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Zagro enia mechaniczne to ogólne okre le-
nie tych czynników  zycznych, które mo-
g  by  przyczyn  urazów powodowanych 
mechanicznym dzia aniem na cz owieka 

ró nych elementów, np.: cz ci maszyn, narz dzi, 
obrabianych przedmiotów, wyrzucanych mate-
ria ów sta ych lub p ynnych. Do podstawowych 
zagro e  mechanicznych zaliczamy: zgniecenie, 
zmia d enie, przeci cie lub odci cie; wpl tanie; 
wci gni cie lub pochwycenie; uderzenie; przek ucie 
lub przebicie; starcie lub obtarcie; wytrysk cieczy 
o wysokim ci nieniu, a tak e po lizgni cia i po-
tkni cia.

Analiza  
Typowe zagro enia wyst puj ce podczas u ytko-
wania zwijarek: 
• wci gni cie, pochwycenie na skutek kon-

taktu cz ci cia a operatora lub odzie y z ru-
chomymi walcami,

• zgniecenie wskutek dostania si  cz ci cia a 
operatora pomi dzy obracaj ce si  walce,

• wci gni cie, pochwycenie, zgniecenie wskutek 
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Podstawowym obowiązkiem pracownika 
jest przestrzeganie przepisów i zasad BHP. 
W omawianym przez autora zdarzeniu 
wypadkowym z 2010 roku ze strony 
spawacza tego zabrakło. Zatrudniony był 
w pełni świadomy zagrożenia, mimo tego 
doszło do groźnego wypadku.
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kontaktu cz ci cia a operatora z nieos oni -
tymi elementami nap du (ko a z bate, wa y 
obrotowe itp.),

• skaleczenie si  wskutek kontaktu z ostr  kraw -
dzi  walcowanego materia u (blachy),

• uderzenie, zgniecenie, starcie, obtarcie wskutek 
upadku ci kich przedmiotów, cz ci maszyn lub 
narz dzi (np. walce, materia  obrabiany),

• ci cie, obci cie wskutek upadku materia u ob-
rabianego (arkuszy blach, pro  li),

• uderzenie, zgniecenie, obtarcie, starcie na sku-
tek przemieszczaj cych si  urz dze  transpor-
towych (np. wci gnika, wózka jezdniowego) pod-
czas transportowania przedmiotów do zwijania 
(arkuszy blach, pro  li), walców pod zwijark ,

• uderzenie, starcie, upadek na skutek ograniczo-
nego doj cia, przej cia, dost pu do zwijarki oraz 
nieporz dku w miejscu pracy,

• uderzenie, starcie, obtarcie wskutek przemiesz-
czania si  ko ca arkusza blachy lub pro  lu pod-
czas zwijania, zaginania,

• potkni cie, po lizgni cie na skutek liskich lub 
nierównych powierzchni wokó  zwijarki.

R kawice robocze i r kawice ochronne nale  
do najpowszechniej i najch tniej stosowanych 
ochron osobistych. Nie ma w tym nic dziwnego, 
gdy  podczas pracy najbardziej nara one na dzia a-
nie ró nych szkodliwych czynników s  w a nie r ce, 
a w szczególno ci d onie pracownika. R kawice 
robocze zabezpieczaj  przed zabrudzeniem si  
substancjami nieszkodliwymi dla zdrowia, s  te  
stosowane, gdy wymagana jest ochrona wytwa-
rzanego produktu. R kawice robocze to najcz -
ciej r kawice: drelichowe, p ócienne, bawe nia-

ne, wzmocnione skór , dziane, dziane powlekane, 
nakrapiane. R kawice ochronne chroni  d onie 
i przedrami  pracownika przed jednym lub wie-
loma zagro eniami wyst puj cymi na stanowisku 
pracy. R kawice ochronne nale y stosowa  przy 
konkretnych pracach, gdzie istnieje zagro enie 
zranienia lub przenikni cia przez skór  szkodliwych 
substancji. Szczególne niebezpiecze stwo stano-
wi : wysoka lub niska temperatura, ogie , niebez-
pieczne substancje chemiczne, pr d elektryczny, 
wilgo , zagro enie mechaniczne, biologiczne itp. 

