
Przykłady wypadków przy pracy zbadanych przez inspektorów pracy w roku 2015:  
 

1. Pochwycenia, uwięzienia, zmiażdżenia 
 
a). 
 
Data wypadku: 04.03.2015r. 
Poszkodowany: operator maszyn i urządzeń, lat 21 
Skutki: ciężkie  
 

Poszkodowany – wykonywał śruby hakowe na giętarce mechanicznej typu G2-40, 

wyprodukowanej w 1973r. przez Fabrykę Maszyn w Zawidowie. W trakcie pracy nastąpiło 

zablokowanie procesu technologicznego. Poszkodowany nie wyłączając zasilania 

przemieścił się na tył maszyny i operując kończynami górnymi w strefie napędu maszyny 

(przekładni zębatej) próbował ją odblokować poruszając koła zębate. Podczas wykonywania 

tej czynności nastąpiło uruchomienie przedmiotowej giętarki, co w efekcie spowodowało 

pochwycenie prawej dłoni pracownika wraz z założoną rękawicą i zmiażdżenie palców IV i V 

przez przypadkowo uruchomione koła zębate.  Poszkodowany wykonywał pracę na tej 

maszynie po raz pierwszy w dniu wypadku, nie posiadał instruktażu stanowiskowego w 

dziedzinie bhp oraz badań lekarskich na stanowisku pracy, na którym doszło do wypadku. 

Giętarka mechaniczna G2-40, na której doszło do wypadku nie spełniała minimalnych 

wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn 

przez pracowników. W dniu 04.03.2015r. inspektor pracy wydał decyzję wstrzymania 

eksploatacji wymienionej maszyny. 

 

       

Giętarka mechaniczna G2-40, na której    Rękawica pochwycona z dłonią 
doszło do przedmiotowego wypadku    poszkodowanego. 
(widok od strony napędu maszyny 
- przekładni zębatej). 

 

Przyczyny (chronologicznie) Skutek 

Wyposażenie stanowiska w giętarkę mechaniczną niespełniającą minimalnych 
wymagań bhp, co wiązało się głównie z niewłaściwą konstrukcją osłon 
elementów ruchomych – napędu maszyny (przekładni zębatej). Część z tych 

Powstanie 

zagrożenia 



osłon pozostawała w pozycji otwartej oraz była łatwa do demontażu bez 
dodatkowych narzędzi. 

wypadkowego  

Brak reakcji szefa produkcji na zgłaszane przez pracowników uwagi dotyczące 

blokowania się pracy giętarki w okresie przed zaistniałym wypadkiem oraz 

lekceważenie zagrożenia wypadkowego i dalsze dopuszczanie jej do 

użytkowania. 

Tolerowanie 

zagrożenia 

wypadkowego 

Wydanie przez szefa produkcji polecenia innemu pracownikowi zatrudnionemu 
w zakładzie pracy i nieposiadającemu odpowiednich kwalifikacji, do zapoznania 
poszkodowanego ze sposobem wykonywania pracy na giętarce 
mechanicznej G2-40. 
 

Przekazanie 

poszkodowanemu  

niewłaściwych metod 

wykonywania pracy, 

w tym postępowania 

w razie awarii. 

Wydanie poszkodowanemu polecenia wykonywania śrub hakowych na giętarce 
mechanicznej G2 – 40, tj. przy pracy, przy której nie miał doświadczenia oraz 
bez przeprowadzenia prawidłowego przeszkolenia stanowiskowego i bez 
zapoznania go z instrukcją bhp. 
 

Brak wiedzy i 

umiejętności 

poszkodowanego co 

do występujących na 

stanowisku zagrożeń 

i sposobu ochrony 

przed nimi. 

Operowanie przez poszkodowanego kończynami górnymi w strefie 

niebezpiecznej giętarki mechanicznej G2-40, tj. w strefie napędu maszyny w 

celu usunięcia awarii maszyny. Błąd został popełniony nieświadomie przez 

poszkodowanego w wyniku nieznajomości zagrożenia. 

