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Kampania społeczna 2014 „Dobra komunikacja
elementem bezpiecznej pracy”

 Źródło: CIOP PIB

W marcu br. roku ruszyła kolejna ogólnopolska kampania informacyjna, której celem jest podnoszenie świadomości społecznej z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Organizatorem kampanii jest Centralny
Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy.
Komunikacja
w obszarze bezpieczeństwa pracy jest kluczowym elementem
prawidłowego
zarządzania bezp i e c ze ń s t we m
pracy w przedsiębiorstwie. Prawidłowe i skuteczne
informowanie pracowników na temat
ryzyka związanego z wykonywaną
pracą wpływa na podniesienie poziomu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa
pracy, co z kolei ma związek z podejmowaniem przez nich prawidłowych
decyzji na stanowisku pracy (tj. wykonywaniem pracy w sposób bezpiecz-

ny). Ponadto skuteczna komunikacja
między przełożonym a podwładnymi
oraz między pracownikami zajmującymi równorzędne stanowiska ma
ogromne znaczenie dla prawidłowych
relacji w miejscu pracy i budowania
bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy.
Rolę prawidłowej komunikacji w budowaniu bezpiecznych miejsc pracy
podkreśla także Europejska Agencja
Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy,
która uczyniła komunikowanie w zakresie bezpieczeństwa pracy i komunikowanie ryzyka związanego z wykonywaną pracą jednym z priorytetów
dla badań z zakres bezpieczeństwa
pracy na lata 2013-2020 (Priorities for

Niebezpieczne strefy w magazynie

 Źródło: Magazynuj.pl. Foto: Magazynuj.pl

Separatory i wygrodzenia ostrzegawcze to proste, a zarazem skuteczne
konstrukcje służące do wydzielania stref magazynowych, ramp załadunkowych i innych, specyficznych obszarów czasowych występujących w magazynie.
Rozwiązania te pozwalają na szybkie
zamykanie ruchu i dróg komunikacyjnych w obrębie terenów potencjalnie niebezpiecznych, np. odgradzanie

miejsc pracy wózków widłowych, maszyn w trakcie prac serwisowych, stanowisk montażowych, alejek magazynowych i sklepowych oraz innych.
Wśród najpopularniejszych
wygrodzeń
ostrzegawczych
znajdziemy kasety ścienne
oraz systemy naziemne – słupki i pachołki.
– Stosowanie separatorów
i wygrodzeń ostrzegawczych
to kwestia służąca nie tylko
organizacji pracy w magazynie, ale także – obowiązek regulowany przepisami prawa
w zakresie BHP – tłumaczy
Marcin Hankiewicz, ekspert
ds. zarządzania przestrzenią
magazynową.

occupational safety and health research In Europe: 2013-2020. European
Agency for Safety and Health at Work,
2013). W dokumencie tym zwrócono
uwagę na konieczność zintensyfikowania badań nad przekazywaniem
informacji dotyczących ryzyka związanego z wykonywaną pracą oraz na
konieczność prowadzenia badań nad
skutecznością dostarczania informacji różnym grupom docelowym, w tym
nad efektywnością różnych kanałów
przekazywania informacji oraz różnych formatów informacji.
czytaj dalej 

Aspekty funkcjonalne…
Kasety ścienne to najbardziej zaawansowane propozycje w obrębie separatorów wykorzystywanych
w magazynach. Mimo że ich cena jest
wyższa od alternatywnych propozycji,
koszt ten rekompensuje wysoka uniwersalność oraz trwałość pozwalająca
na długotrwałe zastosowanie. Plusem
rozwiązań kasetowych jest oszczędzający miejsce w magazynie ścienny
system montażu (za pomocą śrub lub
w sposób mniej inwazyjny – poprzez
mocowanie na magnesy i klipsy ścienne) oraz system intuicyjnego wypinania taśm pod wpływem…
czytaj dalej 
reklama
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Ewakuacja w magazynie

 Źródło: Behapowiec

Z każdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie powinny być zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem.
Warunki te muszą być dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego
funkcji, konstrukcji i wymiarów. Nie należy przy tym zapominać o przeszkoleniu pracowników.
Odpowiednie oznakowanie dróg ewakuacyjnych, umożliwi w sytuacjach krytycznych sprawne przeprowadzenie ewakuacji oraz akcji ratunkowej. Systemy bezpieczeństwa zainstalowane
w magazynach mają charakter wspomagający
– systemy ostrzegania, kierowania, oświetlenia czy usuwania dymu z dróg ewakuacyjnych.
Na drogach ewakuacyjnych nie może być przeszkód stałych lub czasowych. Zakazy wstępu są
umieszczone na wejściach poprzecznych służących wyłącznie jako drogi ewakuacyjne. Nowoczesny magazyn wyposażony jest w szereg
systemów wspomagających ewakuację w sytuacjach krytycznych, zagrożenia pożarowego
i innych zdarzeń losowych. Odpowiednie oznakowanie ułatwia ewakuację ludzi z zagrożonego
miejsca oraz pozwala na sprawne przeprowadzenia akcji ratunkowych.
Warunki ewakuacji z każdego miejsca:
• Zapewnienie dostatecznej ilości szerokości
wyjść ewakuacyjnych
• Zachowaniu dopuszczalnej długości, szerokości i wysokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych
• Zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń
• Zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budow-
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lanych dróg ewakuacyjnych, w tym: na
stanowisku urządzeń zapobiegających
usuwanie dymu
• Zapewnieniu oświetlenia awaryjnego
(bezpieczeństwa i ewakuacyjnego)oraz
przeszkodowego w obiektach, w których
jest ono niezbędne do ewakuacji ludzi
• Zapewnieniu możliwości rozgłaszania
sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych poprzez dźwiękowy system ostrzegawczy w budynkach, dla których jest on wymagany
Odpowiednie warunki ewakuacji określają przepisy techniczno-budowlane. Oznakowanie dróg ewakuacyjnych i czynności
związane z ewakuacją określają znaki zawarte w Polskich Normach:
• PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
• PN-N-01256-5: 1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych
i drogach pożarowych.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.
nr 80, poz 563).

Profilaktyka
zdrowotna Biedronki

 Źródło: Jeronimo Martins Polska S.A. Foto: Jeronimo Martins Polska S.A.