Opis wypadku  
W dniu wypadku Jan Kowalski zatrudniony na sta-
nowisku spawacz- lusarz rozpocz  prac  o godzi-
nie 7:00. Mia  za zadanie wykonanie klapy meta-
lowej do zbiornika FL. Podczas pracy okaza o si , 
e brakuje „oprzyrz dowania” do wykonywanej 

klapy. Aby je wykona , potrzebne by y dwa p asko-
wniki. Jan Kowalski pobra  i przyci  je na wymiar 
730 x 25 x 4 mm, a nast pnie poszed  do pomiesz-
czenia, gdzie znajdowa a si  zwijarka do blach pro-
dukcji Pa stwowego O rodka Maszynowego w Uj-
ciu Gorlickim – rok produkcji 1986, numer fabryczny 

XXX, o numerze inwentarzowym – MM  (posiadaj cej 
odtworzon  dokumentacj  techniczno-ruchow . 
W ksi ce pracy maszyny s  zawarte: data urucho-
mienia maszyny i rozpocz cia pracy w zak adzie, 
to jest w 2001 r., wiadectwo dopuszczenia urz -
dzenia do pracy, po dokonanej wcze niej ocenie 
urz dzenia pod wzgl dem minimalnych wymaga  
BHP z dnia 27.06.2008 r.) Jan Kowalski za o y  na zwi-
jarce (mi dzy walce) dwa p askowniki i rozpocz  
ich walcowanie. Podczas procesu walcowania p a-
skowniki „zacz y krzywi  si ”. Jan Kowalski, chc c 
naprowadzi  je z powrotem na dobry tor, aby sz y 
prosto na walce, chwyci  lew  r k  ubran  w r kawi-
c  za ko cówki p askowników, które wchodz c po-
mi dzy walce, zacisn y si  „do siebie” i pochwyci y 
r kawic , a nast pnie wci gn y palce lewej d oni. 
Jan Kowalski nacisn  (w czy ) przycisk wstecznego 
biegu i maszyna „uwolni a” lew  d o .

Skutki wypadku  
Amputacja urazowa paliczków rodkowych palców 
III, IV z ubytkiem skóry palca IV. Amputacja palca V 
r ki lewej. Z amanie IV ko ci ródr cza lewego. 

Pytania zadane przez organ procesowy
 1.  Jaka by a przyczyna wypadku, któremu uleg  

Jan Kowalski w 2010 r.?
 2.  Czy wy czn  przyczyn  wypadku by  fakt pracy 

odwo uj cego w r kawicach, czy tylko przyczy-
ni  si  do zaistnienia wypadku i w jakim stopniu?

 3.  Czy gdyby Jan Kowalski nie pracowa  w r kawi-
cach dosz oby do wypadku b d  prawdopodo-
bie stwo jego zaistnienia by oby mniejsze?

 4.  Czy wprowadzenie p askowników do maszyny 
walcuj cej bez u ycia r kawic mo e powodowa  
poranienie r k z uwagi na ostre kraw dzie?

W czasie ruchu roboczego 
(walcowania) nie wolno sięgać 
po przedmioty znajdujące się 
(będące) w obróbce.
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Ad 1.
Zwijarka, na której pracowa  Jan Kowalski, jest prze-
znaczona do wykonywania operacji zwijania blach 
w rury cylindryczne i kszta towania odcinków cylin-
drycznych oraz do zwijania obr czy z p askowników 
z ta m. Czynno ci, które wykonywa  Jan Kowalski, 
mie ci y si  w jego obowi zkach pracowniczych. 
Z akt sprawy nie wynika o, czy p askowniki o gru-
bo ci 4 mm mog y by  walcowane w takiej zwijarce. 

Przyczyny wypadku
Na wypadek przy pracy, tj. wci gni cie lewej d oni 
pomi dzy walce zwijarki do blachy, mia o wp yw 
kilka istotnych przyczyn, a mianowicie:
 1.  Niezatrzymanie przez Jana Kowalskiego ma-

szyny w celu poprawienia u o enia p asko-
wników (operowanie ko czynami w obr bie 
zagro enia).

