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Brak instrukcji 
bezpiecznego 
post powania 
przy opró nianiu 
silosu ppo . 
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.

Wybuchy py ów nale  do cz stych 
przyczyn awarii, a nawet katastrof 
silosów elbetowych i stalowych. 
Czynnikami inicjuj cymi to zjawi-

sko s  unosz ca si  wewn trz komory miesza-
nina py u i powietrza oraz jej kontakt ze ród em 
ciep a w postaci gor cych powierzchni lub iskier 
z instalacji elektrycznej. Jako temperatur  zap onu 
uwa a si  400-500°C, a jako doln  granic  wybu-
chowo ci przyjmuje si  ilo  py u unosz cego si  
w powietrzu, wynosz c  20 g/m3. Warto  ci nienia 
w silosie, wyst puj ca podczas wybuchu py u sk a-
dowanego materia u w po czeniu z powietrzem, 
jest zale na od: rodzaju materia u, stopnia st enia 
py ów i energii ich zap onu, a tak e formy zastoso-
wanych zabezpiecze  silosów, np. w postaci klap 
bezpiecze stwa. 
Eksplozja py ów w silosie jest zjawiskiem niezwykle 
z o onym i zawsze niebezpiecznym. Pojawiaj ce 
si  gwa townie nadci nienie o warto ciach nawet 
150-200 kPa powinno by  zwykle przejmowane 
przez klapy bezpiecze stwa o odpowiednio du ej 
powierzchni w stosunku do przekroju poprzecz-
nego komory. Nadci nienie wywo uje napr enia 
rozci gaj ce, które przejmowane s  przez ciany 
i przekrycie silosu. Z kolei wyst puj ce potem pod-
ci nienie w komorze wywo uje w silosach stalowych 
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gro ne w skutkach ciskanie obwodowe. Dlatego 
tak wa nym zagadnieniem z punktu widzenia bez-
piecznej eksploatacji cienko ciennych, stalowych 
silosów jest instalacja czujników umo liwiaj cych 
sta y pomiar temperatury, jak równie  wentyla-
cja wn trza zbiornika powietrzem o odpowiedniej 
wilgotno ci. 

Czynniki wpływające na siłę 
i gwałtowność wybuchów pyłów 
Podczas wybuchu py ów o rodków sypkich zwykle 
sk adowanych w silosach mo na si  spodziewa  
wytworzenia w zamkni tych strefach bez wentylacji 
ci nienia wybuchu rz du 8 do 10 barów. Si a i gwa -
towno  wybuchu py ów zale y od nast puj cych 
czynników:
•  zycznych i chemicznych w a ciwo ci py ów;
• st enia py u w mieszance py owo-powietrznej;
• jednorodno ci i turbulencji mieszaniny py owo-

-powietrznej;
• rodzaju energii i umiejscowieniu ród a zap onu;
• geometrii zbiornika;
• temperatury, ci nienia i wilgotno ci wybuchowej 

mieszaniny py owo-powietrznej.
Wybuchy py ów w silosach s  mo liwe zarówno 
w materia ach organicznych, jak i nieorganicznych. 
Najbardziej wybuchowe py y pochodz  z takich ma-
teria ów jak: celuloza, nawozy sztuczne, m czka ka-
mienna, pasze dla zwierz t, guma, zbo e, drewno, 
py  z drewna, py  w glowy, materia y syntetyczne, 
ziarno mielone, m czka kukurydziana, ruta, m ka 
ry owa, m ka pszenna, mleko w proszku, papier, 
pigment, m ka sojowa, produkty czyszcz ce, cu-
kier. Zazwyczaj wystarcza ród o niewielkiej energii 
do zainicjowania wybuchu w wymienionych wy ej 
rodzajach py ów. Typowe ród a zap onu w silosie 
lub w pomieszczeniach i instalacjach przyleg ych 
do silosu to: gor ce powierzchnie generuj ce tarcie 
wywo ane przez uszkodzone mechanizmy, iskry 
ze spawania, cieranie lub ci cie metali podczas 
prac naprawczych, arz cy si  popió  wprowadzany 
do silosu z materia em sypkim, iskry z cia  obcych, 
niew a ciwe lub uszkodzone instalacje elektryczne, 
wydzielanie si  ciep a podczas procesu suszenia 
a tak e samozap on spowodowany adunkami elek-
tryczno ci statycznej.