Trwa 10. edycja programu edukacyjnego skierowanego do
pracowników Jeronimo Martins Polska „Razem zadbajmy
o zdrowie”. W tym roku odbywa się pod hasłem „Każdy
z nas ma powody, żeby badać się regularnie” i ma na celu
zachęcanie do profilaktyki zdrowotnej, poszerzania wiedzy
w tym zakresie oraz propagowania jej wśród rodziny i przyjaciół. W ramach programu zaproszenia do udziału trafiły do
ponad 47 tys. pracowników Biedronki.
Program „Razem zadbajmy o zdrowie”, realizowany przy współpracy z Polskim Komitetem Zwalczania Raka, umożliwia wszystkim
pracownikom sieci Biedronka poszerzenie wiedzy o samych badaniach, ich celu i sposobie przeprowadzenia, z możliwością skorzystania ze specjalistycznych badań, pozwalających na zapobieganie i wczesne wykrycie groźnych chorób. W ramach programu od
2005 roku w ręce pracowników trafiło ponad 200 000 kompletów
materiałów informacyjnych z zaproszeniami na badania, a tylko
w 2013 roku przebadało się ponad 4 500 pracowników.
Badania dla kobiet obejmują mammografię, USG piersi, cytologię, morfologię i konsultacje ginekologa i internisty. Z kolei mężczyźni każdego roku mogą przeprowadzić kompleksowe badania
analityczne, USG jamy brzusznej, EKG, diagnostykę prostaty oraz
konsultację internistyczną.
czytaj dalej 
reklama
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Dopuszczalne decybele

 Źródło: Redakcja. Foto: Log4.pl

Sygnał akustyczny, to najprościej mówiąc,sygnał dźwiękowy emitowany przez urządzenie przeznaczone do
tego celu, bez użycia głosu ludzkiego i nieemitujące tego głosu, wskazujący na zaistnienie oraz – w razie potrzeby – trwanie i zakończenie niebezpiecznej sytuacji. Najważniejsze jest, by sygnał dźwiękowy był dobrze
słyszalny – o poziomie dźwięku odpowiednio wyższym niż poziom hałasu otoczenia, a jednocześnie nie był
nadmiernie głośny lub przykry.
Musi być łatwo rozpoznawalny, zwłaszcza gdy chodzi o czas trwania impulsów oraz przerwy między impulsami
i grupą impulsów.
Łatwo musi odróżniać się od innych
sygnałów dźwiękowych oraz hałasu
otoczenia. Istotne jest, by poziom ekspozycji, czyli dopuszczalne wartości
hałasu ze względu na ochronę słuchu
nie przekraczały poniższych wartości:
• ośmiogodzinny dzień pracy 85 dB,
• tydzień pracy 85 dB,
• maks. poziom dźwięku A 115dB,
• szczytowy poziom dźwięku C 135 dB.
Jeżeli urządzenie może wysyłać sygnał dźwiękowy o zmiennej i stałej
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częstotliwości, to sygnał o zmiennej
częstotliwości powinien być używany do informowania o większym
niebezpieczeństwie lub o pilniejszej
potrzebie interwencji albo podjęcia
określonej akcji, niż sygnał o stałej
częstotliwości.
Dźwiękowy sygnał wzywający do
ewakuacji powinien być ciągły. Wymagania dotyczące projektowania
sygnałów dźwiękowych określone są
w Polskiej Normie.
Niestety, hałas jest powszechnym
problemem w Polsce, około 15 milionów polaków obcuje z hałasem przekraczającym 70 decybeli. Prowadzi to
do problemów ze snem, zmian w sta-

nie narządu słuchu, pogorszenia stanu
zdrowia i stanu psychicznego, obniżenia sprawności psychomotorycznej.
Zanieczyszczenie hałasem przyczynia
się do wypadków przy pracy poprzez
np. zagłuszenie sygnałów ostrzegawczych, pogorszenie słyszalności poleceń lub ich błędne zrozumienie, czy
rozproszenie uwagi pracowników, źle
wpływa na pracę mózgu i układ krążenia. Hałas zaśmiecający nasze życie
nie jest obojętny dla naszego organizmu. W desideracie - poemacie o dobrym życiu przestrzega się nas: Unikaj
głośnych i napastliwych, są udręką
ducha i pamiętaj, jaki pokój może być
w ciszy.

Hełm ochronny JSP Evolite krótki daszek

• Waga 300 gramów
• Norma EN397:199
• 6-punktowa więźba z terylenu, z 3-punktową regulacją
głębokości
• Innowacyjna regulacja obwodu
• Skorupa hełmu z ABS-u - wysoka odporność i trwałość
• Wentylowany, skutecznie obniża temperaturę i wilgotność pod skorupą kasku. Idealny w okresie letnim, przez
cały rok w ogrzewanych halach
• Napotnik wykonany z bawełny egipskiej
• Możliwy montażu dedykowanych ochron
• Dedykowany dla operatorów wózków w halach wysokiego składowania
więąe,cej informacji 

Obuwie Panda

To kolekcja włoskiego obuwia ochronnego i roboczego,
popularna wśród najbardziej
wymagających użytkowników dzięki  wysoce zaawansowanym technologicznie rozwiązaniom, doskonałej jakości materiałom i atrakcyjnemu wzornictwu.
Panda to zróżnicowane pod kątem przeznaczenia i ceny kolekcje obuwia   gwarantującego bezpieczeństwo, komfort
i higienę nawet przy długotrwałym użytkowaniu.  Podczas
wymagającej pracy w magazynie, doskonale sprawdzi się
np. model TOPOLINO S1 SRC z kolekcji PANDA STRONG –
wykonane z oddychającej skóry antypoślizgowe i antystatyczne sandały ochronne ze stalowym podnoskiem i absorpcją energii w obcasie.
więąe,cej informacji 

Obuwie robocze: Sandały LAHTI PRO

Obuwiem, które zostało zaprojektowane z myślą o pracy
w gorące dni są sandały robocze Lahti Pro (model LPSOMA) – czarne, zapinane na rzep, na wysokiej stabilnej podeszwie. Idealną wymianę ciepła zapewniają liczne dziurkowania na czubku oraz specjalne wycięcia. Sandały Lahti
Pro spełniają wymagania normy ISO 20345:2011.
W gorące dni wygodne obuwie poprawia wydajność. Nawet
kilka kilometrów w ciągu jednej zmiany przechodzi pracownik średniej wielkości centrum logistycznego. Zwiększając komfort pracy magazynierów możemy mieć realny
wpływ na ilość zrealizowanych zleceń. Właściwy dobór
obuwia roboczego jest zatem szczególnie ważny w okresie
wiosenno-letnim kiedy temperatury w pomieszczeniach
magazynowych są wyższe.
więąe,cej informacji 