Aktywizacja 

zagrożenia przez 

poszkodowanego.  

 

W opisie dokumentującym ryzyko zawodowe pracodawca nie uwzględnił wyposażenia 

stanowiska pracy oraz charakterystyki pracy związanej z obsługą wymienionej giętarki 

mechanicznej. Nie zapewniono odpowiednio opracowanej instrukcji bhp dotyczącej obsługi 

tej maszyny. Obiekt, w którym zainstalowano tą maszynę – nie odpowiadał wymaganiom dla 

pomieszczeń przeznaczonych na pobyt osób zatrudnionych w tym zakładzie. Maszyny 

skontrolowane podczas badania tego wypadku nie spełniały wymagań bhp m.in. ze względu 

na: 

 uszkodzenia mechanizmu powrotu wrzeciona przy wiertarce stołowej, 

 brak osłony uchwytu tokarskiego z urządzeniem bezzwłocznego zatrzymania bądź 
blokady ruchu tokarki uniwersalnej typu CU502 w przypadku niezamknięcia tej osłony, 

 brak właściwych osłon napędu giętarki innego typu niż ww. maszyna związana z 
wypadkiem, 

 niezapewnienie zabezpieczenia przekładni pasowej przy strzałce typu NUA-25, 

 brak osłony napędu przy nieoznaczonej typem szlifierce do płaszczyzn. 
 

Inspektor pracy w czasie kontroli wstrzymał eksploatację tych maszyn. Uchybienia zostały 

uregulowane stosownymi środkami prawnymi. Pracodawca został ukarany mandatem 

karnym w wysokości 2000zł, szef produkcji mandatem karnym w wysokości 1500zł. 

b). 
 

Data wypadku: 24.04.2015r. 



Poszkodowany: operator formatyzerko-czopiarki, lat 32 
Skutki: ciężkie 
 
Ciężkiemu wypadkowi przy pracy uległ operator formatyzerko-czopiarki chińskiej produkcji 

podczas operowania lewą ręką w strefie niebezpiecznej napędu (przekładni pasowej). Na 

skutek odniesionych obrażeń w szpitalu dokonano poszkodowanemu całkowitej amputacji 

palca wskazującego ręki lewej. Wypadek został zgłoszony po upływie ok. 0,5 godziny po 

jego zaistnieniu przez Komisariat Policji w Ostrowcu Św. Pracodawca nie zawiadomił OIP w 

Kielcach o ww. wypadku – jak oświadczył, nie zdążył tego uczynić, gdyż inspektor pracy 

zjawił się niezwłocznie po zaistniałym zdarzeniu. Miejsce wypadku było zabezpieczone przed 

dostępem osób nieupoważnionych przez Policję. 

Do wypadku doszło w trakcie obsługi maszyny, gdy operator postanowił usunąć odpady 

drewna znajdujące się poza prawą ramą formatyzerko-czopiarki. Wszedł w strefę 

niebezpieczną w czasie pracy maszyny i przez otwór konstrukcyjny ramy (otwór prawej płyty 

łańcuchowej) usuwał odpady poprodukcyjne. Za ramą pracował napęd (przekładnia 

pasowa), gdzie doszło do pochwycenia palców lewej dłoni (pracował w rękawicach). 

    

 

 

Głównymi przyczynami wypadku były nieprawidłowości związane z: 

 wyposażeniem stanowiska pracy w formatyzerko-czopiarkę niespełniającą wymagań bhp 
– bez osłon stref niebezpiecznych maszyny, tj. napędu maszyny (przekładni pasowej, 
przegubów krzyżakowych), 



 dopuszczeniem do eksploatacji maszyny bez wymaganych kontroli obejmującej 
sprawdzenie zabezpieczeń po zainstalowaniu maszyny w zakładzie 

 błędem popełnionym przez poszkodowanego w wyniku zlekceważenia zagrożenia i 
operowanie kończynami górnymi w strefie niebezpiecznej, bez wyłączenia maszyny. 

