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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. 

Rutyna potrafi być zgubna

 Jaka jest rola Państwowej Inspekcji Pracy w kontroli 
warunków pracy?

 Co może zrobić społeczny inspektor pracy, aby po-
prawić bezpieczeństwo w miejscu pracy?

 i dlaczego tak ważne jest przestrzeganie zasad 
BHP… o tym m.in. w audycji „Godna Praca to bez-
pieczna praca”   w poniedziałki po godzinie 14.

Partnerem merytorycznym audycji jest Region Gdań-
ski NSZZ „Solidarność”.

Projekt dofinansowany przez Norwegię z Funduszy 
Norweskich 2014– 2021, w ramach programu „ Dialog 
społeczny – godna praca”

O Społecznej Inspekcji Pracy w Radiu Gdańsk

Rozmowa ze Zbigniewem Muszyńskim, oddziałowym społecznym 
inspektorem pracy w Porcie Gdańskim Eksploatacja 

– Jak wyglądają zagrożenia dla pra-
cowników występujące w działalno-
ści, którą prowadzi PGE? 

Pracujemy w branży, gdzie zda-
rzają się wypadki, w tym wypadki 
ciężkie. Jest tutaj duża rotacja wśród 
załogi, a praca wykonywana jest przy 
użyciu sprzęt ciężkiego. Wchodzimy 
w zasięg pracy maszyn i w związku 
z tym bezpieczeństwo jest na pierw-
szym planie. 

– Czy rotacja pracowników, przyj-
mowanie nowych osób, wpływa na 
liczbę wypadków, do których do-
chodzi w PGE? 

– Osoby, które dochodzą, nie są ty-
powo nowe, nawet biorąc pod uwagę 
sezonowość. Musimy bowiem patrzeć 
na tę kwestię także pod kątem dostęp-
ności nabrzeży dla innych operatorów, 
którzy również zajmują się ładunkami 
schodzącymi na nabrzeże. A nam zda-
rza się wspomagać osobami z firm ze-
wnętrznych. Nie zawsze mamy do czy-
nienia z odpowiednimi kandydatami 
na pracowników portowych. Wiado-
mo też, że rutyna potrafi być zgubna, 

ale okazuje się, że i podstawowe zada-
nia przeładunkowe oraz zagadnienia 
BHP nie zawsze są oczywiste. 

– Dłuższy czas temu odbywał się 
protest związany z m.in. z proble-
mem przygotowania do bezpiecznej 
pracy osób pochodzących z agencji, 
firm zewnętrznych. Czy to się już 
zmieniło?

– Niestety ciągle jest to problem, 
tym bardziej, że kolejne osoby z pracy 
odchodzą na emeryturę. Są przyjmo-
wane nowe, nie zawsze kompetentne 
i koniecznie z kierunkowym wykształ-
ceniem. Idą do pracy, żeby zabezpie-
czyć sobie warunki socjalne, ale ich 
umiejętności nie zawsze odpowiadają 
temu, co jest do zrobienia. Z drugiej 
strony jeśli mówimy o BHP to można 
mieć wiele do życzenia nawet jeśli 
chodzi o warunki pracy i środki ochro-
ny osobistej. Ciągłe zmiany ładunków 
wymagają naszej elastyczności.

– Czy problem przeważa po której 
ze stron, a więc pracowników lub 
pracodawcy?

– Problem pracowników i praco-
dawcy oznacza przed wszystkim za-
uważanie zagrożenia i niwelowanie 
ich od razu. W naszym przypadku 
wspomniałbym jeszcze o trzeciej stro-
nie, ponieważ oprócz pracodawcy 
i wykonawcy dochodzi jeszcze wła-
ściciel terenu, który również prowadzi 
swoją działalność na nabrzeżach. To 
może być związane nie tylko z ładun-
kami, ale np. statkami wycieczkowy-
mi, więc w tej pracy trzeba mieć oczy 
dookoła głowy, żeby wszystko odpo-
wiednio widzieć i na czas reagować 
na zagrożenia. Ważna jest też współ-
praca wszystkich komórek; BHP, SIP, 
pracodawcy jeśli chodzi o bezpieczne 
wykonywanie wszelkich relacji prze-
ładunkowych.
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Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii po-
przez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach 
programu „Godna praca to bezpieczna praca”