-
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Rękawice Worksafe A15-113 (Savo)

• przeznaczenie: do prac montażowych, załadunkowych,
magazynowych, pakowania itp.
• materiał: wysokiej jakości świńska skóra licowa, wierzch
rękawicy wykonany z bawełny
• mankiety zapinane na rzepy
• doskonale dopasowują się do dłoni, zapewniając wysoki
komfort użytkowania
• rozmiary: 6, 7, 8, 9, 10
• kategoria II, EN 388 (3111)
więąe,cej informacji 

RFID Safety

Radio Frequency Identification (RFID) to metoda zapisywania i odczytu danych bez kontaktu fizycznego i wzrokowego. STILL wykorzystuje tę technikę w następujący sposób:
„inteligentny wózek widłowy” może wyczytać informacje
poprzez tzw. pasywne transpondery umieszczone w regularnych odstępach w podłodze, a na podstawie uzyskanych
informacji zoptymalizować przebieg pracy.
RFID Safety to system wspomagania operatora, który może
np. automatycznie zredukować prędkość pojazdu w potencjalnie niebezpiecznych punktach, jak skrzyżowania czy
zwężenia. Ponadto możliwe jest sterowanie urządzeniami
bezpieczeństwa, takimi jak oświetlenie. Wszystko to powoduje znaczny wzrost bezpieczeństwa.
więąe,cej informacji 

Toyota SpotMe®

System Ostrzegawczy Toyota SpotMe® zbudowany jest
z reagujących na ruch czujników na podczerwień. System
wykrywa obecność wózków widłowych oraz osób na drodze i automatycznie ostrzega o ich obecności. Każdorazowo, gdy potencjalne niebezpieczeństwo zderzenia zostanie wykryte, urządzenie ostrzegawcze zaczyna migać, co
pozwala znacznie zmniejszyć niebezpieczeństwo kolizji.
Ten wyjątkowy system zapobiegania kolizjom i wypadkom z udziałem wózków widłowych jest niezwykle łatwy
w instalacji i użytkowaniu. SpotMe® jest umieszczany na
strukturze budynku i nie wymaga połączenia z wózkami,
pracuje z wózkami wszystkich producentów oraz funkcjonuje niezależnie, ostrzegając przez potencjalnymi kolizjami pracowników i pojazdy uczestniczące w transporcie wewnętrznym.
więąe,cej informacji 
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Bezpieczeństwo w miejscu pracy

 Anna Krawczyk, specjalista ds. bhp

Schemat organizacyjny systemu ochrony pracy w Polsce zawiera zestawienie podmiotów (takich jak parlament, rząd resorty i inne urzędy państwowe, organy kontroli, pracodawcy, organizacje związkowe, instytuty
naukowo-badawcze) z uwzględnieniem ich wzajemnych powiązań.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i warunkami pracy sprawują
organy zewnętrzne:
• Państwowa Inspekcja Pracy (PIP),
• Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS),
• Państwowa Straż Pożarna (PSP),
• Urząd Dozoru Technicznego (UDT),
• Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska (PIOŚ),
• Urząd Nadzoru Budowlanego,
• Wyższy Urząd Górniczy (WUG),
• Inspekcja Transportu Drogowego
(ITD),
• związki zawodowe, które mogą być
organem zarówno zewnętrznym,
jak i wewnętrznym.

zagraża życiu lub zdrowiu pracowników;
• sprzeciwu – przeciwko uruchomieniu wybudowanego lub przebudowanego zakładu pracy, jeżeli
dopuszczenie do uruchomienia mogłoby spowodować bezpośrednie
zagrożenie życia lub zdrowia pracowników;
• wystąpienia – np. w sprawie usunięcia naruszeń, nie wymagających
wydania nakazu, a także, np. wyciągnięcia konsekwencji wobec osób
winnych naruszeń przepisów.
Egzekwując wydane decyzje, inspektor organu nadzorczego może ukarać

Wewnątrz zakładu nadzór sprawuje:
• Służba bhp,
• Społeczna inspekcja pracy,
• Komisja bhp.
Nadzór jest to prawo do wydawania
decyzji i egzekwowania ich wykonania. Mogą to być decyzje:
• nakazu, np. usunięcia stwierdzonych uchybień dotyczących przepisów i zasad bezpieczeństwa lub
higieny; wstrzymania prac, gdy
naruszenie przepisów i zasad powoduje bezpośrednie zagrożenie
życia lub zdrowia pracowników lub
innych osób; skierowania do innych
prac pracowników zatrudnionych
przy pracach, do których nie posiadają odpowiednich uprawnień lub
kwalifikacji, albo zaprzestania działalności przez zakład lub jego część,
gdy stan warunków w tym zakładzie

osobę odpowiedzialną za naruszenie
przepisów dotyczących kontrolowanej dziedziny, mandatem karnym lub
skierować wniosek o ukaranie do sądu
rejonowego.
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Obowiązki Państwowej
Inspekcji Pracy
Ustawa nałożyła na PIP, a tym samym
na inspektorów pracy, obowiązek nadzorowania i kontrolowania przestrzegania przez pracodawców m. in.:
• przepisów dotyczących stosunku
pracy, np. umów, wynagrodzeń i innych świadczeń, urlopów, ochrony
pracy kobiet i młodocianych oraz
osób niepełnosprawnych. Stosunek
pracy to zatrudnienie na podstawie
umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej
umowy o pracę;
-