Opis wypadku 
Oko o godz. 21.30 Jan Kowalski razem z B.B. wyko-
nywali obchód sortowni i poczuli zapach spaleni-
zny. Informacje o wyczuwalnym zapachu przeka-
zali mistrzowi zmianowemu M.M., który o godzinie 

22.00 zszed  ze zmiany i przekaza  j  A.A., który 
z kolei ok. godz. 22.00 poleci  Janowi Kowalskiemu 
i Janowi Nowakowi, aby polewali wod  materia , 
który zosta  spuszczony z silosu ppo . Po pew-
nym czasie A.A. telefonicznie poprosi , aby jeden 
z nich poszed  do niego na silos i pomóg  Janowi 
Nowakowi (mechanikowi) otworzy  drzwi rewi-
zyjne silosu (karta akt sprawy 108v). A.A. poleci  
Janowi Nowakowi i Janowi Kowalskiemu otworzy  
drzwi. Jan Nowak, odkr caj c nakr tki znajduj ce 
si  na obwodzie drzwi, czu , e drzwi silosu by y 
gor ce od materia u, który w nim si  wcze niej 
znajdowa . Nakr tki podawa  Janowi Kowalskiemu, 
który odczuwa , e s  ciep e. Po otwarciu drzwi 
w ich otworze widoczna by a skorupa ubitych 
trocin. W zwi zku z tym, e ciana nie chcia a si  
przebi , tylko odpad y malutkie kawa eczki trocin, 
Jan Kowalski u y  w a hydrantowego i rozpocz  
polewanie skorupy wod  z hydrantu. Skorupa pod 
naporem wody nie chcia a si  przebi . Jan Kowalski 
poprosi  A.A., aby odkr ci  mocniej zawór hydran-
towy. A.A. odkr ca  wod , zwi kszaj c ci nienie. 
Po chwili zrobi  si  otwór w skorupie ciany o red-
nicy oko o 20 cm, a na jego cianach zacz y poja-
wia  si  iskry, po czym nast pi  wybuch wewn trz 
silosu i p omie  wyszed  na zewn trz przez drzwi 
rewizyjne. 

Skutki wypadku
Jan Kowalski – oparzenie termiczne wielomiej-
scowe 17% c.p.c., oparzenie górnych i dolnych 
dróg oddechowych, wstrz s oparzeniowy, ostra 
niewydolno  oddechowa, z amanie kostki bocz-
nej i przy rodkowej lewej, z amanie wyrostka 

SUMMARY

Lack of the instruction of safe operation 
during the emptying of a fi re 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 
fl oats 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 fi re prevention silo. 
The lack of the instruction of safe operations during such 
activities may lead to burns, a burn shock, acute respiratory 
insuffi  ciency or fractures, among others. An employer 
should ensure that every employee have read the instruction 
in question before commencing such work.
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poprzecznego prawego kr gu L3. St. po upadku 
z wysoko ci. Jan Nowak – powierzchniowy uraz 
barku i ramienia.

O wiadczenie
Bieg y, ze wzgl du na brak specjalistycznej wiedzy 
w zakresie ochrony przeciwpo arowej nie zajmowa  
si  analiz  dokumentów i stwierdze  wynikaj -
cych ze sporz dzonych dokumentów oraz opinii 
przez uprawnion  osob , jak  jest rzeczoznaw-
ca ds. zabezpiecze  przeciwpo arowych. Nale y 
przyj , e ww. dokumenty zosta y opracowane 
z nale yt  staranno ci , sumienno ci  i wiedz  
fachow  oraz nie zosta y podwa one przez organy 
kontroli warunków pracy.

Pytania zadane 
przez organ procesowy 
 1.  Czy podczas wykonywanej pracy przez Jana 

Kowalskiego i Jana Nowaka naruszone zosta y 
przepisy BHP, je li tak to jakie i czy ich naru-
szenie pozostawa o w zwi zku przyczynowo-
-skutkowym z wypadkiem?

