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Metodyka w edukacji dla bezpieczeństwa
Abstrakt

Edukacja społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa jest najtańszą i najskuteczniejszą formą przeciwdziałania zagrożeniom. Ma duży wpływ na postawy, wartości, wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego zachowania się w razie
zagrożenia. Edukacja jest jedną z podstawowych dróg kształtowania świadomości
społeczeństwa. Zachowania, postawy i wiedza, które razem tworzą świadomość
ludzi – wszystko to zależy od poziomu wykształcenia.
Edukacja dla bezpieczeństwa jest procesem ciągłym, obejmującym szereg działań, do których należą: przekazywanie wiedzy na temat zagrożeń, kształtowanie
„bezpiecznych” zachowań i postaw, rozwój poczucia odpowiedzialności za podejmowanie konkretnych działań.
W artykule omówiono szerokie spektrum metod i narzędzi, które mogą być
stosowane w edukacji dla bezpieczeństwa. Ponadto przedstawione zostały wyniki
badań dotyczących wpływu mediów na kulturę bezpieczeństwa. Do badania wybrano przejrzystą i prostą dla młodych ludzi technikę zbierania danych – ankietę.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, świadomość społeczeństwa, edukacja dla bez-

pieczeństwa

Methodology in Education for Safety
Abstract

Education of the society regarding security is in fact the cheapest and the most
effective form of preventing the dangers. It constitutes the fundamental way of
building population’s safety. It has also a great influence upon the attitudes, values,
knowledge and skills required for proper behavior in case of danger.
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Education is one of the basic ways of shaping the society. Behaviors, attitudes
and knowledge, which together constitute people’s consciousness – all depend on
the level of education. Education for security is a ceaseless process embracing a set
of actions, to which belong: conveying the knowledge relating to the occurrence
of dangers, shaping “safe” behaviors and attitudes, realizing the scale and types of
needs in difficult situations, developing the feeling of responsibility for undertaking
particular actions, forming the proper behaving habits.
Keywords: safety, public awareness, education for safety

Wstęp

Edukacja dla bezpieczeństwa ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności
z zakresu bezpieczeństwa. W Polsce realizowana jest ona przez: szkolnictwo
powszechne i wyższe, centralne i lokalne instytucje państwowe, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe.
Priorytetowe znaczenie ma podnoszenie świadomości społeczeństwa
w zakresie rozumienia zasad bezpieczeństwa oraz kształtowanie kompetencji
pozwalających w sposób celowy i racjonalny reagować na zagrożenia.
Edukacja dla bezpieczeństwa może być realizowana za pośrednictwem
edukacji formalnej i nieformalnej.
Kształcenie formalne, rozumiane jako system, który opiera się na stałych
treściach oraz formach nauki, zaprojektowany został od nauczania początkowego do uniwersytetu, obejmuje również wszelkie kursy, programy oferowane
przez instytucje oświatowe.
Kształcenie nieformalne, zwane również pozaformalnym, to wszelka
działalność mająca cechy kształcenia i wychowania, ale prowadzona poza
ustawowym formalnym systemem szkolnym. Są to wszystkie działania, które
mają na celu poszerzanie wiedzy i zdobywanie umiejętności praktycznych.
Ta forma opiera się głównie na praktyce i doświadczeniu, różni się od formalnej przede wszystkim metodologią. Obejmuje, oprócz poszerzania wiedzy
i umiejętności, również kształtowanie postaw i wartości. [8, s. 185–192]
Zadaniem edukacji dla bezpieczeństwa jest wprowadzanie zmian w świadomości człowieka, w sposobie myślenia i zachowaniu w taki sposób, aby
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człowiek podążał do tego, aby być bezpieczny, aby miał świadomość, że ma
ogromny wpływ na swoje bezpieczeństwo.
Projektując edukację dla bezpieczeństwa, trzeba usystematyzować zakres
działań i odpowiedzieć na podstawowe pytania:
• Dlaczego realizacja zagadnień z tego zakresu jest tak istotna?
• Dla kogo powinniśmy przygotować program? Kto będzie odbiorcą?
• Co chcę przekazać? Jakie zagadnienia powinny być uwzględnione?
• Z kim chce realizować dany program? Kto będzie odpowiednim partnerem lub ekspertem w danej dziedzinie?
• Kiedy i gdzie program będzie realizowany? Czas i miejsce, które będą
najbardziej odpowiednie. [7, s. 11]

Rys. 1. Schemat planowania edukacji dla bezpieczeństwa
Źródło: opracowanie własne

Osiągnięcie określonego poziomu wiedzy i zmiany zachowania zależy
w dużej mierze od użytych narzędzi edukacyjnych. Bardzo ważna jest metodologia. Istnieje wiele nowoczesnych i tradycyjnych metod, które są dostępne,
natomiast bardzo ważne jest odpowiedni ich wykorzystanie i dostosowanie
do odbiorców.
Publikacje bardzo długo stanowiły najprostsze narzędzie mające wpływ
na świadomość społeczeństwa i publiczne przekazywanie wiedzy. Współczesne publikacje, to nie tylko książki, podręczniki, ale komiksy, zeszyty
ćwiczeń, plakaty, billboardy, ulotki informacyjne, broszury, naklejki itd.
E-learning, czyli nauczanie na odległość. Cenione jest przede wszystkim
ze względu na elastyczność. W dzisiejszych czasach metoda ta staje się coraz
bardziej popularna. Posiada wiele zalet: pracę w dowolnym czasie, ułatwienie
komunikacji między uczniami, samodzielne wybranie preferowanego formatu dostarczania wiedzy. Programy e-learningowe mogą być zaprojektowane
klasycznie – jako lekcje lub jako działania interaktywne (gry, quizy, testy,
klipy audio i wideo i inne).
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Rys. 2. Narzędzia edukacji dla bezpieczeństwa
Źródło: opracowanie własne

Współzawodnictwo, gry. Ta forma jest bardzo popularna wśród dzieci.
Nauka poprzez zabawę przynosi ogromne rezultaty, nazywana jest na Za-
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chodzie jako rozrywka edukacyjna. Obejmuje nie tylko gry komputerowe,
ale również gry planszowe, przygotowywanie plakatów przez dzieci, konkursy, pisanie esejów, układanie reklam społecznych, sloganów, które będą
upowszechniane.
Materiały audio i video. Materiały te można podzielić na dwie grupy:
przygotowane przez profesjonalistów oraz przez dzieci i młodzież. W drugim przypadku ich przygotowanie stanowi proces edukacyjny. Ze względu
na kanał informacyjny, mogą to być krótkie ogłoszenia emitowane przez
radio, telewizję, Internet.
Strony internetowe poświęcone tematyce bezpieczeństwa.
Media społecznościowe. Wykorzystanie mediów społecznościowych
obejmuje wszystkie te narzędzia Internetowe, które pozwalają się komunikować w sieci. Ważnymi aspektami są sposoby dostarczania publicznych
informacji, łatwy dostęp do dużej grupy ludzi, możliwości dzielenia się
wiedzą poprzez udostępnianie multimediów. Wykorzystywane kanały komunikacji to portale społecznościowe, poczta e-mail, forum Internetowe,
blogi. [7, s. 40–45]
1. Wpływ mediów na kulturę bezpieczeństwa

Projektując edukację dla bezpieczeństwa, należy wybrać te narzędzia, które
najczęściej i najchętniej wybierane są przez młodych ludzi. W tej części artykułu zaprezentowane zostaną wyniki badań, których celem było sprawdzenie
wpływu mediów na kształtowanie kultury bezpieczeństwa.
W celu wykonania pracy statutowej realizowanej przez Katedrę Społecznych i Humanistycznych Aspektów Bezpieczeństwa Wydziału Inżynierii
Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie przeprowadzone zostały badania empiryczne sprawdzające wpływ
mediów na kulturę bezpieczeństwa młodzieży. Do badania wybrano przejrzystą i prostą dla młodych ludzi technikę zbierania danych – ankietę. Jest
ona narzędziem badawczym służącym do gromadzenia informacji poprzez
analizę wypełnionych przez określoną grupę osób, specjalnych kwestionariuszy o wysokim stopniu standaryzacji. Celem takich badań jest szybkie
uzyskanie odpowiedzi znacznej liczby respondentów na pytania stawiane
przez badającego. Ankieta ma najczęściej formę anonimowego wywiadu,
przy czym prawie każde pytanie zawiera zamknięty katalog odpowiedzi,
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z których ankietowany wybiera jedną lub kilka, w zależności od charakteru
i celu zapytania. Każda ankieta powinna składać się z takich elementów, jak:
• informacja o instytucji, firmie lub osobie przeprowadzającej badania;
• informacja o celu badania;
• zapewnienie respondentów o anonimowym charakterze badań lub poufności zebranego materiału;
• instrukcja dotycząca sposobu wypełniania kwestionariusza;
• pytania odnoszące się do celów badania.
Ankieta, której użyto w przedmiotowym badaniu, spełnia opisane wymogi, pierwsza jej część składa się z dwóch pytań dotyczących charakterystyki
badanej grupy (płeć, klasa, do której uczęszcza respondent). Druga część
ankiety składa się z osiemnastu pytań dotyczących obecności mass mediów
w życiu ankietowanych oraz wpływu środków masowego przekazu na kulturę
bezpieczeństwa. Przygotowane pytania miały na celu m.in. ustalenie, w jakim
stopniu i które media uczestniczą w edukacji młodzieży, informowaniu o niebezpieczeństwach oraz poprawie poziomu wiedzy nt. zagrożeń. Respondenci
poproszeni zostali w instrukcji o zaznaczenie jednej lub wielu z proponowanych odpowiedzi. Udzielenie odpowiedzi na pytania ankiety zajmuje około
5 minut. Ankieta została przeprowadzona w 2016 roku wśród uczniów klas
od 6 klasy szkoły podstawowej do 3 klasy gimnazjum. Na potrzeby artykułu
przedstawione zostały wybrane wykresy.
2. Charakterystyka badanej zbiorowości

Ankieta została przeprowadzona na grupie 182 uczniów. Ankietę wypełniło
103 kobiety i 79 mężczyzn. Płeć ankietowanych przedstawiono na rys. 3.

Rys. 3. Płeć osób biorących udział w ankiecie
Źródło: opracowanie własne

Metodyka w edukacji dla bezpieczeństwa

13

Najliczniejszą grupę pośród ankietowanych stanowili uczniowie 1 klasy gimnazjum (76 osób), następnie klasy 3 gimnazjum (61 osób), klasy 2
gimnazjum (39 osób), klasy 6 i 5 szkoły podstawowej (odpowiednio 5 osób
i jedna osoba). Klasy, do której uczęszczają ankietowani przedstawiono
na rys. 4.

