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19 października 2010 r.
Rada Ochrony Pracy, obradująca pod przewodnictwem poseł Izabeli Katarzyny
Mrzygłockiej (PO), przewodniczącej Rady i prof. Danuty Koradeckiej, zastępcy przewodniczącego Rady, zrealizowała następujący porządek dzienny:
– przyjęcie stanowiska Rady Ochrony Pracy w sprawie oceny skuteczności
prewencji wypadkowej prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych,
– sprawy bieżące.
W posiedzeniu udział wzięli: Stefan Niesiołowski wicemarszałek Sejmu, Tadeusz Zając główny
inspektor pracy wraz ze współpracownikami.
W uroczystości wręczenia nagród im. Haliny Krahelskiej oraz uroczystości wręczenia nagród laureatom XXXVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy udział wzięli: Grzegorz
Schetyna marszałek Sejmu, Mirosława Boryczka członek zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Janina Pszczółkowska I zastępca prezesa zarządu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Marek Walczak prezes Urzędu Dozoru Technicznego, Piotr Litwa prezes Wyższego Urzędu Górniczego, Jan Guz przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
Tadeusz Chwałka przewodniczący Forum Związków Zawodowych oraz przedstawiciele resortów,
urzędów centralnych, organizacji pracodawców.
W posiedzeniu udział wzięli pracownicy Kancelarii Sejmu: Ewa Sikorska, Joanna Mazurkiewicz-Kulka, Grażyna Wiaderny – z sekretariatu Rady w Biurze Prawnym i Spraw Pracowniczych.
Przewodnicząca Rady Ochrony Pracy Izabela Katarzyna Mrzygłocka:
Otwieram posiedzenie Rady Ochrony Pracy. Witam serdecznie członków Rady oraz zaproszonych gości z głównym inspektorem pracy panem Tadeuszem Zającem wraz ze
współpracownikami.
Przypominam, że dzisiejsze posiedzenie jest ostatnim posiedzeniem Rady Ochrony
Pracy VIII kadencji. Wicemarszałek Sejmu Stefan Niesiołowski – w imieniu marszałka
Sejmu – wręczy państwu pisma z podziękowaniem za trud włożony w prace Rady oraz
zaprosi państwa na uroczysty obiad, który odbędzie się po posiedzeniu Rady, o godz.
14.00.
Informuję, że bezpośrednio po posiedzeniu Rady odbędzie się uroczystość wręczenia
nagród głównego inspektora pracy im. Haliny Krahelskiej – wyróżnienia przyznawanego za wybitne zasługi w dziedzinie ochrony pracy, a także uroczystość wręczenia nagród
laureatom XXXVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.
Porządek dzienny dzisiejszego posiedzenia przewiduje: pkt 1 – przyjęcie stanowiska
Rady Ochrony Pracy w sprawie oceny skuteczności prewencji wypadkowej prowadzonej
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pkt 2 – Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny
pracy w 2009 r. – nie otrzymaliśmy materiału z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zatem nie będziemy omawiać tego tematu, pkt 3 – sprawy bieżące.
Czy jest sprzeciw wobec proponowanego porządku dziennego? Nie widzę zgłoszeń.
Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek dzienny.
Przechodzimy do punktu pierwszego porządku dziennego – przyjęcie stanowiska
Rady Ochrony Pracy w sprawie oceny skuteczności prewencji wypadkowej prowadzonej
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przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Projekt stanowiska został przesłany członkom
Rady pocztą elektroniczną oraz rozdany przed posiedzeniem.
Proszę przewodniczącą zespołu ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy panią prof. Danutę Koradecką o przedstawienie projektu stanowiska.
Zastępca przewodniczącego Rady Ochrony Pracy, dyrektor Centralnego Instytutu
Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego prof. Danuta Koradecka:
Zespół przeprowadził dość burzliwą dyskusję nad projektem stanowiska. M.in. dlatego,
że Rada już dwukrotnie przyjmowała stanowiska, w których postulowała konieczność
zmian w systemie prewencji wypadkowej realizowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przedłożony projekt ponownie i bardziej stanowczo stawia ten problem.
„Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu w dniu 14 września 2010 r. zapoznała się z informacjami dotyczącymi prewencji wypadkowej prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych oraz działalności prewencyjnej prowadzonej przez KRUS w środowisku
wiejskim.
Z informacji przedstawionej przez ZUS wynika, że na realizację zadań z zakresu prewencji wypadkowej wydatkowano w latach 2006-2010 łącznie około 12 mln zł.,
przy czym wysokość nakładów na prewencję w poszczególnych latach wahała się od
1,25 mln zł do 6,35 mln zł. Niepokojące jest, że fundusze przeznaczone na prewencję
wypadkową w 2010 r. oraz planowane na 2011 r. są dwukrotnie mniejsze w stosunku
do roku 2009. Wynoszą one 3,5 mln zł, co stanowi zaledwie 0,06% wpływów ze składek
pracodawców na fundusz wypadkowy, chociaż:
a) saldo przychodów ze składek funduszu wypadkowego w stosunku do wypłaty
świadczeń jest dodatnie (w 2009 r. stanowiło 568,7 mln zł),
b) zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym wydatki na prewencję z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych mogą wynosić do 1% wpływu ze składek, co
w roku 2011 stanowiłoby 62,9 mln zł (zamiast 3,5 mln zł ujętych w budżecie).
W ramach tak znacznie ograniczonych środków ZUS realizuje w sposób równie ograniczony zadania prewencyjne, które, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych powinny obejmować:
– analizy przyczyn i skutków wypadków przy pracy, a zwłaszcza wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych oraz chorób zawodowych,
– upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz o sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom,
– prowadzenie prac naukowo-badawczych mających na celu eliminację lub ograniczenie przyczyn powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe.
Realizacja tych zadań jest ﬁnansowana po przeprowadzeniu procedur zamówień publicznych w okresie poszczególnych lat budżetowych. Ze względu na to rzeczywisty czas
realizacji zadań przez ich wykonawców jest znacznie ograniczony i wynosi na ogół od 2
do 4 miesięcy. Powoduje to niemożność wydatkowania nawet przewidzianych w ustawie
budżetowej skromnych środków i wpływa na znaczne zmniejszenie zakresu realizowanych prac oraz na istotne obniżenie oczekiwanej efektywności zadań prewencyjnych
prowadzonych przez ZUS.
W informacji KRUS przedstawiono wyczerpująco formy i kierunki prowadzonej aktywnej działalności prewencyjnej adresowanej do rozproszonego odbiorcy. W przeliczeniu na jednego ubezpieczonego przeznaczono na nią 1,2 zł, podczas gdy w ZUS − tylko
0,43 zł.
Na zasadnicze braki w realizowanym przez ZUS systemie prewencji wypadków
i chorób zawodowych Rada Ochrony Pracy zwracała uwagę już w swoich poprzednich
stanowiskach (z dnia 12 grudnia 2007 r. oraz z dnia 7 lipca 2009 r.). Niestety, nie tylko
nie nastąpiły zmiany na lepsze, ale sytuacja się pogorszyła.
W związku z tym, biorąc pod uwagę przedłożone informacje oraz dyskusję na posiedzeniu, Rada Ochrony Pracy uznaje za niezbędne dokonanie fundamentalnych zmian
w systemie prewencji wypadków i chorób zawodowych realizowanych przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych.