 2.  Czy pokrzywdzeni Jan Nowak i Jan Ko-
walski zostali prawid owo przeszkoleni 
w zakresie zleconych im w dniu wypadku czyn-
no ci przy otwieraniu silosu ppo .?

 3.  Czy przyst puj c do pracy tu  przed wypad-
kiem, pokrzywdzeni powinni posiada  specjaln  
odzie  i rodki ochrony indywidualnej?

 4.  Czy praca przy otwieraniu i czyszczeniu silosu 
by a prac  nietypow  oraz niebezpieczn  i czy 
wymaga a opracowania instrukcji BHP dotycz -
cej bezpiecznego opró niania silosu, je eli tak, 
to kto by  odpowiedzialny za opracowanie ta-
kiego dokumentu, a kto za jego wdro enie?

 5.  Czy w planie remontów postojów i konserwacji 
silosu ppo . okre lono w a ciwe okresy jego 
opró niania, je li nie to, jakie kresy by yby w a-
ciwe do bezpiecznego wykonywania czynno-
ci zwi zanych z opró nianiem silosu?

Ad 1.
Nie mo na przewidzie  wszystkich sytuacji zagra-
aj cych zdrowiu, yciu i opisa  je w instrukcjach 

wewn trznych. Z punktu widzenia bieg ego nie 
sposób przewidzie  wszelkich przypadków, które 
mog  wp ywa  na bezpiecze stwo przy wykony-
waniu pracy. Bieg y uwa a, e w zwi zku z wypad-
kiem, w wyniku którego Jan Kowalski i Jan Nowak 
doznali urazu,  rma pope ni a uchybienie, tj. po-
tencjalne zagro enie dla zdrowia i ycia poprzez 

brak instrukcji, a w niej stosownych zapisów, jak 
nale y post powa  przy opró nianiu trocin z silosu, 
co narusza poni sze przepisy:
• Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pra-

cy: „§ 2. Pracodawca jest obowi zany chroni  
zdrowie i ycie pracowników przez zapewnienie 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 
przy odpowiednim wykorzystaniu osi gni  
nauki i techniki. W szczególno ci pracodawca 
jest obowi zany: organizowa  prac  w spo-
sób zapewniaj cy bezpieczne i higieniczne 
warunki pracy; [...] art. 207. § 1. Pracodawca 
jest obowi zany przekazywa  pracownikom 
informacje o: zagro eniach dla zdrowia i ycia 
wyst puj cych w zak adzie pracy, na poszcze-
gólnych stanowiskach pracy i przy wykonywa-
nych pracach, w tym o zasadach post powania 
w przypadku awarii i innych sytuacji zagra aj -
cych zdrowiu i yciu pracowników; dzia aniach 
ochronnych i zapobiegawczych podj tych w ce-
lu wyeliminowania lub ograniczenia zagro e , 
o których mowa w pkt 1; art. 237. § 1. Pracodaw-
ca jest obowi zany zaznajamia  pracowników 
z przepisami i zasadami bezpiecze stwa i hi-
gieny pracy dotycz cymi wykonywanych przez 
nich prac. § 2. Pracodawca jest obowi zany 
wydawa  szczegó owe instrukcje i wskazów-
ki dotycz ce bezpiecze stwa i higieny pracy 
na stanowiskach pracy”.

• Rozporz dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjal-
nej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogól-
nych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy: 
„§ 41. 1. Pracodawca jest obowi zany udost p-
ni  pracownikom, do sta ego korzystania, aktu-
alne instrukcje bezpiecze stwa i higieny pracy 
dotycz ce: stosowanych w zak adzie procesów 
technologicznych oraz wykonywania prac 
zwi zanych z zagro eniami wypadkowymi lub 
zagro eniami zdrowia pracowników, obs ugi 
maszyn i innych urz dze  technicznych; [...] 
Instrukcje, o których mowa w ust. 1, powinny 
w sposób zrozumia y dla pracowników wska-
zywa  czynno ci, które nale y wykona  przed 
rozpocz ciem danej pracy, zasady i sposoby 
bezpiecznego wykonywania pracy, czynno-
ci do wykonania po jej zako czeniu oraz za-

sady post powania w sytuacjach awaryjnych 
stwarzaj cych zagro enia dla ycia lub zdrowia 
pracowników. [...]”. 

