ASPEKTY PRACY BIEGăEGO SÆDOWEGO

Brak instrukcji
bezpiecznego
postĚpowania
przy opróƽnianiu
silosu ppoƽ.
Wybuch pyłu drzewnego może nieść
za sobą bardzo poważne konsekwencje,
dlatego należy stosować odpowiednie
zabezpieczenia. Autor w niniejszym
artykule analizuje, co może się stać
w przypadku, gdy zabraknie instrukcji
przy opróżnianiu silosu ppoż.

W

ybuchy pyăów naleĽÇ do czÛstych
przyczyn awarii, a nawet katastrof
silosów Ľelbetowych i stalowych.
Czynnikami inicjujÇcymi to zjawi-

sko sÇ unoszÇca siÛ wewnÇtrz komory mieszanina pyău i powietrza oraz jej kontakt ze Ļródăem
ciepăa w postaci gorÇcych powierzchni lub iskier
z instalacji elektrycznej. Jako temperaturÛ zapăonu
uwaĽa siÛ 400-500°C, a jako dolnÇ granicÛ wybuchowoĜci przyjmuje siÛ iloĜÉ pyău unoszÇcego siÛ
w powietrzu, wynoszÇcÇ 20 g/m3. WartoĜÉ ciĜnienia
w silosie, wystÛpujÇca podczas wybuchu pyău skăadowanego materiaău w poăÇczeniu z powietrzem,
jest zaleĽna od: rodzaju materiaău, stopnia stÛĽenia
pyăów i energii ich zapăonu, a takĽe formy zastosowanych zabezpieczeą silosów, np. w postaci klap
bezpieczeąstwa.
Eksplozja pyăów w silosie jest zjawiskiem niezwykle
zăoĽonym i zawsze niebezpiecznym. PojawiajÇce
siÛ gwaătownie nadciĜnienie o wartoĜciach nawet
150-200 kPa powinno byÉ zwykle przejmowane
przez klapy bezpieczeąstwa o odpowiednio duĽej
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powierzchni w stosunku do przekroju poprzecznego komory. NadciĜnienie wywoăuje naprÛĽenia
rozciÇgajÇce, które przejmowane sÇ przez Ĝciany
i przekrycie silosu. Z kolei wystÛpujÇce potem podciĜnienie w komorze wywoăuje w silosach stalowych
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groĻne w skutkach Ĝciskanie obwodowe. Dlatego
tak waĽnym zagadnieniem z punktu widzenia bez-

SUMMARY

piecznej eksploatacji cienkoĜciennych, stalowych
silosów jest instalacja czujników umoĽliwiajÇcych
staăy pomiar temperatury, jak równieĽ wentylacja wnÛtrza zbiornika powietrzem o odpowiedniej
wilgotnoĜci.

Czynniki wpływające na siłę
i gwałtowność wybuchów pyłów
Podczas wybuchu pyăów oĜrodków sypkich zwykle
skăadowanych w silosach moĽna siÛ spodziewaÉ
wytworzenia w zamkniÛtych strefach bez wentylacji
ciĜnienia wybuchu rzÛdu 8 do 10 barów. Siăa i gwaătownoĜÉ wybuchu pyăów zaleĽy od nastÛpujÇcych
czynników:
• ࢉzycznych i chemicznych wăaĜciwoĜci pyăów;

Lack of the instruction of safe operation
during the emptying of a ﬁre prevention silo
Dust explosions are common causes of failures or even
disasters of reinforced concrete and steel silos. The factor
initiating this phenomenon is the dust and air mixture which
ﬂoats inside the chamber and comes into contact with a heat
source such as hot surfaces or sparks from the electrical
system. In the article, the author analyzes an accident which
took place during the emptying of a ﬁre prevention silo.
The lack of the instruction of safe operations during such
activities may lead to burns, a burn shock, acute respiratory
insuﬃciency or fractures, among others. An employer
should ensure that every employee have read the instruction
in question before commencing such work.

• stÛĽenia pyău w mieszance pyăowo-powietrznej;
• jednorodnoĜci i turbulencji mieszaniny pyăowo-powietrznej;

22.00 zszedă ze zmiany i przekazaă jÇ A.A., który
z kolei ok. godz. 22.00 poleciă Janowi Kowalskiemu

• rodzaju energii i umiejscowieniu Ļródăa zapăonu;

i Janowi Nowakowi, aby polewali wodÇ materiaă,

• geometrii zbiornika;

który zostaă spuszczony z silosu ppoĽ. Po pew-

• temperatury, ciĜnienia i wilgotnoĜci wybuchowej

nym czasie A.A. telefonicznie poprosiă, aby jeden

mieszaniny pyăowo-powietrznej.