Kultura bezpieczenstwa

• przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno
w funkcjonujących zakładach, jak
i przy projektowaniu ich budowy
lub modernizacji oraz przy przejmowaniu do eksploatacji zakładów
nowych, modernizowanych i przebudowywanych; zasady bhp – to
nie pisane literą prawa (nie ujęte
w żadnym przepisie bhp) reguły,
metody postępowania ukształtowane w procesie pracy oraz wynikające z doświadczenia życiowego,
wiedzy technicznej i logicznego rozumowania, których przestrzeganie
służy ochronie życia lub zdrowia
pracownika i tym samym zapewnieniu faktycznego bezpieczeństwo
pracy. Zasady bhp najczęściej odnoszą się do bezpieczeństwa pracy w poszczególnych branżach lub
zawodach i powinny być ujmowane
np. w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach stanowiskowych bhp;
• wymagań bhp przy projektowaniu
i wytwarzaniu maszyn, urządzeń
oraz narzędzi pracy;
• wymagań bhp przy produkcji wyrobów i opakowań, których użytkowanie mogłoby spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia;
• wymagań bezpieczeństwa i higieny
pracy, o których mowa w ustawie
z 22 czerwca 2001 r. o organizmach
genetycznie zmodyfikowanych (Dz.
U. nr 76, póz. 811).
Obowiązkiem inspekcji pracy jest też:
• ściganie wykroczeń przeciwko
prawom pracownika, określonym
zwłaszcza w Kodeksie pracy, związanych z wykonywaniem pracy zarobkowej, oraz udział w postępowaniu w tych sprawach w charakterze
oskarżyciela publicznego, a w tym
wnoszenie powództw i – za zgodą
zainteresowanej strony (pracownika) – uczestniczenie w postępowaniu przed sądem pracy;
• udział w badaniu okoliczności oraz
analizowaniu przyczyn wypadków
przy pracy i chorób zawodowych,
a także kontrolowanie czy pracodawca stosuje odpowiednie środki
zapobiegające tym wypadkom;
• współdziałanie z organami ochrony
środowiska w kontroli przestrzegania przez pracodawców przepisów
o przeciwdziałaniu zagrożeniom dla
środowiska;

• terminowe dostarczenie żądanych
przez inspektora informacji lub danych.

• udzielanie porad i informacji z zakresu prawnej i technicznej ochrony pracy.
Inspektor pracy może także skontrolować czy pracodawca zapewnił bezpieczne i higieniczne warunki pracy:
• osobom zatrudnionym na innej
podstawie niż stosunek pracy;
• uczniom i studentom odbywającym
zajęcia (np. praktykę) w zakładzie,
lecz nie będącym pracownikami
tego zakładu;
• osobom wykonującym prace społecznie użyteczne, lecz nie na podstawie stosunku pracy;
• pensjonariuszom zakładów karnych, domów poprawczych oraz
żołnierzom służby czynnej wykonującym pracę w danym zakładzie.
W celu sprawnego wypełniania funkcji kontrolnych inspektorzy pracy
mają prawo do:
• swobodnego wstępu na teren, do
obiektów i pomieszczeń zakładu
pracy oraz przeprowadzania kontroli bez uprzedzenia o każdej porze dnia i nocy – jedynie za okazaniem ważnej legitymacji służbowej;
• sprawdzania tożsamości osób wykonujących pracę na terenie kontrolowanym;
• przeprowadzania oględzin obiektów, stanowisk pracy, maszyn
i urządzeń oraz przebiegu procesów
technologicznych i procesów pracy;
• żądania od pracodawcy oraz
wszystkich jego pracowników (nawet byłych!) informacji – pisemnych
lub ustnych – w sprawach objętych
kontrolą, a nawet wzywania i prze-

słuchiwania tych osób w związku
z kontrolą;
• żądania okazania inspektorowi akt
osobowych pracowników, decyzji
wydanych przez inne organy nadzoru i kontroli, dokumentów dotyczących budowy, przebudowy lub
modernizacji oraz uruchomienia
zakładu, dokumentacji technicznej itp., ekspertyz, wyników badań
i pomiarów dotyczących produkcji,
środowiska pracy bądź innej działalności zakładu, a także dostarczenia mu próbek surowców i materiałów używanych lub wytwarzanych
w produkcji – pod warunkiem, że
mają one związek z przeprowadzaną kontrolą;
• rejestrowania za pomocą np. magnetofonu, kamery lub aparatu fotograficznego przebiegu kontroli
(zwłaszcza oględzin);
• sporządzania odpisów lub wyciągów z dokumentów.
Obowiązki pracodawcy
wobec inspektora pracy.
W związku z wizytą inspektora pracy
pracodawca jest obowiązany:
• zapewnić warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia
kontroli (np. samochód na rozległym lub położonym w różnych
miejscach placu budowy);
• umożliwić wstęp do zakładu towarzyszącym inspektorowi biegłym
lub specjalistom posiadającym
imienne upoważnienie wydane
przez okręgowego lub głównego inspektora pracy;

Obowiązki inspektora
pracy wobec pracodawcy
i jego pracowników
Inspektor pracy jest zobowiązany:
• wstępując do zakładu, okazać ważną legitymację służbową (zakład
nie musi wystawiać przepustki),
• przed podjęciem czynności kontrolnych zgłosić swoją obecność pracodawcy (chyba, że inspektor uzna,
iż takie zawiadomienie mogłoby
wpłynąć na obiektywny wynik
kontroli, np. pracodawca zdążyłby
usunąć z miejsca pracy osoby wykonujące pracę „na czarno” lub niezgodnie z przepisami bhp);
• sprawdzając tożsamość osoby wykonującej pracę okazać legitymację
służbową w taki sposób, aby osoba
ta mogła odczytać i zanotować (jeżeli chce to zrobić) dane osobowe
inspektora;
• podczas wykonywania czynności
kontrolnych przestrzegać przepisów bhp i przeciwpożarowych
(np. nie palić w miejscu niedozwolonym, założyć kask i inne ochrony
indywidualne, jeśli w danym miejscu zakładu są wymagane);
• przestrzegać – również po zakończeniu pracy w PIP – przepisów
o ochronie informacji niejawnych
(np.
danych
technologicznych
i produkcyjnych, danych osobowych itp.);
• nie wchodzić w jakiekolwiek interesy z podmiotami kontrolowanym.
Uprawnienia pracodawcy
wobec inspektora pracy
Pracodawca ma prawo:
• otrzymać od inspektora pracy kopię
protokołu pokontrolnego;
• zgłosić w terminie 7 dni – przed
podpisaniem protokołu – pisemne, umotywowane zastrzeżenia
do ustaleń zawartych w protokole (odmowa podpisania protokołu
nie wstrzymuje dalszych kroków
inspektora, np. zastosowania przez
niego środków prawnych w celu
wyegzekwowania usunięcia nieprawidłowości),
• w przypadku stwierdzenia przez instancję odwoławczą (okręgowego
inspektora pracy) zasadności zastrzeżeń – otrzymać od inspektora
zmieniony lub uzupełniony protokół.
Źródła: ustawa z dnia 13 kwietnia
2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy
(Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589 z późn.
zm.).
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FM –X, ergonomiczna seria