Pewne kwestie s  tak oczywiste, e nie wyma-
ga to regulowania wewn trznymi przepisami, 
gdy  maj  tu zastosowanie ogólne zasady BHP, 
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a s  to nieuj te w adnym przepisie regu y lub 
metody post powania, ukszta towane w procesie 
pracy oraz wynikaj ce z do wiadczenia yciowego, 
wiedzy technicznej i logicznego rozumowania, któ-
rych przestrzeganie s u y ochronie ycia lub zdro-
wia pracownika i tym samym zapewnieniu faktycz-
nego bezpiecze stwa pracy, lecz w tym przypadku 
mamy do czynienia z brakiem stosownej instrukcji, 
trudno wi c odnie  si , czy pracownicy wiedzieli, 
jak nale y wykonywa  dan  prac  przy opró nianiu 
silosu z trocin, tj.: jakie czynno ci po kolei nale y 
wykona , jak si  ustawi , jakie przedsi wzi  rodki 
ostro no ci, w tym rodki ochrony indywidualnej, 
na wypadek np. wybuchu py u w silosie. Zacho-
dzi pytanie, czy gdyby stosowna instrukcja by a, 
a w niej zawarte by y stosowne zapisy dotycz ce 
bezpiecznego opró niania silosu, to czy poszko-
dowani zastosowaliby je? Czy gdyby poszkodo-
wani zostali o tym poinformowani, to wykonaliby 
te czynno ci bezpiecznie? 

Zeznania wiadków
Je eli poddamy analizie materia  dowodowy, tj. 
zeznania: 
• wiadek A.A.: „[...] W zwi zku z tym uzna em, 

e zapach pochodzi spoza instalacji, wi c posta-
nowi em otworzy  drzwi do silosu, aby upewni  
si  na 100%, e silos jest pusty. Gdy drzwi zo-
sta y otwarte, jak zawsze ma to miejsce w silo-
sie ppo ., cz  materia u pozostaje na cianie 
silosa. W celu obsypania materia u ze ciany 
Jan Kowalski i mechanik Jan Nowak za pomoc  
wody z hydrantu rozpocz li usuwanie trocin. [...] 

opró nianie silosa odbywa si  przewa nie, gdy 
jest postój zak adu lub nast pi awaria na lima-
kach lub pod odze”.

• wiadek Jan Kowalski: „[...] Mistrz poleci  nam 
otworzy  drzwi, wi c Jan Nowak zacz  odkr -
ca  nakr tki znajduj ce si  na obwodzie drzwi 
i podawa  mi je, abym je odk ada . [...] Nic nie 
wskazywa o na to, e wewn trz jest po ar. 
Po otwarciu drzwi, w otworze drzwi widocz-
na by a skorupa ubitych trocin. Na pode cie, 
na którym stali my, roz o ony by  ju  halogen 
i w  do hydrantu. Ja wzi em w a i pod-
szed em pod drzwi, sta em mo e trzy metry 
od nich, ale na wprost, skorupa pod naporem 
wody nie chcia a si  przebi , A.A. operowa  
hydrantem, a Nowak sta  z boku i podtrzymy-
wa  mi w a. A.A. odkr ca  wod , zwi kszaj c 
ci nienie”.