z nich poszedă do niego na silos i pomógă Janowi

Wybuchy pyăów w silosach sÇ moĽliwe zarówno

Nowakowi (mechanikowi) otworzyÉ drzwi rewi-

w materiaăach organicznych, jak i nieorganicznych.

zyjne silosu (karta akt sprawy 108v). A.A. poleciă

Najbardziej wybuchowe pyăy pochodzÇ z takich ma-

Janowi Nowakowi i Janowi Kowalskiemu otworzyÉ

teriaăów jak: celuloza, nawozy sztuczne, mÇczka ka-

drzwi. Jan Nowak, odkrÛcajÇc nakrÛtki znajdujÇce

mienna, pasze dla zwierzÇt, guma, zboĽe, drewno,

siÛ na obwodzie drzwi, czuă, Ľe drzwi silosu byăy

pyă z drewna, pyă wÛglowy, materiaăy syntetyczne,

gorÇce od materiaău, który w nim siÛ wczeĜniej

ziarno mielone, mÇczka kukurydziana, Ĝruta, mÇka

znajdowaă. NakrÛtki podawaă Janowi Kowalskiemu,

ryĽowa, mÇka pszenna, mleko w proszku, papier,

który odczuwaă, Ľe sÇ ciepăe. Po otwarciu drzwi

pigment, mÇka sojowa, produkty czyszczÇce, cu-

w ich otworze widoczna byăa skorupa ubitych

kier. Zazwyczaj wystarcza Ļródăo niewielkiej energii

trocin. W zwiÇzku z tym, Ľe Ĝciana nie chciaăa siÛ

do zainicjowania wybuchu w wymienionych wyĽej

przebiÉ, tylko odpadăy malutkie kawaăeczki trocin,

rodzajach pyăów. Typowe Ļródăa zapăonu w silosie

Jan Kowalski uĽyă wÛĽa hydrantowego i rozpoczÇă

lub w pomieszczeniach i instalacjach przylegăych

polewanie skorupy wodÇ z hydrantu. Skorupa pod

do silosu to: gorÇce powierzchnie generujÇce tarcie

naporem wody nie chciaăa siÛ przebiÉ. Jan Kowalski

wywoăane przez uszkodzone mechanizmy, iskry

poprosiă A.A., aby odkrÛciă mocniej zawór hydran-

ze spawania, Ĝcieranie lub ciÛcie metali podczas

towy. A.A. odkrÛcaă wodÛ, zwiÛkszajÇc ciĜnienie.

prac naprawczych, ĽarzÇcy siÛ popióă wprowadzany

Po chwili zrobiă siÛ otwór w skorupie Ĝciany o Ĝred-

do silosu z materiaăem sypkim, iskry z ciaă obcych,

nicy okoăo 20 cm, a na jego Ĝcianach zaczÛăy poja-

niewăaĜciwe lub uszkodzone instalacje elektryczne,

wiaÉ siÛ iskry, po czym nastÇpiă wybuch wewnÇtrz

wydzielanie siÛ ciepăa podczas procesu suszenia

silosu i păomieą wyszedă na zewnÇtrz przez drzwi

a takĽe samozapăon spowodowany ăadunkami elek-

rewizyjne.

trycznoĜci statycznej.
Skutki wypadku

Opis wypadku

Jan Kowalski – oparzenie termiczne wielomiej-

Okoăo godz. 21.30 Jan Kowalski razem z B.B. wyko-

scowe 17% c.p.c., oparzenie górnych i dolnych

nywali obchód sortowni i poczuli zapach spaleni-

dróg oddechowych, wstrzÇs oparzeniowy, ostra

zny. Informacje o wyczuwalnym zapachu przeka-

niewydolnoĜÉ oddechowa, zăamanie kostki bocz-

zali mistrzowi zmianowemu M.M., który o godzinie

nej i przyĜrodkowej lewej, zăamanie wyrostka

www.promotor.elamed.pl

63

ASPEKTY PRACY BIEGăEGO SÆDOWEGO
poprzecznego prawego krÛgu L3. St. po upadku

brak instrukcji, a w niej stosownych zapisów, jak

z wysokoĜci. Jan Nowak – powierzchniowy uraz

naleĽy postÛpowaÉ przy opróĽnianiu trocin z silosu,

barku i ramienia.