Rys. 4. Rozkład ankietowanych z podziałem na klasy
Źródło: opracowanie własne

Z charakterystyki badanej zbiorowości wynika, że najliczniejszą grupę
ankietowanych stanowiły dziewczęta uczęszczające do 1 klasy gimnazjum.
Znaczącą grupę respondentów stanowiły też osoby z 3 klasy gimnazjum,
natomiast uczniowie szkoły podstawowej stanowili najmniej liczną grupę
(łącznie 6 osób).
3. Analiza i ocena osiągniętych wyników badań

Na pytanie: „Które media są Ci najbliższe?” zdecydowana większość ankietowanych wybrała „Internet” (161 osób). „Telewizję” zaznaczyło 40 osób,
„Prasę/książki” – 27 osób, Radio – 18 ankietowanych (rys. 5).
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Rys. 5. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Które media są Ci najbliższe?”
Źródło: opracowanie własne

Następną analizowaną kwestią była wiarygodność poszczególnych mediów. Dla największej grupy ankietowanych najbardziej wiarygodnym źródłem okazał się „Internet” (84 zaznaczenia). Na drugim miejscu pod względem wiarygodności uplasowała się „Prasa” (51 zaznaczeń), a na kolejnych
„Telewizja” (37 zaznaczeń) i „Radio” (32 zaznaczenia) (rys. 6).

Rys. 6. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Które ze źródeł są najbardziej wiarygodne?”
Źródło: opracowanie własne
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Kolejne pytanie ankiety dotyczyło wyrażenia opinii na temat tego, jaka
jest główna rola mediów. Większość uczniów uznała, że główną rolą jest
„Dostarczanie informacji” (145 osób), odpowiedź „Dostarczanie rozrywki”
wybrało 91 ankietowanych, natomiast 56 osób zaznaczyło „Informowanie ludności o zagrożeniach”. Nieliczni respondenci udzielili odpowiedzi
„Edukacja” (17 osób), a tylko jedna osoba wybrała „Wychowywanie” (rys. 7).

Rys. 7. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Jaka jest główna rola mediów?”
Źródło: opracowanie własne

Przedmiotem badania była również częstotliwość korzystania przez
uczniów z poszczególnych mediów. Wyniki wskazują, że „Telewizję” ogląda
codziennie prawie 44% ankietowanych, 2–3 razy w tygodniu ponad 27%,
w ogóle nie ogląda niecałe 16% (29 osób). „Korzystanie z komputera” to
codzienność dla niespełna 48% uczniów. Znaczna większość respondentów,
prawie 88%, odpowiedziała, że z „Internetu’’ korzysta codziennie (160 osób).
Częstotliwość czytania „Książek/Prasy” przedstawia się następująco: 2–3
razy w tygodniu czyta ponad 25% uczniów (46 osób) (rys. 8).
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Rys. 8. Rozkład częstotliwości korzystania z różnych mediów
Źródło: opracowanie własne

Następne pytanie ankiety dotyczyło kontrolowania przez opiekunów
i rodziców korzystania przez uczniów z poszczególnych mediów. Kontakt
z „Telewizją” nie jest kontrolowany przez ponad 58% rodziców, natomiast jest
kontrolowany przez 39%. Kontakt z „Komputerem” kontroluje i nie kontroluje podobna liczba opiekunów, po niecałe 49%. Kontakt z „Internetem” nie
jest kontrolowany przez prawie 54% rodziców, natomiast podlega kontroli
u ponad 44% uczniów. Kontakt z „Książkami/Prasą” jest najmniej kontrolowany przez opiekunów/ rodziców, ponad 75% uczniów odpowiedziało, że
nie są w tym aspekcie kontrolowani (rys. 9).
Dziewiąte pytanie miało na celu sprawdzenie, skąd najczęściej czerpią oni
informacje o zagrożeniach i niebezpieczeństwach. Największa liczba osób zaznaczyła odpowiedzi „Internet (136 osób) oraz „TV” (119 osób). Duża grupa
ankietowanych odpowiedziała „Rodzina” (89 osób), natomiast „Przyjaciół”,
„Szkołę” i „Radio” jako źródło wiedzy o zagrożeniach wskazało odpowiednio
59, 57 i 51 osób. Zaledwie 24 uczniów zaznaczyło „Radio” (rys. 10).
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Rys. 9. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące kontrolowania kontaktu z mediami przez rodziców
Źródło: opracowanie własne

Rys. 10. Rozkład odpowiedzi dotyczących źródeł wiedzy o zagrożeniach
Źródło: opracowanie własne
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Kolejnym pytaniem ankiety było: „Jakie są Twoje ulubione programy
telewizyjne?”. Największa grupa uczniów (117 osób) zaznaczyła odpowiedź
„Serial”, zdecydowanie mniej osób wybrało „Filmy fabularne” (76 osób),
„Programy naukowe, dokumentalne, filmy przyrodnicze” (49 osób) „Programy rozrywkowe” (37 osób). Najmniej lubianymi programami telewizyjnymi
okazały się „Programy informacyjne” (27 osób) (rys. 11).

Rys. 11. Rozkład odpowiedzi dotyczących odpowiedzi na pytanie o ulubione rodzaje programów telewizyjnych
Źródło: opracowanie własne

Druga część ankiety zawierała pytanie o to, do czego uczniowie najczęściej
wykorzystują Internet. Większość ankietowanych zaznaczyła odpowiedzi
„Rozmawiam ze znajomymi za pomocą komunikatorów” (128 osób), „Przeglądam witryny www” (111 osób). Dość liczna grupa respondentów wybrała
również odpowiedzi „Zdobywam informacje potrzebne do szkoły” (84 osoby)
oraz „Gram w gry” (63 osoby). Niewielka część ankietowanych „Przegląda
pocztę elektroniczną” (38 osób), natomiast tylko kilku uczniów „Poszukuje
informacji na temat bezpieczeństwa” (6 osób) (rys. 12).
Kolejnym zadanym uczniom pytaniem było „Czy uważasz, że media mogą
stanowić jakiekolwiek zagrożenie dla człowieka?”. Ponad 82% ankietowanych
odpowiedziało „Tak” (150 osób), natomiast „Nie” zaznaczyło niecałe 18%
respondentów (32 osoby) (rys. 13).
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Rys. 12. Cel wykorzystywania Internetu
Źródło: opracowanie własne

Rys. 13. Rozkład odpowiedzi na pytanie, czy media są zagrożeniem dla człowieka
Źródło: opracowanie własne

Następnym pytaniem ankiety było: „Czy zetknąłeś/ zetknęłaś się z kampanią społeczną, np. przeciw przemocy, narkomanii, alkoholizmowi, nietolerancji, bezpieczeństwa?”.Uzyskane wyniki wskazują, że najwięcej osób
widziało tego typu kampanie w „TV” i „Internecie” (po 118 zaznaczeń). Dużo
mniejsza grupa ankietowanych spotkała się z takimi kampaniami w „Prasie”
(42 osoby) i w „Radio” (38 osób). Część respondentów nie zetknęła się z nimi
w ogóle i zaznaczyła odpowiedź „Nie” (27 osób) (rys. 14).
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Rys. 14. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Czy zetknąłeś/ zetknęłaś się z kampanią społeczną np. przeciw przemocy, narkomanii, alkoholizmowi, nietolerancji, bezpieczeństwa?”
Źródło: opracowanie własne

Przedmiotem badania była również znajomość programów telewizyjnych
lub gier mówiących o bezpieczeństwie. Ankietowani zostali poproszeni o wymienienie znanych przez siebie programów tego typu. Większość uczniów,
ponad 81%, nie potrafiła wymienić ani jednego takiego programu lub gry
(148 osób), jedynie 19% respondentów (34 osoby) wpisało jedną lub dwie
pozycje (rys. 15 i 16).

Rys. 15. Znajomość wśród ankietowanych programamów dotyczących bezpieczeństwa
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 16. Rozkład odpowiedzi dotyczących znajomości programamów dotyczących
bezpieczeństwa
Źródło: opracowanie własne

Ostatnim pytaniem postawionym uczniom było pytanie o to, który ze
środków masowego przekazu przekazuje najwięcej informacji dotyczących
bezpieczeństwa. Największa grupa ankietowanych wskazała „Telewizję” (108
osób), w drugiej kolejności respondenci zaznaczali „Internet” (84 osoby).
Odpowiedzi „Prasa” i „Radio” udzielili nieliczni uczniowie, (odpowiednio
38 i 35 osób) (rys. 17).

Rys. 17. Rozkład odpowiedzi na pytanie, który ze środków masowego przekazu
przekazuje najwięcej informacji dotyczących bezpieczeństwa
Źródło: opracowanie własne
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Wnioski

Analiza uzyskanych wyników badań pozwala ocenić w pewnej mierze zarówno wpływ poszczególnych mediów na młodzież z grupy wiekowej 12–16 lat,
jak i udział tych mediów w edukacji czy informowaniu uczniów o istotnych
kwestach dotyczących zagrożeń i bezpieczeństwa.
Odpowiedzi respondentów na pytania i polecenia: „Które media są Ci
najbliższe?”, „Które ze źródeł są najbardziej wiarygodne?”, „Wybierz częstotliwość korzystania z poszczególnych mediów” oraz „Skąd najczęściej czerpiesz informację (wiedzę) o zagrożeniach, niebezpieczeństwach?”, wskazują
jednoznacznie, że najbliższym, najbardziej zaufanym środkiem masowego
przekazu, z którego młodzież korzysta najczęściej jest Internet. Prawie
88% wszystkich badanych zadeklarowało, że codziennie używa Internetu,
głównie do rozmawiania ze znajomymi za pomocą komunikatorów oraz
przeglądania stron www. Rola tego medium okazała się również kluczowa
w aspekcie informowania młodych ludzi o zagrożeniach i niebezpieczeństwach, bowiem prawie 75% uczniów wskazała Internet jako swoje główne
źródło informacji na ten temat.
Analizując pytania dotyczące bezpieczeństwa, można wysnuć wniosek,
że ważną funkcję w przekazywaniu wiedzy na temat zagrożeń pełni, obok
Internetu, telewizja. Pomimo że niewiele osób potrafiło wymienić nazwy
programów poruszających tematykę bezpieczeństwa, to znaczna część ankietowanych zetknęła się właśnie w telewizji z kampaniami społecznymi na
temat przemocy, narkomanii itp. Telewizja jest również postrzegana jako
źródło, które przekazuje najwięcej informacji
Na koniec należy jeszcze dodać, że w 2015 r. podobne badania wykonane
zostały na próbie 500 uczniów w czwartych klasach szkoły podstawowej. Wyniki przedstawiają się bardzo podobnie, na pierwszym miejscu jest Internet,
w drugiej kolejności telewizja.
Daje to odpowiedź, gdzie powinny znaleźć się treści z edukacji dla bezpieczeństwa, aby trafiały bezpośrednio do odbiorców. To są media, które
mogą objąć również grupę dorosłych, ponieważ pamiętajmy , że jest to grupa,
do której najtrudniej dotrzeć. Nie możemy zmusić dorosłych, do tego, aby
przyszli na szkolenie z edukacji dla bezpieczeństwa tutaj możemy użyć takich
narzędzi jak kampanie społeczne oraz edukację dorosłych poprzez dzieci.
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Wpływ edukacji pracowników na zachowanie
bezpieczeństwa podczas wykonywania prac
w strefach gazowo-niebezpiecznych
Abstrakt