 2.  Niew a ciwy sposób wykonywania pracy, tj. 
walcowanie dwóch p askowników naraz. Bie-
g y nie znalaz  w aktach sprawy informacji, 
z której by wynika o wprost, e nie mo na 

walcowa  w zwijarce dwóch elementów naraz. 
Z opisu wypadku mo na wnioskowa , e p a-
skowniki walcowane by y zbyt blisko siebie, 
a w wyniku walcowania zacz y si  zbli a  
do siebie i wtedy na skutek ingerencji r ki Jana 
Kowalskiego maj cej na celu niedopuszczenie 
ich do skrzywienia, dosz o do zaci ni cia ich 
i uwi zienia r ki. Gdyby p askowniki by y odda-
lone od siebie na wi ksz  odleg o , zapewne 
do wypadku by nie dosz o. W tym przypadku 
zawiod a wyobra nia, a zadzia a a rutyna po-

czona z po piechem w wykonywaniu danej 
czynno ci.

 3.  Rutyna jako niew a ciwa ocena wyst puj ce-
go zagro enia. Jan Kowalski, podejmuj c si  
przydzielonej pracy, nie zachowa  dostatecznej 
koncentracji uwagi, nie zwa aj c na niebezpie-
cze stwo pochwycenia lub wci gni cia r ki 
w walce zawijarki. Jednak czynno  tak  nale y 
potraktowa  jako przejaw inicjatywy w wykony-
waniu swoich obowi zków s u bowych. Jej ce-
lem by o wykonanie przydzielonej pracy. Praw-
dopodobnie nie przypuszcza  lub nie bra  pod 
uwag  niebezpiecze stwa, e dotkni cie czy te  
uchwycenie dwóch zbli aj cych si  do siebie 
elementów p askownika spowoduje pochwyce-
nie, które w konsekwencji doprowadzi do urazu 
ci kiego. Gdyby Jan Kowalski spodziewa  si  
tego, prawdopodobnie zachowa by si  inaczej 
– u poszkodowanego nie zadzia a  tzw. zdrowy 
rozs dek.

 4.  Stan maszyny. W zdj ciach z akt sprawy trud-
no stwierdzi , czy maszyna by a wyposa ona 
w odpowiednie rodki zabezpieczaj ce przed 
przypadkowym pochwyceniem. Zdaniem bie-
g ego, prawdopodobnie stan zwijarki do blach 
produkcji Pa stwowego O rodka Maszynowe-
go w Uj ciu Gorlickim – rok produkcji: 1986, 
numer fabryczny: XXX – równie  by  przyczyn  
wypadku (maszyna powinna posiada  zabez-
pieczenia ograniczaj ce mo liwo  wci gni cia 
lub pochwycenia, np.: stó  podawczy, os ony, 
czujniki, popychacze, chwytaki itp.).

 5.  Niew a ciwy nadzór. Z akt sprawy nie wynika, 
aby praca przy zwijarce by a szczególnie niebez-
pieczna, a tym samym podlega a pod nadzór 
bezpo redni. Powstaje pytanie, czy w przesz o-
ci bezpo redni prze o ony zwróci  uwag  na ta-

kie post powanie, czy by y takie sytuacje, czy te  
by o tzw. ciche pozwolenie polegaj ce na tym, 
e wierzy o si  pracownikowi, gdy  posiada  on 

wieloletnie do wiadczenie zawodowe. Zdaniem 

WAŻNE
Podstawy prawne, które mają zastosowanie 
w omawianej sprawie:
 1.  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

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

 2.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (t.j.: Dz.U. z 2003 r., Nr 169, 
poz. 1650 z późn. zm.)

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

 4.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 
14 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek 
do drewna (Dz.U. Nr 36, poz. 409)
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bieg ego, bezpo redni prze o ony powinien 
wiedzie , jak  prac  i w jaki sposób wykonuj  je-
go podw adni. W tym przypadku takiej wiedzy 
nie by o.

 6.  Etanol we krwi: < 0,2 promila. U poszkodo-
wanego stwierdzono zawarto  alkoholu 
we krwi. Alkohol we krwi znacznie zmniejsza 
szybko  reakcji, ogranicza pole widzenia, po-
woduje b dn  ocen  odleg o ci i szybko ci, 
pogarsza koordynacj  ruchów/trudno ci w wy-
konywaniu dwóch i wi cej czynno ci naraz, 
powoduje obni enie koncentracji/trudno jest 
skupi  my li i uwag  na skomplikowanym 
zaj ciu, powoduje pogorszenie wzroku/wy-
st puj  problemy z dostrzeganiem szczegó-
ów. Nie mo na wykluczy  w 100%, e etanol 

we krwi poni ej < 0,2 promila nie mia  wp ywu 
na zaistnienie wypadku.