Inspektor pracy stwierdził również, że maszyna nie miała oznakowania napisami w języku 

polskim elementów sterowniczych (funkcji na pulpicie – panelu przycisków operacyjnych), a 

poszkodowany w żadnym dokumencie nie potwierdził faktu zapoznania się z instrukcją 

obsługi i bhp formatyzerko-czopiarki. Inspektor pracy wstrzymał eksploatację tej maszyny do 

czasu zapewnienia urządzeń ochronnych skutecznie zapobiegających dostępowi do strefy 

ruchomych przegubów krzyżakowych, przekładni pasowej i opisania w języku polskim funkcji 

na pulpicie sterowniczym. Pracodawca został ukarany mandatem karnym w wysokości 

1500zł. 

c). 
 
Data wypadku: 09.03.2015r. 
Poszkodowany: pakowacz, lat 37 
Skutki: ciężki 
 
Ciężkiemu wypadkowi przy pracy uległ pracownik podczas obróbki drewnianej deski na 

strugarko-wyrówniarce, doznając przy tym amputacji paliczka III palca i ran szarpanych 

opuszków palców II i IV prawej dłoni. 

W dniu wypadku poszkodowany wraz z drugim pracownikiem mieli wykonać drewniane 

podpory, korzystając z piły tarczowej oraz wymienionej strugarko-wyrówniarki 

(wyprodukowanej w 1974r.). Przy przygotowaniu desek do obróbki na wymiar 

150x2,8x10cm, zgodny z dokumentacją konstrukcyjną. W tym celu poszkodowany ustawił 

regulowaną część stołu strugarko-wyrówniarki na wymaganą grubość materiału. Widział, że 

na wybranej przez siebie do obróbki desce były sęki, ale według jego opinii nie kwalifikowało 

to odrzucenia jej jako odpadu. Po włączeniu maszyny położył tą deskę na stole obrabiarki i 

stojąc z boku oburącz przesuwał ją w kierunku nieosłoniętego wału nożowego. Zbliżając się 

do wału zdjął z deski lewą dłoń i przesuwał ją tylko prawą ręką. W pewnym momencie stracił 

kontrolę nad deską (maszyna mu ją wyrwała) w następstwie czego trzy palce prawej dłoni 

dostały się pomiędzy stół a wał nożowy. 

Przyczyny wypadku w ocenie inspektora pracy: 

 brak osłony wału nożowego przy strugarko-wyrówniarce – maszyna nie spełniała 
minimalnych wymagań w zakresie bezpiecznej eksploatacji, 

 tolerowanie przez osoby sprawujące nadzór odstępstw od przepisów i zasad bhp, tj. 
dopuszczanie do pracy pracowników z wykorzystaniem maszyny, która nie posiadała 
wymaganego zabezpieczenia, 

 brak stosowania przez poszkodowanego popychacza przy obsłudze strugarko-
wyrówniarki (narzędzie to znajdowało się na stanowisku pracy, będąc w zasięgu ręki 
poszkodowanego), 

 niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności, zaskoczenie 
niespodziewanym zdarzeniem (poszkodowany w wyjaśnieniach dla zespołu 
powypadkowego powiedział: „w pewnym momencie poczułem, że deskę wyrwało 
/straciłem nad nią kontrolę/ i prawa dłoń spadła z deski co spowodowało, że trzy palce II, 
III i IV dostały się pomiędzy stół stały i wał z nożami”.  

 



W wyniku ustaleń powziętych w związku z badaniem okoliczności i przyczyn wypadku 

inspektor pracy wydał 6 decyzji nakazowych i 4 wnioski pokontrolne oraz ukarał osobę 

kierującą pracą innych pracowników mandatem w wysokości 2000zł. 

d). 
 
