Zespół powypadkowy – obowiązki i powołanie
Wypadek w miejscu pracy może się zdarzyć nawet w najlepiej przygotowanym
i troszczącym się o bezpieczeństwo zakładzie, a już tym bardziej, gdy ze strony
pracodawcy doszło do uchybień. Zdarzenie musi być dokładnie wyjaśnione, aby
zbadać jego przyczyny, a także wyciągnąć istotne wnioski na przyszłość. W tym
kontekście ogromną rolę do odegrania ma zespół powypadkowy. Zalecenia WHO
Zespół powypadkowy to organ, który powołuje pracodawca, aby ustalić okoliczności
oraz przyczyny wypadku w miejscu pracy. W jego skład wchodzą dwie osoby. Mogą one
rekrutować się spośród pracowników służby BHP, jeżeli taka istnieje w zakładzie lub
spośród pracowników, którym powierzono zadania służby BHP. W skład zespołu może
także wchodzić państwowy inspektor pracy, podobnie jak pracownik legitymujący się
zaświadczeniem o ukończonym szkoleniu w zakresie BHP. Wyjątek stanowią małe
przedsiębiorstwa, w których zespół powypadkowy nie może być stworzony w ten
sposób. Wówczas w jego skład wchodzą pracodawca oraz specjalista z zakresu BHP
spoza przedsiębiorstwa. Za powołanie zespołu odpowiada pracodawca, który ponosi
także koszty związane z działalnością zespołu.
Zespół powypadkowy jest powoływany, kiedy w zakładzie pracy dojdzie do wypadku,
w którym poszkodowany zostanie jeden lub więcej pracowników. Jego praca powinna
rozpocząć się niezwłocznie, gdy tylko informacja o wypadku wyjdzie na jaw.

Pomieszczenia sanitarne – co możemy do nich zaliczyć?
Przepisy BHP zgodnie ze swoją nazwą skupiają się nie tylko na samym
bezpieczeństwie pracowników, ale także na higienicznych warunkach pracy. Za te
drugie z pewnością w dużej mierze odpowiadają pomieszczenia sanitarne,
a konkretnie higieniczno-sanitarne.
Według przepisów BHP do pomieszczeń sanitarnych zaliczają się następujące
kategorie:
• szatnie;
• umywalnie, pomieszczenia z natryskiem, pomieszczenia higieny osobistej
kobiet, ustępy;
• pomieszczenia służące do schronienia przed zimnem;
• jadalnie;
• pomieszczenia służące do prania, suszenia, odpylania i odkażania odzieży
roboczej oraz środków ochrony indywidualnej.
Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom pomieszczeń higienicznosanitarnych w rodzaju i liczbie dostosowanych do liczby zatrudnionych. Pracodawca
jest zobowiązany do utrzymywania w nich higienicznych warunków. W świetle prawa
tego typu pomieszczenia powinny znajdować się w tym samym budynku, w którym
pracownicy wykonują swoje zadania.

Zgłoszenie do Sanepidu – kiedy należy to zrobić?
Państwowa Inspekcja Sanitarna nazywana zwyczajowo Sanepidem jest instytucją
zajmującą się nadzorem nad warunkami higienicznymi w wielu dziedzinach.
Przedsiębiorstwa bezpośrednio i pośrednio związane z wyżywieniem oraz
gastronomią, aby działać legalnie, muszą uzyskać wpis do rejestru zakładów
podlegających kontroli Sanepidu.
O możliwości kontroli zakładu przez Sanepid decyduje Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego z 2004 roku dotyczące higieny środków spożywczych. Przepisy obejmują
kwestie dotyczące pomieszczeń służących do produkcji żywności. Istnieje kilka
kategorii zakładów, które wymagają zgłoszenia do Sanepidu, by mogły zostać
skontrolowane pod kątem spełniania wytycznych wynikających z tego rozporządzenia.
Należą do nich:
• Zakłady produkujące lub sprzedające żywność, która nie ma pochodzenia
zwierzęcego
• Zakłady sprzedające produkty pochodzenia zwierzęcego nie podlegające
kontroli weterynaryjnej
• Zakłady działające na rynku wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
• Zakłady produkujące bądź sprzedające żywność zawierającą produkty
spożywcze zarówno pochodzenia zwierzęcego, jak i niezwierzęcego