• wiadek Jan Nowak: „[...] Ja wzi em do pomocy 
Jana Kowalskiego i z majstrem we trzech poszli-
my otwiera  drzwi rewizyjne do silosu. Ja, jako 

mechanik, mia em klucze i zacz em odkr ca  
nakr tki znajduj ce si  na obwodzie drzwi. [...] 
Odkr ci em wszystkie ruby i razem z Kowalskim 

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

reklama
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otworzy em drzwi silosu. Po otwarciu, w otworze 
drzwi, pokaza a nam si  skorupa utworzona 
z trocin, której w aden sposób r cznie nie da o 
si  usun . Majster poleci  nam u ycie wody 
pod ci nieniem, aby rozbi  t  skorup . Najbli ej 
drzwi z w em stan  Kowalski, ja sta em za nim, 
podtrzymywa em mu w a”. 

mo na stwierdzi , e pracownicy mieli „jaki ” stwo-
rzony schemat post powania przy opró nianiu 
silosu z trocin. Mo na s dzi , e by o to post po-
wanie wielokrotnie juz zastosowane i sprawdza o 
si , gdy  nigdy nie dosz o do wybuchu. 

Instrukcja dotycz ca bezpiecznego opró niania 
zbiornika ppo .
Instrukcja BHP i technologiczna dla stanowiska 
operator sortowni oraz wialni dostarczona w 2017 r. 
do Prokuratury Rejonowej i przes ana bieg emu 
w sprawie bezpiecznego opró niania zbiornika 
ppo . wygl da nast puj co:
• „odkr ci  suchy pion w silosie ppo .;
• otworzy  klapy rewizyjne zlokalizowane w kory-

tarzach podwójnych limaków sko nych dozuj -
cych materia  do sortowników nr 1 oraz nr 2 […];

• rozwi za  w e ga nicze i zasili  je z sieci hy-
drantowej;

• uruchomi  pod og  hydrauliczn  oraz limaki 
wygarniaj ce z silosa ppo . z przygotowanych 
wcze niej […] zraszaj c jednocze nie wypadaj cy 
materia  wod  z przygotowanych wcze niej w y 
ga niczych;

• gdy materia  przestanie wydostawa  si  z silosa, 
otworzy  pozosta e klapy rewizyjne zlokalizowane 
w korytach podwójnych limaków sko nych […];

• uruchomi  limaki wygarniaj ce z silosa ppo . 
[…], zraszaj c jednocze nie wypadaj cy materia ;

• gdy ze wszystkich klap rewizyjnych przestanie 
wydostawa  si  materia , otworzy  drzwi silosa, 
a nast pnie zakr ci  suchy pion;

• po zatrzymaniu pod ogi hydraulicznej oraz 
limaków wygarniaj cych mo na przyst pi  

do czyszczenia zbiornika;
• podczas wykonywania prac nietypowych nale-

y u y  wszelkich dost pnych rodków organi-
zacyjnych, technicznych i indywidualnych, aby 
wykluczy  mo liwo  wyst pienia wypadku;

• przed rozpocz ciem wykonywania prac nietypo-
wych, przy których istnieje ryzyko wyst pienia 
wypadku i konieczne jest zastosowanie dodatko-
wych rodków bezpiecze stwa, nale y je omówi  
i ustali  z bezpo rednim prze o onym”.

Po udzieleniu instrukta u przez prze o onego 
i zabezpieczeniu pracy mo na przyst pi  do jej 
wykonywania. W dalszym ci gu, pomimo zdarze-
nia z 2016 r., nie daje to odpowiedzi, jak nale y 
wykonywa  dan  prac  przy opró nianiu trocin 
z silosu ppo ., np. przy otwieraniu jego drzwi 
i zaobserwowaniu zbitego/zlepionego py u na cia-
nach. Dlatego uwa am, e  rma nie wywi za a 
si  z na o onych na ni  obowi zków wynikaj cych 
z przytoczonych powy ej przepisów.

Ad 2.
W aktach sprawy znajduj  si  nast puj ce do-
kumenty zwi zane ze szkoleniem: Jan Kowalski: 
karta szkolenia wst pnego w dziedzinie BHP (in-
strukta  ogólny z 2013 r. oraz instrukta  stanowi-
skowy na stanowisku: obs uga sit i wialni, za wiad-
czenie o uko czeniu szkolenia w dziedzinie BHP 
dla pracowników na stanowiskach robotniczych 
z 2014 roku). Jan Nowak: karta szkolenia wst pne-
go w dziedzinie BHP (instrukta  ogólny z 2016 r. 
oraz instrukta  stanowiskowy na stanowisku: 
mechanik).
Powy sze dokumenty wskazuj , e Jan Kowalski 
oraz Jan Nowak byli poddani stosownym szko-
leniom z zakresu BHP. Mo na st d wnioskowa , 
e obaj posiadali wiedz  o bezpiecze stwie pracy 