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Uzasadnione jest podjęcie decyzji o przyjęciu projektu nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w którym uwzględniono poprzednie
stanowiska Rady Ochrony Pracy wsparte jednoznacznie przez organizacje pracodawców i pracowników w tym:
– określenie minimalnych wydatków na prewencję wypadkową na 0,5% z osiągnięciem 1% przychodów ze składek na ubezpieczenie wypadkowe do 2015 r.;
– wprowadzenie zasad umożliwiających realizację zadań z zakresu prewencji wypadkowej w ramach 3-letnich programów działań prewencyjnych Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych;
– uruchomienie w ramach misji mediów publicznych szerokiej promocji zachowań
bezpiecznych w środowisku pracy i życia.
Niepodjęcie pilnie tych działań narazi Fundusz Ubezpieczeń Społecznych na konieczność pokrywania rosnących kosztów rehabilitacji powypadkowej oraz rent i odszkodowań z tytułu wypadków i chorób zawodowych”.
Przewodnicząca Rady Ochrony Pracy Izabela Katarzyna Mrzygłocka:
Czy są uwagi do zaprezentowanego projektu stanowiska? Nie widzę zgłoszeń.
Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem stanowiska w brzmieniu proponowanym przez Zespół ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy?
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie oceny skuteczności prewencji wypadkowej prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
W punkcie drugim zaplanowaliśmy – jak informowałam – Ocenę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w 2009 r. Materiał miało przygotować Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Niestety, materiał nie wpłynął do Rady, zatem nie można go omówić na
dzisiejszym posiedzeniu.
Przechodzimy do spraw bieżących.
Proszę o zabranie głosu głównego inspektora pracy pana Tadeusza Zająca.
Główny inspektor pracy Tadeusz Zając:
Ostatnio na Mazowszu wydarzyły się dwa wypadki. Pierwszy tragiczny – śmierć ludzi
jadących do pracy przy zbiorze jabłek. PIP monitoruje tego rodzaju miejsca pracy oraz
bada problem z punktu widzenia legalności zatrudnienia. Informuję, że wojewoda mazowiecki wyznaczył w tym tygodniu spotkanie – nie znam jeszcze konkretnego terminu
– na którym wspólnie z wojewodą, policją, inspektorem transportu drogowego będziemy
zastanawiali się na sposobami przeciwdziałania takim zdarzeniom. Przypominam, że
Państwowa Inspekcja Pracy nie ma prawa kontrolowania rolników indywidualnych, ale
ma prawo kontrowania przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników sezonowych.
Niestety, bardzo wielu z tych pracowników pracuje nielegalnie. Po zakończeniu czynności kontrolnych zostanie przekazana stosowana informacja pani przewodniczącej Rady
Ochrony Pracy.
Do drugiego wypadku doszło na budowie Stadionu Narodowego w Warszawie. Operator urządzenia podczas pracy zawadził o ścianę z cegieł silikatowych. Rozsypujące się
cegły spowodowały uszkodzenie kręgosłupa u jednego z pracowników. Podejrzewane jest
uszkodzenie jednego z kręgów. Stan poszkodowanego jest dobry. Wypadek jest klasyﬁkowany jako lekki. Obecnie badamy to zdarzenie. Chciałbym sprostować nieprawdziwą
informację podawaną przez media, że jakoby spadła betonowa płyta, która przygniotła
tego człowieka.
Chciałbym podkreślić, że działalność Inspekcji Pracy oraz pracodawców na budowie Stadionu Narodowego przynosi efekty. Pomimo bardzo trudnych warunków pracy
związanych z montażem konstrukcji i pracami na wysokości nie odnotowano – jak dotychczas – zdarzeń wypadkowych w tym obszarze. Pojawił się jednak pewien problem.
Otóż, wystąpiła konieczność podnoszenia pracowników w klatkach służących do wykonywania prac na wysokości. Mamy smutne doświadczenia z tego rodzaju urządzeniami
na budowie Stadionu Narodowego. Obecnie zajmujemy się tym problemem wspólnie
z Urzędem Dozoru Technicznego.
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Chciałbym poinformować Radę, że przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy biorą udział w rozpoczynających się dzisiaj dyskusjach na temat pakietu ustaw zdrowotnych. Byłem na spotkaniu z panią minister Kopacz, w którym m.in. uczestniczyła przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych pani Dorota Gardias.
Strona związkowa podnosiła kwestię dotyczącą nadużywania umów cywilnoprawnych.
Przedstawiliśmy stanowisko PIP. Wskazaliśmy, że interesują nas przypadku obchodzenia prawa poprzez zawieranie umów cywilnoprawnych w sytuacji, kiedy należy podpisać umowę o pracę.
Sygnalizuję państwu tę kwestię, bo na pewno będziemy do niej wracać. Jest to temat
bardzo ważny. Niektórzy pracodawcy zapominają, że art. 207 i 204 Kodeksu pracy zobowiązuje pracodawcę do zachowania zasad bezpiecznej pracy również w stosunku do
osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.
Informuję, że wczoraj odbyło się kolejne posiedzenie Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy
w Budownictwie. Zostało zaprezentowane porozumienie PIP z ośmioma ﬁrmami, które
realizują inwestycje na terenie kraju. Podpisały one deklarację dotyczącą bezpiecznej
pracy, nie prowadzenia konkurencji w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Ta idea
wzbudza coraz większe zainteresowanie m.in. ﬁrm z przemysłu energetycznego i paliwowego.
Na bieżąco pracujemy nad realizacją zadań zaplanowanych na 2010 r. Ze wstępnej
analizy za trzy kwartały br. wynika, że prowadzone są zaplanowane czynności kontrolne. Nie występuje zagrożenie realizacji zadań zaplanowanych na bieżący rok.
Zastępca przewodniczącego Rady Ochrony Pracy, dyrektor CIOP-PIB prof. Danuta
Koradecka:
Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w sprawie bezpieczeństwa pracy, szczególnie
w budownictwie? Nie widzę zgłoszeń.
Chciałabym podkreślić, że akcja prowadzona w tym zakresie przez głównego inspektora pracy jest systemowym działaniem. Popisanie porozumienia, o którym wspomniał
pan minister Zając, jest kierunkiem zgodnym ze standardami europejskimi. Poza normami ustalanymi na poziomie państwa, kształtowane są dobre praktyki na poziomie
poszczególnych branż. Mamy nadzieję, że liczba wypadków w tym sektorze nie będzie
wzrastać.
Zarządzam krótką przerwę.
[po przerwie]

Przewodnicząca Rady Ochrony Pracy Izabela Katarzyna Mrzygłocka:
Wznawiam obrady. Serdecznie witam wicemarszałka Sejmu pana Stefana Niesiołowskiego, który w imieniu marszałka Sejmu podziękuje członkom Rady Ochrony Pracy
VIII kadencji za działalność w Radzie.
Proszę, panie marszałku.
Wicemarszałek Sejmu RP Stefan Niesiołowski:
Chciałbym wszystkim państwu serdecznie podziękować. Mija kolejna kadencja Rady
Ochrony Pracy. Marszałek Sejmu powoła nowych członków Rady. Nie jest moją rolą
wnikanie kogo powoła. Ale chciałbym zaznaczyć, że jestem zwolennikiem starego hasła
Konrada Adenaurea „keine experimente”. Jest to moja generalna dewiza, którą staram
się – na ile to możliwe – realizować. Państwo tego nie pamiętacie, bo jesteście – sądząc
z twarzy – młodymi ludźmi, że Adenauer był politykiem, który raz założył płaszcz krzyżacki, bynajmniej nie z powodu miłości do antypolskiej działalności Zakonu, ale dlatego, że w czasie II wojny światowej krzyżacy zachowywali się przyzwoicie, nie dali się
uwieść nazistom. Natomiast propaganda komunistyczna przedstawiała ciągle Adenauera w krzyżackim płaszczu, jak by nic innego nie robił, tylko chodził w tym płaszczu.