28 kwietnia Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
w Pracy
Kultura bezpieczeństwa – wspólna sprawa – to hasło tegorocznego Światowego Dnia
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy ogłoszonego przez Międzynarodową
Organizację Pracy. Organizatorzy podkreślają szczególną wagę dialogu społecznego
w tworzeniu kultury bezpieczeństwa.
Znaczenie dialogu społecznego jest nie do przecenienia na etapie tworzenia regulacji
prawnych. Dzięki niemu możliwe jest szybsze tworzenie legislacji przy jednoczesnym
zapewnieniu adekwatności tworzonych przepisów do rzeczywistych problemów
i zapotrzebowania społecznego. Na poziomie zakładu pracy dialog pozwala na
tworzenie zasad bezpieczeństwa uwzględniających specyfikę warunków pracy a także
gwarantuje obustronne zrozumienie pracowników i pracodawców.
28 kwietnia obchodzony jest również Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków
przy Pracy i Chorób Zawodowych Hasłem tegorocznych obchodów jest
„Bezpieczeństwo i Zdrowie w Pracy Prawem Fundamentalnym”. Ze względu na swoją
wagę zapewnienie przyjaznego środowiska pracy powinno zaczynać się już
w momencie tworzenia kluczowych regulacji prawnych.

Pierwsza pomoc u dzieci – oparzenia
Każdy wie, że pomysłowość naszych milusińskich nie zna granic. Oczywiście stały
nadzór nad małymi dziećmi to podstawa, ale wystarczy chwila nieuwagi by mogło
dojść do dramatu. W warunkach domowych największy procentowy udział wśród
wypadków mają oparzenia. W szczególności dotyczy to małych dzieci, które nie są
świadome zagrożeń. Zazwyczaj okoliczności wystąpienia urazu są nagłe. W tych
warunkach opanowanie stresu i paniki u siebie jak i dziecka jest trudne, dlatego
bardzo istotne jest wcześniejsze zapoznanie się właściwymi zasadami postępowania.
W każdym przypadku w pierwszej kolejności należy upewnić się czy miejsce jest
bezpieczne.
Jeżeli oparzenie nie jest rozległe miejsce urazu należy chłodzić zimną wodą do
momentu ustania bólu (15-20min). Na oparzone miejsce należy założyć jałowy
opatrunek i wezwać pogotowie.
W przypadku rozległych oparzeń należy natychmiast wezwać pogotowie następnie
schładzać miejsce urazu, ale nie dłużej niż 1-2 min. W tym czasie należy usunąć ubranie
poprzez rozcięcie, nie należy odrywać części odzieży, która przywarła do ciała. Po
schłodzeniu należy przykryć dziecko kocem, aby uniknąć wyziębienia. Cały czas do
momentu przyjazdu pogotowia należy kontrolować stan dziecka.

Kształtowanie kultury bezpieczeństwa w zakładzie pracy
Osiągnięcie wysokich standardów bezpieczeństwa nie może ograniczać się jedynie do
stosowania zasad narzucanych przez wymogi prawa. Zapewnienie odpowiednich
i przyjaznych warunków pracy wymaga zaangażowania zarówno ze strony
pracodawców i pracowników.
Można wyróżnić szereg obszarów, które są kluczowe, jeżeli chodzi o tworzenie kultury
bezpieczeństwa. Należą do nich:
•
•
•
•
•
•
•

Zaangażowanie kierownictwa.
Otwarta i szczera komunikacja.
Partycypacja pracowników.
Edukacja z zakresu bhp.
Analiza wypadków.
Motywowanie oraz wzmacnianie zachowań bezpiecznych.
Współpraca między pracownikami.

Należy podkreślić, że tworzeniu kultury bezpieczeństwa sprzyja ogólna przyjazna
atmosfera w pracy, poczucie stabilizacji pod względem zatrudnienia a wiec
ograniczenie rotacji kadr. Pracownicy identyfikujący się z firmą wykazują się większą
dbałością i zaangażowaniem nie tylko w obszarze BHP.

Angażowanie zewnętrznych specjalistów BHP – przyszłość rynku
w Polsce
Aż 36% zakładów zatrudniających więcej niż 100 pracowników korzysta z usług
specjalistów służby BHP spoza przedsiębiorstwa. W przypadku większych zakładów
pracy odsetek ten jest jeszcze wyższy i sięga 60%. Najczęściej współpraca obejmuje
szkolenia BHP, adaptację zawodową (22%), opiniowanie dokumentacji obiektów
budowlanych i pomieszczeń pracy a także ich modernizacji.
Tradycyjnie zadania służby BHP wykonywali etatowi pracownicy firmy należy jednak
podkreślić, że prawo stwarza możliwość przeniesienie tych obowiązków na
wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne. Z tym rozwiązaniem wiąże się szereg
korzyści, do których należy zliczyć elastyczność, profesjonalizm oraz uniezależnienie się
od rotacji kadr. Z raportu CIPO i PiB „Diagnoza i prognoza rynku usług BHP oraz
charakterystyka służby BHP w Polsce” wynika że 5,6 tys. podmiotów świadczy usługi w
obszarze BHP. Prognozuje się, że zapotrzebowanie pracodawców będzie rosło
zwłaszcza jeżeli chodzi o szkolenia i ekspertyzy.
Wspomniany raport CIOP i BiP zwraca uwagę na rosnący prestiż służby BHP zarówno w
oczach pracowników jak i pracodawców. Aż 97% pracowników służby BHP ma poczucie
wzrostu znaczenia swojej pracy.