na ww. stanowiskach pracy. Nale y jednak podkre-
li , e wg zeznania „[...] Ja nie by em zapoznawany 

z zasadami bezpiecznego otwierania silosa, nie 
wiem, czy takie zasady istniej , czy jest na nie do-
kumentacja. Od chwili przyj cia do pracy ja nigdy 
nie otwiera em takiego silosa” wiadek Jan Nowak 
nie by  zapoznany z czynno ciami przy otwiera-
niu silosu w zwi zku z jego opró nianiem z trocin. 
Nadmieni  nale y równie , e nie by o instrukcji 
BHP dotycz cej tej kwestii i bieg y nie znalaz  w ak-

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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tach sprawy dokumentu wskazuj cego, aby Jan 
Kowalski oraz Jan Nowak byli przeszkoleni z zakresu 
czynno ci przy otwieraniu drzwi w silosie przy jego 
opró nianiu z trocin. Gdyby ww. pracownicy pod-
czas wykonywania pracy przy opró nianiu silosu 
stwierdzili, e nie mog  tego wykona , gdy  jest 
„jaki ” problem, to winni zwróci  si  do swojego 
prze o onego o wskazówki dotycz ce bezpiecz-
nych metod pracy – tego jednak nie zrobili, gdy  
nie spodziewali si  zagro enia w postaci wybuchu.

Ad 3.
Dostarczenie pracownikowi odpowiednich rod-
ków ochrony indywidualnej ci y na pracodaw-
cy i wynika to z art. 237 Ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. Kodeks pracy: „§ 1. Pracodawca jest obo-
wi zany dostarczy  pracownikowi nieodp atnie 
rodki ochrony indywidualnej zabezpieczaj ce 

przed dzia aniem niebezpiecznych i szkodliwych 
dla zdrowia czynników wyst puj cych w rodo-
wisku pracy oraz informowa  go o sposobach 
pos ugiwania si  tymi rodkami. § 3. Pracodawca 
jest obowi zany dostarcza  pracownikowi rodki 
ochrony indywidualnej, które spe niaj  wymagania 
dotycz ce oceny zgodno ci okre lone w odr bnych 
przepisach”. Natomiast u ywanie przydzielonych 
rodków ochrony indywidualnej jest obowi zkiem 

pracownika wynikaj cym z art. 211 Ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy: art. 211. „Przestrze-
ganie przepisów i zasad bezpiecze stwa i higieny 
pracy jest podstawowym obowi zkiem pracownika. 
W szczególno ci pracownik jest obowi zany: [...] 
stosowa  rodki ochrony zbiorowej, a tak e u ywa  
przydzielonych rodków ochrony indywidualnej 
oraz odzie y i obuwia roboczego, zgodnie z ich 
przeznaczeniem”.
Ryzyko powstawania urazów i obra e  cia a wynika 
z ró norodno ci czynników ich zró nicowanego 
nat enia i stopnia oddzia ywania na stanowiskach 
pracy. W dniu wypadku by  mo liwy wyziew ciep a 
z opró nianego silosu, gdy  w jego wn trzu mog a 
panowa  temperatura ok. 80-90°C. Podstawowe 
czynniki zaliczane do gor cych to: p omie , cie-
p o konwekcyjne, promieniowanie cieplne, ciep o 
kontaktowe. W a ciwy dobór odzie y ochronnej, 
r kawic, obuwia i innych rodków odpowiednich 
do zagro e  wyst puj cych na stanowiskach pra-
cy, gdzie istnieje mo liwo  poparzenia, wyma-
ga ustalenia zale no ci mi dzy wynikiem oceny 
ryzyka na stanowiskach pracy a klas  ochrony, 
jak  zapewniaj  rodki ochrony indywidualnej 
w odniesieniu do poszczególnych parametrów. 