Dziękuję państwu za ogromny wkład pracy. Jestem przekonany, że działalność
państwa przyczyniła do zmniejszenia liczby wypadków i cierpień z nimi związanych.
W imieniu marszałka Sejmu i Izby, w której macie swoje miejsce oraz swoim własnym
chciałem bardzo serdecznie podziękować państwu za wasz wysiłek. Życzę wszystkiego
najlepszego.
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Chciałbym teraz odczytać list od marszałka Grzegorza Schetyny, skierowany do
członków Rady Ochrony Pracy VIII kadencji:
„Szanowni państwo,
rozwijająca się dynamicznie technika i wprowadzane innowacje zwiększają wydajność pracy. Niestety, często również negatywnie wpływają na stan zdrowia pracowników. Dlatego z uznaniem odnoszę się do podejmowanych przez członków Rady Ochrony
Pracy przedsięwzięć służących ochronie zdrowia osób pracujących w naszym kraju.
W związku z wygaśnięciem VIII kadencji Rady Ochrony Pracy, pragnę przekazać
podziękowania za państwa wkład i zaangażowanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa,
a także polepszenia warunków pracy w Polsce. Swoim doświadczeniem i wiedzą wspierali państwo działania zmierzające do jeszcze skuteczniejszej ochrony człowieka przed
utratą zdrowia.
Dziękuję za tę cenną aktywność. Życzę powodzenia w realizacji kolejnych projektów.
Serdecznie pozdrawiam i łączę wyrazy szacunku”. Podpisał Grzegorz Schetyna.
(Wicemarszałek Stefan Niesiołowski wręcza członkom Rady Ochrony Pracy VIII kadencji list od marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny).
Przewodnicząca Rady Ochrony Pracy Izabela Katarzyna Mrzygłocka:
Dziękujemy serdecznie panu marszałkowi.
Pan minister Tadeusz Zając prosił o głos.
Proszę, panie ministrze.
Główny inspektor pracy Tadeusz Zając:
W imieniu własnym oraz wszystkich pracowników Państwowej Inspekcji Pracy serdecznie dziękuję państwu za merytoryczną współpracę w VIII kadencji. Rada Ochrony Pracy – jak zawsze – dawała nam impuls do bardziej wytężonej służy na rzecz człowieka
w środowisku pracy. Dziękuję za wszystkie inspiracje oraz krytyczne uwagi.
Cieszę się, że w tej kadencji udało nam się rozwiązać wiele spraw. Niestety, pracujemy w trudnym okresie kryzysu, kiedy kumulują się wszystkie problemy występujące na
rynku pracy i w relacjach pracodawca – pracownik. Mamy dużo pracy. Mamy też interesujący materiał. Wierzę, że będzie on inspiracją dla wszystkich państwa.
Chciałbym serdecznie podziękować pani przewodniczącej Rady Ochrony Pracy za
wiele spotkań, rozmów i cennych rad. Dziękuję wszystkim państwu za zaangażowanie
w ideę bezpiecznej pracy.
Przewodnicząca Rady Ochrony Pracy Izabela Katarzyna Mrzygłocka:
Dziękuję, panie ministrze.
Na tym kończymy I część dzisiejszego posiedzenia. Przypominam, że o godz. 12.00
rozpocznie się II część.
Ogłaszam przerwę do godz. 12.00.
[po przerwie]
Uroczystość wręczenia nagród głównego inspektora pracy im. Haliny Krahelskiej

Dyrektor Departamentu Współpracy z Parlamentem i Partnerami Społecznymi Głównego Inspektoratu Pracy Małgorzata Kwiatkowska:
Witam państwa bardzo serdecznie na uroczystości wręczenia nagród im. Haliny Krahelskiej – najbardziej prestiżowego wyróżnienia przyznawanego przez głównego inspektora pracy. Wyróżnienie to jest przyznawane za szczególne, ponadstandardowe dokonania
w dziedzinie ochrony człowieka w środowisku pracy.
W sposób szczególny pragnę powitać marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
pana Grzegorza Schetynę. Równie serdecznie witam przewodniczącą Rady Ochrony
Pracy panią poseł Izabelę Katarzynę Mrzygłocką. Dzięki życzliwości pani przewodniczącej dzisiejsza uroczystość może odbywać się w tak wyjątkowym miejscu, jakim jest
Sala Kolumnowa Sejmu.
Witam uprzejmie głównego inspektora pracy pana Tadeusza Zająca fundatora nagrody im. Haliny Krahelskiej.
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Pragnę bardzo serdecznie powitać tegorocznych laureatów nagrody im. Haliny Krahelskiej wraz z osobami towarzyszącymi. Witam przedstawicieli wnioskodawców, którzy wytypowali tych „najlepszych z najlepszych”.
Mam przyjemność powitać także laureatów kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy, który organizowany jest przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.
Mamy zaszczyt gościć na naszej uroczystości przewodniczących komisji sejmowych,
z którymi współpracuje Państwowa Inspekcja Pracy. Witamy panie i panów posłów.
Szczególnie ciepło witam członków Rady Ochrony Pracy, którzy każdego dnia wspierają nas w naszej pracy, a także czuwają nad poprawnością naszych działań.
Serdecznie witam przedstawicieli urzędów centralnych współpracujących z Państwową Inspekcją Pracy.
Pragnę powitać serdecznie przedstawicieli naszych partnerów społecznych – przewodniczących największych central związkowych oraz organizacji pracodawców.
W dzisiejszej uroczystości towarzyszą nam członkowie kierownictwa Państwowej Inspekcji Pracy, których pragnę powitać bardzo ciepło.
Witam uprzejmie przedstawicieli mediów, które na co dzień poświęcają wiele uwagi
problematyce ochrony pracy.
Witam serdecznie wszystkich państwa.
Proszę o zabranie głosu przewodniczącą Rady Ochrony Pracy panią poseł Izabelę
Katarzynę Mrzygłocką.
Przewodnicząca Rady Ochrony Pracy Izabela Katarzyna Mrzygłocka:
W imieniu własnym oraz Rady Ochrony Pracy działającej przy Sejmie Rzeczypospolitej
Polskiej serdecznie witam państwa na uroczystości wręczenia nagród im. Haliny Krahelskiej.
Idea tej – jedynej w swoim rodzaju – nagrody wypływa z głębokiego szacunku dla
godności ludzkiej pracy i troski o jej bezpieczeństwo. Wyróżnienie stanowi wyraz uznania dla znaczących osiągnięć w dziedzinie poprawy warunków pracy i eliminowania zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy.
Przesłanie, jakie niesie to wyróżnienie wskazuje na wartości nieprzemijające niezależnie od upływających dekad i zmieniającej się rzeczywistości, takie jak upodmiotowienie ludzkiej pracy, czynienie jej bezpieczną i godną.
Dostojni laureaci XXII edycji nagrody im. Haliny Krahelskiej, jesteście państwo niezwykle cennymi partnerami dla państwowych organów nadzoru nad warunkami pracy,
licznych urzędów, instytucji i organizacji w działaniach na rzecz stworzenia zdrowego
i bezpiecznego środowiska pracy. Państwa bogaty dorobek zawodowy i zaangażowanie
w rozwój ochrony pracy w Polsce budzą najwyższe uznanie. Z satysfakcją pragnę odnotować, że w wśród waszego dostojnego grona jest w tym roku przedstawiciel Rady
Ochrony Pracy VIII kadencji, co jako przewodnicząca tego gremium odbieram zarówno jako dowód uznania dla osiągnięć laureata, jak i formę docenienia działalności całej
Rady.