 7.  Praca w r kawiczkach. Nie powinno si  walco-
wa  w r kawiczkach – to by a jedna z przyczyn 
zaistnienia wypadku. Pkt 6. Uwagi ko cowe In-
strukcji bezpiecze stwa pracy, obs ugi i konser-
wacji zwijarki do blach/walców widnieje zapis 
„Zabrania si  podczas zwijania pracowa  w r -
kawicach”, co stanowi naruszenie art. 211 pkt 
1 i 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeku 
pracy (t.j.: Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94; z pó n. 
zm.) „Przestrzeganie przepisów i zasad bezpie-
cze stwa i higieny pracy jest podstawowym 
obowi zkiem pracownika. W szczególno ci pra-
cownik jest obowi zany:
• zna  przepisy i zasady bezpiecze stwa i higie-

ny pracy, bra  udzia  w szkoleniu i instrukta u 
z tego zakresu oraz poddawa  si  wymaga-
nym egzaminom sprawdzaj cym,

• wykonywa  prac  w sposób zgodny z prze-
pisami i zasadami bezpiecze stwa i higieny 
pracy oraz stosowa  si  do wydawanych 
w tym zakresie polece  i wskazówek prze-
o onych.

Ad 2.
Jak wynika z wymienionych w odp. na pkt 1, przy-
czyn wypadku by o kilka i praca w r kawicach nie 
by a wy czn  przyczyn  ci kiego wypadku przy 
pracy. Jednak praca w nich przyczyni a si  do za-
istnienia wypadku w stosunku proporcjonalnym 
do wy ej wymienionych przyczyn. Zdaniem bie-
g ego udzia  procentowy oparty jest na tzw. wiedzy 
z przesz o ci, jak i do wiadczeniu pracy w s u bie 
BHP, i mo na uzna  szacowanie tych parametrów 
za wiarygodne (tab. 1).

Naruszenie zasad BHP
Operowanie ko czynami w stre  e zagro enia bez 
wy czenia urz dzenia przez Jana Kowalskiego na-
rusza zasady BHP, które s  niepisan  liter  prawa, 
nieuj t  w adnym przepisie BHP, regule lub meto-
dzie post powania, ukszta towane w procesie pracy 
oraz wynikaj ce z do wiadczenia yciowego, logicz-
nego rozumowania i wiedzy technicznej, których 
przestrzeganie s u y ochronie ycia lub zdrowia 
pracownika i tym samym zapewnieniu mu faktycz-
nego bezpiecze stwa podczas pracy. Wspó czesne 
zasady BHP najcz ciej odnosz  si  do bezpiecze -
stwa pracy w poszczególnych bran ach, zw aszcza 
w bran ach szczególnie niebezpiecznych, jak: gór-
nictwo, petrochemia, produkcja materia ów wybu-
chowych, i powinny by  ujmowane w instrukcjach 
obs ugi, instrukcjach i procedurach technologicz-
nych oraz w instrukcjach stanowiskowych BHP. 
Takimi zbiorami zasad s  procedury bezpieczne-
go prowadzenia bada  naukowych i procedury 
technologiczne w przemy le, instrukcje obs ugi 
maszyn (dokumentacja technologiczno-ruchowa, 
DTR) i instrukcje BHP, a tak e „zasady ycia spo ecz-
nego” i „zasady nauczania”. Poni ej przedstawiono 
przepisy, które reguluj  naruszenie zasad ostro -
no ci, które doprowadzi y do wypadku przy pracy 
Jana Kowalskiego:
 1.  Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjal-

nej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogól-
nych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy 
(Dz.U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z pó n. zm.): 
§ 60. 2. „Pracownicy zatrudnieni przy obs udze 
maszyn z ruchomymi elementami nie mog  
pracowa  w odzie y z lu nymi (zwisaj cymi) 
cz ciami, jak np. lu no zako czone r kawy, 
krawaty, szaliki, po y, oraz bez nakry  g owy 
okrywaj cych w osy”.

 2.  Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 
14 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpiecze stwa 
i higieny pracy przy obs udze obrabiarek do drew-
na (Dz.U. Nr 36, poz. 409): § 8. 3. „Niedopusz-
czalna jest obs uga obrabiarek w r kawicach 
albo z obanda owanymi d o mi, je li wiruj ce 
cz ci obrabiarek, narz dzia tn ce lub obrabia-
ny materia  stwarzaj  zagro enie pochwycenia”.