co narusza poniĽsze przepisy:
• Ustawy zb dnia 26b czerwca 1974 r.b Kodeks pra-

OĜwiadczenie

cy: „§ 2. Pracodawca jest obowiÇzany chroniÉ

Biegăy, ze wzglÛdu na brak specjalistycznej wiedzy

zdrowie i Ľycie pracowników przez zapewnienie

w zakresie ochrony przeciwpoĽarowej nie zajmowaă

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

siÛ analizÇ dokumentów i stwierdzeą wynikajÇ-

przy odpowiednim wykorzystaniu osiÇgniÛÉ

cych ze sporzÇdzonych dokumentów oraz opinii

nauki i techniki. W szczególnoĜci pracodawca

przez uprawnionÇ osobÛ, jakÇ jest rzeczoznaw-

jest obowiÇzany: organizowaÉ pracÛ w spo-

ca ds. zabezpieczeą przeciwpoĽarowych. NaleĽy

sób zapewniajÇcy bezpieczne i higieniczne

przyjÇÉ, Ľe ww. dokumenty zostaăy opracowane

warunki pracy; [...] art. 207. § 1. Pracodawca

z naleĽytÇ starannoĜciÇ, sumiennoĜciÇ i wiedzÇ

jest obowiÇzany przekazywaÉ pracownikom

fachowÇ oraz nie zostaăy podwaĽone przez organy

informacje o: zagroĽeniach dla zdrowia i Ľycia

kontroli warunków pracy.

wystÛpujÇcych w zakăadzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywa-

Pytania zadane
przez organ procesowy

nych pracach, w tym o zasadach postÛpowania

1. Czy podczas wykonywanej pracy przez Jana

cych zdrowiu i Ľyciu pracowników; dziaăaniach

Kowalskiego i Jana Nowaka naruszone zostaăy

ochronnych i zapobiegawczych podjÛtych w ce-

przepisy BHP, jeĜli tak to jakie i czy ich naru-

lu wyeliminowania lub ograniczenia zagroĽeą,

szenie pozostawaăo w zwiÇzku przyczynowo-

o których mowa w pkt 1; art. 237. § 1. Pracodaw-

-skutkowym z wypadkiem?

ca jest obowiÇzany zaznajamiaÉ pracowników

w przypadku awarii i innych sytuacji zagraĽajÇ-

2. Czy pokrzywdzeni Jan Nowak i Jan Ko-

z przepisami i zasadami bezpieczeąstwa i hi-

walski zostali prawidăowo przeszkoleni

gieny pracy dotyczÇcymi wykonywanych przez

w zakresie zleconych im w dniu wypadku czyn-

nich prac. § 2. Pracodawca jest obowiÇzany

noĜci przy otwieraniu silosu ppoĽ.?

wydawaÉ szczegóăowe instrukcje i wskazów-

3. Czy przystÛpujÇc do pracy tuĽ przed wypadkiem, pokrzywdzeni powinni posiadaÉ specjalnÇ
odzieĽ i Ĝrodki ochrony indywidualnej?

ki dotyczÇce bezpieczeąstwa i higieny pracy
na stanowiskach pracy”.
• RozporzÇdzenia Ministra Pracy ibPolityki Socjal-

4. Czy praca przy otwieraniu i czyszczeniu silosu

nej zbdnia 26bwrzeĜnia 1997 r.bwbsprawie ogól-

byăa pracÇ nietypowÇ oraz niebezpiecznÇ i czy

nych przepisów bezpieczeąstwa ibhigieny pracy:

wymagaăa opracowania instrukcji BHP dotyczÇ-

„§ 41. 1. Pracodawca jest obowiÇzany udostÛp-

cej bezpiecznego opróĽniania silosu, jeĽeli tak,

niÉ pracownikom, do staăego korzystania, aktu-

to kto byă odpowiedzialny za opracowanie ta-

alne instrukcje bezpieczeąstwa i higieny pracy

kiego dokumentu, a kto za jego wdroĽenie?

dotyczÇce: stosowanych w zakăadzie procesów

5. Czy w planie remontów postojów i konserwacji

technologicznych oraz wykonywania prac

silosu ppoĽ. okreĜlono wăaĜciwe okresy jego

zwiÇzanych z zagroĽeniami wypadkowymi lub

opróĽniania, jeĜli nie to, jakie kresy byăyby wăa-

zagroĽeniami zdrowia pracowników, obsăugi

Ĝciwe do bezpiecznego wykonywania czynno-

maszyn i innych urzÇdzeą technicznych; [...]

Ĝci zwiÇzanych z opróĽnianiem silosu?

