
WYPADKI PRZY PRACY PODCZAS
OBSŁUGI MASZYN W PRAKTYCE
BIEGŁEGO SĄDOWEGO
RADOSŁAW GONET – BIEGŁY SĄDOWY



BIEGŁY SĄDOWY – KTO TO?

Osoba, która posiada wiedzę specjalną w jakiejś dziedzinie nauki lub 
szczególne umiejętności (np. zawodowe) na specjalistycznym poziomie i 

która zostanie powołana w tym charakterze w postępowaniu.

Instytucja naukowa – specjalistyczna 
w danej dziedzinie

Osoba prywatna wpisana na listę 
biegłych sądowych

Osoba prywatna (nie wpisana na listę 
biegłych sądowych)

tzw. biegły ad hoc



Najczęściej:

1. Sąd – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych: 
jednorazowe odszkodowanie

2. Sąd – Wydział Karny – ustalenie osoby 
odpowiedzialnej

3. Sąd – Wydział Cywilny – odszkodowanie 
„prywatne”

BIEGŁY SĄDOWY W DZIEDZINIE BHP – KIEDY I PO CO?



Producent maszyny odrzucił uwagi w zakresie braku właściwego 
zabezpieczenia strefy pracy walców laminujących twierdząc, że 
występujące tam zagrożenia stanowią ryzyko resztkowe, a na maszynie 
zamieszczono właściwe oznakowanie i ostrzeżenia.

Producent zwrócił także uwagę na fakt zainstalowania przed walcami linki 
bezpieczeństwa, która w jego ocenie pełni funkcję skutecznego 
zabezpieczenia.
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Producent zwrócił także uwagę na fakt zainstalowania 
przed walcami linki bezpieczeństwa, która w jego ocenie 
pełni funkcję skutecznego zabezpieczenia.

Pkt 3.13. Polskiej Normy PN-EN ISO 12100 Bezpieczeństwo maszyn - Ogólne zasady projektowania –
Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka:

RYZYKO RESZTKOWE

to ryzyko pozostające

po zastosowaniu środków ochronnych

Pkt 4.1.1.3 Polskiej Normy PN-EN ISO Zasady projektowania:

funkcja zatrzymania awaryjnego jest 13850 Bezpieczeństwo maszyn – Funkcja zatrzymania 
awaryjnego – uzupełniającym środkiem ochronnym i nie powinna być stosowana jako środek 

zastępujący techniczne środki ochronne
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Przykład 1

Maszyna: Linia do impregnacji siatek żywicą fenolowo – formaldehydową.

Rok produkcji: 2012

30 mm

350 mm
Polska Norma PN-EN ISO 13857 - Bezpieczeństwo maszyn -

Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami 
górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych
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??? mm ? mm

Przykład 2

Maszyna: Wytaczarka.

Rok produkcji: 1992



STUDIUM PRZYPADKU
PN-EN 349+A1 Bezpieczeństwo maszyn

Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu części ciała człowieka



STOSOWANIE POLSKICH NORM

Od 1 stycznia 2003 r. nowa Ustawa o normalizacji zniosła obligatoryjność norm 
i stosowanie Polskich Norm zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 12.09.2002 r. 

o normalizacji jest całkowicie dobrowolne.

Powołanie się na Polską Normę w przepisie prawnym nie zmienia jej 
dobrowolnego statusu, chyba że ustawodawca świadomie chce ten status 

zmienić. To jednak jest możliwe tylko przez wyraźne wskazanie tego w 
postanowieniach innej ustawy.



Kodeks pracy
Art. 207 § 2
Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki 
i techniki.

Ogólne przepisy bhp

§ 39 ust. 1

Pracodawca zapewnia pracownikom bezpieczeństwo i higienę pracy, w szczególności przez 
ograniczanie ryzyka zawodowego w wyniku właściwej organizacji pracy oraz stosowania koniecznych 
środków profilaktycznych, a także informowania i szkolenia pracowników. 

ust. 2

Działania, o których mowa w ust. 1, powinny być podejmowane na podstawie ogólnych zasad 
dotyczących zapobiegania wypadkom i chorobom związanym z pracą, w tym w szczególności przez: 

…

5) stosowanie nowych rozwiązań technicznych

OBOWIĄZKI PRACODAWCY



Kodeks pracy

art. 283 § 1

Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i 
higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi 
osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 
1 000 zł do 30 000 zł.

Kodeks karny

Art. 220 § 1
Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę 
pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez 
to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo 
utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega 
karze pozbawienia wolności do lat 3. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Radosław GONET
EcoMS Consulting Sp. z o.o.

e-mail: radoslaw.gonet@ecoms.pl
tel. 660 593 119


