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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. 

Świadomość w zakresie BHP  
jest dzisiaj zdecydowanie większa 

Z jakimi zagrożeniami w miejscu 
pracy mogą się spotkać pracownicy 
muzeum?

– To szereg zagrożeń, w tym zwią-
zanych z budownictwem, ponieważ 
w ramach naszej działalności odbudo-
wujemy zabytkowe domy. Rozbieramy 
obiekty znajdujące się w terenie, a tak-
że czyścimy, flekujmy i konserwujemy 
nasze skarby. Do tego wykonujemy 
bieżące remonty. Jest dużo prac zwią-
zanych także m.in. z drewnem, pro-
wadzimy, dokumentujemy i archiwi-
zujemy eksponaty,  przeprowadzamy 
wywiady, poszukujemy i uzupełniamy 
nasze zasoby, prowadzimy lekcje i wy-
stawy, organizujemy imprezy. Mamy 
duże magazyny, bibliotekę, ogrody, 
nad którymi trzeba mieć piecze. Spra-
wy związane z bezpieczeństwem zbio-
rów, wymagają szczególnej dbałości 
i tym m.in. zajmuje się wewnętrzna 
służba ochrony. 

Czyli, nie patrząc z perspektywy 
osoby odwiedzającej, ale pracowni-

Rozmowa z Waldemarem Hetmańskim, społecznym inspektorem pracy 
w muzeum Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach 

ka, widać, że tych prac, a więc także 
zagrożeń jest całkiem sporo. 

– Tak, ponieważ w takich zawodach 
jak np. zdun, garncarz, dekarz, cieśla, 
czy innych związanych z renowacją 
trudno jest o pracowników, więc do 
większości z nich sami się przyuczyli-
śmy i teraz je wykonujemy. 

Nie ma tutaj podwykonawców 
i wszystko robią pracownicy mu-
zeum? 

– Podwykonawcy realizują niektó-
re zadania, jak np. budowa nowych 
obiektów, czy realizacja nietypowych 

zadań albo wystaw z racji ograni-
czeń technologicznych. Kiedyś je w 
większości sami wykonywaliśmy, ale 
załoga się wykrusza. Doglądamy na-
tomiast zadań bieżących, gdy trzeba 
np. naprawić dach lub płot albo wy-
mienić gdzieś belkę. Jest tego mnó-
stwo. Całe muzeum to ponad czter-
dzieści obiektów, a jest jeszcze sporo 
do postawienia. Zadań i obowiązków 
jest więc dużo, a pracowników mało. 

Czy można powiedzieć, że, patrząc 
na perspektywę lat, że liczba i róż-
norodność zagrożeń zwiększyła się 
lub zmniejszyła?

– Z pewnością zmieniła się, ponie-
waż mamy teraz więcej obiektów, jak 
i osób zwiedzających, w tym dzieci. To 
może być niebezpieczne, bo trzeba 
zwiększyć czujność w pracy, które na 
bieżąco próbujemy wykonywać. Po-
szczególne elementy i części są wów-
czas odgradzane, ale nie zawsze jest 
taka możliwość. Dzieci czasami zaglą-
dają do nas, a zwiedzający podchodzą. 
Staramy się wówczas reagować na bie-
żąco, aby nie powodować zagrożenia 
dla tych osób. Świadomość w zakresie 
BHP jest dzisiaj zdecydowanie większa, 
a dowód to fakt, że, pomimo zagrożeń, 
nie dochodzi do wypadków.  

(tm)

Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku zaprasza generalnych wykonawców i pod-
wykonawców robót budowlanych posiadających status pracodawcy, którzy wykonują 
prace na terenie województwa pomorskiego, do udziału w konkursie „Buduj bezpiecz-
nie”. Celem konkursu jest promowanie wysokich standardów bhp w procesie realizacji 
obiektów budowlanych. Upowszechniane będą szczególnie wartościowe, zasługujące 
na wyróżnienie, dokonania pracodawców, organizujących pracę w sposób bezpieczny. 
W 2022 roku ponownie w organizację konkursu na zasadach partnerstwa – włączyło się 
Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Zobacz więcej...>>

Konkurs „Buduj bezpiecznie” – edycja 2022

https://gdansk.pip.gov.pl/pl/aktualnosci/122451,konkurs-buduj-bezpiecznie-edycja-2022.html


Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii po-
przez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach 
programu „Godna praca to bezpieczna praca”