Serdecznie gratuluję otrzymania nagrody im. Haliny Krahelskiej koledze i wszystkim laureatom. Życzę państwu wielu dalszych sukcesów w upowszechnianiu najlepszych wzorców, w dotychczasowej aktywności, a także w wyznaczaniu i osiąganiu nakreślonych celów. Proszę również przyjąć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej
pomyślności w działalności publicznej, życiu zawodowym i osobistym. Proszę także
przyjąć nasze deklaracje współdziałania, pomocy oraz wielką życzliwość marszałka Sejmu pana Grzegorza Schetyny i wicemarszałków, na których wsparcie zawsze możemy
liczyć.
Główny inspektor pracy Tadeusz Zając:
Panie marszałku, pani przewodnicząca, drodzy laureaci, jest mi niezmiernie miło powitać państwa na uroczystości wręczenia nagród im. Haliny Krahelskiej. Przyznajemy je
już od 22 lat w dowód uznania dla osób szczególnie zasłużonych w dziedzinie prewencji
zagrożeń zawodowych, nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, wynalazczości,
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projektowania i wdrażania bezpiecznych technologii oraz popularyzacji prawa pracy
i ochrony zdrowia.
Patrona naszej nagrody pani inspektor Halina Krahelska zapisała piękną kartę w historii polskiej inspekcji, uczestnicząc w tworzeniu jej podstaw w odrodzonej Rzeczypospolitej. Jednocześnie jej droga życiowa, dokonywane wybory i zasługi w okresie trudnej, heroicznej walki o wolność ojczyzny mogą być wzorem patriotyzmu dla wszystkich
pokoleń Polaków. Tym bardziej cieszy fakt, że ta nagroda w środowisku osób związanych z ochroną pracy i zdrowia uznawana jest za wyjątkowe wyróżnienie i nobilitację.
Z satysfakcją obserwuję jak z roku na rok lista laureatów nagrody powiększa się
o kolejne grono wybitnych specjalistów – teoretyków i praktyków ochrony pracy. Do tej
listy dołączy dziś 10 kolejnych osób. Zapoznając się ze ścieżką zawodową i dorobkiem
naszych laureatów stwierdziłem, że mimo, iż reprezentują różne branże i środowiska,
łączy ich niebywała konsekwencja oraz wytrwałość w działaniu i dążeniu do wyznaczonego celu, często także bezkompromisowość tak ważna, gdy w grę wchodzą zdrowie
i życie ludzkie.
Głęboki respekt budzą państwa wiedza specjalistyczna, doświadczenie zawodowe oraz
najwyższy profesjonalizm. Swojej pracy oddajecie się państwo z wielką pasją, traktując
ją jako służbę na rzecz innych ludzi, a nie obowiązek. Na szczególną uwagę zasługuje
wasza niezwykle cenna umiejętność kształtowania i rozwijania kultury bezpieczeństwa
pracy w naszym kraju oraz przekazywania jej kolejnym pokoleniom pracowników.
Serdecznie gratuluję laureatom tej – tak bliskiej sercu każdego inspektora pracy
– nagrody. W imieniu własnym, kierownictwa oraz wszystkich pracowników Państwowej Inspekcji Pracy proszę ją przyjąć jako dowód akceptacji i szacunku dla państwa dotychczasowych osiągnięć i dorobku zawodowego. Życzę kolejnych sukcesów i satysfakcji
z pracy zawodowej i prowadzonej działalności, zaś przede wszystkim jak najlepszego
zdrowia.
Dyrektor Departamentu Współpracy z Parlamentem i Partnerami Społecznymi Głównego
Inspektoratu Pracy Małgorzata Kwiatkowska:
Miło mi ogłosić, że w 2010 r. główny inspektor pracy uhonorował nagrodą im. Haliny
Krahelskiej 10 osób, które w sposób szczególny przyczyniają się do poprawy warunków
pracy w Polsce. Pan marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna wystosował listy gratulacyjne
do wszystkich laureatów.
Proszę marszałka Sejmu pana Grzegorza Schetynę, przewodniczącą Rady Ochrony
Pracy panią poseł Izabelę Katarzynę Mrzygłocką oraz głównego inspektora pracy pana
Tadeusza Zająca o wręczenie nagród.
Nagrodę im. Haliny Krahelskiej otrzymuje pan Michał Hubert Chałoński. Pan Michał Chałoński jest absolwentem zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Zasiada w Radzie Ochrony Pracy przy Sejmie RP od 2002 r. Jako poseł na Sejm X i I
kadencji upowszechniał pogląd, iż nie można zapewnić wzrostu gospodarczego bez poszanowania praw pracowniczych.
Nagrodę im. Haliny Krahelskiej otrzymuje pani Danuta Herbut. Pani Danuta Herbut
od 40 lat jest związana zawodowo z Zagłębiem Miedziowym i KGHM. Bogate doświadczenie, które zdobyła w macierzystym, zróżnicowanym proﬁlowo przedsiębiorstwie
oraz zaangażowanie w promocję bhp – wpływają na tworzenie bezpiecznego środowiska
pracy.
Kolejnym laureatem nagrody im. Haliny Krahelskiej jest pan Sławomir Jacek Koczywąs. Pan Sławomir Koczywąs jest członkiem zarządu RWE Polska SA. Twierdzi iż bezpieczeństwo pracowników jest wartością najwyższą. Jego najważniejsze decyzje dotyczą
wprowadzenia najnowszych rozwiązań technologicznych, wpływających na wysoki poziom bezpieczeństwa, jak i ergonomii pracy.
Nagrodę im. Haliny Krahelskiej otrzymuje pan Andrzej Kulik. Pan Andrzej Kulik
jest społecznym inspektorem pracy z 20-letnim stażem. Skutecznie i aktywnie promuje rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo pracy w zakładzie górniczym, szczególnie
w zakresie ograniczenia czynników szkodliwych na stanowiskach pracy pod ziemią.
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Następnym laureatem nagrody im. Haliny Krahelskiej jest pan Piotr Litwa. Pan
Piotr Litwa jest prezesem Wyższego Urzędu Górniczego z prawie 20-letnim stażem
pracy w nadzorze górniczym. Propaguje nowe rozwiązania w zakresie rozpoznawania
i monitorowania zagrożeń w zakładach górniczych. Jest autorem wielu publikacji z tej
dziedziny.
Nagrodę im. Haliny Krahelskiej otrzymuje pan Janusz Łaznowski. Pan Janusz Łaznowski jest działaczem związkowym NSZZ „Solidarność” Dolnego Śląska. Uczestniczy
w pracach parlamentarnych nad ustawą o radach pracowników i zmianami Kodeksu
pracy. Jest współinicjatorem wprowadzenia obchodów Światowego Dnia Pamięci Oﬁar
Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.
Nagrodę im. Haliny Krahelskiej otrzymuje pan Józef Piechota. Pan Józef Piechota
jest przewodniczącym Rady Wojewódzkiej OPZZ w Opolu. Od wielu lat działa zawodowo i społecznie na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w rolnictwie indywidualnym.
Jest aktywnym i zaangażowanym działaczem związkowym. Ściśle współpracuje z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Opolu.
Kolejnym laureatem nagrody im. Haliny Krahelskiej jest pan Daniel Podgórski. Pan
Daniel Podgórski jest zastępcą dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego i kierownikiem projektów badawczych z zakresu ergonomii i bhp. Jest inicjatorem i uczestnikiem wielu procesów wdrożeniowych. Jest autorem licznych publikacji krajowych i międzynarodowych dotyczących bezpieczeństwa
pracy.
Nagrodę im. Haliny Krahelskiej otrzymuje pan Witold Raczyński. Pan Witold Raczyński jest specjalistą bhp w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Od ponad 35 lat pracuje w służbie przeciwpożarowej. Aktywnie zaangażowany
w poprawę warunków pracy strażaków. Jest wykładowcą przedmiotu „Bezpieczeństwo
ratownictwa”.