Strefy gazowo-niebezpieczne to miejsca, gdzie bardzo ważne jest przestrzeganie
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W takich obszarach istnieją specjalne wymagania dotyczące prac. W celu ochrony zdrowia i życia ludzi ważną rolę odgrywa
ocena ryzyka, która informuje o podstawowych zagrożeniach i niebezpieczeństwach.
Osoby pracujące w tych strefach muszą przejść odpowiednie szkolenia, gdyż ich
edukacja ma wpływ na bezpieczną pracę.
Słowa kluczowe: strefa gazowo-niebezpieczna, edukacja, bezpieczeństwo

The Influence of Employees Education on Keeping
the Security during the Work in the Gas – Dangerous
Zones
Abstract

The gas – dangerous zones are the places where it is very important to obey the
principles of occupational health and safety. In these areas there are special requirements for work. In protecting human health and life it is very important to assess
the risk properly. .The assessment informs about the basic dangers and hazards and
the persons working in these zones must have the adequate training because their
education has a direct impact on safety of their work.
Keywords: gas–dangerous zone, education, safety
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Wstęp

Stanowiska pracy, gdzie znajdują się niebezpieczne gazy, mogące stwarzać
realne zagrożenie, klasyfikujemy jako strefy gazowo-niebezpieczne. W tych
strefach obowiązują specjalne przepisy dotyczące wykonywania prac oraz
bezpieczeństwa.
W zakładach pracy, gdzie występują strefy gazowo-niebezpieczne istotne
jest planowanie pracy oraz określenie zasad postępowania. Podstawą jest identyfikacja zagrożeń znajdujących się na stanowisku pracy oraz ocena ryzyka.
Pracownicy, którzy znajdują się na stanowiskach pracy w strefach gazowo-niebezpiecznych muszą mieć odpowiednie kompetencje. W przypadku kadry
kierowniczej, wymagane jest stosowne wykształcenie oraz przebyte szkolenia
i ciągłe doskonalenie wiedzy [1].
1. Strefy gazowo-niebezpieczne i ich charakterystyka

Pracami gazowo-niebezpiecznymi określamy prace niebezpieczne przez
wzgląd na przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywane m.in. na
urządzeniach bądź instalacjach sieci gazowych, mogące wywołać zagrożenie
życia i zdrowia pracowników lub doprowadzić do wybuchu czy pożaru [2].
Warunki, w jakich przeprowadzane są prace gazowo-niebezpieczne, stanowią kryterium ich podziału na:
• eksploatacyjne – prace określone w instrukcjach, które wykonywane są
przez wyznaczone do tego osoby;
• awaryjne – prace mające związek z ochroną zdrowia i życia ludzi, mienia
a także stosowane w celu usuwania awarii;
• nietypowe – inne sytuacje [2].
Wiele stanowisk pracy wiąże się z wykonywaniem prac w środowisku
gazowo-niebezpiecznym. Ważne jest zapoznanie się ze specyfiką wykonywanych prac oraz dostępnymi środkami bezpieczeństwa.
Do prac gazowo-niebezpiecznych można zakwalifikować:
• prace w miejscach, gdzie przekroczone jest najwyższe dopuszczalne stężenie substancji powodującej zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników;
• prace w miejscach, gdzie dolna granica wybuchowości substancji niebezpiecznej jest przekroczona;
• prace w miejscach, gdzie znajdują się aktywne sieci gazowe;
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• prace związane z zagazowywaniem oraz odgazowywaniem instalacji gazowych;
• prace związane z użyciem otwartego ognia na urządzeniach instalacji
gazowych;
• prace związane z podłączaniem nowych elementów instalacji gazowych
do instalacji już działających;
• prace remontowe na instalacjach znajdujących się pod ciśnieniem gazu;
• prace porządkowe, związane z oczyszczaniem aktywnych instalacji gazowych z pyłów oraz osadów;
• prace w miejscach takich, jak np.: kanały, studzienki;
• wiele innych prac, które są niebezpieczne przez wzgląd na to, iż wykonywane są w I lub II strefie zagrożenia gazowego [3].
W wymienionych miejscach pracy, czyli takich, gdzie ludzie mogą mieć
kontakt z gazami niebezpiecznymi określane są minimalne wymagania
dotyczące tego typu prac. Mimo iż prace te często różnią się specyfiką, wprowadzanie obwarowań zawsze ma na celu:
• ograniczenie tworzenia się wybuchowych mieszanin bądź stref z atmosferą wybuchową;
• powstrzymanie gromadzenia się gazów duszących bądź toksycznych;
• zarządzanie stanami tlenu tak, aby zapobiegać bardzo gwałtownemu
spalaniu lub duszeniu (atmosfera szkodliwa) [3].
Na rys.1 przedstawiono schematycznie zagrożenia mogące wystąpić
w strefach gazowo-niebezpiecznych:

Rys. 1. Podstawowe zagrożenia w strefach gazowo-niebezpiecznych
Źródło: [3]
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2. Podstawowe zagrożenia

Podczas wykonywania prac w strefach gazowo-niebezpiecznych istnieje wiele
niebezpieczeństw mogących stworzyć realne zagrożenie dla zdrowia i życia
ludzi. Odpowiednia edukacja pracowników, zapoznanie się z możliwym
ryzykiem, pozwalają na minimalizację wypadków przy pracy.
Do podstawowych niebezpieczeństw, które mogą wystąpić w strefie gazowo-niebezpiecznej można zaliczyć:
• zatrucie tlenkiem węgla;
• poparzenie;
• obniżoną zawartość tlenu;
• uszkodzenie ciała;
• zapruszenie oczu;
• hałas [3].
Jednym z większych zagrożeń jest zatrucie tlenkiem węgla. Tlenek węgla
to trujący, bezbarwny, bezwonny, lżejszy od powietrza gaz, przez co tworzy
z nim wybuchowe mieszaniny. Z powodu niewystarczającej ilości tlenu, która
potrzebna jest do zupełnego spalania, często tworzy się w procesie niepełnego
spalania paliw, np.: ropy czy benzyny.
Związek ten przechodzi do organizmu człowieka przez układ oddechowy,
gdzie jest wchłaniany do krwioobiegu. Kolejno wiąże się z hemoglobiną, co
uniemożliwia transport tlenu przez krew. Zatrucie tlenkiem węgla stwarza
duże zagrożenia dla zdrowia oraz życia [4].
W zależności od stężenia tlenku węgla we krwi, objawy zatrucia są różne
i wraz z jego wzrostem powodują coraz większe szkody w organizmie (tabela 1).
Tabela 1. Objawy zatrucia tlenkiem węgla w zależności od stężenia CO – Hb we krwi

% CO – Hb

Objawy zatrucia

<4

Brak objawów

10–20

Uczucie ucisku i lekki ból głowy, rozszerzenie naczyń skórnych

20–30

Ból głowy, tętnienie w skroniach

30–40

Silny ból głowy, osłabienie, oszołomienie, nudności,
możliwość zapaści
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cd. Tabeli 1.

% CO – Hb

Objawy zatrucia

40–50

Silny ból głowy, osłabienie, oszołomienie, nudności, zaburzenia
czynności serca, przyspieszenie tętna, zapaść

50–60

Zaburzenia czynności serca, przyspieszenie tętna, śpiączka
przerywana drgawkami

60–70

Śpiączka przerywana drgawkami, upośledzenie czynności serca
i oddychania, możliwość śmierci

70–80

Tętno nikłe, oddychanie zwolnione aż do porażenia, zgon

Źródło: [5]

W momencie, kiedy dochodzi do uwolnienia się niebezpiecznej ilości
tlenku węgla, co zagraża zdrowiu lub nawet życiu osoby przybywającej w takim obszarze, bardzo ważne jest, aby pracownicy znali zasady postępowania
w takich sytuacjach oraz zasady pierwszej pomocy.
W takich przypadkach pomoc powinna przebiegać według następujących
czynności:
• intensywne przewietrzenie pomieszczenia;
• w zależności od stanu świadomości wyniesienie lub wyprowadzenie zatrutego na świeże powietrze, przy czym należy pamiętać o własnym bezpieczeństwie;
• gdy wydostanie poszkodowanego jest niemożliwe, należy zapewnić mu
dopływ świeżego powietrza;
• jeśli poszkodowany jest nieprzytomny, po wyniesieniu należy przystąpić do wykonania pierwszej pomocy, następnie ułożyć w pozycji
bezpiecznej;
• wezwać karetkę pogotowia [6].
W środowisku pracy duże zagrożenie może również spowodować nieprawidłowe stężenie tlenu. Zarówno jego niedobór, jak i nadmiar mogą mieć
niekorzystny wpływ na zdrowie a nawet życie ludzi.
Tlen to gaz bezbarwny oraz bezwonny, nieposiadający smaku. Gaz ten nie
pali się, ale podtrzymuje spalanie, gdyż w reakcjach spalania jest głównym
czynnikiem utleniającym.
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W miejscach zawilgoconych może powodować korozje gazociągów metalowych bądź armatury [7].
Przy zetknięciu czystego tlenu z różnymi materiałami organicznymi
istnieje zagrożenie eksplozją i pożarem. Zawartość powietrza oddechowego
musi być zgodna z obowiązującymi przepisami. Wskazane jest, aby sprężone
powietrze oddechowe spełniało minimalne warunki co do zawartość tlenu:
od 19,5 do 22%.
Jedynie przebywanie w miejscu, gdzie zawartość tlenu jest zgodna z normami nie stwarza żadnego zagrożenia dla zdrowia pracowników. Natomiast
znajdowanie się w atmosferze czystego tlenu bądź wzbogaconej w tlen może
spowodować podrażnienie i depresję układu oddechowego oraz zaburzenia
krążenia krwi. W obszarach, gdzie zawartość tlenu wynosi od 15 do 16%
człowiek traci zdolność analizy sytuacji. Mogą pojawić się u niego senność,
zmęczenie, brak koncentracji. Jeżeli zawartość tlenu spada do około 12%,
u osoby przebywającej w takim miejscu następuje szybka utrata świadomości
bez żadnych objawów ostrzegawczych (rys. 2). W takiej sytuacji istnieje duże
prawdopodobieństwo uduszenia [3].