Data wypadku: 14.07.2015r. 
Poszkodowany: tartacznik, lat 33 
Skutki: ciężkie 
 
Do wypadku doszło w czasie obsługi wielotarczowej pilarki jednowałowej PWR 421 do 

obróbki drewna (wyprodukowanej w 2007r. w czeskiej firmie TOS Svitavy). Operator 

maszyny doznał amputacji przedramienia lewego z rozległym zmiażdżeniem tkanek podczas 

próby usunięcia odpadów (obrzynów) drewna znajdujących się w komorze uruchomionego 

wału pionowego pod otwartą osłoną (pełniącą także funkcje dźwiękoizolacyjne). Załączenie 

maszyny w tym czasie nastąpiło przez innego pracownika (po zakończonej przerwie 

śniadaniowej) – bez upewnienia się o prawidłowym przygotowaniu pilarki do wznowienia 

pracy. Tarcza piły pochwyciła rękę poszkodowanego powyżej nadgarstka doprowadzając do 

jej amputacji. Poszkodowany zdołał jeszcze odkręcić prawą ręką śrubę zabezpieczającą 

metalową osłonę skrzyni dociskowej i wyciągnąć amputowaną część własnej ręki. W tym 

czasie wezwane zostało pogotowie ratunkowe. 

                   

Pilarka wielotarczowa – widok ogólny i zdjęcie miejsca wypadku (widoczny obrzyn pod wałem piłowym). 

                   

Przyczyny wypadku w ocenie inspektora pracy: 

 uszkodzony mechanicznie zamek elektromagnetyczny zamykający w czasie pracy pilarki 
osłonę dźwiękoizolacyjną, zabezpieczającą przed dostępem do ruchomego wału 



piłowego tej maszyny (uchybienie to powstało po stronie użytkownika na etapie 
eksploatacji i braku właściwej konserwacji pilarki), 

 uruchomienie napędu maszyny bez upewnienia się, czy zostały zamknięte wszystkie 
osłony – zgodnie z instrukcją użytkowania maszyny opracowaną przez producenta, 

 uruchomienie zasilania maszyny przez osoby do tego nieupoważnione (bez wiedzy 
operatora), 

 brak w zakładowej instrukcji obsługi wielopiły sposobu postępowania przy czyszczeniu i 
usuwaniu odpadów, a w tym – przy zaklinowaniu się obrzynów w okolicach obudowy 
wału piłowego, 

 dopuszczanie pilarki wielotarczowej do pracy bez wymaganych kontroli okresowych jej 
stanu technicznego i przeglądów – zgodnie z zaleceniem instrukcji producenta (brak 
książki przeglądów uniemożliwił ustalenie, kiedy doszło do wyłączenia działania 
blokującego zamka elektromagnetycznego i czy przypadkiem nie było to celowe działanie 
mające „ułatwić” pracownikom obsługę maszyny), 

 tolerowanie, przez osoby sprawujące nadzór, odstępstw od wymagań bhp – na 
podstawie zebranych informacji ustalono, że już wcześniej zrzyny były wyciągane w 
nieprawidłowy sposób spod piły, 

 niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bhp osób obsługi maszyny – brak co półrocznego 
instruktażu stanowiskowego, zgodnie z instrukcją producenta, 

 operowanie kończyną górną w strefie niebezpiecznej wału piłowego bez wyłączenia 
głównego zasilania maszyny. 

W dniu wypadku stwierdzono kilka zablokowanych (uniesionych) zapadek 

przeciwodrzutowych w pierwszej linii od wału piłowego oraz możliwość przypadkowego 

załączenia wyłącznika głównego zasilania maszyny. Okoliczności, które doprowadziły do 

wypadku nie zostały uwzględnione w ocenie ryzyka zawodowego na stanowisku stolarza 

maszynowego – głównie w zakresie identyfikacji przyczyn powstawania zagrożeń, mogących 

doprowadzić do urazu. 