Nale y nadmieni , e le dobrane rodki ochrony 
indywidualnej b d  wp ywa  na wi kszy dyskom-
fort pracy w okre lonych warunkach pracy oraz 
powodowa  wi kszy ni  normalnie wysi ek  zyczny. 
St d te  pierwszorz dn  kwesti  przy prawid owym 
ich doborze jest przeprowadzenie oceny ryzyka 
w odniesieniu do poszczególnych stanowisk pracy 
i wykonywanych czynno ci, co umo liwia zidenty  -
kowanie wszystkich niebezpiecznych i szkodliwych 
czynników b d cych ród em ryzyka, a tak e osób 
i warunków ekspozycji na te czynniki. 

Wyposa enie pracownika 
przy pracach nietypowych
Instrukcja BHP i technologiczna dla stanowiska 
operator sortowni oraz wialni  dostarczona w 2017 r. 
do Prokuratury Rejonowej, a przes ana bieg emu 
przewiduje, aby wyposa y  pracowników przy pra-
cach nietypowych:
• „[...] podczas prac na wysoko ci, na podestach, 

konstrukcjach lub przy u yciu zwy ki, nale y 
stosowa  szelki bezpiecze stwa, linki, amortyza-
tory, kaski, bariery ochronne itp. Przy zdejmowa-
niu, przenoszeniu elementów ci kich lub wiel-
kogabarytowych nale y zabezpieczy  je przed 
przypadkowym lub niekontrolowanym obra-
caniem, przestawianiem, upadkiem lub innymi 
zdarzeniami oraz wykonywa  je przynajmniej 
w dwie osoby lub przy u yciu odpowiedniego 
sprz tu;

• przy wykonywaniu prac, podczas których mo e 
doj  do wyrzutu substancji, cz stek sta ych lub 
elementów ci gu nale y stosowa  ochron  oczu 
lub twarzy, kurtyny, bariery itp.;

• przy pracach, podczas których mo e doj  
do kontaktu z gor cymi elementami, nale y 
stosowa  r kawice aroodporne, a w przypad-
ku wchodzenia do pomieszcze  o podwy szonej 
temperaturze nale y stosowa  pe ne ubranie 
aroodporne”.

W ocenie bieg ego rozwi zania organizacyjno-
-techniczne wprowadzone przez  rm , zmierzaj ce 
do ograniczania nara enia pracowników na dzia-

Zdaniem biegłego praca przy 
otwieraniu i czyszczeniu silosu 
była pracą nietypową i wymagała 
opracowania instrukcji BHP.
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anie czynników niebezpiecznych, maj ce na celu 
zapobiegni cie poparzeniom oraz innym obra e-
niom cia a przy opró nianiu silosu z trocin, nie prze-
widzia y sytuacji, jaka wyst pi a w dniu wypadku 
w 2016 roku. W aktach sprawy brak jakichkolwiek 
danych o rodkach ochrony indywidualnej stoso-
wanych przez pracowników podczas pracy w dniu 
wypadku. Z perspektywy czasu, tj. od wypadku 
do dnia sporz dzenia opinii, mo na przypuszcza , 
e  rma w „jakie ” rodki ochrony indywidualnej 

pracowników wyposa y a, gdy  do tej pory rodków 
do tej konkretnej czynno ci, tj. otwierania drzwi 
silosu nie przewidzia a, gdy  nie bra a pod uwag  
wydarzenia, jakim by  wybuch. 

Ad 4.
Zdaniem bieg ego praca przy otwieraniu i czysz-
czeniu silosu by a prac  nietypow  oraz wyma-
ga a opracowania instrukcji BHP. Uzasadnienie 
zawarte zosta o w odp. na pkt 1. Czy praca przy 
otwieraniu i czyszczeniu silosu by a prac  niebez-
pieczn ? Prace szczególnie niebezpieczne regu-
luje § 80 Rozporz dzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogól-
nych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy, gdzie 
ka dy przedsi biorca realizuj cy prace szczególnie 
niebezpieczne ma obowi zek ustali  i aktualizowa  
wykaz tych prac wyst puj cych w jego zak adzie 
pracy, a zw aszcza:
• zapewni  bezpo redni nadzór wyznaczonych 

osób nad tymi pracami;
• zagwarantowa  asekuracj  osób wykonuj cych 

prace szczególnie niebezpieczne przez innych 
pracowników, którzy bezpo rednio prac tych 
nie wykonuj ;