Kolejnym laureatem nagrody im. Haliny Krahelskiej jest pan Dariusz Trzcionka.
Pan Dariusz Trzcionka jest ratownikiem górniczym. Piastuje funkcję przewodniczącego
PZZ „Kadra”. Upowszechnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy dotyczące akcji
ratowniczych. Jest organizatorem szkoleń dla osób z dozoru kopalń oraz współtwórcą
„Vademecum górniczego” oraz poradników z zakresu bhp.
Gratulujemy wszystkim laureatom.
W imieniu laureatów głos zabierze pan Piotr Litwa.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Litwa:
W imieniu laureatów chciałbym serdecznie podziękować głównemu inspektorowi pracy
za wyróżnienie nagrodą im. Haliny Krahelskiej.
Całe życie zawodowe poświęciłem sprawom związanym z poprawą warunków pracy,
ochroną zdrowia i życia pracowników, w moim przypadku – górników. Po 4 latach pracy
w przemyśle wydobywczym postanowiłem podjąć pracę w organach nadzoru górniczego, przechodząc wszystkie szczeble kariery urzędniczej. Obecnie na zagadnienie bezpieczeństwa pracy spoglądam z perspektywy szefa Wyższego Urzędu Górniczego, któremu
podlega 10 okręgowych urzędów górniczych i jeden specjalistyczny urząd górniczy.
Naszym zadaniem jest dbanie o zdrowie i życie górników. W ponad 5,5 tys. zakładów górniczych zatrudnionych jest ok. 200 tys. pracowników. To zadanie nie jest proste.
Niekiedy jesteśmy zaskakiwani przez naturę, ale częściej przez nieuzasadnione zachowanie człowieka.
Jak temu zapobiec? Z pewnością każdy z nas zadawał sobie to pytanie, ponieważ
przyczyny wypadków w każdej branży są bardzo zbliżone. Lawina kontroli zapewne
nie wpłynie na poprawę sytuacji. Kontrole są ważne. Potwierdzają słuszność kierunków działań podejmowanych przez pracodawców. Ale nie mogą być jedynym narzędziem
walki o bezpieczne warunki pracy. Dlatego postanowiłem położyć szczególny akcent
w swojej działalności na sprawy prewencji. M.in. organizowanie seminariów i spotkań
ze społecznymi inspektorami pracy, rozpowszechnianie broszur i ulotek na temat zagrożeń występujących w górnictwie oraz zmiana sposobu działania Fundacji „Bezpieczne
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górnictwo” funkcjonującej przy Wyższym Urzędzie Górniczym. Ta fundacja powinna
służyć przede wszystkim szeregowym pracownikom.
Obecnie przyznajemy dyplomy dla dzielnych górników. W najbliższym czasie przyznamy wyróżnienia dla najbardziej bezpiecznych oddziałów w kopalniach oraz nagrody
dla młodzieży za udział w konkursie plastycznym „Bezpieczna kopalnia”.
Ważnym elementem naszych działań jest z pewnością współpraca ze związkami zawodowymi, których ustawowym zadaniem jest obrona praw pracowniczych. Należy też
wspomnieć o współpracy z innymi organami kontroli, m.in. z Państwową Inspekcją
Pracy i Urzędem Dozoru Technicznego. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim
pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy za współpracę.
Sądzę, że dla wszystkich laureatów otrzymane dzisiaj wyróżnienie będzie impulsem
dla podejmowania działań na rzecz bezpiecznych miejsc pracy dla szerokiej rzeszy pracowników. Serdecznie dziękuję w imieniu wszystkich nagrodzonych.
Dyrektor Departamentu Współpracy z Parlamentem i Partnerami Społecznymi Głównego
Inspektoratu Pracy Małgorzata Kwiatkowska:
Poproszę o zabranie głosu przedstawicieli wnioskodawców. Jako pierwszy wystąpi pan
Tadeusz Chwałka przewodniczący Forum Związków Zawodowych.
Przewodniczący Forum Związków Zawodowych pan Tadeusz Chwałka:
Nagroda im. Haliny Krahelskiej ma szczególne znaczenie dla związków zawodowych.
Bowiem jest to wyróżnienie przyznawane najlepszym. Jako wnioskodawcy chcieliśmy
podziękować za ten laur. Nie ukrywam, że wybierając najlepszych ludzi ułatwiliśmy
Państwowej Inspekcji Pracy podjęcie decyzji.
Myślę, że dzisiejsi laureaci w pełni zasługują na uhonorowanie nagrodą im. Haliny Krahelskiej. Chciałbym podziękować im za dotychczasową pracę. Oczekuję, że nie
zakończą swojej działalności. Mam nadzieje, że przyszli laureaci tej nagrody będą ich
wychowankami.
Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Jan Guz:
W społeczeństwie rynkowym w pogoni za dobrami materialnymi nie zawsze dostrzegana jest praca społeczna. Dlatego chciałbym się tym bardziej pokłonić dzisiejszym laureatom, bowiem – jak powiedziano – wykonują pracę ponadstandardową. Związki zawodowe dostrzegają wasze zaangażowanie.
Mimo rozwoju techniki i coraz większych osiągnięć konieczne będzie kontynuowanie
działalności w zakresie bezpiecznych warunków pracy. Zawsze będzie potrzeba doskonalenia warunków pracy. Bowiem występuje bardzo dużo zagrożeń.
Chciałbym serdecznie podziękować dzisiejszym laureatom. Zdaję sobie sprawę, że
na to wyróżnienie zasługują również setki społecznych inspektorów pracy, działaczy
związkowych i pracodawców.
Chciałbym z tego miejsca zwrócić się z apelem do pracodawców, aby w nawale obowiązków pamiętali o potrzebie zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Apeluję do
wszystkich którzy organizują pracę, aby było jak najmniej wypadków, żeby podejmując
kierunkowe działania pamiętali, że wykonuje je człowiek na określonym stanowisku
pracy, na którym musi mieć zabezpieczoną odzież ochronną i niezbędny sprzęt do wykonania zadań.
Szczególne podziękowania kieruję do pani poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej
przewodniczącej Rady Ochrony Pracy oraz do pana ministra Tadeusza Zająca głównego
inspektora pracy. Można uchwalić najlepsze ustawy, ale trzeba zapewnić ich realizację.
Dlatego niezbędna jest kontrola realizowana przez Państwową Inspekcję Pracy, potrzeby jest nadzór społeczny wykonywany przez społecznych inspektorów pracy. Natomiast
w parlamencie ktoś musi przypominać o tych obowiązkach. Myślę, że pani poseł Izabela
Katarzyna Mrzygłocka robi to znakomicie. Życzę wszystkiego dobrego.
Szanownym państwu życzę bezpiecznych warunków pracy. Życzę by nasze prawo
sprzyjało tym warunkom. Wszystkiego najlepszego.
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Dyrektor Departamentu Współpracy z Parlamentem i Partnerami Społecznymi Głównego
Inspektoratu Pracy Małgorzata Kwiatkowska:
Tegoroczna uroczystość wręczenia nagród im. Halina Krahelskiej dobiegła końca. Gratuluję wszystkim laureatom. Życzę sukcesów w pracy na rzecz poprawy warunków pracy w Polsce.
Oddaję głos przedstawicielowi Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, który jest organizatorem kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.