Jak wynika z przytoczonych przepisów, niedopusz-
czalne jest, by podczas pracy urz dzenia dokonywa  
jakichkolwiek manewrów przy cz ciach czynnie 
pracuj cych. W Instrukcji bezpiecze stwa pracy, ob-
s ugi i konserwacji zwijarki do blach/walców w pkt 6. 
Uwagi ko cowe – widnieje zapis: „Przed ka dora-
zow  zmian  obrotów walców nale y zatrzyma  
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silnik” (karta akt sprawy). Innym zapisem w ww. 
instrukcji jest zapis z pkt 3. Uruchamianie urz -
dzenia i praca – „[…] W chwili gdy koniec materia u 
zbli a si  do punktu styczno ci walców ci gn cych, 
zatrzymujemy silnik. […] Powrotne przej cie mate-
ria u uzyskamy przez ponowne w czenie silnika, 
nadaj c obroty przeciwne do poprzednich.” Zapisy 
takie sugeruj , e aby wykonywa  jakiekolwiek 
czynno ci zwi zane z popraw  elementu lub zmia-
n  jego pro  lowania, nale y bezwzgl dnie zatrzy-
ma  silnik (zwijark ). 
W czasie ruchu roboczego (walcowania) nie wolno 
si ga  po przedmioty znajduj ce si  (b d ce) w ob-
róbce. Uwaga pracownika jest wtedy skierowana 
na przedmiot walcowany, po który si ga lub popra-
wia. atwo wtedy mo na zapomnie  o obracaj cych 
si  walcach, które ci gn  element, a nast pnie docho-
dzi do pochwycenia nieos oni tej d oni lub r kawicy. 
Zazwyczaj takie zdarzenie trwa sekund  i uzale nio-
ne jest od pr dko ci obracaj cych si  elementów.

Ad 3.
Gdyby Jan Kowalski nie pracowa  w r kawicach, 
prawdopodobnie równie  dosz oby do pochwyce-
nia r ki poprzez zaci ni cie zbli aj cych si  do sie-

bie dwóch walcowanych p askowników, a pomi dzy 
nimi palców obs uguj cego. R kawice chroni y Jana 
Kowalskiego przed zranieniem, a nie przed zaci-
ni ciem si  dwóch walcowanych p askowników. 

W pocz tkowej fazie pochwycenia r ki w r kawicy 
Jan Kowalski móg  nawet nie zdawa  sobie sprawy, 
e jego d o  jest pochwycona, gdy  r kawice spa-

walnicze s  du e (lu ne) i pochwycenie mog o by  
za sam materia  r kawicy. Pochwycenie r kawicy 
przez zbli aj ce si  ku sobie p askowniki uniemo -
liwi o wyci gni cie z nich r ki. Nie wiadomo, czy 
zosta  pochwycony palec, czy palce, ale wiadomo, 
e zosta a pochwycona r kawica i na skutek tego 

r ka zosta a wci gni ta w walce zwijarki. Palec lub 
palce zosta y przytrzymane przez sam  r kawic , 
która automatycznie zablokowa a w niej palce przez 
zaci ni cie. 
Gdyby Jan Kowalski by  bez r kawic, mo liwe, e za-
dzia a by szybciej na skutek bólu i w czy  wstecz-
ny bieg obracaj cych si  walców zwijarki i wtedy 
nast pi oby uwolnienie ci ni tych palców. Skutki 
mog yby by  mniejsze, np. w postaci rozci cia czy 
lekkiego zgniecenia na skutek ciskania dwóch p a-
skowników, a nie zgniecenie przez obracaj ce walce 
zwijarki. Mo liwe równie , e obra enia by yby takie 
same. Poprawianie p askowników w trakcie ich wal-
cowania w zwijarce w ruchu zarówno w r kawicy, 
jak i bez jest niedopuszczalne. W jednym i drugim 
przypadku mo e doj  do pochwycenia, które w kon-
sekwencji mo e doprowadzi  do ci kiego urazu.