• wyposa y  pracowników w rodki ochrony in-
dywidualnej dobrane do rodzaju wykonywanej 
pracy oraz mog cych si  zaktywizowa  zagro-
e , a tak e przeszkoli  pracowników w zakresie 

pos ugiwania si  tymi rodkami;
• wprowadzi  urz dzenia ochronne, np. os ony 

miejsc niebezpiecznych, oznakowanie stref 
i miejsc niebezpiecznych;

• przeprowadzi  instrukta  pracowników, który 
powinien uwzgl dnia  przede wszystkim:
a) imienny podzia  pracy,
b) kolejno  wykonywania zada ,
c) wymagania BHP przy poszczególnych czynno-

ciach, co wynika z § 81 cyt. rozporz dzenia.
Z perspektywy czasu, tj. od wydarzenia w 2016 r., 
bieg y stwierdza, e praca przy otwieraniu i czysz-
czeniu silosu by a prac  niebezpieczn  oraz wy-

Pi miennictwo
1. Ocena zagro e  eksplozj  py ów w silosach w wietle 

norm europejskich. XXXV Konferencja Naukowo-Tech-
niczna Awarie budowlane, Mi dzyzdroje 2011.

maga a wdro enia ze strony  rmy § 81 Rozpo-
rz dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpiecze stwa i higieny. Braku opracowania in-
strukcji BHP dotycz cej bezpiecznego opró niania 
silosu nie mo na przypisa  konkretnej osobie. 
Z do wiadczenia bieg y mo e stwierdzi , e tak  
szczegó ow /nietypow  instrukcj  powinien wyko-
na  zespó  ekspertów/specjalistów/technologów, 
którzy maj  w tym zakresie wiedz , a przewod-
niczy  im powinien z punktu widzenia hierarchii 
i struktury organizacyjnej  rmy kierownik dzia u. 
Natomiast gdyby powsta a taka instrukcja, to od-
powiedzialnymi za jej wdro enie, jak i egzekwowa-
nie jej postanowie ,  byliby z-ca kierownika oraz 
mistrzowie zmianowi. 

Ad 5.
Dokumentacja dotycz ca planu remontów, po-
stojów i konserwacji na obszarze sortowni p yt 
wiórowych dostarczona w 2017 r. do Prokuratury 
Rejonowej i bieg emu to nic innego, jak wy cznie 
daty zaplanowanych czynno ci niepoparte adny-
mi wzgl dami technologicznymi. Przes ana tym 
samym pismem dokumentacja techniczno-rucho-
wa jest w j zyku niemieckim i bieg emu trudno 
na jej podstawie stwierdzi , czy ww. plan remon-
tów postojów i konserwacji silosu ppo . okre lono 
w a ciwie. 

Podsumowanie 
Zwi zek przyczynowo-skutkowy pomi dzy po-
wsta ym stanem zagro enia a skutkiem uszko-
dzenia cia a u Jana Kowalskiego i Jana Nowaka 
istnia  w postaci braku konkretnego wskazania 
bezpiecznej metody pracy przy opró nianiu silosu 
ppo ., tj. braku stosownej instrukcji BHP. W dniu 
wypadku mamy do czynienia z szeroko poj tym 
b dem organizacyjnym, który skupia  si  na braku 
szczegó owej instrukcji dotycz cej post powania 
w przypadku wyst pienia zbitego/zlepionego py u 
na cianach silosu ppo . Z dokumentów w j zyku 
polskim zgromadzonych w aktach sprawy nie wyni-
ka, co jaki czas silos ppo . powinien by  opró niany, 
czyszczony, jakie narz dzia, metody nale y zastoso-
wa  i po jakim czasie nale y przyst pi  do usuni cia 
zaleg ej warstwy z jego cian. 


