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Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej intergracji społecznej. 

Projekt otrzymał do�nansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu
 „Dialog społeczny – godna praca”

Rozmowa z Adamem Piotrowskim, 
społecznym inspektorem pracy 
i przewodniczącym Komisji Zakła-
dowej NSZZ „Solidarność” w DCT 
Gdańsk SA

– Niedawno pod biurem zarządu ter-
minalu odbyła się pikieta. Jednym 
z postulatów było zapewnienie bez-

Chcą sanitarnych przerw technologoczych
piecznych warunków pracy. Z jakimi 
zagrożeniami się państwo mierzą?

– Przede wszystkim chodziło o ko-
ronawirusa, ponieważ załoga, pracu-
jąc na różnych zmianach, miesza się. 
Nie jesteśmy rozdzielani, a praco-
dawca nie zwraca obecnie specjalnej 
uwagi na ten kłopot. Jeszcze wiosną 
w DCT Gdańsk funkcjonowały tzw. 
sanitarne przerwy technologiczne, 
ale zostały one zniesione w pierwszej 
połowie lipca. 

– Interweniował pan w tej sprawie 
nie tylko jako związkowiec, ale tak-
że jako społeczny inspektor pracy…

– Po pierwsze skontaktowałem się 
z pracodawcą. Jako że wystąpiły u nas 
przypadki zarażenia koronawirusem 
poprosiłem o informację o kogo cho-
dzi. Dzięki temu można byłoby pod-
jąć kolejne kroki i wytypować osoby 
mogące mieć styczność z zarażonymi. 
Pracodawca odmówił zasłaniając się 
przepisami związanymi z ochroną da-
nych osobowych. W tej sytuacji jako 

społeczny inspektor pracy dokona-
łem wpisu do naszej zakładowej księ-
gi, ale pracodawca podtrzymał swoje 
zdanie i informacji nie udzielił. 

– Co można zrobić, żeby praca w DTC 
Gdańsk odbywała się w bezpiecz-
niejszych warunkach?

– Najważniejsze to rozdzielić pra-
cowników. Można stworzyć dodatkowe 
pomieszczenia socjalne, wyznaczyć od-
dzielnie wejścia oraz wyjścia z zakładu 
pracy, aby jak najmniejsza liczba osób 
miała ze sobą styczność. Zapewnienie 
bezpieczeństwa to również profesjonal-
nie wykonana dezynfekcja pomieszczeń 
socjalnych, czyli coś więcej niż przetar-
cie powierzchni ścierką. Znaczenie ma 
oczyszczanie sprzętu, w tym przycisków, 
z których korzystają poszczególni ope-
ratorzy. Ważne są oczywiście także m.in. 
maseczki. Na bezpieczeństwo wszyst-
kich wpływa odpowiedzialne zachowa-
nie pracowników nie tylko w czasie pra-
cy, ale i poza zakładem.  

(TM)

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
https://solidarnosc.gda.pl/bezpiecznapraca

Polub nas na Facebooku
https://www.facebook.com/
godna.bezpieczna.praca

Społeczna  inspekcja  pracy  jest  
służbą  społeczną  pełnioną  przez 
pracowników,  mającą  na  celu  
zapewnienie  przez  zakłady  pracy  
bezpiecznych i higienicznych  
warunków  pracy  oraz  ochronę  
uprawnień  pracowniczych, okre-
ślonych w przepisach prawa pracy. 

Art.1 Ustawa o społecznej  
inspekcji pracy

Według Eurostatu w 2017 roku w 
krajach Unii Europejskiej doszło do 
3 552 wypadków śmiertelnych w pra-
cy, co daje poziom wskaźnika wypad-
kowości 1,65 na 100 000 osób pracu-
jących. Wśród krajów UE największy 
wskaźnik wypadków śmiertelnych 
miała Rumunia – 4,49 na 100 000 

osób pracujących, następnie Bułgaria 
– 3,4. W Polsce wskaźnik ten był na 
poziomie 2,0, w Norwegii był nato-
miast poniżej średniej unijnej – 1,59 
na 100 000 pracujących. Śmiertelne 
wypadki przy pracy to takie, które 
prowadzą do śmierci o�ary w ciągu
jednego roku od wypadku. 