Instrukcje, o których mowa w ust. 1, powinny
w sposób zrozumiaăy dla pracowników wska-

Ad 1.

zywaÉ czynnoĜci, które naleĽy wykonaÉ przed

Nie moĽna przewidzieÉ wszystkich sytuacji zagra-

rozpoczÛciem danej pracy, zasady i sposoby

ĽajÇcych zdrowiu, Ľyciu i opisaÉ je w instrukcjach

bezpiecznego wykonywania pracy, czynno-

wewnÛtrznych. Z punktu widzenia biegăego nie

Ĝci do wykonania po jej zakoączeniu oraz za-

sposób przewidzieÉ wszelkich przypadków, które

sady postÛpowania w sytuacjach awaryjnych

mogÇ wpăywaÉ na bezpieczeąstwo przy wykony-

stwarzajÇcych zagroĽenia dla Ľycia lub zdrowia

waniu pracy. Biegăy uwaĽa, Ľe w zwiÇzku z wypadkiem, w wyniku którego Jan Kowalski i Jan Nowak
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pracowników. [...]”.
Pewne kwestie sÇ tak oczywiste, Ľe nie wyma-

doznali urazu, ࢉrma popeăniăa uchybienie, tj. po-

ga to regulowania wewnÛtrznymi przepisami,

tencjalne zagroĽenie dla zdrowia i Ľycia poprzez

gdyĽ majÇ tu zastosowanie ogólne zasady BHP,
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a sÇ to nieujÛte w Ľadnym przepisie reguăy lub
metody postÛpowania, uksztaătowane w procesie
pracy oraz wynikajÇce z doĜwiadczenia Ľyciowego,
wiedzy technicznej i logicznego rozumowania, których przestrzeganie săuĽy ochronie Ľycia lub zdrowia pracownika i tym samym zapewnieniu faktycznego bezpieczeąstwa pracy, lecz w tym przypadku

W dniu wypadku był możliwy wyziew
ciepła z opróżnianego silosu, gdyż
w jego wnętrzu mogła panować
temperatura ok. 80-90°C.

mamy do czynienia z brakiem stosownej instrukcji,
trudno wiÛc odnieĜÉ siÛ, czy pracownicy wiedzieli,
jak naleĽy wykonywaÉ danÇ pracÛ przy opróĽnianiu

opróĽnianie silosa odbywa siÛ przewaĽnie, gdy

silosu z trocin, tj.: jakie czynnoĜci po kolei naleĽy

jest postój zakăadu lub nastÇpi awaria na Ĝlima-

wykonaÉ, jak siÛ ustawiÉ, jakie przedsiÛwziÇÉ Ĝrodki

kach lub podăodze”.

ostroĽnoĜci, w tym Ĝrodki ochrony indywidualnej,

• ěwiadek Jan Kowalski: „[...] Mistrz poleciă nam

na wypadek np. wybuchu pyău w silosie. Zacho-

otworzyÉ drzwi, wiÛc Jan Nowak zaczÇă odkrÛ-

dzi pytanie, czy gdyby stosowna instrukcja byăa,

caÉ nakrÛtki znajdujÇce siÛ na obwodzie drzwi

a w niej zawarte byăy stosowne zapisy dotyczÇce

i podawaă mi je, abym je odkăadaă. [...] Nic nie

bezpiecznego opróĽniania silosu, to czy poszko-

wskazywaăo na to, Ľe wewnÇtrz jest poĽar.

dowani zastosowaliby je? Czy gdyby poszkodo-

Po otwarciu drzwi, w otworze drzwi widocz-

wani zostali o tym poinformowani, to wykonaliby

na byăa skorupa ubitych trocin. Na podeĜcie,

te czynnoĜci bezpiecznie?

na którym staliĜmy, rozăoĽony byă juĽ halogen
i wÇĽ do hydrantu. Ja wziÇăem wÛĽa i pod-

Zeznania Ĝwiadków

szedăem pod drzwi, staăem moĽe trzy metry

JeĽeli poddamy analizie materiaă dowodowy, tj.

od nich, ale na wprost, skorupa pod naporem

zeznania:

wody nie chciaăa siÛ przebiÉ, A.A. operowaă

• ěwiadek A.A.: „[...] W zwiÇzku z tym uznaăem,

hydrantem, a Nowak staă z boku i podtrzymy-

Ľe zapach pochodzi spoza instalacji, wiÛc posta-

waă mi wÛĽa. A.A. odkrÛcaă wodÛ, zwiÛkszajÇc

nowiăem otworzyÉ drzwi do silosu, aby upewniÉ

ciĜnienie”.

siÛ na 100%, Ľe silos jest pusty. Gdy drzwi zo-

• ěwiadek Jan Nowak: „[...] Ja wziÇăem do pomocy

staăy otwarte, jak zawsze ma to miejsce w silo-

Jana Kowalskiego i z majstrem we trzech poszli-

sie ppoĽ., czÛĜÉ materiaău pozostaje na Ĝcianie

Ĝmy otwieraÉ drzwi rewizyjne do silosu. Ja, jako

silosa. W celu obsypania materiaău ze Ĝciany

mechanik, miaăem klucze i zaczÇăem odkrÛcaÉ

Jan Kowalski i mechanik Jan Nowak za pomocÇ

nakrÛtki znajdujÇce siÛ na obwodzie drzwi. [...]

wody z hydrantu rozpoczÛli usuwanie trocin. [...]

