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

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

BHP na tak wysokim poziomie
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– Jakie typy zagrożeń najczęściej występują w takim 
miejscu pracy, jak terminal, w którym pan pracuje?

– U nas najwięcej pracy jest na samych statkach. W 
związku z tym często zdarzają się potknięcia lub pośli-
zgnięcia. Z tego powodu może dojść np. do skręcenia 
kostki, czy uderzenia w balustradę statku. Na to nakłada 
się fakt, że mamy okres zimowy, a więc tym bardziej może 
być ślisko.

– To efekt nieuwagi pracowników? Czy takie zdarzenia 
mają inne przyczyny?

– Wynika to nie tylko z okresu, jaki obecnie mamy. Trze-
ba bowiem jednocześnie pamiętać, że statki przychodzą 
np. z okolic Szwecji albo Norwegii. W związku z tym są 
często oblodzone. Ale wystarczy, że spadnie u nas deszcz 
albo śnieg i na statku, który ma konstrukcję metalową, już 
robi się bardziej ślisko.

– Czy pracodawca zwraca na to uwagę, a pracownicy 
przechodzą szkolenia?

– Myślę, że zasady BHP są u nas na tak wysokim pozio-
mie, jak rzadko gdzie. Czasem może się komuś wydawać, 

R oz m owa  z  Ad a m e m  Pi o t rows k i m ,  s p o ł e c z ny m 
inspektorem pracy w DCT Gdańsk

że do przesady, ale jesteśmy w porcie, gdzie pracuje sprzęt 
i są statki, więc tak musi być.

– Bo przekłada się to na bezpieczeństwo pracowni-
ków?

– Tak, właśnie o to chodzi. Jedyne na co można jeszcze 
zwrócić uwagę - i dotyczy to wszystkich portów, - to fakt, 
że obowiązująca w Polsce ustawa nie narzuca obowiązku, 
aby wszystkie suwnice były wyposażone w mierniki pręd-
kości wiatru. Obecnie tylko niektóre z nich muszą mieć 
takie urządzenia. W takim okresie jak teraz jest to bardzo 
przydatne, aby operator miał dokładną informację z jaką 
prędkością wieje wiatr. To z kolei wiąże się z tym, że każ-
dy sprzęt ma w swojej instrukcji określoną prędkość mak-
symalną, przy której może pracować. Brakuje więc tutaj 
ustawowego uregulowania. 

– Czy jest szansa na zmianę przepisów?
– Obecnie jesteśmy w trakcie negocjacji dotyczących 

wprowadzenia tych zmian do ustawy, ale prace, ze wzglę-
du na pandemię, bardzo powoli idą do przodu.
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Szkolenia dla sipowców 
rozpoczęte

Słowniczek 
BHP

Pod koniec stycznia w gdańskiej 
siedzibie „Solidarności” odbyło się 
trzydniowe szkolenie poświęcone 
społecznej inspekcji pracy, prawu 
pracy i przepisom BHP.  Wzięła w nim 
udział pierwsza z dziesięciu planowa-
nych grup. Szkolenie organizowane 
jest w ramach projektu „Godna praca 
to bezpieczna praca”, który prowa-
dzony jest przez Dział Programów 
Europejskich Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”, a dofinansowany 
z Norwegii poprzez Norweski Mecha-
nizm Finansowy 2014-2021 w ramach 
Programu „Dialog Społeczny – Godna 
Praca”. Szkolenia są prowadzone przez 
specjalistów z Państwowej Inspekcji 
Pracy. W lutym planowane jest prze-
szkolenie dwóch kolejnych grup.

Jak mówi Jagna Łobodzińska, kie-
rownik Działu PE, zainteresowanie 

W środowisku pracy mogą wystę-
pować czynniki, które wpływają ne-
gatywnie na pracującego człowieka. 
Czynniki te mogą charakteryzować 
się różnym stopniem oddziaływania 
na pracowników i innymi konsekwen-
cjami. 

CZYNNIK NIEBEZPIECZNY to taki, 
który może prowadzić do powstania 
u pracującego urazu (wypadku przy 
pracy).

CZYNNIK SZKODLIWY to taki, 
którego oddziaływanie na pracujące-
go może prowadzić lub prowadzi do 
schorzenia, traktowanego jako cho-
roba zawodowa.

CZYNNIK UCIĄŻLIWY to taki, któ-
rego oddziaływanie na pracownika 
może być przyczyną złego samopo-
czucia lub nadmiernego zmęczenia, 
które nie prowadzi jednak do trwałe-
go pogorszenia stanu zdrowia. szkoleniami z zakresu BHP jest bardzo 

duże, jednak  wciąż są wolne miejsca 
na szkolenia i  można na nie się zgłosić. 
W szkoleniach mogą wziąć udział spo-
łeczni inspektorzy pracy, kandydaci na 
to stanowisko oraz przewodniczący za-
kładowych organizacji związkowych.

– Takie szkolenia są bardzo po-
trzebne przede wszystkim dlatego, że 
mamy kontakt z osobą, która ma duże 
doświadczenie w dziedzinie BHP. Jest 
to specjalista z Państwowej Inspekcji 
Pracy, który widział niejedno w swo-
im życiu i może dużo powiedzieć 
o ciekawych przypadkach. Nie prze-
kazuje tylko suchej wiedzy na temat 
przepisów, ale mówi o praktyce w jej 
stosowaniu – mówi uczestnik stycz-
niowego szkolenia Daniel Starzyński, 
społeczny inspektor pracy w Muzeum 
Narodowym w Gdańsku.

Styczniowe szkolenie społecznych inspektorów pracy odbyło się z zacho-
waniem wymogów bezpieczeństwa sanitarnego.
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Uszczelniona ustawa?

1 lutego br. weszły w życie nowe 
regulacje uszczelniające ustawę 
o ograniczeniu handlu w niedziele. 
Między innymi nowe przepisy mówią, 
że w niedziele niehandlowe otwarte 
będą sklepy, które wykażą, że przy-
chody z działalności pocztowej stano-
wią 40 proc. przychodów ze sprzedaży 
detalicznej. Niestety, sieci handlowe 
lekceważą prawo w Polsce i już szuka-
ją sposobów na ominięcie ograniczeń. 
Na przykład kierownictwo sklepu sie-
ci Intermarche w Cieszynie uznało, że 
przystanek autobusowy obok placów-
ki to dworzec autobusowy, a hol wej-
ściowy do sklepu to poczekalnia. Po-
mysłowi menadżerowie stwierdzili, że 
taki stan rzeczy uprawnia do handlu w 
niedzielę. Zdaniem NSZZ „Solidarność” 
jest to jawne obchodzenie prawa. Wła-
dze związku zamierzają wystąpić do 
inspekcji pracy o przeprowadzenie 
kontroli w dużych marketach, któ-
re mimo zakazu handlu w niedzielę,  
6 lutego były otwarte.