 Źródło: Still. Foto: Still

Znakomita wydajność, najwyższa jakość, zaawansowana technologia i ergonomia - to są atrybuty całkowicie
przeprojektowanego wózka FM serii X o ładowności od 1 tony do 2,5. Aktywna stabilizacja obciążenia masztu, unoszenie 1000 kg na wysokość 13 metrów, wysoki komfort jazdy i podnoszenia oraz dłuższą żywotność
baterii, dzięki energooszczędnym diodom LED i odzyskiwaniu energii podczas hamowania, FM -X zapewnia
najlepszą wydajność w swojej klasie. Kompaktowe wymiary,zapewniają komfort poruszania w korytarzu
roboczym, jak i transportu na duże odległości wewnątrz i na zewnątrz magazynu.
Występujące na wyższych wysokościach podnoszenia, drgania na maszcie, są uciążliwe i sprawiają, że operatorzy muszą czekać, aż ładunek będzie
stabilny i można go odłożyć na regale.
Ma to ujemny wpływ na wydajność
i bezpieczeństwo pracy. „Dzięki aktywnej stabilizacji obciążenia w nowym FM –X, czas oczekiwania na stabilizację ładunku, może być do 80 %
krótszy” – twierdzi Christian Baerwolff, kierownik ds. produktów STILL.
Poprzez automatykę impulsu wyrównawczego, drgania występujące na
dużych wysokościach mogą być szybko i skutecznie zatrzymane. Ten innowacyjny moduł umożliwia wydajne
i jednocześnie bezpieczne odkładanie
towaru na miejsce. Na wysokościach
pośrednich i podczas jazdy operatorowi pomaga układ OptiSPEED, automatycznie dostosowuje się do ciężaru
transportowanego ładunku, tym samym umożliwia szybsze wykonanie
operacji.
Dzięki zwiększonej sztywności masztu i nowo opracowanej techniki unoszenia, FM -X z łatwością unosi ładunki do 1000 kg, na wysokość 13 m, co
umożliwia optymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej. Zakres unoszenia ładunków, obejmuje
sześć różnych wielkości, w przedziale od 1 tony do 2,5 tony ładowności.
Wszystkie wózki dostępne są również
w wersji do zastosowania w wąskich
korytarzach i składowaniu blokowym.
Ponadto wózek FM –X, w wersjach
1,4 t, 1,7 t oraz 2,0 t jest dostępny z super elastycznymi oponami i większym
prześwitem dla zastosowań wewnątrz
i na zewnątrz magazynu.
Napęd AC 48 V, umożliwia spore przyspieszenie, uzyskując wysoką prędkość
jazdy do 14 km/h oraz podnoszenia do
0,5 m/s. Wszystkie napędy funkcji jazdy, podnoszenia i sterowania są całkowicie zamknięte, a tym samym optymalnie chronione przed wpływem
środowiska, takich jak kurz, brud i wilgoć . Dla optymalnego wykorzystania wózka w określonym środowisku
pracy, STILL oferuje szereg różnych
akumulatorów o pojemnościach 360930 Ah . Odzyskiwanie energii podczas hamowania, energooszczędne
reflektory LED, jak również możliwość
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korzystania z wydajność trybu Blue-Q, zwiększające oszczędzanie energii
do 10%, nawet praca wielozmianowa
jest możliwa z jednym ładowaniu baterii. Świadomość, odpowiedzialno-

ści za środowisko sprawia, że niemal
wszystkie materiały podlegają całkowitemu recyklingowi.
czytaj dalej 

Zadbaj o bezpieczeństwo ze STILL’em

Blue Safety Light
Reflektor STILL Blue Safety Light
wyświetla na podłożu w odległości 5 m
przed wózkiem punkt świetlny koloru
niebieskiego, ostrzegając w ten sposób
o zbliżającym się wózku. Światło reflektora ostrzegawczego zapewnia lepszą
widoczność, m.in. w strefach z wymogiem
stosowania środków ochrony słuchu.

Oświetlenie LED
Przednie reflektory robocze LED ułatwiają podejmowanie palet i składowanie
towarów. Z kolei tylny reflektor roboczy
LED zapewnia optymalne oświetlenie
toru jazdy wózka na biegu wstecznym.
Jednocześnie oświetlenie LED poprawia
widoczność wózka przez osoby trzecie.

Dowiedz się więcej:
tel.: +48 606 125 091, dariusz.radolonek@still.pl

STILL Polska Sp. z o. o.
ul. Składowa 11, Żerniki
62-023 Gądki
tel.: +48 61 668 61 00
fax: +48 61 668 61 89
info@still.pl www.still.pl

Organizacja ruchu wózków widłowych (Część 2)

 mgr inż. Antoni Saulewicz

W poprzednim numerze „Bezpiecznego Magazynu” (przejdź do „Bezpieczny Magazyn” 3/2014, s. 12–13)
ukazał się pierwszy artykuł z cyklu „Organizacja ruchu wózków widłowych” autorstwa Antoniego Saulewicza. W majowym wydaniu prezentujemy kolejną część cyklu poświęconą m.in. procedurze zmniejszania
ryzyka wypadkowego związanego z ruchem wózków.
Zaleca się stosowanie następującej
procedury zmniejszania ryzyka wypadkowego związanego z ruchem wózków:
• Eliminacja występujących zagrożeń
i źródeł zagrożeń
Przykłady:
--wyeliminowanie możliwości kolizji
między pojazdami a osobami pieszymi,
--wyeliminowanie lub zmniejszenie
możliwości kolizji wózków z innymi wózkami lub innymi pojazdami
poprzez zastosowanie np. ruchu
jednokierunkowego w celu zmniejszenia natężenia ruchu na drodze,
--zastąpienie, w miarę możliwości,
transportu za pomocą podnośnikowych wózków jezdniowych transportem z zastosowaniem układu
przenośników. W tym przypadku
powstaną inne zagrożenia, ale zwykle skutkujące mniejszym ryzykiem.
Eliminacja występujących zagrożeń
i źródeł zagrożeń jest zwykle prostsza
i tańsza na etapie projektowania organizacji ruchu w przedsiębiorstwie.
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• Zastosowanie technicznych środków
ochronnych
Przykłady:
--fizyczne oddzielenie ruchu pojazdów od ruchu pieszych z zastosowaniem barier fizycznych,
--zastosowanie ograniczników prędkości pojazdów, zmniejszających
prędkość ruchu pojazdów do poziomu umożliwiającego zmniejszenie
ryzyka wypadkowego,
--stosowanie skanerów laserowych
na wózkach w tzw. wąskich korytarzach. W przypadku wykrycia osoby
w określonej odległości od wózka,
skaner powoduje zatrzymanie ruchu wózka.
• Zastosowanie organizacyjnych środków ochronnych
Przykłady:
--odpowiednio oznakowane strefy
braku ruchu pojazdów, strefy braku
ruchu pieszych,
--lustra bezpieczeństwa poprawiające widoczność,
--tablice z napisami ostrzegawczymi,