Rys. 2. Ryzyka w obszarach ograniczonego przebywania
Źródło: [3]

3. Istota oceny ryzyka na stanowiskach pracy

Praca na stanowiskach, gdzie mogą występować niebezpieczne gazy często,
związana jest z dużym ryzykiem.
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Ryzyko zawodowe to możliwość wystąpienia niepożądanych zdarzeń, które
mają związek z wykonywaną pracą. Takie zdarzenia w dużym stopniu mogą
powodować wiele strat, w szczególności skutki zdrowotne, które mogą pojawić się
u pracowników, przez wzgląd na sposób oraz środowisko wykonywanej pracy [8].
Na ocenę ryzyka zawodowego składa się staranne sprawdzenie oraz ocena,
co w miejscach pracy może stwarzać zagrożenie dla pracowników. Dzięki
zastosowaniu oceny ryzyka można ocenić, czy wprowadzone środki ograniczające bądź wykluczające zagrożenie są wystarczające oraz sprecyzować, co
jeszcze trzeba zrobić, aby tak było.
Dzięki ocenie ryzyka prawdopodobieństwo, iż pracownik podczas pracy
ulegnie jakiemuś wypadkowi bądź zachoruje wskutek wykonywanej pracy, jest możliwie niskie. Wpływa to korzystnie na przedsiębiorstwo, gdyż
wszelakie wypadki przy pracy mają zły wpływ na pracowników. Sytuacje
niebezpieczne mogą powodować u pracowników stres, zmniejszenie wydajności pracy a także ponoszenie zwiększonych kosztów, np. poprzez wzrost
składki ubezpieczeniowej.
W ocenie ryzyka bardzo ważne jest, aby w odpowiedni sposób określić, jak
poważne zagrożenia pojawiają się w miejscu pracy, a także, czy wprowadzone
działania zapobiegawcze są należyte i wystarczające. Każdy pracodawca ma
obowiązek przeprowadzić ocenę ryzyka. Służy to zachowaniu bezpieczeństwa
oraz zdrowia pracowników w ich miejscach pracy. Natomiast wprowadzenie
stałej oceny ryzyka może prowadzić do powstania w organizacji bezpiecznych
warunków pracy i możliwości kontroli stanu zagrożeń.
Ocena ryzyka umożliwia w dużym stopniu ochronę zdrowia i życia ludzi
oraz pozwala na ograniczenie wielu problemów związanych z wypadkami
przy pracy: pracownicy i pracodawcy są mniej zestresowani, uniknięcie
strat ekonomicznych. W łatwy i efektywny sposób pozwala na identyfikację
zagrożeń występujących w miejscach pracy, ocenę, jakie mogą być skutki
dla bezpieczeństwa oraz wprowadzenie działań zaradczych [9].
Ocena ryzyka powinna obejmować:
• czynności ( w tym narzędzia, które są używane);
• niebezpieczeństwa;
• urazy, które mogą wystąpić w związku z ryzykiem;
• poziom ryzyka;
• środki niezbędne do podjęcia, aby tak zmniejszyć ryzyko do stanu możliwego
do zaakceptowania [10].
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Na stanowiskach pracy, gdzie mogą występować atmosfery wybuchowe,
każdy pracodawca powinien zapewnić przynajmniej raz w roku ocenę ryzyka, z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach oraz
zastosowaniem środków ochrony. Sporządzona ocena ryzyka w szczególnym
stopniu powinna dotyczyć:
• prawdopodobieństwa wystąpienia atmosfery gazowej oraz długości jej
trwania;
• prawdopodobieństwa występowania oraz inicjacji zapłonu;
• wszystkich działań związanych z wykonywana pracą oraz ich wzajemnego
oddziaływania;
• wielkości możliwych skutków wybuchu [11].
4. Edukacja osób pracujących w strefach gazowo-niebezpiecznych

Edukacja ma ogromny wpływ na zachowanie bezpieczeństwa, co prowadzi
do ograniczania liczby wypadków oraz zagrożeń podczas wykonywania
pracy. Ważne jest, aby w każdym pracowniku wypracować poczucie odpowiedzialności nie tylko za swoje życie, ale także za zdrowie i życie ludzi
wokół oraz uzmysłowić, że w rzeczywistości każdy ma wpływ na stan bezpieczeństwa.
Spełniająca warunki skutecznego procesu nauczania edukacja daje nadzieję na zachowanie bezpieczeństwa. W procesie szkolenia pracowników
istotne znaczenie ma doświadczenie prowadzącego. Szkolenia powinny dawać okazję do wymiany wiadomości oraz umiejętności. Stwarza to możliwość
uczenia się od siebie nawzajem, a co za tym idzie korzystania z doświadczenia
innych osób. Podczas szkoleń należy pamiętać o sprzyjającej atmosferze,
czyli takiej, gdy uczestnicy czują się bezpiecznie, są akceptowani przez resztę,
nie obawiają się krytyki ze strony innych uczestników bądź prowadzącego.
Jedynie poprzez klimat akceptacji oraz życzliwości możliwe jest rozważanie
nad złymi nawykami i doświadczeniami, co może spowodować u słuchaczy
chęć do zmian.
Obecny postęp cywilizacyjny, gdzie niemal w każdej dziedzinie życia
następuje rozwój, człowiek staje się coraz bardziej zagrożony. Jedynie poprzez
edukację polegającą na popularyzacji zagadnień dotyczących bezpieczeństwa
oraz wzbudzaniu refleksji nad kształtowaniem kultury pracy, można ograniczyć te zagrożenia. Dlatego też wiele przedsiębiorstw propaguje bezpieczną
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pracę, prowadząc szkolenia oraz szeroko rozumiane akcje i kampanie na
temat bezpieczeństwa [12].
Również każda osoba wykonująca jakąś pracę na terenie obszarów gazowo-niebezpiecznych powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje. Również osoby
nadzorujące takie prace muszą mieć stosowne kompetencje. Ważne jest także posiadanie dokumentów potwierdzających zakres i przebieg przebytych
szkoleń [1].
W wielu przedsiębiorstwach istnieją specjalnie powołane drużyny, które
zajmują się ochroną oraz podjęciem działań w przypadku niebezpieczeństwa
w strefach gazowo-niebezpiecznych.
Przykładem może być huta Arcelor Mittal, gdzie działa Ochotnicza Drużyna Ratownictwa Gazowego (ODRG). Za jej prawidłowe działanie w komórce organizacyjnej ponosi odpowiedzialność pisemnie wyznaczony przez
kierownika komórki organizacyjnej pracownik. Osoba ta musi posiadać
świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru oraz musi mieć skończony
kurs ratownictwa gazowego kierownika ODGR.
Do zadań kierownika ODRG należy nadzór aktywności drużyny oraz
prowadzenie dokumentacji, która dotyczy jej działalności, czyli:
• rejestr członków wraz z aktualnymi zaświadczeniami o ukończeniu kursu
gazowego oraz niezbędnymi zaświadczeniami zdrowotnymi;
• wykonane zgodnie z harmonogramem książki analiz powietrza;
• książkę szkoleń kwartalnych drużyny [3].
5. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

Dla świadomego pracownika bardzo ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Pozwala to uniknąć sytuacji niebezpiecznych, a nawet awaryjnych, gdzie
niezbędne jest wprowadzenie działań dodatkowych, a także ogranicza liczbę
wypadków przy pracy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, każdy pracownik
musi być wyposażony w detektor gazów oraz mieć dostęp do sprzętu ochrony
dróg osobistych. Podczas pracy zdarzają się różne awarie, kiedy to wartość gazu
przekracza dopuszczalne normy, wtedy bardzo istotna jest szybka reakcja.
Detektory są to urządzenia, które stosuje się w celu wykrywania określonych gazów oraz ich rejestracji. Znajdują zastosowanie w przypadkach, gdy
badany sygnał nie może zostać odczytany przez zmysły człowieka. Stosowane
są również, kiedy wymagana jest bezobsługowa rejestracja sygnału. Detektory
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przetwarzają sygnał, który wykryją na formę, która jest możliwa do zaobserwowania przez człowieka. Odpowiedni monitoring gazu musi być zastosowany
przed, w trakcie oraz po zakończeniu pracy.
Detektory możemy podzielić na: osobiste i stacjonarne [13]. Detektor osobisty to urządzenie do wykrywania gazów, które każdy pracownik nosi przy
sobie. Dzięki temu, w razie wystąpienia niedopuszczalnego stężenia gazu, jest
natychmiast poinformowany przez sygnał dźwiękowy. Istnieje wiele rodzajów
detektorów osobistych. Jednym z podstawowych podziałów jest podział na
detektory jednogazowe oraz wielogazowe [1].
Stacjonarne detektory służą do wykrywania obecności gazów w powietrzu, a także do sterowania systemami lokalnych zabezpieczeń. System
może sterować takimi elementami, jak np.: sygnały alarmowe, urządzenia
wentylacyjne, zawory odcinające, wyłączniki energii w miejscach zagrożonych. Detektory te zapewniają lokalną sygnalizację [14].
Należy pamiętać, iż czas reakcji detektora nie jest natychmiastowy. Około
10‒20 sekund trwa ustalenie właściwego pomiaru. Konieczne jest, aby wziąć
to pod uwagę w lokalnych procedurach [3].
Ponadto każdy detektor, osobisty bądź stacjonarny, wymaga okresowej
kalibracji. Kalibracja jest wykonywana według ścisłych zaleceń producenta
detektora. Dokonuje się jej w celu prawidłowego działania detektora oraz,
aby nie skracać czasu jego eksploatacji. Kalibrację możemy przeprowadzić,
demontując czujnik. Jednak w tym przypadku część musi zostać odesłana do
producenta, co wydłuża czas wykonywania usługi. Szybszym, lecz nie zawsze
możliwym rozwiązaniem, jest kalibracja czujnika na obiekcie. W takim przypadku naprawa jest wykonywana na miejscu. Dzięki takiemu rozwiązaniu
detektor gazu działa bez przerwy [15].
W środowisku pracy, gdzie ludzie narażeni są na zanieczyszczenia powietrza bardzo ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Wchłaniane do
organizmu przez układ oddechowy substancje mogą powodować zagrożenie
dla zdrowia, a nawet życia. Ze względu na niekorzystne czynniki działające
na danym stanowisku pracy, ważne jest, aby stężenia poszczególnych gazów
były w odpowiedni sposób monitorowane. Pracownicy powinni być wyposażeni w sprzęt ochrony dróg oddechowych.
Sprzęt ochrony dróg oddechowych możemy podzielić na:
• oczyszczający, którego zadaniem jest oczyszczanie wdychanego powietrza;
• izolujący, który dostarcza czyste powietrze z zewnątrz miejsca pracy.
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Sprzęt oczyszczający pozwala na pozbycie się z powietrza substancji
szkodliwych poprzez filtry, pochłaniacze oraz filtropochłaniacze. Elementy
te nie mogą stanowić jedynej ochrony dróg oddechowych, dlatego stosuje
się dodatkowo m.in. maski, półmaski.
Sprzęt pochłaniający zawiera część twarzową oraz pochłaniacz (rys. 3).
Znajduje zastosowanie w miejscach, gdzie występuje zagrożenie zatrucia się
substancjami chemicznymi, takimi jak gazy i opary [16].