OdkrÛciăem wszystkie Ĝruby i razem z Kowalskim
reklama
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otworzyăem drzwi silosu. Po otwarciu, w otworze

• gdy ze wszystkich klap rewizyjnych przestanie

drzwi, pokazaăa nam siÛ skorupa utworzona

wydostawaÉ siÛ materiaă, otworzyÉ drzwi silosa,

z trocin, której w Ľaden sposób rÛcznie nie daăo

a nastÛpnie zakrÛciÉ suchy pion;

siÛ usunÇÉ. Majster poleciă nam uĽycie wody

• po zatrzymaniu podăogi hydraulicznej oraz

pod ciĜnieniem, aby rozbiÉ tÛ skorupÛ. NajbliĽej

Ĝlimaków wygarniajÇcych moĽna przystÇpiÉ

drzwi z wÛĽem stanÇă Kowalski, ja staăem za nim,
podtrzymywaăem mu wÛĽa”.

do czyszczenia zbiornika;
• podczas wykonywania prac nietypowych nale-

moĽna stwierdziÉ, Ľe pracownicy mieli „jakiĜ” stwo-

Ľy uĽyÉ wszelkich dostÛpnych Ĝrodków organi-

rzony schemat postÛpowania przy opróĽnianiu

zacyjnych, technicznych i indywidualnych, aby

silosu z trocin. MoĽna sÇdziÉ, Ľe byăo to postÛpo-

wykluczyÉ moĽliwoĜÉ wystÇpienia wypadku;

wanie wielokrotnie juz zastosowane i sprawdzaăo

• przed rozpoczÛciem wykonywania prac nietypo-

siÛ, gdyĽ nigdy nie doszăo do wybuchu.

wych, przy których istnieje ryzyko wystÇpienia
wypadku i konieczne jest zastosowanie dodatko-

Instrukcja dotyczÇca bezpiecznego opróĽniania

wych Ĝrodków bezpieczeąstwa, naleĽy je omówiÉ

zbiornika ppoĽ.

i ustaliÉ z bezpoĜrednim przeăoĽonym”.

Instrukcja BHP i technologiczna dla stanowiska

Po udzieleniu instruktaĽu przez przeăoĽonego

operator sortowni oraz wialni dostarczona w 2017 r.

i zabezpieczeniu pracy moĽna przystÇpiÉ do jej

do Prokuratury Rejonowej i przesăana biegăemu

wykonywania. W dalszym ciÇgu, pomimo zdarze-

w sprawie bezpiecznego opróĽniania zbiornika

nia z 2016 r., nie daje to odpowiedzi, jak naleĽy

ppoĽ. wyglÇda nastÛpujÇco:

wykonywaÉ danÇ pracÛ przy opróĽnianiu trocin

• „odkrÛciÉ suchy pion w silosie ppoĽ.;

z silosu ppoĽ., np. przy otwieraniu jego drzwi

• otworzyÉ klapy rewizyjne zlokalizowane w kory-

i zaobserwowaniu zbitego/zlepionego pyău na Ĝcia-

tarzach podwójnych Ĝlimaków skoĜnych dozujÇ-

nach. Dlatego uwaĽam, Ľe ࢉrma nie wywiÇzaăa

cych materiaă do sortowników nr 1 oraz nr 2 […];

siÛ z naăoĽonych na niÇ obowiÇzków wynikajÇcych

• rozwiÇzaÉ wÛĽe gaĜnicze i zasiliÉ je z sieci hy-

z przytoczonych powyĽej przepisów.

drantowej;
• uruchomiÉ podăogÛ hydraulicznÇ oraz Ĝlimaki

Ad 2.

wygarniajÇce z silosa ppoĽ. z przygotowanych

W aktach sprawy znajdujÇ siÛ nastÛpujÇce do-

wczeĜniej […] zraszajÇc jednoczeĜnie wypadajÇcy

kumenty zwiÇzane ze szkoleniem: Jan Kowalski:

materiaă wodÇ z przygotowanych wczeĜniej wÛĽy

karta szkolenia wstÛpnego w dziedzinie BHP (in-

gaĜniczych;

struktaĽ ogólny z 2013 r. oraz instruktaĽ stanowi-

• gdy materiaă przestanie wydostawaÉ siÛ z silosa,

skowy na stanowisku: obsăuga sit i wialni, zaĜwiad-

otworzyÉ pozostaăe klapy rewizyjne zlokalizowane

czenie o ukoączeniu szkolenia w dziedzinie BHP

w korytach podwójnych Ĝlimaków skoĜnych […];

dla pracowników na stanowiskach robotniczych

• uruchomiÉ Ĝlimaki wygarniajÇce z silosa ppoĽ.

z 2014 roku). Jan Nowak: karta szkolenia wstÛpne-

[…], zraszajÇc jednoczeĜnie wypadajÇcy materiaă;

go w dziedzinie BHP (instruktaĽ ogólny z 2016 r.
oraz instruktaĽ stanowiskowy na stanowisku:
mechanik).