PIP kontroluje cudzoziemców

Szkolenia dla społecznych 
inspektorów pracy
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POLUB NASPaństwowa Inspekcja Pracy prze-
prowadziła kontrole legalności pra-
cy pracowników z zagranicy oraz 
wsparcia cudzoziemców zatrud-
nianych Polsce. Kontrolami objęto 
6 tysięcy podmiotów, weryfikując 
legalność powierzania pracy blisko 
30 tysięcy cudzoziemców. W 2022 
r. prawie 5 tysięcy cudzoziemców 
objętych kontrolą świadczyło pra-
cę nielegalnie (bez wymaganego 
zezwolenia na pracę czy na wa-
runkach innych niż wskazane w 

zezwoleniu). Dotyczy to przede 
wszystkim pracowników z Ukra-
iny, Białorusi i Gruzji. – W ubiegłym 
roku uruchomiliśmy specjalną in-
folinię, w ramach której udzielane 
były bezpłatne porady prawne w 
zakresie  legalności zatrudnienia, ze 
szczególnym uwzględnieniem pro-
blematyki powierzania i wykonywa-
nia pracy przez cudzoziemców oraz 
pracy sezonowej – powiedziała Ka-
tarzyna Łażewska-Hrycko, główna 
inspektor pracy.

– Społecznym inspektorem pracy, 
jestem od kilkunastu lat. Przez ten 
czas uczestniczyłem w wielu szko-
leniach, ale zakres wiedzy, który jest 
potrzebny w pracy sipowca jest duży, 
dlatego każde szkolenie jest cen-
ne. To szkolenie w ramach projektu 
oceniam bardzo dobrze, uważam, że 
poruszono wiele spraw potrzebnych 
w codziennej pracy społecznego in-
spektora pracy – mówi Piotr Madej, 
przewodniczący  Komisji Międzyza-
kładowej NSZZ „Solidarność” przy 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w Gdańsku, społecznym 
inspektorem pracy.

W lutym odbyły się kolejne dwa 
szkolenia w ramach projektu „Godna 
praca to bezpieczna praca”, który pro-
wadzony 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”.

W szkoleniach mogą wziąć udział 
społeczni inspektorzy pracy, kan-
dydaci na to stanowisko oraz prze-
wodniczący zakładowych organizacji 
związkowych. 
Osoby zainteresowane wzięciem 
udziału w szkoleniach prosimy 
o nadsyłanie zgłoszeń na adres: 
j.lobodzinska@solidarnosc.gda.pl. 
Informacje można uzyskać u Jagny 
Łobodzińskiej, kierownik Działu 
Programów Europejskich Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność”, pod numerem 58 308 43 37.

CZYNNIKI MECHANICZNE
Czynniki mechaniczne stanowią 

najszerszą grupę czynników wystę-
pujących w środowisku pracy o cha-
rakterze niebezpiecznym. Zagrożenia 
mechaniczne mogą być stwarzane 
przez: przemieszczające się maszy-
ny oraz transportowane przedmioty; 
elementy ruchome; elementy ostre, 
wystające, chropowate; elementy 
spadające; płyny pod ciśnieniem; śli-
skie, nierówne powierzchnie, ograni-
czone przestrzenie (dojścia, przejścia, 
dostępy); położenie stanowiska pra-
cy w odniesieniu do podłoża (praca 
na wysokości oraz w zagłębieniach), 
inne, np. żywe zwierzęta.

Do podstawowych zagrożeń me-
chanicznych zaliczamy: zgniecenie, 
zmiażdżenie, przecięcie lub odcięcie, 
wplątanie, wciągniecie lub pochwy-
cenie, uderzenie, przekłucie lub prze-
bicie, starcie lub obtarcie, wypływ 
cieczy o wysokim ciśnieniu, pośli-
zgnięcia i potknięcia.

Według danych z Państwowej In-
spekcji Pracy, największy udział w 
ogólnej liczbie wypadków spowo-
dowanych występowaniem czynni-
ków mechanicznych mają zdarzenia 
powodujące wypadki polegające na 
uderzeniu, pochwyceniu i przygnie-
ceniu pracownika przez maszyny 
bądź ich części. Drugie miejsce zaj-
mują zdarzenia powodujące wypadki 
drogowe, a trzecie – upadki z wyso-
kości. Niestety wypadki spowodowa-
ne czynnikiem mechanicznym cha-
rakteryzuje wysoka śmiertelność.
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