Rys. 3. Pochłaniacz z maską
Źródło: [17]

Do grupy sprzętu izolującego zalicza się wiele typów i odmian odpowiadających różnym potrzebom stanowisk pracy, na których warunki pracy
wymuszają używanie tego typu zabezpieczeń. Liczba dostępnych rozwiązań sprzętu izolującego stanowi potwierdzenie potrzeby dążenia do udoskonalania tych ochron, zwłaszcza pod względem poprawy komfortu ich
użytkowania.
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Wspólną cechą dla sprzętu izolującego jest zapewnienie ciągłego dopływu
powietrza, które nadaje się do oddychania. Ważne jest określenie wymagań
dla powietrza oddechowego, tak aby gwarantowało bezpieczeństwo dla
użytkowników. Powinno ono spełniać trzy zasadnicze warunki:
• zawierać minimalną ilość zanieczyszczeń, bezwzględnie w stężeniu poniżej określonych normatywów higienicznych oraz nie powinno zawierać
zanieczyszczeń powodujących dyskomfort podczas użytkowania;
• nie powinno reagować z zanieczyszczeniami środowiska zewnętrznego,
które mogą, nawet w niewielkich ilościach wnikać w strefę oddechową
użytkownika sprzętu;
• nie powinno wpływać negatywnie na poprawne funkcjonowanie sprzętu
izolującego [18].
Przykładem sprzętu izolującego jest aparat powietrzny butlowy, zakładany na barki za pomocą pasów naramiennych. Sprzęt ten składa się z butli,
węża, maski, automatu oddechowego (rys. 4).

Rys. 4. Aparat powietrzny oddechowy
Źródło: [19]
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6. Wystąpienie sytuacji awaryjnej

Podczas wykonywania prac, gdzie mogą występować gazy niebezpieczne,
należy zachować szczególną ostrożność. W takich miejscach konieczne jest
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także wytycznych
dotyczących wykonywania poszczególnych zadań.
Zdarzają się jednak sytuacje wyjątkowe, w których nie wystarczy postępować standardowo, lecz trzeba wdrożyć dodatkowe czynności. W przypadku, kiedy podczas pracy zaczyna ulatniać się gaz, pracownicy powinni
postępować według planu reagowania w sytuacjach awaryjnych. Taki plan
powinien znajdować się we wszystkich miejscach pracy, gdzie istnieje zagrożenie spowodowane gazami niebezpiecznymi. Wskazane jest, aby zawierał
on informację o tym, które obszary zakładu pracy, a także miejsca poza nim
mogą być narażone na działanie gazu. W planie reagowania muszą znajdować
się dane dotyczące przeprowadzania inspekcji po awarii oraz miejsca, gdzie
znajduje się potrzebny sprzęt ratowniczy.
W momencie, gdy występuje awaria ważne jest, aby postępować zgodnie
z procedurą awaryjną. Procedura ta ma na celu sprecyzowanie zasad oraz
postępowania w zakresie:
• komunikowania o awariach bądź potencjalnych awariach;
• określenia zagrożeń oraz miejsc potencjalnych awarii;
• oceny ryzyka;
• odpowiedniego reagowania na awarie.
Głównym celem procedury awaryjnej jest ustalenie etapów postępowania
w przypadku wystąpienia awarii. Odpowiednie czynności powinny możliwie
w największym stopniu zniwelować skutki awarii, zarówno na zakład pracy
i pracowników, jak i na środowisko [3].
Wnioski

W obszarach, gdzie występują strefy gazowo-niebezpieczne wszystkie prace
muszą być wykonywane według zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy pracownik musi posiadać wiedzę o miejscach szczególnie zagrożonych,
gdzie powinien zachować wzmożoną ostrożność. Pracownicy muszą być
wyposażeni w detektory gazów, które informują o niewłaściwym stężeniu
gazu oraz mieć dostęp do sprzętu ochrony osobistej.
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Bardzo istotne jest, aby każdy pracownik przeszedł odpowiednie szkolenia, tak, aby poznał sposób oraz specyfikację wykonywanych prac. Duże
znaczenie ma także wiedza na temat postępowania w sytuacjach awaryjnych
oraz, co robić w razie wypadku przy pracy.
Odpowiednio przeszkoleni pracownicy to ważny element w funkcjonowaniu zakładów pracy. Właściwa edukacja pozwala na redukcję wypadków
przy pracy, co chroni zdrowie oraz życie ludzi. W związku z tym, edukacja
pracowników daje szansę na efektywną walkę z narastającą falą wypadków,
zagrożeń oraz niską kulturą bezpieczeństwa.
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Analiza stanu wiedzy z zakresu ochrony
przeciwpożarowej wśród studentów
różnych kierunków
Abstrakt

Posiadanie odpowiedniej, nawet podstawowej wiedzy z zakresu ochrony pożarowej, pozwala uniknąć wielu niebezpieczeństw, a także uchronić siebie i najbliższe
otoczenie przed utratą zdrowia i życia. Między innymi z tego powodu każdy student
uczelni wyższej przechodzi szkolenie BHP. Podobnie jest w miejscu pracy, gdzie
pracownik jest zobowiązany do odbycia szkolenia wstępnego czy stanowiskowego,
w czasie którego poznaje zagadnienia związane m.in. z ochrony przeciwpożarowej.
Oprócz zdobywania wiedzy w trakcie edukacji na każdym szczeblu, na zakres wiadomości wpływają również kampanie społeczne o zasięgu krajowym lub lokalnym.
W celu zbadania poziomu wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej przeprowadzono badania ankietowe wśród 202 studentów różnych kierunków studiów
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, w tym studentów kierunku inżynieria
bezpieczeństwa. Uzyskane wyniki wskazują, że studenci ci posiadają podstawową
wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej, niezależnie od kierunku studiów.
Wyniki uzyskane przez studentów inżynierii bezpieczeństwa cechowały się większą
liczbą bezbłędnych arkuszy oraz większą liczbą poprawnych odpowiedzi na pytania
z grupy pytań, które poruszały tematykę rozszerzoną.
Przeprowadzone badania wskazują na odpowiedni sposób organizacji kształcenia
w zakresie ochrony przeciwpożarowej wśród studentów.
Słowa kluczowe: ochrona przeciwpożarowa, wiedza, szkolenie
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The Analysis of the Level of Fire Protection
Knowledge among the Students
of Different Faculties
Abstract

Acquiring valid, even basic knowledge of fire protection , allows us to avoid many
dangers and prevent us and our environment from getting hurt or even getting
killed. That is why, every single student is being taught about OHS. The same thing
happens at work, where an employee is supposed to undergo a training and during
the training , a fire protection is always being mentioned. Not only the knowledge
people get at school or work increases our information of that problem, but also
some local and national social campaigns can arise our awareness.
To check the knowledge of fire protection, there was a research made. The questionnaire was taken among 202 students of different faculties in the Jan Dlugosz
University in Czestochowa, including students from Safety Engineering . Results
show that the students from all faculties have the basic knowledge of fire protection.
However Safety Engineering students had more faultless questionnaire and they
had more correct answers covering advanced fields. Our research shows, that the
way of teaching students in terms of fire protection seems to be correct.
Keywords: fire protection, knowledge, training

Wstęp

Znajomość zasad ochrony przeciwpożarowej jest niezwykle ważna zarówno
w aspekcie społecznym, jak i indywidualnym. Zgodnie z dostępnymi danymi statystycznymi [1] Państwowa Straż Pożarna interweniowała w 2015 r.,
w związku z zagrożeniem pożarowym, 184 817 razy. W pożarach tych zginęło 512 osób, a ranne zostały 4 984 osoby. Najwięcej zdarzeń odnotowano
w województwach: mazowieckim, dolnośląskim i śląskim. Każdy z tych
przypadków wiąże się olbrzymią ludzką tragedią, której w wielu przypadkach
można było uniknąć, stosując się do obowiązujących przepisów ppoż. Do
największej liczby pożarów dochodziło w obiektach mieszkalnych, a w szczególności w domach jedno i wielorodzinnych. Najczęstszą przyczyną pożarów
były kolejno: podpalenia, nieostrożność osób dorosłych i nieletnich przy
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posługiwaniu się ogniem otwartym, nieprawidłowa eksploatacja urządzeń
grzewczych na paliwo stałe, wadliwa instalacja elektryczna.
Tabela1. Pożary wg wielkości w rozbiciu na województwa w 2015 r.

Podział administracyjny

Razem

Pożar
mały

Pożar
średni

Pożar
duży

Pożar
bardzo duży

Polska

184 817

172 769

11 276

662

110

Dolnośląskie

22 812

21 473

1221

109

9

Kujawsko-Pomorskie

8003

7552

403

40

8

Lubelskie

11 151

9915

1202

32

2

Lubuskie

6568

6194

334

35

5

Łódzkie

11 424

10653

718

44

9

Małopolskie

12 277

11 514

735

25

3

Mazowieckie

28 192

26 378

1744

56

14

Opolskie

5164

4764

356

40

4

Podkarpackie

9219

8301

890

22

6

Podlaskie

4843

4419

390

28

6

Pomorskie

8081

7724

321

32

4

Śląskie

21 407

20 425

931

45

6

Świętokrzyskie

7914

7199

705

7

3

Warmińsko-Mazurskie

7156

6707

398

40

11

Wielkopolskie

11 544

10 884

588

58

14

Zachodniopomorskie

9062

8667

339

50

6

Źródło: [1]

Kluczową w eliminowaniu liczby i ciężkości ich następstw wydaje się rola
edukacji. Zdobywanie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej rozpoczyna się już na poziomie przedszkolnym, gdy w przedszkolach organizowane są spotkania z służbami ratowniczymi działającymi na terenie Polski. Jednym z takich proponowanych spotkań jest spotkanie ze strażakiem.
Głównym celem takich prelekcji jest zwrócenie uwagi, jak groźny może
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być ogień oraz zapoznanie dziecka z numerem alarmowym 998, by w razie
wystąpienia zagrożenia potrafiło prawidłowo podać dyżurnemu chociażby
adres swojego zamieszkania.
Na kolejnych etapach obowiązkowej edukacji w szkołach gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych prowadzony jest przedmiot „Edukacja dla bezpieczeństwa” w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo. Obejmuje on
zakresem nauczania szeroką pojętą obronę cywilną, metody ochrony przed
zagrożeniami i przygotowanie do postępowania w razie katastrof. Nauka
przewiduje także szkolenie z udzielania pierwszej pomocy.
Ochrona przeciwpożarowa, która też znajduje się w programie nauczania
tego przedmiotu, zawarta jest w tematach takich, jak: indywidualne środki
ochrony ludności, zbiorowe środki ochrony ludności, ewakuacja z budynku,
alarmowanie i ostrzeganie o zagrożeniach, katastrofy budowlane i pożary.
Program nauczania przewiduje, z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
że uczeń, który ukończy ten przedmiot z oceną pozytywną, będzie posiadał
wiedzę na temat zagrożeń jakie niesie za sobą pożar. Potrafi zaalarmować
otoczenie, a także wezwać odpowiednie służby ratownicze. Zna zagrożenia
pożarowe w domu i w najbliższej okolicy jego zamieszkania. Potrafi obsłużyć
podstawowy sprzęt gaśniczy oraz rozpoznać znaki ochrony przeciwpożarowej. Zna zasady postępowania przy gaszeniu otwartego ognia, jak i odzieży
palącej się na człowieku. Oprócz tego posiada niezbędną wiedzę z zakresu
ewakuacji (znaki drogi ewakuacyjnej, zasady ewakuowania się itp.) [2].
Również na poziomie szkolnictwa wyższego student, przed rozpoczęciem nauki, ma obowiązek wziąć udział w szkoleniu BHP. Podczas, którego
zapoznawany jest m.in. z: czynnikami środowiska oddziałującymi w procesie
dydaktycznym (temperatura, wilgotność, oświetlenie itp.), czynnikami psychofizycznymi (stres, zmęczenie), sposobami ochrony przed zagrożeniami,
jakie mogą powodować te czynniki, ryzykiem związanym z wykonywaniem
czynności dydaktycznych, prawidłowym poruszaniem się po terenie uczelni,
postępowaniem w razie wystąpienia zagrożenia pożarowego (drogi ewakuacyjne), sposobami udzielania pierwszej pomocy, praktycznym wykorzystaniem
nabytej wiedzy i poznanych umiejętności z zakresu bezpiecznego studiowania.
Student po odbyciu szkolenia BHP powinien w ramach ochrony przeciwpożarowej posiadać wiedzę na temat zagrożeń pożarowych występujących
na uczelni, środków gaśniczych, w których posiadaniu jest uczelnia, a także
znać ich obsługę. Student powinien wiedzieć, jak postępować w przypadku
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pożaru na uczelni. Powinien znać znaki ochrony przeciwpożarowej i znaki
drogi ewakuacyjnej. Szczególnie duży nacisk kładzie się na zagrożenia związane z zajęciami realizowanymi na wybranym kierunku studiów.
Również po podjęciu pracy, każdy nowozatrudniony uczestniczy w szkoleniu wstępnym lub stanowiskowym, w którym również poruszane są zagadnienia z zakresu ochrony ppoż.
1. Stan wiedzy studentów z zakresu ochrony ppoż.
1.1. Ogólna analiza stanu wiedzy studentów