--systemy zbliżeniowe, np. na podczerwień, ostrzegające osoby piesze o zbliżaniu się wózka niewidocznego dla pieszych ze względu
na infrastrukturę,
--stacjonarne systemy na podczerwień stosowane w wąskich korytarzach magazynowych, ostrzegające
i informujące pieszych lub kierowców wózków, że w określonym korytarzu już znajduje się wózek lub
człowiek,
--inne środki ostrzegające kierowców
i pieszych o zbliżaniu się do strefy
z potencjalnym zagrożeniem,
--odpowiednie oznakowanie dróg
i przejść dla pieszych.
• Stosowanie środków ochrony indywidualnej
Przykład:
--odblaskowe kamizelki, odblaskowe
nakrycia głowy i hełmy ochronne.
Skuteczność stosowania organizacyjnych środków ochronnych, skuteczność informowania i ostrzegania
o zagrożeniu oraz skuteczność środ-

ków ochrony indywidualnej zależy
od zachowań ludzkich. Opracowanie
organizacji ruchu wózków w transporcie wewnątrzzakładowym nie jest
działaniem z rodzaju „zdroworozsądkowych”. Jest to działanie mające na
celu opracowanie takiej organizacji
ruchu wózków w tym transporcie, aby,
z zastosowaniem zasad ruchu drogowego oraz innych odpowiednich środków, ryzyko wypadkowe wynikające
z ruchu wózków było zmniejszone do
poziomu akceptowalnego.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa
w przyjętej organizacji ruchu wózków
należy wnikliwie rozważyć następujące zagadnienia:
--opracowanie planu dróg wózków
w transporcie wewnątrzzakładowym z uwzględnieniem miejsc do
parkowania oraz oznakowania,
--opracowanie organizacji ruchu osób
pieszych w obszarach, gdzie odbywa się ruch wózków; rozdzielenie
ruchu pieszych i ruchu wózków,
--opracowanie planu przejść dla pieszych,
--opracowanie planu skrzyżowań dróg,
--opracowanie planu stref pracy osób
pieszych z uwzględnieniem stref
ruchu wózków podnośnikowych;
rozdzielenie tych stref,
--miejsca o niewystarczającej widoczności osób pieszych i wózków,
w aspekcie zastosowania odpowiednich środków,
--opracowanie i egzekwowanie stosowania procedur bezpiecznego
ruchu wózków z uwzględnieniem
np. przestrzegania obowiązujących
znaków dotyczących prędkości,

zwalniania i stosowania sygnalizacji ostrzegawczej,
--nabywanie i użytkowanie wózków
nie tylko najlepiej dostosowanych
do potrzeb eksploatacyjnych użytkownika, określanych np. ładownością, ale posiadających też cechy
ułatwiające zachowanie bezpieczeństwa podczas ich użytkowania.
Podczas opracowywania organizacji transportu wewnątrzzakładowego
wskazane jest przeprowadzenie kon-

sultacji zarówno z kierowcami, jak
i pieszymi.
Zaleca się, aby wszystkie osoby
uczestniczące w transporcie wewnątrzzakładowym zostały odpowiednio przeszkolone. Dotyczy to zarówno
nowo zatrudnionych jak i szkolonych
okresowo kierowców wózków oraz
osób pieszych. Celem tego przeszkolenia jest również to, aby osoby te
zrozumiały obowiązujące w przedsiębiorstwie zasady organizacji ruchu
w transporcie wewnątrzzakładowym
oraz obowiązujące procedury zachowania bezpieczeństwa w tym transporcie. Ponadto, przy wjeździe i wejściu do przedsiębiorstwa powinna
być odpowiednia informacja dla gości
z zewnątrz, objaśniająca znaki i zasady
stosowane w transporcie wewnątrzzakładowym.
Powinna być wyznaczona osoba odpowiedzialna za organizację transportu wewnątrzzakładowego w przedsiębiorstwie i kontrolująca stosowanie
ustalonych zasad i procedur. Jeśli
nie stosuje się nadzorowania ruchu
i jego kontroli, to ryzyko wypadkowe
w transporcie może być duże, pomimo
stosowania prawidłowych rozwiązań
organizacyjnych.
Okresowo należy sprawdzać organizację transportu wewnątrzzakładowego oraz przestrzeganie obowiązujących w nim zasad i wprowadzać
niezbędne zmiany wynikające zarówno ze zmian zachodzących w przedsiębiorstwie jak i zmian w wyposażeniu
czy w środkach transportu.
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Europejskie Centrum Odnawiania wózków STILL