WAŻNE
Podstawy prawne, które mają zastosowanie
w omawianej sprawie:
1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 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.)
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PowyĽsze dokumenty wskazujÇ, Ľe Jan Kowalski
oraz Jan Nowak byli poddani stosownym szkoleniom z zakresu BHP. MoĽna stÇd wnioskowaÉ,
Ľe obaj posiadali wiedzÛ o bezpieczeąstwie pracy
na ww. stanowiskach pracy. NaleĽy jednak podkreĜliÉ, Ľe wg zeznania „[...] Ja nie byăem zapoznawany
z zasadami bezpiecznego otwierania silosa, nie
wiem, czy takie zasady istniejÇ, czy jest na nie dokumentacja. Od chwili przyjÛcia do pracy ja nigdy
nie otwieraăem takiego silosa” Ĝwiadek Jan Nowak
nie byă zapoznany z czynnoĜciami przy otwieraniu silosu w zwiÇzku z jego opróĽnianiem z trocin.
NadmieniÉ naleĽy równieĽ, Ľe nie byăo instrukcji
BHP dotyczÇcej tej kwestii i biegăy nie znalază w ak-
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tach sprawy dokumentu wskazujÇcego, aby Jan
Kowalski oraz Jan Nowak byli przeszkoleni z zakresu
czynnoĜci przy otwieraniu drzwi w silosie przy jego
opróĽnianiu z trocin. Gdyby ww. pracownicy podczas wykonywania pracy przy opróĽnianiu silosu
stwierdzili, Ľe nie mogÇ tego wykonaÉ, gdyĽ jest
„jakiĜ” problem, to winni zwróciÉ siÛ do swojego

Zdaniem biegłego praca przy
otwieraniu i czyszczeniu silosu
była pracą nietypową i wymagała
opracowania instrukcji BHP.

przeăoĽonego o wskazówki dotyczÇce bezpiecznych metod pracy – tego jednak nie zrobili, gdyĽ
nie spodziewali siÛ zagroĽenia w postaci wybuchu.

NaleĽy nadmieniÉ, Ľe Ļle dobrane Ĝrodki ochrony
indywidualnej bÛdÇ wpăywaÉ na wiÛkszy dyskom-

Ad 3.

fort pracy w okreĜlonych warunkach pracy oraz

Dostarczenie pracownikowi odpowiednich Ĝrod-

powodowaÉ wiÛkszy niĽ normalnie wysiăek ࢉzyczny.

ków ochrony indywidualnej ciÇĽy na pracodaw-

StÇd teĽ pierwszorzÛdnÇ kwestiÇ przy prawidăowym

cy i wynika to z art. 237 Ustawy zbdnia 26bczerwca

ich doborze jest przeprowadzenie oceny ryzyka

1974 r.bKodeks pracy: „§ 1. Pracodawca jest obo-

w odniesieniu do poszczególnych stanowisk pracy

wiÇzany dostarczyÉ pracownikowi nieodpăatnie

i wykonywanych czynnoĜci, co umoĽliwia zidentyࢉ-

Ĝrodki ochrony indywidualnej zabezpieczajÇce

kowanie wszystkich niebezpiecznych i szkodliwych

przed dziaăaniem niebezpiecznych i szkodliwych

czynników bÛdÇcych Ļródăem ryzyka, a takĽe osób

dla zdrowia czynników wystÛpujÇcych w Ĝrodo-

i warunków ekspozycji na te czynniki.

wisku pracy oraz informowaÉ go o sposobach
posăugiwania siÛ tymi Ĝrodkami. § 3. Pracodawca

WyposaĽenie pracownika

jest obowiÇzany dostarczaÉ pracownikowi Ĝrodki

przy pracach nietypowych

ochrony indywidualnej, które speăniajÇ wymagania

Instrukcja BHP i technologiczna dla stanowiska

dotyczÇce oceny zgodnoĜci okreĜlone w odrÛbnych

operator sortowni oraz wialni dostarczona w 2017 r.

przepisach”. Natomiast uĽywanie przydzielonych

do Prokuratury Rejonowej, a przesăana biegăemu

Ĝrodków ochrony indywidualnej jest obowiÇzkiem

przewiduje, aby wyposaĽyÉ pracowników przy pra-

pracownika wynikajÇcym z art. 211 Ustawy zbdnia

cach nietypowych:

26bczerwca 1974 r.bKodeks pracy: art. 211. „Przestrze-

• „[...] podczas prac na wysokoĜci, na podestach,

ganie przepisów i zasad bezpieczeąstwa i higieny

konstrukcjach lub przy uĽyciu zwyĽki, naleĽy

pracy jest podstawowym obowiÇzkiem pracownika.