W celu zbadania poziomu wiedzy z zakresu ochrony ppoż. przeprowadzono
badania ankietowe wśród 202 studentów różnych kierunków studiów realizowanych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Najliczniejszą grupę
ankietowanych stanowili studenci kierunku inżynierii bezpieczeństwa – 53
osoby, następnie – pedagogiki 51, administracji – 22, zarządzania – 16,
filologii angielskiej – 13, wychowania fizycznego – 7, po 5 osób z: biotechnologii, matematyki, informatyki, grafiki, politologii, filologii germańskiej,
fizjoterapii, bezpieczeństwa narodowego. Ankieta badała wiedzę podstawową
i rozszerzoną z zakresu ochrony ppoż. oraz podstawową wiedzę z zakresu
pomocy przedmedycznej.
Tabela 2. Liczba błędnych odpowiedzi we wszystkich ankietach

Liczba osób

Liczba błędów

23

0

43

1

32

2

39

3

34

4

31

więcej niż 4

Źródło: opracowanie własne

Jedynie 23 kwestionariusze zostały wypełnione bezbłędnie, w 43 wystąpił
jeden błąd, w pozostałych przypadkach liczba ankiet z nieprawidłowymi
odpowiedziami oscylowała w granicach 31–39.
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Rys. 1. Porównanie wyników uzyskanych wśród studentów inżynierii bezpieczeństwa z wynikami studentów z innych kierunków
Źródło: opracowanie własne

W przypadku inżynierii bezpieczeństwa największą grupę ankiet tworzyły te, pozbawione błędów (37,7%) oraz posiadające jeden błąd (35,8%).
W przypadku pozostałych kierunków sytuacja była odwrotna i te dwa rodzaje stanowiły najmniejszą grupę – bezbłędne ankiety to 2%, z jednym
błędem to 16%. Ankiety posiadające dwa, trzy i cztery błędy pojawiały się
znacznie częściej na innych kierunkach niż inżynieria bezpieczeństwa. Ankiety z liczbą błędów większą niż cztery były drugą najliczniejsza grupą
w przypadku pozostałych kierunków. Za taki wynik odpowiadają przede
wszystkim przedmioty, które są realizowane na inżynierii bezpieczeństwa,
np. bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych, ochrona przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa czy techniczne systemy zabezpieczeń.
Trudno wskazać jednoznacznie, który z najliczniej reprezentowanych
kierunków uzyskał najlepsze wyniki. Jedynie troje studentów pedagogiki
(6%) wypełniło ankietę bezbłędnie, ale jednocześnie najwięcej przedstawicieli
tego kierunku miało więcej niż 4 błędy (19%). Studenci kierunku zarządzanie
nie zrobili więcej niż 4 błędy ani razu, ale odsetek 3 i 4 błędów jest najwyższy.
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Odwrotnie jest w przypadku studentów administracji, gdzie odsetek 3 i 4
błędów jest najmniejszy.

Rys. 2. Porównanie uzyskanych wyników wśród studentów pedagogiki, administracji i zarządzania
Źródło: opracowanie własne

Rys. 3. Wyniki osiągnięte przez studentów innych kierunków niż inżynieria bezpieczeństwa, pedagogika, administracja i zarządzanie
Źródło: opracowanie własne
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Rozpatrując wyniki studentów bardziej zróżnicowanych pod względem
studiowanego kierunku (z wyłączeniem omawianych wcześniej), okazuje się,
że ankiety z 3 błędami i więcej niż czterema błędami stanowią grupę największą, a te bezbłędne i posiadające 1 i 2 błędy stanowią grupę najmniejszą.
1.2. Szczegółowa analiza wyników badań

W ramach badań zadano studentom 14 pytań jednokrotnego wyboru. Szczegółowe wyniki przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 2. Wyniki badań ankietowych

Pytanie

Poprawne odpowiedzi [%]
IB

P

A

Z

Pozostali

Całość

Lp.

1

2

3

4

5

6

7

1.

Które z wymienionych
działań należy podjąć
w pierwszej kolejności po
wystąpieniu pożaru?

68

59

62

58

61

62

2.

Jaka jest najczęstsza
przyczyna zgonów
zaistniałych w wyniku
pożaru?

87

78

73

72

74

77

3.

Zaznacz nr alarmowy
straży pożarnej

98

93

90

90

89

92

4.

Jaka powinna być
maksymalna odległość
do sprzętu gaśniczego
z dowolnego punktu
w budynku?

75

27

25

28

26

40

Analiza stanu wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej…

49

cd. Tabeli 2.

Pytanie

Poprawne odpowiedzi [%]
IB

P

A

Z

Pozostali

Całość

Lp.

1

2

3

4

5

6

7

5.

Jaka jest najmniejsza
ilość środka w gaśnicy,
będącej na obowiązkowym
wyposażeniu samochodu
osobowego?

85

67

61

70

69

72

6.

Czy posiadasz w miejscu
zamieszkania urządzenia
i środki ochrony
przeciwpożarowej, takie
jak np. gaśnice, czujki
dymu, czujki czadu?

43

41

42

39

35

40

7.

Jaki jest najmniejszy,
Twoim zdaniem,
koszt czujki czadu do
wykorzystania w domu/
mieszkaniu?

60

45

41

39

44

46

8.

Jakich działań wymaga
poszkodowany
z oparzeniami?

92

85

80

79

83

84

9.

Jaki są objawy wstrząsu
termicznego?

79

73

71

75

74

74

10.

Co należy podać
poszkodowanemu
zatrutemu gazami
pożarowymi?

89

75

73

70

76

79

11.

W jaki sposób należy
gasić palący się olej
w warunkach domowych
(np. na patelni)?

98

95

96

94

93

96

50

Joanna Świątek-Prokop, Mateusz Płonka

cd. Tabeli 2

Pytanie

Poprawne odpowiedzi [%]
IB

P

A

Z

Pozostali

Całość

Lp.

1

2

3

4

5

6

7

12.

Czy oprócz
obowiązkowego szkolenia
BHP na uczelni, brałeś/
brałaś udział w innym
szkoleniu BHP w innym
miejscu (praca, kurs,
praktyki)?

70

53

52

48

50

54

13.

Czy w ciągu ostatniego
roku zetknąłeś się/
zetknęłaś się z programem
telewizyjnym, którego
tematem była ochrona
przeciwpożarowa?

21

15

16

19

18

18

* IB – inżynieria bezpieczeństwa, P – pedagogika, A – administracja, Z – zarządzanie,
Pozostali – ankietowani spoza wcześniej wymienionych kierunków, Całość – wynik
odnoszący się do całkowitej liczby ankietowanych.

Zarówno w przypadku studentów inżynierii bezpieczeństwa, jak i pozostałych kierunków, poprawne odpowiedzi na pytanie numer 1 stanowią
odpowiednio 68% i 60%. Błędne odpowiedzi, nie muszą być spowodowane
brakiem wiedzy, że najpierw należy zaalarmować najbliższe otoczenie, tylko
przekonaniem, że wezwanie straży pożarnej jest bezwarunkowym obowiązkiem. Powszechne posiadanie telefonów komórkowych także może być
powodem wybierania błędnej odpowiedzi, ponieważ dzięki nim, w odpowiednich warunkach, jest możliwe równoczesne wezwanie straży pożarnej,
jak i ostrzeżenie najbliższego otoczenia. Wynik 68% w przypadku studentów
inżynierii bezpieczeństwa wydaje się być wynikiem stosunkowo niskim.
Zgodnie z dostępnymi danymi [1, 3, 4], najwięcej osób ginie w trakcie
pożaru nie z powodu poparzenia, a z powodu zaczadzenia. Świadomość
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społeczna, że pożar to nie tylko ogień i płomienie, ale także dym i gazy jest
co raz większa. Obecna w mediach od kilku lat kampania społeczna „Nie
dla czadu” również ma swój udział w kształtowaniu wiedzy o pożarach,
co odzwierciedliło się w odpowiedziach ankietowanych. 87% studentów
inżynierii bezpieczeństwa i 74% studentów innych kierunków wykazało się
wiedzą w tym zakresie.
Zgodnie z oczekiwaniami studenci w większości przypadków znają nr
telefonu alarmowego Straży Pożarnej – jest to jedna z podstawowych wiadomości przekazywanych już na etapie przedszkolnym, chociaż dziwić może
fakt, że odpowiedź to nie uzyskała 100% poprawności.
W pytaniu nr 4 wymagającym posiadania bardziej zaawansowanej wiedzy, zaobserwowano znaczące różnice pomiędzy studentami inżynierii bezpieczeństwa a studentami z pozostałych kierunków.