Inspektor pracy wstrzymał prace przy eksploatacji pilarki wielopiłowej do czasu zapewnienia 

sprawności funkcjonowania mechanizmu ryglującego osłonę elementów ruchomych, 

zabezpieczenia przypadkowej możliwości załączania wyłącznika głównego i sprawności 

zapadek przeciwodrzutowych oraz zapewnienia organizacji stanowiska obsługi 

uniemożliwiającej przebywania operatorom w linii cięcia wału piłowego. W sumie w wyniku 

postępowania powypadkowego wydanych zostało 10 zarządzeń nakazowych i 2 wnioski w 

wystąpieniu. 2 osoby (pracodawca i kierownik produkcji) zostały ukarane mandatami w 

łącznej wysokości 4000zł. 

Pilarka wielotarczowa PWR 421 została dostarczona do użytkownika w 2007r. przez Spółkę 

PENNY GONDEK z Oleśnicy wraz z certyfikatem przebadania przez jednostkę notyfikowaną 

całego typoszeregu takich maszyn, lecz nie miała dołączonej deklaracji zgodności i zakazu 

zawartego w takim dokumencie o przeprowadzaniu zmian konstrukcyjnych tylko w 

uzgodnieniu z producentem. Należy zaznaczyć, że maszyna ta jest objęta wymaganiami 

zasadniczymi dyrektywy 98/37/WE nowego podejścia i deklaracja taka powinna być 

dołączana indywidualnie i w oryginale do każdego egzemplarza nowych maszyn.  

Na pilarce zostały zamieszczone obcojęzyczne napisy ostrzegawcze o zakazie pracy przy 

zdjętych osłonach – bez tłumaczenia na język polski (ta nieprawidłowość można również 

pośrednio związać z przyczynami wypadku). W związku z tym wymienione uwagi 

przekazano do firmy dostawcy celem podjęcia działań wykluczających niezgodności z 

zasadniczymi wymaganiami. 



e). 
 
Data wypadku: 10.10.2015r. 
Poszkodowany: betoniarz-zbrojarz, operator suwnicy c.o., lat 55 
Skutki: śmiertelne 
 

W zakres obowiązków pracownika, później poszkodowanego, wchodziła m.in. obsługa 

wirówki do produkcji żerdzi energetycznych (oświetleniowych słupów wirowanych). 

Uczestniczył on także w pracach związanych z umieszczaniem w wirówce form napełnionych 

betonem (przygotowanych do procesu wirowania), jak również w czynnościach związanych z 

wyjmowaniem form z wirówki po zakończonym procesie wirowania.  

W dniu zdarzenia, po umieszczeniu ostatniej formy w wirówce, poszkodowany 

przygotowywał maszynę do uruchomienia. W chwili zdarzenia był sam – pozostali 

pracownicy przebywali w rejonie innej wirówki. W pewnej chwili jeden z pracowników zaczął 

krzyczeć, że osłona przy wirówce przycisnęła poszkodowanego. Świadkowie zeznali, że 

żaden z nich nie widział momentu zdarzenia. Kamera przemysłowa nie nagrała również 

miejsca, w którym znajdował się poszkodowany w chwili wypadku.  

Na podstawie zebranych materiałów dowodowych należy z dużym prawdopodobieństwem 

przyjąć, że poszkodowany po załączeniu programu automatycznego zamykania osłony 

wirówki i rozpoczęciu procesu jej zamykania (który trwa ok. 14 sekund) podjął błędną próbę 

wyjęcia z wnętrza wirówki końcówki iglicy toru napełniania z komory (pozostawionej tam po 

myciu). Nastąpiło pochwycenie, uwięzienie i zmiażdżenie tułowia poszkodowanego przez 

automatycznie zamykającą się pokrywę zbiornika (komory wirówki). W wyniku doznanych 

obrażeń wewnętrznych nastąpił zgon. Automatyczne zamykanie pokrywy wirówki wyzwolił 

sam poszkodowany za pomocą urządzenia sterowniczego, choć w każdej chwili mógł 

przerwać proces zamykania pokrywy naciskając jeden z przycisków na pulpicie znajdującym 

się w zasięgu jego ręki, a następnie wyjąć z wnętrza wirówki pozostawiony tam element z 

toru napełniania. 