stosowaÉ szelki bezpieczeąstwa, linki, amortyza-

W szczególnoĜci pracownik jest obowiÇzany: [...]

tory, kaski, bariery ochronne itp. Przy zdejmowa-

stosowaÉ Ĝrodki ochrony zbiorowej, a takĽe uĽywaÉ

niu, przenoszeniu elementów ciÛĽkich lub wiel-

przydzielonych Ĝrodków ochrony indywidualnej

kogabarytowych naleĽy zabezpieczyÉ je przed

oraz odzieĽy i obuwia roboczego, zgodnie z ich

przypadkowym lub niekontrolowanym obra-

przeznaczeniem”.

caniem, przestawianiem, upadkiem lub innymi

Ryzyko powstawania urazów i obraĽeą ciaăa wynika

zdarzeniami oraz wykonywaÉ je przynajmniej

z róĽnorodnoĜci czynników ich zróĽnicowanego

w dwie osoby lub przy uĽyciu odpowiedniego

natÛĽenia i stopnia oddziaăywania na stanowiskach

sprzÛtu;

pracy. W dniu wypadku byă moĽliwy wyziew ciepăa

• przy wykonywaniu prac, podczas których moĽe

z opróĽnianego silosu, gdyĽ w jego wnÛtrzu mogăa

dojĜÉ do wyrzutu substancji, czÇstek staăych lub

panowaÉ temperatura ok. 80-90°C. Podstawowe

elementów ciÇgu naleĽy stosowaÉ ochronÛ oczu

czynniki zaliczane do gorÇcych to: păomieą, cie-

lub twarzy, kurtyny, bariery itp.;

păo konwekcyjne, promieniowanie cieplne, ciepăo

• przy pracach, podczas których moĽe dojĜÉ

kontaktowe. WăaĜciwy dobór odzieĽy ochronnej,

do kontaktu z gorÇcymi elementami, naleĽy

rÛkawic, obuwia i innych Ĝrodków odpowiednich

stosowaÉ rÛkawice Ľaroodporne, a w przypad-

do zagroĽeą wystÛpujÇcych na stanowiskach pra-

ku wchodzenia do pomieszczeą o podwyĽszonej

cy, gdzie istnieje moĽliwoĜÉ poparzenia, wyma-

temperaturze naleĽy stosowaÉ peăne ubranie

ga ustalenia zaleĽnoĜci miÛdzy wynikiem oceny

Ľaroodporne”.

ryzyka na stanowiskach pracy a klasÇ ochrony,

W ocenie biegăego rozwiÇzania organizacyjno-

jakÇ zapewniajÇ Ĝrodki ochrony indywidualnej

-techniczne wprowadzone przez ࢉrmÛ, zmierzajÇce

w odniesieniu do poszczególnych parametrów.

do ograniczania naraĽenia pracowników na dzia-

www.promotor.elamed.pl
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ăanie czynników niebezpiecznych, majÇce na celu

magaăa wdroĽenia ze strony ࢉrmy § 81 Rozpo-

zapobiegniÛcie poparzeniom oraz innym obraĽe-

rzÇdzenia Ministra Pracy ibPolityki Socjalnej zbdnia

niom ciaăa przy opróĽnianiu silosu z trocin, nie prze-

26bwrzeĜnia 1997 r.bwbsprawie ogólnych przepisów

widziaăy sytuacji, jaka wystÇpiăa w dniu wypadku

bezpieczeąstwa ibhigieny. Braku opracowania in-

w 2016 roku. W aktach sprawy brak jakichkolwiek

strukcji BHP dotyczÇcej bezpiecznego opróĽniania

danych o Ĝrodkach ochrony indywidualnej stoso-

silosu nie moĽna przypisaÉ konkretnej osobie.

wanych przez pracowników podczas pracy w dniu

Z doĜwiadczenia biegăy moĽe stwierdziÉ, Ľe takÇ

wypadku. Z perspektywy czasu, tj. od wypadku

szczegóăowÇ/nietypowÇ instrukcjÛ powinien wyko-

do dnia sporzÇdzenia opinii, moĽna przypuszczaÉ,

naÉ zespóă ekspertów/specjalistów/technologów,

Ľe ࢉrma w „jakieĜ” Ĝrodki ochrony indywidualnej

którzy majÇ w tym zakresie wiedzÛ, a przewod-

pracowników wyposaĽyăa, gdyĽ do tej pory Ĝrodków

niczyÉ im powinien z punktu widzenia hierarchii

do tej konkretnej czynnoĜci, tj. otwierania drzwi

i struktury organizacyjnej ࢉrmy kierownik dziaău.

silosu nie przewidziaăa, gdyĽ nie braăa pod uwagÛ

Natomiast gdyby powstaăa taka instrukcja, to od-

wydarzenia, jakim byă wybuch.

powiedzialnymi za jej wdroĽenie, jak i egzekwowanie jej postanowieą, byliby z-ca kierownika oraz
mistrzowie zmianowi.

