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Tematyka wykładu 

• Wypadki spowodowane obchodzeniem urządzeń 

ochronnych do maszyn 

• Typowe przykłady obchodzenia urządzeń ochronnych 

• Skala zjawiska obchodzenia urządzeń ochronnych 

• Przyczyny obchodzenia urządzeń ochronnych 

• Działania zapobiegawcze 

• Podsumowanie 

 

 



• stosowanie urządzeń ochronnych i osłon do maszyn jest 

koniecznym działaniem prowadzącym do ochrony ich 

operatorów przed zagrożeniami 

• obchodzenie urządzeń ochronnych i osłon jest to taka 

ingerencja w ich konstrukcję, która powoduje, że przestają 

one skutecznie chronić pracowników 

• praktycznie w każdym zakładzie produkcyjnym zdarzają się 

przypadki obchodzenia urządzeń ochronnych 

• postępowanie takie może prowadzić do wypadków, także 

ciężkich i śmiertelnych 

Wypadki spowodowane obchodzeniem 

urządzeń ochronnych 



Wejście w strefę pracy robota pakującego: 

 

• zautomatyzowana linia produkcyjna była zatrzymywana przez 
nieprecyzyjnie ułożone wyroby, co każdorazowo wymagało 
interwencji operatora. Operator wszedł w obszar pracy robota 
pakującego, omijając blokadę na drzwiach dostępu, co 
spowodowało wypadek ciężki 

 

• ustalono następujące przyczyny: 

– błąd projektanta: istniała możliwość ominięcia blokady 

– błąd pracodawcy: uciążliwa procedura zdejmowania blokad 

– błąd pracownika: nieprzestrzeganie procedur pracy 

Wypadki spowodowane obchodzeniem 

urządzeń ochronnych 



Regulacja zespołu pras: 

 

• Zespół pras był obsługiwany przez dwu operatorów. W celu 
zdiagnozowania powtarzających się nieprawidłowości weszli 
oni w obszar roboczy pras. Podczas gdy jeden z operatorów 
usuwał nieprawidłowość, drugi uruchomił prasę 

 

• ustalono następujące przyczyny: 

– błąd projektanta: istniała możliwość wejścia w obszar roboczy pod 

kurtyną świetlną 

– błąd pracodawcy: zła organizacja pracy, umożliwiająca uruchomienie 

pras przez jednego operatora 

– błąd pracowników: wejście pod kurtyną świetlną 

Wypadki spowodowane obchodzeniem 

urządzeń ochronnych 



Wyniki analiz wypadków: 

 

• analizowane były wypadki zarejestrowane w bazie danych 
PIP, które miały miejsce przy obsłudze maszyn w latach 2005 
– 2011 

• około 20% wypadków ciężkich i śmiertelnych 
spowodowanych było obchodzeniem urządzeń ochronnych i 
osłon 

• analizy wykazały, że nie ma związku między obchodzeniem 
urządzenia ochronnego a skutkiem wypadku, płcią, wiekiem i 
stażem poszkodowanego 

• przyczyny najczęściej występujące wraz z obchodzeniem to: 
 

– niedostosowanie czynnika materialnego do konserwacji lub napraw 

– niewłaściwe zachowanie się pracownika 

– oraz stan psychofizyczny pracownika  

Wypadki spowodowane obchodzeniem 

urządzeń ochronnych 



Osłona zamykana na klucz: 

 

Przykłady obchodzenia urządzeń ochronnych 



zdjęta osłona: 

 

Przykłady obchodzenia urządzeń ochronnych 



Skala zjawiska obchodzenia urządzeń 

ochronnych 

Wyniki ankiet: 

 

• uczestniczyło 500 przedsiębiorstw 

• 15% urządzeń ochronnych i osłon jest obchodzonych (9,2% 

ciągle, a 4,9% sporadycznie) 

• na ok. 40% maszyn wyposażonych w urządzenia ochronne 
lub osłony może dojść do wypadku spowodowanego 
obejściem 

• najczęściej obchodzone urządzenia: 

– osłony stałe - 60,9% 

– osłony ruchome z blokowaniem – 69,6% 

– blokady na drzwiach dostępu - 34,8%. 