Uroczystość wręczenia nagród laureatom XXXVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków
Pracy

Specjalista ds. certyfikacji kompetencji personelu w CIOP-PIB Maria Madej:
Rozpoczynamy uroczystość wręczenia nagród laureatom XXXVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Witam serdecznie współorganizatorów
konkursu: głównego inspektora pracy pana Tadeusza Zająca, członka zarządu Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych panią Mirosławę Boryczkę, I zastępcę prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego panią Janinę Pszczółkowską, prezesa Urzędu Dozoru Technicznego pana Marka Walczaka, prezesa Wyższego Urzędu Górniczego pana
Piotra Litwę, przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
pana Jana Guza oraz przewodniczącego Forum Związków Zawodowych pana Tadeusza
Chwałkę.
Proszę o zabranie głosu przewodniczącą Rady Ochrony Pracy panią poseł Izabelę
Katarzynę Mrzygłocką.
Przewodnicząca Rady Ochrony Pracy Izabela Katarzyna Mrzygłocka:
Na uroczystości wręczenia nagród laureatom XXXVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy gościmy w Sejmie przedstawicieli tych przedsiębiorstw,
które starają się poprawić warunki pracy poprzez wdrożenie rozwiązań technicznych,
usprawniających pracę oraz czyniących ją bezpieczniejszą.
Witam państwa bardzo serdecznie. Pragnę również powitać przedstawicieli uczelni
i instytutów badawczych, dzięki którym odnotowujemy stały postęp w możliwościach
ochrony człowieka w środowisku pracy.
Rada Ochrony Pracy za szczególnie istotne uważa aktywizowanie środowisk pracodawców i pracowników na rzecz kształtowania odpowiednich warunków pracy w Polsce. Cieszy zatem fakt zaangażowania nauki i przemysłu w ten proces. Rada stara się
wspierać to zaangażowanie w naszych działaniach legislacyjnych, opiniotwórczych oraz
promocyjnych.
Uważamy, że działania na rzecz kształtowania warunków pracy nie mogą być odkładane na później, czym często tłumaczone są zaniechania w tym obszarze. Bowiem
bezpieczeństwo i zdrowie człowieka są wartościami nadrzędnymi. Dlatego tak istotne
jest inicjowanie prac badawczych, a następnie podejmowanie praktycznych przedsięwzięć dla likwidacji dla ograniczenia zagrożeń zawodowych. Taki cel ma Ogólnopolski
Konkurs Poprawy Warunków Pracy.
Pragnę wyrazić przekonanie, że rozwiązania konkursowe zostaną szybko wdrożone
do praktyki, a kolejne edycje konkursu przyniosą więcej użytecznych rozwiązań.
Specjalista ds. certyfikacji kompetencji personelu w CIOP-PIB Maria Madej:
Proszę panią prof. Danutę Koradecką przewodniczącą Sądu Konkursowego o przedstawienie wyników XXXVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.
Przewodnicząca Sądu Konkursowego, dyrektor CIOP-PIB prof. Danuta Koradecka:
Celem Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy jest inspirowanie i upowszechnianie prac naukowo-badawczych oraz rozwiązań organizacyjnych i technicznych, prowadzących do poprawy warunków pracy.
Skala zagrożeń w naszej gospodarce zwiększa się. Do tradycyjnego czynnika szkodliwego w środowisku pracy, jakim jest hałas dołączyły czynniki związane z uciążliwością
pracy, narzuconą pozycją, obciążeniem statycznym i monotonią. Są to czynniki typowe
dla produkcji o wyższym poziomie automatyzacji i mechanizacji.
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Wskaźnik częstości wypadków przy pracy ogółem (na 1000 pracujących) w 2008 r.
wynosił średnio 8,96. Natomiast czołowe miejsca zajmują górnictwo (17,43), budownictwo (12,26) i przetwórstwo przemysłowe (15,42). W 2009 r. nastąpiła diametralna zmiana. W przetwórstwie przemysłowym znacznie zmniejszył się udział wypadków śmiertelnych w wypadkach ogółem, natomiast wzrósł w budownictwie i górnictwie.
Jeśli chodzi o liczbę śmiertelnych wypadków przy pracy ogółem w 2008 r. w stosunku do 2007 r., to w 2008 r. odnotowano wyraźny wzrost liczby wypadków śmiertelnych
w budownictwie (34,83%), górnictwie (15,38%). Natomiast w przetwórstwie przemysłowym nastąpił spadek liczby wypadków śmiertelnych. Z porównania liczby śmiertelnych
wypadków ogółem w 2009 r. i w 2008 r. wynika, że w 2009 r. zmniejszyła się średnia
krajowa. Wysoka liczba wypadków śmiertelnych utrzymuje się w górnictwie (36,67%).
Niewielki spadek liczby tych wypadków odnotowano w budownictwie i poważny (o 40%)
w przetwórstwie przemysłowym. Ta dynamika jest obrazem zarówno warunków pracy,
jak i procesów organizacji.
W strukturze chorób zawodowych rozpoznanych w Polsce w 2009 r. czołowe miejsce
zajmują choroby zakaźne lub pasożytnicze, następnie przewlekłe choroby narządu głosu, ubytek słuchu oraz pylica.
Jeśli chodzi o koszty bezpieczeństwa i higieny pracy w 2009 r., to koszty bezpośrednie (ponoszone przez ZUS z tytułu rent i odszkodowań) wyniosły 4,96 mld zł, natomiast
koszty pośrednie (leczenie, rehabilitacja, koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa i poszkodowanych) osiągnęły poziom 14,85 mld zł – 19,8 mld zł.
Dlatego idea Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy jest tak ważna.
Niezwykle istotne znaczenie mają również rozwiązania opracowane w ramach konkursu. Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Gospodarki, Naczelna Organizacja Techniczna FSNT-NOT we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem
Edukacji Narodowej, Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
Wyższym Urzędem Górniczym, Urzędem Dozoru Technicznego, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, organizacjami pracodawców oraz NSZZ „Solidarność” i OPZZ.
Funkcje sekretariatu konkursu pełni Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy
Instytut Badawczy.
W bieżącym roku zgłoszono 59 prac (po wstępnym wyborze w oddziałach wojewódzkich NOT). Przyznano trzy nagrody II stopnia. Nagrodzono dwustopniowy zawór upustowy. Rozwiązanie opracowano w Fabryce Zmechanizowanych Obudów Ścianowych
FAZOS SA w Tarnowskich Górach.
Wybieranie kopalin odbywa się na coraz większych głębokościach, powstają zatem
zagrożenia tąpaniami. Do rozpraszania energii dynamicznej górotworu stosuje się zawory bezpieczeństwa (zapory upustowe). Dotychczas stosowane w Polsce zawory importowane były awaryjne i charakteryzowały się małą przepustowością. Nowy zawór
w znacznie większym stopniu rozprasza energię dynamiczną górotworu podczas tąpnięcia. Dotychczas zastosowano ok. 30 tys. zaworów. Zasięg stosowania oceniono na ok.
10 tys. osób.
Kolejna nagroda II stopnia – minimalizacja hałasu na stanowiskach odlewania anod
oraz gąsek srebra w Wydziale Metali Szlachetnych Huty Miedzi „Głogów”. Rozwiązanie
opracowano w KGHM Polska Miedź SA, Oddział Huta Miedzi „Głogów” w Głogowie.
Technologia oraz urządzenia są powodem emisji hałasu przekraczającego dopuszczalne wartości. W celu zminimalizowania hałasu zastosowano specjalny układ amortyzujący z odpowiednich elastomerów oraz zastosowano przekładki wyciszające. Przy
minimalnych nakładach na modyﬁkację oraz niewielkiej ingerencji w istniejące konstrukcje urządzeń obniżono ekspozycję dzienną na hałas do wartości nieprzekraczajacych poziomu dopuszczalnego. Bezpośrednia poprawa warunków pracy objęła 12 pracowników. Zachęcamy do stosowania tego rozwiązania na innych stanowiskach pracy.