Znaki bezpieczeństwa

Lato sprzyja wypadkom 
przy pracy
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Znaki zakazu BHP
Znaki zakazu BHP stanowią istotny 

element dbania o bezpieczeństwo, w 
miejscu pracy, wskazując bezpośrednio 
czynności, których nie należy wykony-
wać. Znaki zakazu mają formę  przekre-
ślonego na czerwono piktogramu na 
białym kole z czerwoną obwódką. Zna-
ki zakazu z podpisem to znaki, w któ-
rych do charakterystycznych i uniwer-
salnych piktogramów dodano podpis 
wyjaśniający.
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Ogólny znak zakazu

Zakaz przejścia

Zakaz picia wody 
(woda niezdatna do 
picia)

Zakaz wstępu ze 
zwierzętami

Nieupoważnionym 
wstęp wzbroniony

Zakaz uruchamiania 
maszyny 
(urządzenia)

Zakaz gaszenia wodą

Palenie tytoniu 
zabronione

Nie zastawiać

Upały i dekoncentracja to latem 
sprzyjają wypadkom przy pracy. 
W niektórych branżach wystarczy 
chwila nieuwagi, aby doszło do 
nieszczęścia. Co zrobić, gdy już tak 
się stanie?

Wypadek przy pracy to nagłe 
zdarzenie wywołane przyczyna ze-
wnętrzną, które spowodowało uraz 
lub śmierć i nastąpiło w związku 
z pracą. 

Z danych Głównego Urzędu Sta-
tystycznego wynika, że w pierw-
szym kwartale 2022 r. w wypadkach 
przy pracy ucierpiało 11111 osób. 
To o 2 proc. więcej niż rok wcześniej. 
Osoby poszkodowane w wypadkach 
śmiertelnych stanowiły 0,3 proc. 
wszystkich ofiar. a w wypadkach cięż-
kich – 0,5 proc. W woj. pomorskim, do 
końca kwietnia tego roku poszkodo-
wanych w wypadkach przy pracy zo-
stało 724 osób. Jedna osoba zmarła. 

Wypadki najczęściej zdarzały się w 
górnictwie i wydobywaniu, gospoda-
rowaniu ściekami i odpadami oraz re-
kultywacji, a także w opiece zdrowot-
nej i pomocy społecznej. Najmniej 
narażeni są informatycy oraz finansi-
ści. Ponad 60 proc. wypadków spo-
wodowanych jest nieprawidłowym 
zachowaniem pracownika. 

Ubezpieczony, który ulegnie wy-
padkowi w pracy może liczyć na 
jednorazowe odszkodowanie, które 
w wypadku śmierci należy się także 
członkom rodziny, a także na rentę 
z tytułu niezdolności do pracy, rentę 
szkoleniową i dodatek pielęgnacyjny. 
Rodzina zmarłego może otrzymać ren-
tę rodzinną. Świadczenia mogą otrzy-
mać zatrudnieni na umowę o pracę, 
osoby, które prowadzą działalność 
gospodarczą, a także zatrudnieni na 
umowę agencyjną bądź umowę zle-
cenie. Kwota świadczenia zależy od 
wysokości zarobków i stażu pracy. W 
przypadku zwykłej renty, ubezpie-
czony musi wykazać pięcioletni okres 
składkowy i nieskładkowy, natomiast 
w przypadku rent wypadkowych 

świadczenie przysługuje nawet, gdy 
wypadek wydarzy się w pierwszym 
dniu pracy.

Należy pamiętać, że aby ubiegać 
się o świadczenie wypadkowe trze-
ba złożyć wymagane dokumenty, 
m.in. protokół ustalania okoliczności 
i przyczyn wypadku, który wystawia 
pracodawca. Do wniosku należy rów-
nież dołączyć zaświadczenie o stanie 
zdrowia. ZUS, jeżeli uzna, że doku-
menty te są niewystarczające bądź 
istnieje jakaś niejasność, może w celu 
ustalenia pełnych okoliczności wy-
padku zażądać od zakładu pracy lub 
poszkodowanego dodatkowych wy-
jaśnień. 

Osoby, które pracują w szarej strefie 
często nie zdają sobie sprawy z kon-
sekwencji, na jakie narażają siebie 
i swoją rodzinę. W razie nieszczęścia 
nie przysługuje im żadne świadcze-
nie wypadkowe. W praktyce oznacza 
to, że zostanie bez środków do życia 
i bez możliwości podjęcia pracy ze 
względu na stan zdrowia.

Krzysztof Cieszyński  
regionalny rzecznik prasowy ZUS  

województwa pomorskiego 