      

 



   

 

 

Przyczyny wypadku w ocenie inspektora pracy:  

 brak skutecznych urządzeń ochronnych spełniających wymagania w zakresie odległości 
bezpieczeństwa – zabezpieczających przed bezpośrednim dostępem do strefy 
niebezpiecznej, powstającej w czasie zamykania zbiornika pokrywą, 

 brak elementów sterowniczych przeznaczonych do całkowitego i bezpiecznego 
zatrzymywania maszyny, zamontowanych we wszystkich miejscach, w których 
pracownicy wykonują czynności związane z jej obsługą, 

 niewłaściwy pulpit sterowniczy – jeden do sterowania dwoma wirówkami oraz brak 
sygnalizacji ostrzegawczej (informującej o uruchomieniu maszyny) przy 
dwustanowiskowej wirówce do produkcji żerdzi energetycznych, 

 tolerowanie przez osoby sprawujące nadzór odstępstw od przepisów i zasad bhp, 
polegających na dopuszczaniu do pracy przy wirówce niespełniającej wymagań 
bezpieczeństwa, 

 brak właściwego nadzoru nad pracownikami wykonującymi prace związane z obsługą 
wirówki – żadna z osób pełniących funkcje kierownicze nie nadzorowała prac 
prowadzonych w tej hali produkcyjnej, 

 nieznajomość zagrożenia oraz zaskoczenie poszkodowanego niespodziewanym 
zdarzeniem, 

 niedostateczna koncentracja poszkodowanego na wykonywanej czynności oraz 
wykonywanie przez niego czynności bez uprzedniego usunięcia zagrożenia, tj. bez 
przerwania proces zamykania pokrywy. 

 



W czasie kontroli ustalono, że pracodawca dokonał udokumentowanej oceny ryzyka 

zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac na stanowisku - 

„OPERATOR TORU NAPEŁNIANIA FORM, OPERATOR WIRÓWKI”. Analiza tej 

dokumentacji wykazała, że nie zostało zidentyfikowane zagrożenie pochwycenia, uderzenia, 

przygniecenia pracownika przez pokrywę wirówki i nie został określony sposób ochrony 

przed tym zagrożeniem. 

W wyniku dokonanych ustaleń w związku z badaniem okoliczności i przyczyn wypadku 

inspektor pracy wydał 1 decyzję nakazową i 4 wnioski pokontrolne, skierował wniosek do 

sądu przeciwko osobie działającej w imieniu pracodawcy oraz ukarał osobę kierującą pracą 

innych osób mandatem w wysokości 2000zł. 

       2. Uderzenia przez spadający czynnik 

a). 
 

Data wypadku: 03.03.2014r. 
Poszkodowany: cieśla- zbrojarz, pracownik ogólnobudowlany, lat 29 
Skutki: ciężki 
 
Podczas demontażu elementów systemowych ULMA T60 (widocznych na niżej 
zamieszczonych zdjęciach), spadł rygiel o długości 3m na przebywającego bezpośrednio 
pod wieżą pracownika. Podczas podnoszenia na zawiesiu dźwigowym uprzednio podpiętych 
belek drewnianych typu „doki” – stracił stateczność i spadł skrajny rygiel, który ułożony był na 
dwóch głowicach typu VW-DU. Podnoszone „doki” leżały bezpośrednio na metalowych 3-
metrowych ryglach. W wyniku upadku z wysokości 5m belki o wadze ok. 80kg 
poszkodowany doznał, szczęśliwym zbiegiem okoliczności, jedynie złamania pięty w prawej 
stopie. 
 