 Źródło: Redakcja. Foto: Log4.pl

Nowoczesna powierzchnia profesjonalnie wyposażone stanowiska serwisowe, warsztatowe i diagnostyczne, o zdolnościach odnowienia nawet 2000 wózków widłowych rocznie, tak prezentuje się fabryka wózków
używanych STILL w Mrowinie. W dniu 11 kwietnia br. uroczyście otwarto, ten szczególnego rodzaju obiekt,
który jest Europejskim Centrum Odnawiania Wózków Still w Mrowinie, o powierzchni 2500 m2. Zrealizowana
inwestycja jest ważnym etapem rozwoju dla działu wózków używanych, który dynamicznie się rozwija, gdyż
klienci poszukują używanego sprzętu o sprawdzonej jakości, a taką oferuje w standardzie STILL.
Pomysł, budowy Europejskiego Centrum Odnawiania Wózków, był przedmiotem rozważań kierownictwa firmy,
już kilkanaście lat temu. Trzeba było
odpowiedniego klimatu gospodarczego do spełnienia się wizji zarządzających firmą. – Witam w fabryce
odnawiania, bo taką nazwę dla tego
centrum przyjmujemy, ponieważ to
co tutaj robimy, to jest mała fabryka.
– tymi słowami powitał przybyłych gości Borys Wochna, prezes Zarządu Still
Polska Sp. z o.o. - Kiedy dwanaście lat
temu zostałem zaproszony do Hamburga, żeby uczestniczyć w projekcie
wózków używanych, stwierdziłem, że
to jest projekt dla naszego oddziału,
dla Polski. Udało się ten projekt uruchomić w Polsce, na początku przez
kilka lat, odnawialiśmy wózki dla rynku
polskiego, a od ubiegłego roku robimy
to dla rynku europejskiego. W naszej
„fabryce odnawiania” wszystkie procesy realizowane są z zachowaniem
wysokich standardów jakościowych
Still , będziemy doskonalić te procesy,
żeby klienci otrzymywali produkty jak
najwyższej jakości. – dodał.
Przybyły na otwarcie Marco Riewe,
Szef Działu Wynajmu i Wózków Używanych STILL GmbH, pogratulował

Od lewej Borys Wochna, prezes Zarządu Still Polska Sp. z o.o.;
Marco Riewe, Szef Działu Wynajmu i Wózków Używanych STILL GmbH

sukcesu jaki, stał się udziałem, zespołu odnawiającego wózki widłowe.
– Kierownictwo firmy STILL GmbH,
zdecydowało się na ulokowanie Europejskiego Centrum Odnawiania Wóz-

Zwiedzanie centrum w grupach
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ków w Poznaniu, w uznaniu osiągnięć
i doświadczenia jakie oddział w Polsce
posiada w tym zakresie. – powiedział
Marco Riewe.
W obiekcie w Mrowinie – razem
z Europejskim Centrum Odnawiania
Wózków – znajduje się również nowa
siedziba Działu Wózków Używanych
STILL Polska, działu, który w ostatnim okresie bardzo dynamicznie się
rozwijał zwiększając bardzo znacząco
liczbę odnowionych wózków. Ale to
nie sam obiekt czy urządzenia w tym
przedsięwzięciu są najważniejsze, to
zgrany zespół fachowców, którzy realizują założone cele ilościowe i jakościowe.
W nowym centrum przeprowadzane
są kompleksowe renowacje i naprawy
wózków widłowych, na profesjonalnie
wyposażonych, stanowiskach diagnostycznych i naprawczych, począwszy
od wymiany poszczególnych podzespołów, poprzez odświeżenie powłoki lakierniczej i przeprowadzenie testów kontrolnych stanu technicznego.
W dwudziestu punktach warsztatowych – każdy ma powierzchnię około
36m² – przeprowadza się naprawę i renowację wózków widłowych. Proces
jest konsultowany z indywidualnym

Zwiedzania centrum cd.

klientem tak, aby dopasować finalny
produkt do specyfiki przyszłych zadań
jakie wózek widłowy będzie wykonywał. Na każdy wózek, po zakończonym
procesie odnowienia udzielana jest
gwarancja świadczącą o standardzie

jakości, której okres może wynosić nawet 12 miesięcy.
Po części oficjalniej zaproszeni goście podzieleni na grupy, zwiedzali
doskonale wyposażoną „fabrykę odnawiania”, zapoznając się z poszcze-

gólnymi fazami tego procesu. Procesu,
który gwarantuje wysoka jakość dostarczonego do klienta produktu, który posiada wszelkie niezbędne certyfikaty dopuszczające do eksploatacji.

Stanowiska diagnostyczno-naprawcze
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Zadbaj o wózek nie tylko od święta

 Wojciech Podsiadły, InplusPR. Foto: Still

Intensywna eksploatacja oraz wymagające środowisko pracy wymuszają regularną konserwację urządzeń
magazynowych. Zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i funkcjonalności wymaga jednak profesjonalnego podejścia do tematu. Jak ochraniać wózki widłowe?
Jak wynika z danych publikowanych
przez Główny Urząd Statystyczny, do
najczęstszych przyczyn wypadków
w miejscu pracy zaliczane jest nieprawidłowe zachowanie pracownika,
niewłaściwa organizacja pracy oraz
zły stan techniczny wykorzystywanych sprzętów i pojazdów. Bagatelizowanie z pozoru błahych usterek lub
nieuważna kontrola stanu wózków
widłowych może doprowadzić nie
tylko do poważnych awarii sprzętu,
ale również tragicznych w skutkach
wypadków. Regularna konserwacja
wózka pozwala natomiast na wcześniejsze spostrzeżenie i zapobieganie
nieprawidłowościom. – We wczesnym
wykrywaniu usterek pomagają aplikacje diagnostyczne, na bieżąco monitorujące stan techniczny wózków
widłowych – mówi Tobiasz Jakubczak,
specjalista ds. produktu STILL Polska.
– Rozwiązania takie jak STILL ProActive powiadamiają operatora, gdy tylko
wystąpią pierwsze symptomy awarii.
Równocześnie wysyłają szczegółowe
informacje o problemie do serwisu,
pozwalając na przygotowanie zawczasu niezbędnych części zamiennych
i redukcję czasu potrzebnego nalikwidację przestoju – dodaje.
W profesjonalnych rękach
Rozporządzenie Ministra Gospodarki
dotyczące trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze ikonserwacji urządzeń technicznych jasno
określa zakres wymogów, jakie musi
spełniać osoba podejmująca się tych
zadań. Znajomość warunków eksploatacji pojazdu lub opracowanej na ich
podstawie instrukcji oraz dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń
transportu bliskiego to kluczowe kwestie na jakie kładzie się nacisk podczas
szkolenia konserwatorów. Precyzja
i szczegółowość w określaniu kompetencji wynika przede wszystkim
z konstrukcyjnej złożoności wózków
widłowych. – Z uwagi na coraz wyższy
stopień automatyzacji i nowoczesne
rozwiązania technologiczne w jakie
wyposażone są pojazdy, najbezpieczniej jest zlecać prace konserwacyjne
renomowanym firmom serwisowym
– tłumaczy Tobiasz Jakubczak, specjalista ds. produktu STILL Polska. – Bezpiecznym rozwiązaniem jest również
nawiązanie współpracy z oddziałem
serwisującym producenta naszej flo-
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ty. Znajomość systemów i podzespołów wózka oraz możliwość podpisania
stałej umowy konserwacyjnej zapewnią ciągłość gotowości pojazdów do
pracy – dodaje. Bazując na stopniu
eksploatacji pojazdu, specyfice wykonywanych zadań oraz warunkach panujących w magazynie, konserwatorzy
dokonują pełnej analizy stanu technicznego floty. Działania prewencyjne
zakładają sprawdzenie układów sterujących, napędowych, hamulcowych,
cięgien nośnych, urządzeń oświetleniowych oraz sygnalizacyjnych.
ABC pracy operatora
Stan techniczny wózka widłowego
i jego poprawne funkcjonowanie w dużej mierze zależą również od dobrych