Godna praca prawem człowieka
Społeczna odpowiedzialność biznesu to między innymi zapewnienie pracownikom
godnych i komfortowych warunków pracy. W dobie globalizacji i internacjonalizacji
biznesu dochodzi do swego rodzaju „prywatyzacji” prawa w tym praw człowieka.
Odpowiedzialność w tym zakresie spada już nie tylko na organy państwowe
i instytucje międzynarodowe, ale również na podmioty prywatne.
Oczywiście podstawowym prawem człowieka jest zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy, ale coraz bardziej pracodawcy zwracają uwagę na
zapewnienie pracownikom prywatności, godności, wolności i równości. W ostatnim
okresie podnoszona jest zwłaszcza kwestia zapobiegania mobbingowi oraz ochrony
danych osobowych.
W raporcie „Prawa człowieka w miejscu pracy - Międzynarodowa perspektywa”
zwraca się uwagę na to, że jednym z podstawowych praw człowieka jest prawo do
zrzeszania się w związkach zawodowych. Respektowanie tego prawa pozwala na
prowadzenie działalności gospodarczej w atmosferze dialogu.
Firmy dbające o swój wizerunek, co raz częściej rezygnują z dostaw surowców
i półproduktów z firm i krajów nierespektujących praw człowieka. Chodzi tu o kraje,
w których istnieje zjawisko tzw. współczesnego niewolnictwa czy takich gdzie
działalność gospodarcza stanowi źródło finansowania działań zbrojnych.

Substancje niebezpieczne w miejscu pracy
Bezpieczeństwo procy zazwyczaj kojarzone jest zagrożeniami fizycznymi. Dużo uwagi
poświęca się zapobieganiu sytuacjom stwarzającym ryzyko pożaru czy wybuchu.
Znacznie rzadziej BHP jest kojarzone z zagrożeniami związanymi z obecnością
substancji niebezpiecznych w miejscu pracy. Zarówno pracownicy jak i pracodawcy
powinni być świadomi, jakie ryzyko niesie ze sobą niewłaściwe obchodzenia się
takimi substancjami.
Należy podkreślić, że zagrożenia związane z kontaktem z chemikaliami nie ograniczają
się jedynie do przemysłu chemicznego dotyczą one niemal każdej gałęzi przemysłu.
Podstawą jest oczywiście wiedza. Wszystkie istotne informacje na temat substancji
niebezpiecznej znajdują się w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej. Są to:
opis zagrożeń, które może spowodować substancja, podstawowe dane
fizykochemiczne, metody zapobiegania zagrożeniom, jakie stwarza substancja,
procedury, jakie należy wykonać w razie zaistnienia wypadku. Pracodawca jest
zobowiązany zapewnić pracownikom dostęp do aktualnych kart charakterystyki.
Dokonując wyboru chemikaliów należy kierować się zasadą ograniczania ryzyka.
Spośród wszystkich możliwych substancji wybiera się zawsze najmniej groźną. Użycie
substancji niebezpiecznych jest możliwe jedynie przy zapewnieniu pracownikom
wszelkich możliwych środków bezpieczeństwa.

Zapewnienie odpowiednich warunków BHP w pomieszczeniach
pracy - obowiązki pracodawcy
Pracodawca jest zobowiązany do takiej organizacji pomieszczeń, aby zapewniały one
pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Należy o to zadbać już na
etapie budowy a w razie przebudowy dokonywać wszystkich koniecznych zmian
wynikających aktualnych wymogów prawnych i pojawiających się nowych
możliwości technicznych.
Pracodawca ma obowiązek:
• zapewnić, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego, w którym
przewiduje się pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie projektów
uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy
• zapewnić, aby obiekty budowlane, w których znajdują się pomieszczenia pracy,
były zbudowane i utrzymywane zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie
Prawo budowlane oraz jej aktach wykonawczych
• zapewnić pomieszczenia pracy odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac i
liczby zatrudnionych pracowników
• utrzymywać obiekty budowlane, pomieszczenia pracy oraz związane z nimi
tereny i urządzenia w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki
pracy
• dopilnować kontroli obiektu budowlanego przez właściciela lub zarządcę.