Trzecia nagroda II stopnia – jednobiegunowe, akustyczno-optyczne wskaźniki napięcia i uzgadniacze faz z kierunkiem wirowania pola w zakresie napięcia 48V – 110kV.
Rozwiązanie opracowano w Instytucie Energetyki – Zakładzie Doświadczalnym w Białymstoku oraz spółce cywilnej Maks w Białymstoku.
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Jest to podstawowe wyposażenie służb energetycznych. Dostępne na rynku rozwiązania nie spełniały wymagań nowych norm europejskich. Zaprojektowano i wdrożono
nowe wskaźniki do wykrywania napięcia i uzgadniania faz, spełniające wymagania
norm europejskich. Cechy nowych wskaźników – to nowoczesna konstrukcja, szeroki
zakres napięć, jednobiegunowość, niezawodność, wysoka jakość. Ograniczenie lub likwidacja zagrożeń prądem elektrycznym dotyczy kilku tysięcy osób.
Przyznano cztery nagrody III stopnia. Pierwszą z nich otrzymał hydrauliczny, przewoźny zestaw opylający „SMYK – SCHARF” do zwalczania zagrożenia wybuchem pyłu
węglowego w wyrobiskach górniczych. Rozwiązanie opracowano w Kompanii Węglowej
SA, Oddział KWK „Halemba-Wirek” w Rudzie Śląskiej, WTW Sp. z o. o. w Piasku, SMT
Scharf Polska Sp. z o.o. w Tychach.
Obecnie proces neutralizowania pyłu węglowego pyłem kamiennym często przeprowadza się ręcznie. Przewoźny zestaw do opylania wyrobisk umożliwia mechanizację
tego procesu i pozwala na zastosowanie mniejszych ilości pyłu kamiennego, co wpływa
na ograniczenie kosztów. Uzyskano poprawę warunków pracy dla kilkuset osób.
Kolejna nagroda III stopnia – „Szkolenie informacyjne BHP” – istotny etap w budowaniu kultury bezpiecznej pracy na budowie. Kompleksowe podejście do zagadnienia
szkoleń informacyjnych BHP w Skanska SA w Warszawie.
Wprowadzono ujednolicony standard szkolenia informacyjnego bhp. Jest to systemowe podejście do informowania wszystkich zatrudnionych na budowach prowadzonych
przez spółkę Skanska SA (nowozatrudnionych pracowników ﬁrmy, podwykonawców,
oraz wszystkich osób przebywających na terenie budowy, w tym dostawców towarów
i usług oraz gości). Projekt „Szkolenia informacyjnego” został wdrożony na wszystkich budowach Skanska SA na terenie całego kraju, na których pracuje średnio ok.
15 tys. pracowników. Rozwiązanie dotyczy ok. 2 tys. osób miesięcznie.
Następna nagroda III stopnia – zrobotyzowane ukosowanie blach z wykorzystaniem
cięcia plazmowego. Rozwiązanie opracowano w Przemysłowym Instytucie Automatyki
i Pomiarów PIAP w Warszawie i Fabryce Maszyn i Urządzeń TAGOR SA w Tarnowskich Górach.
Ukosowanie (fazowanie) blach zwykle wykonuje się ręcznie. Opracowano zrobotyzowane stanowisko ukosowania blach przeznaczone do produkcji elementów obudów górniczych. Wykonanie faz na stanowisku odbywa się precyzyjnie i czterokrotnie szybciej
niż metodą tradycyjną. Bezpośrednia poprawa warunków pracy dotyczy 8 osób. Technologia zrobotyzowanego ukosowania blach z wykorzystaniem cięcia plazmowego może
być stosowana m.in. w przemyśle maszynowym, stoczniowym, zbrojeniowym, przy produkcji taboru kolejowego, w motoryzacji.
Ostatnia nagroda III stopnia – urządzenie do odkleszczania – rozwarstwiania
i zdejmowania obudowy. Rozwiązanie opracowano w Lubelskim Węglu „Bogdanka”
SA w Puchaczowie.
Do obudowy chodnikowej stosowane są łuki i prostki wykonane z kształtownika typu
V, są one transportowane w postaci stosów. Podczas transportu elementy obudów są
mocno zaciśnięte. Czynność rozdzielania najczęściej wykonywano z użyciem kilofów lub
prętów, co stwarzało zagrożenia. Zaprojektowano urządzenie, które służy do zdejmowania ze stosów poszczególnych zakleszczonych ze sobą metalowych elementów obudowy
chodnikowej, co eliminuje konieczność chwytania elementów. Dzięki zastosowaniu rządzenia poprawą warunków pracy zostało objętych 400 osób.
Wyróżnienia otrzymały następujące podmioty: Katowicki Holding Węglowy SA
– KWK „Mysłowice-Wesoła” w Mysłowicach, KWK „Wujek” w Katowicach, Kompania
Węglowa SA – Oddział KWK „Sośnica-Makoszowy” w Zabrzu, Oddział KWK „Bolesław Śmiały” w Łaziskach, Oddział KWK „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej, Oddział
KWK „Pokój” w Rudzie Śląskiej, Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach,
Arcelor Mittal Poland SA – Oddział Dąbrowa Górnicza, Kirschtein & Partner w Hamburgu, Biuro Doradczo-Usługowe BHP Andrzej Dziedzic w Dąbrowie Tarnowskiej,
Lafarge Cement SA – Cementownia Kujawy w Bielawach, Cementownia Małogoszcz
w Małogoszczy, REMAG SA w Katowicach, Pilkington Automatuive Poland sp. z o. o.
w Sandomierzu.
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W kategorii prace naukowo-badawcze nagrodę II stopnia otrzymał przenośny sygnalizator optyczno-akustyczny z własnym źródłem zasilania.
40% wypadków w górnictwie jest związanych z transportem. Do sygnalizacji zagrożeń stosowano dotychczas sygnalizatory stacjonarne zasilane z sieci elektrycznej. Opracowano optyczno-akustyczny sygnalizator umożliwiający stosowania go w urządzeniach
ruchomych. Sygnalizator emituje sygnał ostrzegawczy o poziomie 85 dB. Rozwiązanie
jest stosowane od 2009 r. w kopalniach węgla kamiennego w Polsce.
Nagrodę III stopnia przyznano iskrobezpiecznej przenośnej aparaturze sejsmicznej
PASAT M. Rozwiązanie opracowano w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach.
Badania sejsmiczne wykorzystywane są m.in. w pracach budowlanych, ziemnych,
drogowych, geoﬁzyce poszukiwawczej, eksploatacji złóż naturalnych. Dotychczasowe
rozwiązania charakteryzowały się niską dynamiką rejestracji, podatnością na zakłócenia i dużymi gabarytami. Opracowana aparatura umożliwia pomiar oraz przesyłanie
danych w postaci cyfrowej m.in. w celu określenia naprężeń w górotworze czy też rozpoznawania gruntu przed rozpoczęciem robót budowlanych. Aparatura pomaga zlokalizować zagrożenia występujące w skałach, w tym występowanie metanu, co zwiększa
bezpieczeństwo pracowników. Ma pozytywny wpływ na bezpieczeństwo dla kilku tysięcy osób.
Wyróżniono pracę „Poradnik doboru odzieży ochronnej dla pracowników narażonych
na działanie substancji chemicznych”.
Fundatorami nagród XXXVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy są: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o. o. Fiat Auto Poland SA, Polimex – Mostostal SA,
Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., Ceramika Paradyż Sp. z o. o., Koksownia
Przyjaźń Sp. z o.o.