Śmiertelne wypadki przy pracy
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Ryzyko  
zawodoweZawody, które wiążą się z ogrom-

nym ryzykiem utraty zdrowia,  
a nawet życia.

 górnik – zagrażają mu nie tylko 
wybuchy i zawalenia, do śmierci 
prowadzą również choroby spo-
wodowane pyłem i oparami, w 
których górnicy codziennie spę-
dzają długie godziny. Pył, metan, 
siarkowodór, osuwiska, upadek 
z wysokości, poparzenia łukiem 
elektrycznym – to tylko przykłado-
we czynniki zagrażające zdrowiu 
i życiu osób pracujących głęboko 
pod ziemią

 rolnik – najwięcej wypadków zda-
rza się podczas transportu, ale 
też przy obsłudze nowoczesnych 
maszyn. Ryzykowna jest też praca 
przy hodowli dużych zwierząt. 

 budowlaniec – powodem du-
żej liczby wypadków jest przede 
wszystkim korzystanie z niebez-
piecznych maszyn i naginanie 
przepisów BHP. Niebezpieczna 
jest też szczególnie praca na wy-
sokościach. 

 drwal – praca w trudnych wa-
runkach geogra�cznych i klima-
tycznych niesie duże zagrożenie, 
często wykonywana na wysoko-
ściach i w nienaturalnych pozy-
cjach.  Niebezpieczne są też ma-

szyny. Nierzadkie są przypadki 
przygniecenia przez drzewo.

 rybak – czynniki ryzyka dla tego 
zawodu to: sztormy i niskie tem-
peratury, często przestarzały 
sprzęt i praca po nocach. 

 pracownik gospodarki odpadami 
– narażony jest na choroby wy-
wołane kontaktem z niebezpiecz-
nymi substancjami. 

 pracownik służby zdrowia – osoby 
pracujące w służbie zdrowia mają 
kontakt z płynami ustrojowymi 
pacjentów będących nosicielami 
wirusa HIV lub WZW. Są narażone 
również na inne choroby zakaźne, 
np. przenoszone drogą kropelkową.

 pracownik socjalny – pracuje 
w terenie, w warunkach zagroże-
nia zdrowia. Często ma kontakt 
z osobami agresywnymi, będą-
cymi pod wpływem alkoholu lub 
narkotyków. 

 kierowca ciężarówki – duży procent 
wypadków drogowych jest z udzia-
łem ciężarówek. Wielogodzinna 
praca za kółkiem ma nagatywny 
wpływ na zdrowie kierowców.

 strażak – najczęstszą przyczyną 
ich śmierci, poza pożarami, nie są 
sytuacje wywołane bezpośrednio 
w miejscu a działania, a wypadki 
podczas dojazdów na miejsce.

Ryzyko zawodowe to zgodnie 
z definicją Ministerstwa Pracy:  
„prawdopodobieństwo wystą-
pienia niepożądanych zdarzeń 
(zagrożeń) związanych z wykony-
waną pracą, powodujących straty 
oraz ich skutków dla zdrowia lub 
życia pracowników w postaci 
chorób zawodowych i wypadków 
przy pracy”.

Zgodnie z Kodeksem pracy, praco-
dawca zobowiązany jest podejmować 
działania zapobiegające niebezpieczeń-
stwu, jeżeli prowadzi działalność, która 
stwarza możliwość wystąpienia nagłe-
go niebezpieczeństwa dla zdrowia lub 
życia pracowników. Pracodawca powi-
nien również informować pracowników 
o ryzyku zawodowym, które wiąże się 
z wykonywaną pracą, oraz o zasadach 
ochrony przed zagrożeniami. 

Zgodnie z rozporządzeniem MPiPS 
pracodawca zobowiązany jest „oceniać 
i dokumentować ryzyko zawodowe 
występujące przy określonych pracach 
oraz stosować niezbędne środki pro�-
laktyczne zmniejszające ryzyko”. 

Ocena ryzyka zawodowego pole-
ga na porównanie poziomu ryzyka, 
które zostało określone w wyniku do-
konania oceny z poziomem, który jest 
uznawany za akceptowalny. 

Najbardziej ryzykowne zawody
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Wykres 3. Przyczyny wypadków przy pracy w 2019 r. 

  
Wykres 4. Poszkodowani w wypadkach przy pracy według czynności wykonywanych przez 

poszkodowanego w chwili wypadku w 2019 r. 

 
Wykres 5. Poszkodowani w wypadkach przy pracy według umiejscowienia urazu w 2019 r. 

  

Nieprawidłowe zachowanie 
się pracownika było 
przyczyną 60,8% wypadków 
przy pracy 

79,0% osób poszkodowanych 
w wypadkach przy pracy 
doznało urazu kończyn 

Czynnością najczęściej 
wykonywaną przez 
poszkodowanego w chwili 
wypadku było poruszanie się 
(36,7%)  

Przyczyny 
wypadków  
przy pracy 
w 2019 roku

Nieprawidłowe zachowanie 
się pracownika było przyczy-
ną 60,8 proc. wypadków przy 
pracy.
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