Ad 4.
Zdaniem biegăego praca przy otwieraniu i czyszczeniu silosu byăa pracÇ nietypowÇ oraz wyma-

Ad 5.

gaăa opracowania instrukcji BHP. Uzasadnienie

Dokumentacja dotyczÇca planu remontów, po-

zawarte zostaăo w odp. na pkt 1. Czy praca przy

stojów i konserwacji na obszarze sortowni păyt

otwieraniu i czyszczeniu silosu byăa pracÇ niebez-

wiórowych dostarczona w 2017 r. do Prokuratury

piecznÇ? Prace szczególnie niebezpieczne regu-

Rejonowej i biegăemu to nic innego, jak wyăÇcznie

luje § 80 RozporzÇdzenia Ministra Pracy ibPolityki

daty zaplanowanych czynnoĜci niepoparte Ľadny-

Socjalnej zbdnia 26bwrzeĜnia 1997 r.bwbsprawie ogól-

mi wzglÛdami technologicznymi. Przesăana tym

nych przepisów bezpieczeąstwa ibhigieny pracy, gdzie

samym pismem dokumentacja techniczno-rucho-

kaĽdy przedsiÛbiorca realizujÇcy prace szczególnie

wa jest w jÛzyku niemieckim i biegăemu trudno

niebezpieczne ma obowiÇzek ustaliÉ i aktualizowaÉ

na jej podstawie stwierdziÉ, czy ww. plan remon-

wykaz tych prac wystÛpujÇcych w jego zakăadzie

tów postojów i konserwacji silosu ppoĽ. okreĜlono

pracy, a zwăaszcza:

wăaĜciwie.

• zapewniÉ bezpoĜredni nadzór wyznaczonych
osób nad tymi pracami;

Podsumowanie

• zagwarantowaÉ asekuracjÛ osób wykonujÇcych

ZwiÇzek przyczynowo-skutkowy pomiÛdzy po-

prace szczególnie niebezpieczne przez innych

wstaăym stanem zagroĽenia a skutkiem uszko-

pracowników, którzy bezpoĜrednio prac tych

dzenia ciaăa u Jana Kowalskiego i Jana Nowaka

nie wykonujÇ;

istniaă w postaci braku konkretnego wskazania

• wyposaĽyÉ pracowników w Ĝrodki ochrony in-

bezpiecznej metody pracy przy opróĽnianiu silosu

dywidualnej dobrane do rodzaju wykonywanej

ppoĽ., tj. braku stosownej instrukcji BHP. W dniu

pracy oraz mogÇcych siÛ zaktywizowaÉ zagro-

wypadku mamy do czynienia z szeroko pojÛtym

Ľeą, a takĽe przeszkoliÉ pracowników w zakresie

băÛdem organizacyjnym, który skupiaă siÛ na braku

posăugiwania siÛ tymi Ĝrodkami;

szczegóăowej instrukcji dotyczÇcej postÛpowania

• wprowadziÉ urzÇdzenia ochronne, np. osăony

w przypadku wystÇpienia zbitego/zlepionego pyău

miejsc niebezpiecznych, oznakowanie stref

na Ĝcianach silosu ppoĽ. Z dokumentów w jÛzyku

i miejsc niebezpiecznych;

polskim zgromadzonych w aktach sprawy nie wyni-

• przeprowadziÉ instruktaĽ pracowników, który

ka, co jaki czas silos ppoĽ. powinien byÉ opróĽniany,

powinien uwzglÛdniaÉ przede wszystkim:

czyszczony, jakie narzÛdzia, metody naleĽy zastoso-

a) imienny podziaă pracy,

waÉ i po jakim czasie naleĽy przystÇpiÉ do usuniÛcia

b) kolejnoĜÉ wykonywania zadaą,

zalegăej warstwy z jego Ĝcian.



c) wymagania BHP przy poszczególnych czynnoĜciach, co wynika z § 81 cyt. rozporzÇdzenia.
Z perspektywy czasu, tj. od wydarzenia w 2016 r.,
biegăy stwierdza, Ľe praca przy otwieraniu i czyszczeniu silosu byăa pracÇ niebezpiecznÇ oraz wy-
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PiĜmiennictwo
1. Ocena zagroĽeą eksplozjÇ pyăów wbsilosach wbĜwietle
norm europejskich. XXXV Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie budowlane, MiÛdzyzdroje 2011.
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