Poza przyczynami wypadku polegającymi na braku wyznaczenia przez pracodawcę strefy 

niebezpiecznej przy rozbieranej konstrukcji oraz na zakazie przebywania pracownika w tej 

strefie w czasie demontażu wymienionej konstrukcji, za przyczynę wypadku przyjęto także 

brak zabezpieczenia rygli przed utratą stateczności i upadkiem na niższy poziom. W 

projekcie, który wykonany został przez projektanta generalnego wykonawcy – 

przedsiębiorstwo Budimex S.A. z Warszawy, nie przewidziano rozwiązania polegającego na 

zabezpieczeniu rygla przed utratą stateczności i upadkiem podczas rozbiórki. Powyższe 

zdarzenie ujawniło możliwość powstawania wypadków spowodowanych upadkiem rygla 

również w innych tego typu sytuacjach. 

Poniżej zdjęcia projektu wieży T-60 wraz z zamontowanymi na niej elementami szalunków i 

pomostu oraz miejsca zaistniałego wypadku. 



   

- projekt wieży podporowej    - pracownik wskazuje miejsce, w którym przebywał 
             wraz z pomostem i szalunkiem.                    poszkodowany w chwili upadku metalowego rygla z 

          rozbieranej konstrukcji wieży systemowej. 

 

Inspektor pracy w wyniku dokonanych ustaleń zarządził bezzwłoczne wyznaczenie i 

oznakowanie strefy niebezpiecznej przy demontowanej wieży systemowej typu ULMA T-60 

na terenie budowy oraz ukarał osobę działającą w imieniu pracodawcy mandatem karnym w 

wysokości 1500zł. Do Spółki „ULMA Construccion Polska” – Koszajec gm. Brwinów 

skierowane zostało pismo wnoszące o dokonanie w zakładzie rozpoznania przedstawionej 

problematyki (szczególnie związanej z projektami demontażu wież podporowych), 

niezwłoczne podjęcie działań eliminujących uchybienia i obligujące do powiadomienia 

inspektora pracy o wynikach podjętych w tym zakresie przedsięwzięć. 

b). 



Data wypadku: 24.04.2015r. 
Poszkodowany: oczyszczacz mechaniczny, lat 52 
Skutki: ciężkie 
 
Podczas przemieszczania suwnicą rury o wadze ok. 2 ton pracownik doznał zmiażdżenia 

górnej części podudzia prawego z całkowitą amputacją tego podudzia na poziomie nasady 

kości piszczelowej. W trakcie opuszczania ładunku nastąpił gwałtowny obrót kolana 

rurociągu i zsunięcie się z platformy drugiego końca podnoszonego elementu. Obracający 

się łuk uderzył poszkodowanego w jego prawą nogę, dociskając ją do czoła jednego z 

leżących w pobliżu metalowych kolan. 

Zdjęcia z filmu kamery przemysłowej: 

 

Chwila przed wypadkiem. 

 

 

Moment obrotu kolana rurociągu. 

 



 

Moment uderzenia poszkodowanego. 

Przyczyny wypadku w ocenie inspektora pracy: 

 zastosowanie jednocięgnowego zawiesia łańcuchowego z hakiem do zmiany ułożenia 
rurociągu na platformie wózka, zamiast podwójnego pasowego, 

 niewłaściwie zamocowane zawiesia w obszarze przed łukiem z przyspawaną rurą, co 
spowodowało jego przemieszczenie i obrót, 

 niedostateczne zabezpieczenie przeciwległego końca rurociągu, co spowodowało jego 
zsunięcie się z krawędzi platformy (niewłaściwe zabezpieczenie końca rury na 
platformie), 

 nie przestrzeganie instrukcji z zakresu bhp dotyczącej transportu elementów rurowych i 
kontynuowanie przez poszkodowanego robót zmiany ułożenia rury z kolanem przy użyciu 
nieodpowiedniego zawiesia, 

 przebywanie w strefie niebezpiecznej podczas wykonywania operacji układania rurociągu 
na platformie wózka. 

W sytuacji naruszenia wewnątrzzakładowych unormowań bhp inspektor pracy zalecił 

ponowne przeszkolenie pracowników przy realizacji tego typu prac. 

 