Ad 4.  
Wprowadzanie p askowników do zwijarki mo e 
spowodowa  obra enia r k ze wzgl du na ostre 
kraw dzie. W Instrukcji bezpiecze stwa pracy, obs ugi 
i konserwacji zwijarki do blach /walców w pkt 6. Uwagi 
ko cowe – widnieje zapis: „Zwijany materia  nale y 

Przyczyna Udzia  procentowy w wypadku

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

40%

2. Niewłaściwy sposób wykonywania pracy, tj. walcowanie dwóch płaskowników naraz 15%

3. Rutyna jako niewłaściwa ocena występującego zagrożenia 10%

4. Stan maszyny 10%

5. Niewłaściwy nadzór 5%

6. Etanol we krwi < 0,2 promila 5%

7. Praca w rękawicach 15%

Tab. 1. Przyczyny wypadku – udzia  procentowy

Gdyby Jan Kowalski był bez 
rękawic, możliwe, że zadziałałby 
szybciej na skutek bólu i włączył 

wsteczny bieg obracających się 
walców zwijarki i wtedy nastąpiłoby 

uwolnienie ściśniętych palców.
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oczy ci  z zendry, piachu i innych zanieczyszcze ”. 
Przy tego typu pracach wyst puje ci gle wysokie 
ryzyko poranienia r k, a jedynym zabezpieczeniem 
s  r kawice robocze. Oczyszczenie materia u (usu-
ni cie wszystkich nierówno ci po obróbce metalu, 
tj. ci ciu, spawaniu czy nawet szlifowaniu) w taki 
sposób, by nie by o mo liwo ci zranienia si  o ich 
kraw dzie, jest prawie niemo liwe. Procesem, który 
na pewno by temu zapobieg , by oby wcze niej-
sze poddanie p askowników polerowaniu. Na tym 
poziomie prac jest to jednak nieop acalne i nie 
ma ekonomicznego uzasadnienia. 
Nale y tu podkre li , e praca w r kawiczkach przy 
maszynie jest dopuszczalna, ale na pewno nie jest 
dopuszczalne operowanie w nich przy czynnych 
wiruj cych czy obracaj cych si  elementach. Praca 
w r kawiczkach w obr bie poruszaj cych si  ele-
mentów zwi ksza prawdopodobie stwo pochwyce-
nia jej, a tym samym r ki. Prace przygotowawcze, 
tj. transport czy nawet za adowanie p askowników 
do maszyny w r kawiczkach, zdaniem bieg ego jest 
konieczne, a nawet jest obowi zkiem pracownika, 
gdy  w taki sposób chroni on swoje r ce przed 
ostrymi kraw dziami, których nie sposób pozby  
si  w zawodzie spawacz- lusarz. Jan Kowalski 

u ywa  r kawic spawalniczych. Z do wiadczenia 
bieg ego mo na stwierdzi , e s  to r kawice nie-
dopasowane do r ki, maj ce zabezpieczy  pracuj -
cego w nich pracownika przed wysok  temperatur  
podczas spawania, jak i przed ostrymi kraw dziami 
spawanego materia u. Niejednokrotnie takie r ka-
wice s  u ywane do transportu kszta towników, 
gdy  cechuje je du a wytrzyma o .  

Podsumowanie 
Jan Kowalski nie zachowa  nale ytej ostro no ci wy-
maganej podczas wykonywanej pracy, gdy  praco-
wa  przy walcowaniu w r kawicach ochronnych, nie 
zachowa  dostatecznej koncentracji uwagi oraz bez-
piecze stwa i nie zwa aj c na niebezpiecze stwo 
w postaci pochwycenia, kontynuowa  prac  i tym 
samym nara a  si  na utrat  zdrowia. Podstawo-
wym obowi zkiem pracownika jest przestrzeganie 
przepisów i zasad BHP wynikaj cych mi dzy innymi 
z art. 211 pkt 1, 2 Kodeksu pracy, a w omawianym 
zdarzeniu wypadkowym z 2010 r. ze strony Jana Ko-
walskiego tego zabrak o. Jan Kowalski by  wiado-
my zagro enia, jak wskazuje jego zeznanie i móg  
skorzysta  z art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy, jednak 
tego nie uczyni .  

reklama

Zapraszamy Cię na nasz  

branżowy profil na Facebooku, 

który skupia osoby działające  

w branży BHP

Branżowe newsy, ciekawe artykuły, nowości produktowe, re-

lacje z ważnych i ciekawych imprez, konkursy z atrakcyjnymi 

nagrodami – dołącz do nas już dziś!

WWW.FACEBOOK.COM/BEHAPOWCY

DOŁĄCZ DO NAS!

www.promotor.elamed.pl




