszczenie do pracy przy użyciu reduktora niesprawnego technicznie (z 
uszkodzonym manometrem),  

 podjęcie czynności wymiany butli bez upewnienia się, czy zawór butli został 
zakręcony,  

 niewłaściwe gaszenie żarzącej się szlaki i kawałków stali – butem – zamiast środkami 
gaśniczymi,  

 niski poziom wiedzy poszkodowanych na temat zagrożeń i wynikające z tego 
niewłaściwe zachowanie się podczas pracy,  



 brak właściwego nadzoru i kontroli ze strony kierownictwa (brygadzista, mistrz, 
kierownik).  

 
Podczas oględzin aparatury do cięcia stwierdzono, że przewody gazowe były niewłaściwie 
łączone. Dwa odcinki przewodów miały długość niezgodną z przepisami – 3,4m i 2m przy 
minimalnej wymaganej 4m. Ustalono również, że eksploatowane węże gazowe nie są 
kontrolowane w okresach ustalonych w przepisach pod względem szczelności i 
wytrzymałości, tj. nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.  
Inspektor pracy wydał w sumie 5 decyzji, w tym wstrzymał eksploatację reduktora gazowego 
ze względu na niesprawny technicznie manometr i węży spawalniczych łączonych z 
odcinków o niewłaściwej długości. Osoba odpowiedzialna za niewłaściwą organizację pracy i 
naruszenie przepisów bhp została ukarana mandatem karnym w wysokości 1500zł. 
 