Rys. 4. Procentowy udział odpowiedzi poprawnych i błędnych na pytanie nr 4
Źródło: opracowanie własne

Przy czym nie stwierdzono znaczących odchyleń w liczbie odpowiedzi
poprawnych i niepoprawnych pomiędzy studentami spoza inżynierii bezpieczeństwa. Studenci ci, nie znając obowiązujących przepisów [5, 6], dość
intuicyjnie wybierali najmniejsze z proponowanych odległości.
Pytanie nr 5, dotyczyło minimalnej ilości środka gaśniczego w gaśnicy
samochodowej.
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Rys. 5. Procentowy udział odpowiedzi poprawnych i błędnych na pytanie nr 5
Źródło: opracowanie własne

Posiadanie samochodu wiąże się z wyposażeniem go w gaśnicę. Gaśnica
o pojemności 1 kg wystarczy, by ugasić np. płonącą instalację elektryczną
w samochodzie, która w konsekwencji może prowadzić do pożaru całego
samochodu. Zaleca się jednak używanie gaśnic 2 kg, by wystarczyły na dłuższy czas gaszenia. Wiedza związana z wymaganiami dotyczącymi gaśnic jest
przekazywana na każdym kursie prawa jazdy, stąd stosunkowo duży odsetek
prawidłowych odpowiedzi.
Zbadano również, czy ankietowani posiadają w swoich domach środki
ochrony ppoż. Takie, jak: gaśnice, czujki dymu czy czadu. 40% badanych odpowiedziało twierdząco, przy czym nie miał tu znaczenia studiowany kierunek.
Ankietowani, w większości przypadków, wypowiadali się o swoich domach
rodzinnych, w których nie są osobami decyzyjnymi, a ponadto pochodzą
głównie z Częstochowy lub okolic, gdzie dochód na jednego mieszkańca nie
jest wysoki. Uzupełniająco zapytano, jak ankietowani szacują koszt najtańszej
czujki czadu dostępnej na rynku. 46% ankietowanych prawidłowo wytypowało
przedział cenowy (50–100 zł), pozostałe 54% sugerowało wyższy zakres cenowy.
Ze względu na utrzymującą się na wysokim poziomie liczbę zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, wydaje się celowym uświadamianie społeczeństwa,
a w tym również studentów, o znaczeniu i kosztach instalacji czujek czadu.
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Rys. 6. Ocena szacunkowego kosztu czujki czadu
Źródło: opracowanie własne

Rys. 7. Liczba zdarzeń związanych z tlenkiem węgla
Źródło: [7]

Kolejne trzy zadane pytania dotyczyły pomocy przedmedycznej. Na
pytanie dotyczące postępowania z oparzeniami prawidłowo odpowiedziało
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84% ze wszystkich ankietowanych, przy czym w grupie studentów inżynierii
bezpieczeństwa było to 92% a wśród pozostałej grupy badanych 81%. Uzyskane wyniki potwierdzają, że studenci wiedzą, jak postępować w przypadku
poparzenia, co ze względu na częstość takich zdarzeń, nie jest zaskakujące.
Rozpoznanie objawów u poszkodowanego znajdującego się we wstrząsie
termicznym może znacznie przyspieszyć proces ratunkowy, a także ułatwić
pracę służbom ratowniczym. Prawidłowo zidentyfikowało objawy wstrząsu
termicznego 74% spośród wszystkich ankietowanych. Również tutaj odsetek
poprawnych odpowiedzi był wyższy dla studentów inżynierii bezpieczeństwa
w porównaniu do studentów innych kierunków – odpowiednio 79% i 72%,
chociaż różnice te są niewielkie.
Ostatnie z pytań z zakresu ochrony zdrowia, dotyczyło postępowania
przy zatruciu gazami wydzielającymi się podczas pożaru. Podanie tlenu
poszkodowanemu, który zatruł się gazami pożarowymi jest pierwszą czynnością, jaką powinno się wykonać się zaraz po przeniesieniu go w bezpieczne
miejsce. Z reguły zajmują się tym już służby ratownicze, ale coraz częściej
można spotkać w miejscach publicznych, takich jak np. lotniska, szpitale,
szkoły, przenośne butle z tlenem do doraźnego użycia. Odsetek prawidłowych odpowiedzi, również tutaj, był wysoki – 89% dla studentów inżynierii
bezpieczeństwa i 75% dla pozostałej grupy.
W ramach badań sprawdzono wiedzę na temat gaszenia palącego się oleju,
wiedzę, która jest potrzebna każdemu, gdyż z takim zdarzeniem można się
spotkać w życiu codziennym. Uzyskano satysfakcjonujący wynik – 96%
ankietowanych odpowiedziało poprawnie, że odcięcie dopływu tlenu spowoduje zgaszenia płomienia, przy czym można to uzyskać np. przez użycie
pokrywki czy innego szczelnego przedmiotu.
Chcąc zbadać czy, ankietowani uczestniczyli w innych szkoleniach niż te
przewidziane w ścieżce edukacyjnej do poziomu szkoły wyższej, w ankiecie
zamieszczono pytanie nr 12: Czy oprócz obowiązkowego szkolenia BHP
na uczelni, brałeś/brałaś udział w innym szkoleniu BHP w innym miejscu
(praca, kurs, praktyki)?
Ponad połowa badanych potwierdziła swój udział w szkoleniach BHP
przeprowadzanych poza uczelnią. W ramach tych szkoleń poruszane były
również zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, co musiało wpłynąć na uzyskane wyniki.
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Rys. 8. Odsetek studentów biorących udział w dodatkowych szkoleniach BHP poza
uczelnią
Źródło: opracowanie własne

Ostatnie pytanie dotyczyło źródeł wiedzy dodatkowej z badanego obszaru. Telewizja jako medium ogólnie dostępne może pełnić znaczącą rolę
w edukacji społeczeństwa. Uzyskane wyniki wskazują jednak na to, że nie
jest to wykorzystana forma. 82% ankietowanych odpowiedziało przecząco
na pytanie, czy w ciągu ostatniego roku zetknęło się z programem w telewizji
promującym wiedzę z zakresu ochrony ppoż. Nie oznacza to oczywiście,
że takich programów nie było, ale fakt, że nie zostały one zapamiętane
lub wybrane spośród bogatej oferty telewizyjnej świadczy o konieczności
uatrakcyjnienia formy przekazu.
Wnioski

Analiza wyników badań przeprowadzonych wśród studentów Akademii
im. Jana Długosza w Częstochowie z zakresu ochrony przeciwpożarowej
wykazała, że studenci posiadają podstawową wiedzę z tego zakresu, niezależnie od studiowanego kierunku. Elementarne wiadomości, takie jak numer
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alarmowy straży pożarnej, obowiązki podczas wystąpienia zagrożenia czy
pierwsza pomoc nie są im obce. 48% spośród wszystkich ankietowanych
znalazło się w grupie, która popełniła maksymalnie dwa błędy. Bardziej
rozbudowaną wiedzę, ze względu na obszar nauki, jaki poruszany jest na
tym kierunku studiów, posiadają studenci inżynierii bezpieczeństwa. W tej
grupie 83% badanych udzieliło maksymalnie dwóch błędnych odpowiedzi,
a 38% nie popełniło żadnego błędu.
W trakcie badań, nie znaleziono wyraźnej zależności pomiędzy poziomem wiedzy z zakresu ochrony ppoż. a wybranym kierunkiem studiów, za
wyjątkiem inżynierii bezpieczeństwa. Wyniki rozkładały się równomiernie
pomiędzy badanymi grupami, nie wyróżniając żadnej z nich.
Niepokoi fakt, że tylko co piąty badany zetknął się i zapamiętał jakikolwiek
program telewizyjny zawierający treści związane z ochroną ppoż. Świadczy
to o małym zaangażowaniu mediów w szerzenie wiedzy w tym zakresie, oraz
sugeruje, że wybrana forma jest mało atrakcyjna.
Wiedza z zakresu ochrony przeciwpożarowej w dobie postępu technologicznego jest wiedzą niezbędną a świadomość zagrożeń, które wynikają z jej
braku mogą być kluczowe podczas ratowania życia lub zdrowia. Pomimo
że w szkołach jest prowadzony przedmiot „Edukacja dla bezpieczeństwa”,
a na uczelniach wyższych każdy student zobowiązany jest do odbycia szkolenia BHP analiza wyników badania, wykazała, że w niektórych obszarach,
pomimo ogólnie zadowalających wyników, wiedza ta nie jest wystarczająca
i należy zastanowić się w jaki sposób skutecznie dotrzeć z nią do jeszcze
szerszego grona odbiorców.
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Aspekty BHP podczas szkoleń z zakresu ratownictwa
chemiczno-ekologicznego
Abstrakt

W artykule podjęto zagadnienie organizacji i prowadzenia zajęć praktycznych podczas szkoleń z zakresu ratownictwa chemicznego organizowanych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Realizacja programów szkolenia i przeprowadzenie określonych zajęć praktycznych wymaga od prowadzącego nie tylko przestrzegania ogólnych
zasad BHP, lecz również właściwego przygotowania stanowisk ćwiczeń i pokazów oraz
nadzoru nad bezpiecznym posługiwaniem się sprzętem. Pozwala to na wykształtowanie
właściwych umiejętności i nawyków wśród słuchaczy kursów specjalistycznych pożądanych podczas realizacji działań ratownictwa chemicznego i ekologicznego.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo i higiena pracy, ratownictwo, Państwowa Straż Pożarna

Occupational Health and Safety Aspects in Chemical
and Ecological Rescue Trainings
Abstract

The paper presents the issues of the organization and practical classes conduction in chemical trainings organized for firefighters by the State Fire Service. The
implementation of training curriculum and organization of certain practical classes
requires from the teacher not only the observation of the general OHS rules but also
the proper preparation of training stands as well as the supervising the safe usage
of the equipment. This enables the education of the right skills and habits among
the students of specialist trainings that are found to be necessary in chemical and
ecological rescue operations.
Keywords: Occupational Heath and Safety, rescue, National Fire Service
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Wstęp

Czynniki zagrażające bezpieczeństwu strażaków nie ograniczają się tylko
do tych, które powstają w warunkach pożarowych. Zagadnienia związane
ze szkoleniem strażaków Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego są tematem interdyscyplinarnym, które
oprócz samego zagadnienia bezpieczeństwa, dotyczą także innych zagadnień.
Dotyczą one przede wszystkim aktualnych uregulowań podczas szkolenia
strażaków, metodyki kształcenia i doskonalenia zawodowego, a także prac
w pomieszczeniach specjalistycznych laboratoriów chemicznych. Stanowiska
laboratoryjne w takich pomieszczeniach powinny być tak zorganizowane, by
zapewniały bezpieczne przeprowadzenie czynności badawczych i doświadczalnych. Szeroki zakres tematyczny obejmuje również zasady postępowania podczas zastosowania środków pozoracji oraz wymagań zastosowania
ochron osobistych i innego sprzętu ratowniczego, który jest wykorzystywany
podczas działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Zatem głównym
celem artykułu jest wskazanie zasad metodycznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach szkoleniowych,
opierając się na dotychczasowym doświadczeniu.
1. Organizacja i zakres szkolenia chemicznego i ekologicznego
w Państwowej Straży Pożarnej