• Wyniki ankiet oraz analiz wypadków pokazują, że 

obchodzenie występuje gdy: 

– gdy urządzenia ochronne lub osłony są łatwe do obejścia, 

– gdy obejście daje korzyści pracownikowi 

• Zatem podatność danego urządzenia ochronnego, bądź 

osłony na obejście jest funkcją trudności obejścia i motywacji, 

jaką ma pracownik żeby dokonać obejścia 

Przyczyny obchodzenia 



Ocena trudności obejścia: 

• Osłony stałe: należy ocenić usytuowanie i łatwość demontażu 

• Osłony ruchome niewyposażone w blokadę bądź rygiel 

oceniamy jako łatwe do obejścia. 

• Blokada/rygiel. W przypadku, gdy blokada składa się z dwóch 

części umieszczonych w dwóch częściach osłony jej obejście 

jest trudne, natomiast gdy jest to wyłącznik krańcowy, to 

obejście należy ocenić jako łatwe. 

• Elektroczułe urządzenia ochronne - Jeśli są zamontowane w 

prawidłowej odległości oraz uzupełnione o osłony stałe to 

przyjmujemy, że ich obejście jest trudne 

Przyczyny obchodzenia 



Krok 1 „Inwentaryzacja”: 

• Inwentaryzację powinno się dokonywać podczas kontroli 

wstępnej maszyn, przed uruchomieniem 

• Jeśli tego nie uczyniono, można to zrobić podczas kontroli 

okresowych 

• Podczas inwentaryzacji szczególne znaczenie ma 

zidentyfikowanie przypadków w których nastąpiło obejście 

Krok 2: Ocena podatności na obejście 

• W przypadku wszystkich zidentyfikowanych urządzeń należy 

dokonać oceny podatności na obejście 

 

 

Działania zapobiegawcze 



Krok 3: Zapobieganie 

• W przypadku wszystkich urządzeń, u których zidentyfikowano 

dużą podatności na obejście należy podjąć środki 

zapobiegawcze 

• W przypadku średniej podatności działania takie są zalecane 

• Działania powinny obejmować: 

• odpowiedź na pytanie, czy maszyna nadal jest w takim stanie, jak była 

zakupiona 

• Jakie środki techniczne i organizacyjne należy zastosować 

 

 

Działania zapobiegawcze 



Środki techniczne: 

• Zwracamy się o pomoc do producenta maszyny 

• Opracowujemy alternatywną koncepcję środków ochronnych 

(we współpracy z producentem) 

• Stosujemy środki techniczne w 3-krokach: 

• dobór środków ochronnych (osłona, kurtyna świetlna, urządzenie czułe 

na nacisk itp.) 

• stosujemy środki utrudniające obejście (np. kodowane łączniki 

pozycyjne) 

• stosujemy środki detekcji (np. system sterowania kontroluje położenie 

łączników pozycyjnych) 

 

 

Działania zapobiegawcze 



Środki organizacyjne: 

• Określamy politykę zakładową („W naszym zakładzie nie 

tolerujemy obchodzenia urządzeń ochronnych i osłon) 

• Określamy konsekwencje łamania polityki zakładowej 

• Modyfikujemy procedury pracy (tak aby obchodzenie nie 

dawało korzyści) 

Środki skierowane do pracowników 

• Organizujemy kursy i szkolenia, 

• Zapewniamy informację i ćwiczenia pracowników 

 

 

 

Działania zapobiegawcze 



• Stosowanie urządzeń ochronnych i osłon do maszyn jest 
koniecznym działaniem prowadzącym do ochrony ich 
operatorów przed zagrożeniami 

• Natomiast obchodzenie urządzeń ochronnych i osłon jest to 
taka ingerencja w ich konstrukcję, która powoduje, że przestają 
one skutecznie chronić pracowników 

• Uwzględniając fakt, że operatorzy maszyn są racjonalnymi 
ludźmi, obchodzenie urządzeń ochronnych bez przyczyny po 
prostu nie powinno mieć miejsca 

• Z racjonalnego punktu widzenia należy przyjąć, że konkretne 
urządzenie ochronne nie będzie obchodzone, jeśli nie stwarza 
podstaw do obchodzenia oraz ma konstrukcję, która 
uniemożliwia obejście 

• Tak więc kwestie obchodzenia urządzeń ochronnych powinny 
być brane pod uwagę zarówno przez projektantów maszyn, jak 
i przez ich użytkowników 

 

 

Podsumowanie 
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