Serdecznie gratulując laureatom i uczestnikom, chciałabym zwrócić uwagę na słowa
Marka Aureliusza: „Każdej chwili usilnie dbaj o to (...), byś zapewnił sobie niezależność
od wszelkich innych myśli. Zapewnisz zaś ją sobie, jeżeli będziesz każdą pracę wykonywał (...) tak, by była wolna od wszelkiej nierozwagi i rażącej niezgody z nakazami
rozumu”. Na tym polega bezpieczeństwo i higiena pracy w starożytnym i nowożytnym
ujęciu. Jeszcze raz serdecznie państwu gratuluję.
Specjalista ds. certyfikacji kompetencji personelu w CIOP-PIB Maria Madej:
Zapraszam przewodniczącą Rady Ochrony Pracy panią Izabelę Katarzynę Mrzygłocką
oraz panią prof. Danutę Koradecką do wręczenia dyplomów i statuetek Ogólnopolskiego
Konkursu Poprawy Warunków Pracy.
W kategorii rozwiązania techniczne i organizacyjne nagrodę II stopnia przyznano
pracy dwustopniowy zawór upustowy. Autorami są panowie Wojciech Czempiel, Adolf
Drewniak, Grzegorz Rymer i Wiesław Śliwiak z Fabryki Zmechanizowanych Obudów
Ścianowych FAZOS SA w Tarnowskich Górach.
Kolejna nagroda II stopnia została przyznana pracy „Minimalizacja hałasu na stanowiskach odlewania anod oraz gąsek srebra w Wydziale Metali Szlachetnych Huty
Miedzi Głogów”. Autorami są panowie Ryszard Gołabek, Robert Stasiak, Czesław Radkiewicz, Zbigniew Nowakowski z KGHM Polska Miedź SA, Oddział Huta Miedzi „Głogów” w Głogowie.
Następną nagrodę II stopnia otrzymała praca „Jednobiegunowe akustyczno-optyczne wskaźniki napięcia i uzgadniacze faz z kierunkiem wirowania pola w zakresie napięcia 48V – 110 KV”. Autorami są panowie Stanisław Kiszło, Krzysztof Kobyliński,
Zbigniew Lipiński z Instytutu Energetyki – Zakładu Doświadczalnego w Białymstoku
oraz panowie Krzysztof Stasiewicz i Marek Piekart z Maks s. c. w Białymstoku.
Nagrodę III stopnia otrzymał hydrauliczny, przewoźny zestaw opylający „SMYK –
SCHARF” do zwalczania zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w wyrobiskach górniczych. Autorami są panowie Dariusz Smuga, Jan Drogoś, Grzegorz Jurkiewicz, Ryszard
Roman, Adam Dawidziuk z Kompanii Węglowej SA, Oddział KWK „Halemba-Wirek
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w Rudzie Śląskiej, pan Jakub Cieślik z WWT Sp. z o .o. w Piasku i pan Jerzy Skolmowskiego z SMT Scharf Polska Sp. z o.o. w Tychach.
Kolejną nagrodę III stopnia otrzymała praca „Szkolenie informacyjne BHP” – istotny etap w budowaniu kultury bezpiecznej pracy na budowie. Kompleksowe podejście do
zagadnienia szkoleń informacyjnych BHP w Skanska. Autorami są pani Agata Wrzecionowska-Dzierba i pan Krzysztof Marszałek ze Skanska SA w Warszawie.
Następną nagrodę III stopnia przyznano za rozwiązanie zrobotyzowane ukosowanie
blach z wykorzystaniem cięcia plazmowego. Autorami są panowie Marek Ludwiński,
Jan Olczak, Marek Pachuta i Zbigniew Piłat z Przemysłowego Instytutu Automatyki
i Pomiarów PIAP w Warszawie oraz pan Ryszard Hylla z Fabryki Maszyn i Urządzeń
TAGOR SA w Tarnowskich Górach.
Nagrodę III stopnia otrzymało urządzenie do odkleszczania, rozwarstwiania i zdejmowania obudowy. Autorami są panowie Grzegorz Panasiuk, Zdzisław Rzepka i Krystian Haraszczuk z Lubelskiego Węgla „Bogdanka” SA w Puchaczowie.
W kategorii prace naukowo-badawcze nagrodę II stopnia przyznano za przenośny
sygnalizator optyczno-akustyczny z własnym źródłem zasilania. Autorami są panowie
Zdzisław Budzyński, Edward Pieczora, Ludwik Gołąbek z Instytutu Techniki Górniczej
KOMAG w Gliwicach, panowie Zbigniew Fryla, Mateusz Liszka, Marian Wala, Marek
Hamros z Fabryki Urządzeń Sygnalizacyjnych i Teletechnicznych „Sygnały” SA w Białymstoku, pan Andrzej Meder z Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych SA w Zabrzu,
pan Jan Kutkowski z Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, KWK „Jas-Mos” W Jastrzębiu
Zdroju, pan Józef Pawlinów z Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, KWK „Borynia” w Jastrzębiu Zdroju.
Nagrodę III stopnia przyznano za iskrobezpieczną przenośną aparaturę sejsmiczną
PASAT M. Autorami są panowie Krzysztof Oset, Sławomir Chmielarz, Zbigniew Isakow, Adam Augustyniak i Ryszard Makola z Instytutu Nauk Innowacyjnych EMAG
w Katowicach.
Gratulujemy nagrodzonym.
W obecnej edycji konkursu zostały przyznane wyróżnienia specjalne. Wyróżnienie
specjalne za szczególną aktywność w opracowywaniu rozwiązań poprawiających warunki pracy otrzymuje zarząd Kompanii Węglowej SA. Statuetkę odbierze pan Marek
Uszko wiceprezes zarządu Kompanii Węglowej SA.
Zostały również przyznane dwa wyróżnienia specjalne za szczególną aktywność
w upowszechnianiu idei konkursu w różnych środowiskach pracy dla przedstawicieli
Śląskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT-NOT w Katowicach. Statuetki
odbiorą dyrektor Śląskiej Rady pan Tadeusz Zadrożny oraz przewodniczący Komisji
Konkursowej w FSNT-NOT w Katowicach pan Antoni Nimpsch.
Gratulujemy wyróżnionym.
Proszę o zabranie głosu przedstawiciela wszystkich laureatów XXXVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy pana Tadeusza Zadrożnego dyrektora Śląskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej.
Dyrektor Śląskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT-NOT Tadeusz
Zadrożny:
Chciałbym w imieniu Śląskiej Rady serdecznie podziękować za wyróżnienie. Uważamy,
że sprawy bezpieczeństwa pracy i poprawy warunków pracy są jednymi z najważniejszych w naszej działalności statutowej. Stąd wieloletnia, aktywna działalność Śląskiej
Rady na rzecz popularyzacji i organizacji konkursu. Stwarzamy pewne warunki. Efekty
są zasługą Komisji Konkursowej przy Śląskiej Radzie i jej przewodniczącego pana Antoniego Nimpscha.
Chciałbym podkreślić z satysfakcją, że znacząca część dzisiaj wyróżnionych zakładów wywodzi się z regionu katowickiego.
Gratuluję laureatom. Zgłoszone i wdrożone rozwiązania poprawiły już i poprawią
w przyszłości warunki pracy i bhp.
Chciałbym w imieniu wszystkich laureatów serdecznie podziękować Sądowi Konkursowemu za przyznanie nagród i wyróżnień. Zapewniam, że sprawy bezpieczeństwa
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będą nadal przedmiotem naszych działań. Chciałbym podziękować organizatorom i fundatorom nagród za przeprowadzenie XXXVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Wiemy, ile wysiłku wymaga takie przedsięwzięcie. Mamy nadzieję,
że za rok spotkamy się w kolejnej edycji. Serdecznie dziękuję.
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