praktyk stosowanych przez operatora. Do obowiązków kierowcy, obok
przestrzegania ogólnych zasad BHP,
należy użytkowanie pojazdu według
instrukcji eksploatacji. Odpowiednie
zabezpieczenie ładunku, dostosowanie prędkości jazdy do infrastruktury
magazynu czy przystosowanie ciężaru
towarów do parametrów urządzenia
to podstawowe wytyczne dla pracowników sektora logistycznego. Po zakończonej pracy operator powinien
oczyścić wózek, ustawić go w wyznaczonym miejscu, przygotować do ładowania akumulatorów i zaraportować jakiekolwiek niepokojące zmiany.
Dużą uwagę należy zwracać także na
suchość i czystość baterii, aby wyeliminować ryzyko pełzania elektrolitu.

Wypadki przy pracy krok po kroku. Część 1

 Anna Krawczyk, specjalista ds. bhp

Kodeks pracy w art. 234 § 1 mówi w razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosowanie
odpowiednich środków zapobiegających podobnym wypadkom.
Za wypadek przy pracy uważa się
jednocześnie zaistnienie zdarzenia
nagłego wywołanego przyczyną zewnętrzną powodującą uraz lub śmierć,
które nastąpiło w związku z pracą.
Nagłość zdarzenia przesądza o tym,
czy dane zdarzenie zakwalifikować
jako wypadek przy pracy czy też jako
chorobę zawodową.
Uraz jest to uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka w skutek
działania czynnika zewnętrznego.
Przyczyna zewnętrzna: działanie
czynników zewnętrznych, np. uraz
spowodowany działaniem elementów
ruchomych, ostrych, maszyn urządzeń,
narzędzi, działanie zbyt wysokich lub
zbyt niskich temperatur (oparzenia,
odmrożenia), porażenie prądem elektrycznym, działanie substancji chemicznych, wysiłek fizyczny niezbędny
do wykonywania pracy, urazy spowodowane potknięciem i upadkiem.
Do uznania danego zdarzenia za wypadek przy pracy wystarczy ustalenie
przynajmniej jednej przyczyny zewnętrznej, choćby działały równocześnie i inne.
Związek z pracą, czyli:
• podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych
czynności lub poleceń przełożonych,
• podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez
polecenia,
• w czasie pozostawienia pracownika
w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy
a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
Niektóre wypadki są traktowane na
równi z wypadkami przy pracy, któremu pracownik uległ:
• w czasie podróży służbowej chyba
że wypadek spowodowany został
postępowaniem pracownika, które
nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań,
• podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
• przy wykonywaniu zadań zleconych
przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.
Rodzaje wypadków przy pracy
Wypadek śmiertelny – uważa się
wypadek, w wyniku którego nastąpiła

śmierć w okresie nieprzekraczającym
6 miesięcy od dnia wypadku.
Wypadek ciężki – uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło
ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak
utrata wzroku, słuchu mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie
ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu,
a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu.
Wypadek zbiorowy – uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie
osoby.
Wypadki w drodze do i z pracy
Za wypadek w drodze do pracy lub
z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które
nastąpiło w drodze do lub z miejsca
wykonywania zatrudnienia lub innej
działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta
była najkrótsza i nie została przerwana.
Jednakże mimo że droga została
przerwana lecz przerwa była życiowo
uzasadniona i jej czas nie przekraczał
granic potrzeby (np. odbiór dziecka
z przedszkola),zwykłego spożywania
posiłków, a także gdy droga nie była
najkrótsza ale ze względów komunikacyjnych najdogodniejsza, może to
być droga do innego miejsca zatrudnienia czy odbywania nauki, uważa
się, że wypadek nastąpił w drodze do
lub z pracy.
Osoba, która uległa w/w wypadkowi
zawiadamia niezwłocznie lub po ustaniu przeszkód uniemożliwiających

niezwłoczne zawiadomienie o wypadku pracodawcę.
Ustalenie okoliczności i przyczyn
wypadku jest dokonywane w „karcie
wypadku w drodze do pracy lub z pracy” (dołączonej jako załącznik do rozporządzenia MPIPS z dnia 24 grudnia
2002r.)
Uznanie zdarzenia za wypadek następuje na podstawie: oświadczenia
poszkodowanego, członka jego rodziny lub świadków co do czasu, miejsca
i okoliczności zdarzenia. Informacji
i dowodów pochodzących od podmiotów badających okoliczności i przyczyny zdarzenia lub udzielających
poszkodowanemu pierwszej pomocy,
oraz ustaleń sporządzającego kartę
wypadku. Kartę wypadku sporządzają pracodawca i poszkodowany lub
członek jego rodziny nie później niż
w terminie 14 dni od uzyskania zawiadomienia o wypadku w dwóch egzemplarzach. Jeden otrzymuje poszkodowany lub członek jego rodziny, a drugi
przechowuje się w dokumentacji powypadkowej.
Odmowa uznania zdarzenia za wypadek na drodze do pracy lub z pracy
wymaga uzasadnienia.
Źródła:
• Ustawa z dnia 30 października
2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199,
poz. 1673 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 17 grudnia 1998r.
o emeryturach i rentach z funduszu
ubezpieczeń społecznych (Dz.U.
nr 162, poz. 1118 z późn. zm.)
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