Szkolenia realizowane są w szkołach Państwowej Straży Pożarnej (PSP)
i ośrodkach szkolenia w komendach wojewódzkich PSP [7]. Zalicza się do nich:
• szkolenie z ratownictwa chemicznego i ekologicznego realizowanego
przez KSRG w zakresie podstawowym;
• szkolenie specjalistyczne w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego;
• szkolenie specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym;
• szkolenie z zakresu montażu i demontażu zestawów do dekontaminacji
całkowitej;
• szkolenie z zakresu obsługi sprzętu będącego na wyposażeniu lekkiego
samochodu rozpoznania chemicznego;
• szkolenie specjalistycznego w zakresie transportu towarów niebezpiecznych.
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Poza wymienionymi, szkolenia w tym zakresie są realizowane podczas
zajęć w ramach programów nauczania w zawodzie strażak, technik pożarnictwa oraz inżynier pożarnictwa. Każde z wymienionych szkoleń obejmuje
efekty kształcenia teoretyczne oraz praktyczne. W przypadku trzech ostatnich szkoleń do realizacji ćwiczeń nie jest potrzebny poligon pożarniczy
lub laboratorium. Z tego względu zostaną one pominięte w dalszej części
artykułu. W tabeli 1 przedstawiono tematy zajęć praktycznych z uwzględnieniem rodzaju szkolenia oraz wymiaru godzin ćwiczeń.
Tabela 1. Zestawienie tematów zajęć praktycznych na szkoleniach
chemiczno-ekologicznych

Szkolenie

Temat

Liczba godzin
ćwiczeń

Środki ochrony indywidualnej

2

szkolenie
z ratownictwa
Urządzenia i techniki pomiarowe
chemicznego
i ekologicznego
Techniki kontrolowania emisji substancji
realizowanego przez
niebezpiecznych
KSRG
w zakresie
Działania ratownicze
podstawowym
Dekontaminacja

szkolenie
specjalistycznego
w zakresie
ratownictwa
chemicznego
i ekologicznego

1
2
2
2

Środki ochrony indywidualnej ratownika

6

Pomiary i pobór próbek

8

Techniki kontrolowania emisji substancji
niebezpiecznych

8

Techniki przemieszczania materiałów
niebezpiecznych

8

Dekontaminacja

4

Ograniczanie rozlewów olejowych

6

Elementy taktyki w działaniach ratownictwa
chemicznego i ekologicznego

6
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cd. Tabeli 1.

Szkolenie

Temat

Liczba godzin
ćwiczeń

szkolenie
specjalistycznego
w zakresie
przeciwdziałania
zagrożeniom
chemicznym,
biologicznym,
radiologicznym,
nuklearnym
i wybuchowym

Pobór i analiza próbek

6

Materiały wybuchowe

1

Urządzenia wybuchowe

1

Działania ratownicze podczas zdarzeń
o charakterze CBRNE

6

Źródło: opracowanie własne na podstawie [1, 2, 3, 5, 6]

Na postawie przeprowadzonego zestawienia można określić niezbędne
przedsięwzięcia organizacyjne, a także wymagany sprzęt do realizacji zajęć.
Wskazówki te przydatne są ponadto do określenia warunków bezpieczeństwa
dotyczących zarówno obsługi sprzętu, jak i bezpiecznej pracy słuchaczy
kursów. Powyższe zagadnienia zostały ujęte w poszczególnych programach
szkoleń [1, 2, 3].
Uczestnictwo w szkoleniach specjalistycznych odbywa się na podstawie
skierowania, w którym kierujący na szkolenie potwierdza, że słuchacz: [7]
• posiada minimalne kwalifikacje do wykonywania zawodu strażaka;
• nie posiada przeciwwskazań do pełnienia służby na stanowiskach bezpośrednio związanych z działaniami ratowniczymi;
• posiada kwalifikacje ratownika, aktualne na czas trwania szkolenia, zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie o Państwowym Ratownictwie
Medycznym;
• posiada kartę szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny
pracy lub zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy, aktualne na czas trwania szkolenia;
• posiada orzeczenie komisji lekarskiej lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające okresowe badanie lekarskie, aktualne na czas trwania szkolenia.
Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy podczas ćwiczeń regulowane
są Rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i hi-
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gieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej. W szkoleniu dotyczącym
ratownictwa chemiczno-ekologicznego, oprócz działu czwartego regulującego
wymagania bezpieczeństwa i higieny służby podczas ćwiczeń lub szkolenia,
zastosowanie znajdują także wymagania dotyczące wymagań bezpieczeństwa
i higieny służby podczas prowadzenia akcji ratowniczych w obrębie zagrożenia
substancjami chemicznymi zawarte w rozdziale piątym [8].
Ćwiczenia praktyczne oraz pokazy realizowane są w oparciu o treningowe stanowiska poligonowe oraz inne, stanowiące całościowo zajęcia terenowe. Oprócz wskazanych, dodatkowe wymagania i organizacja dotyczy
zajęć laboratoryjnych.
2. Metodyka i zagrożenia podczas zajęć terenowych

Ze względu na spodziewaną, wysoką jakość szkolenia, zajęcia praktyczne powinny być realizowane na stanowiskach poligonowych oraz z wykorzystaniem
środków pozoracji, które w sposób bezpieczny mogą odtworzyć warunki zbliżone do rzeczywistych. Nadrzędną sprawą jest bezpieczeństwo uczestników,
wobec których nie stosuje się podczas szkolenia kryterium czasowego. Zgodnie
z wymaganiami, każde stanowisko treningowe powinno posiadać instrukcję,
w której określone zostały warunki jego bezpiecznego użytkowania [10].
Ze względu na wskazane wcześniej tematy zajęć praktycznych, w prowadzeniu szkolenia realizowane są następujące czynności:
• użytkowanie sprzętu ochrony układu oddechowego i sprzętu filtrującego;
• zastosowanie ubiorów ochrony przeciwchemicznej;
• użycie narzędzi mechanicznych, pneumatycznych i hydraulicznych;
• obsługa pomp i agregatów prądotwórczych;
• wykorzystanie sprzętu pływającego;
• wykorzystanie drabin, pomostów ratowniczych;
• przenoszenie ciężkich elementów;
• wykorzystanie środków do pozoracji.
Przed przystąpieniem do zajęć, prowadzący grupę musi poinformować
o zakresie ćwiczenia, warunkach bezpieczeństwa, ustalonym sygnale ostrzeżenia o niebezpieczeństwie, co ma szczególne znaczenie w pracy w chemoodpornych ubraniach gazoszczelnych z wykorzystaniem łączności radiowej.
W celu lepszej kontroli grupy ćwiczącej w programach szkolenia wskazane jest,
aby w przypadku konieczności ciągłej kontroli prawidłowego wykonywania
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ćwiczenia, na jednego prowadzącego przypadało maksymalnie pięć osób,
natomiast podczas ćwiczeń o charakterze pokazu proponuje się maksymalnie
10 osób w grupie.
Ze względu na specyfikę powadzonych czynności (kontrolowanie wycieków, praca w ubiorach ochrony przeciwchemicznej typ I i III) oraz wyrobienie
nawyków pożądanych w rzeczywistych działaniach ratowniczych, na miejscu
ćwiczeń mogą wystąpić sytuacje związane z :
• zasłabnięciami wskutek obciążenia termicznego;
• urazami mechanicznymi;
• awarią sprzętu używanego w ćwiczeniach.
Na rys. 1 i 2 pokazano sytuacje, związane z sytuacją dysfunkcji ludzi
i sprzętu.

Rys. 1, 2. Sytuacje awaryjne podczas ćwiczeń
Źródło: opracowanie własne
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W pierwszym przypadku do zasłabnięcia mogło dojść w sytuacji zwiększonego wysiłku, sytuacji stresowej lub odwodnienia organizmu. W sytuacji
przedstawionej na rys. 2 wystąpiło uszkodzenia automatu w aparacie ochrony
układu oddechowego, który nie wykazywał wadliwego działania podczas
wcześniejszej kontroli. Możliwość powstania powyższych sytuacji sugeruje
prowadzącemu wzmożoną kontrolę i czujność przy jednoczesnym zabezpieczeniu medycznym stanowisk ćwiczebnych.
Kolejnym aspektem ćwiczeń jest wykorzystanie dostępnego sprzętu
i jego użytkowanie w pierwszej kolejności z zaleceniami producenta. Wykorzystanie do ćwiczeń sprzętu niesprawnego (uszkodzonych zamków ubrań
gazoszczelnych, niekompletnych zestawów) jest zabronione i nie kształtuje
w uczestniku szkolenia dbałości o własne bezpieczeństwo, co w przypadku
działań ratowniczych przekłada się także na bezpieczeństwo innych.
Na rys. 3 i 4 przedstawiono najczęstsze nieprawidłowe zachowania szkolonych, które pomimo wstępnego instruktażu, można spotkać podczas szkoleń.

Rys. 2, 3. Nieprawidłowe wykorzystanie sprzętu podczas ćwiczeń
Źródło: opracowanie własne
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Na rys. 3 można zaobserwować niedozwolone poruszanie się po elementach rurociągu w sytuacji ograniczonej widoczności oraz zwiększonego
wysiłku. Na rys. 4 przedstawiono najczęstszą sytuację nie stosowania się
do zaleceń producentów ubrań gazoszczelnych, tzn. brak kolejnej warstwy
rękawic ochronnych.
Do pozoracji podczas ćwiczeń najczęściej używana jest woda, która niestety nie odzwierciedla parametrów wielu substancji spotykanych podczas
ratownictwa chemicznego. Ze względu na bezpieczeństwo szkolenia nie
powinny być używane środki pozoracji mogące spowodować zagrożenie
dla uczestników i otoczenia. Dotyczy to przede wszystkim materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych.
W przypadku realizacji tematów dotyczących identyfikacji materiałów
wybuchowych oraz urządzeń wybuchowych należy mieć na uwadze prezentację zagadnień przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia [9].
Zastosowanie źródeł promieniotwórczych również wymaga stosownych
pozwoleń, zgodnie z Prawem Atomowym [11], których zakres jest uzależniony przede wszystkim od aktywności posiadanego źródła promieniowania.
Zastosowanie substancji chemicznych (kwasy, zasady, paliwa) ma na celu,
przy zastosowaniu minimalnych ilości, wzbudzenie urządzeń pomiarowych
lub określenia środowiska pH podczas rozpoznania i pobierania próbek.
Podczas realizacji ćwiczeń związanych z zastosowaniem zapór przeciwolejowych na ciekach wodnych, należy bezwzględnie stosować elementy
asekuracji w postaci kamizelek asekuracyjnych, lin oraz innych rozwiązań,
które maksymalnie zwiększą poziom bezpieczeństwa w pobliżu akwenu [8].
3. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy przy wykonywaniu
czynności badawczych i doświadczalnych w laboratoriach

Konieczność kontaktu z materiałami niebezpiecznymi, które często wykazują silne właściwościach toksyczne i żrące, jest cechą charakterystyczną
wykonywania wielu prac w laboratorium chemicznym. Większość takich
substancji w razie niewłaściwego obchodzenia się z nimi zagraża zdrowiu,
a nawet życiu pracowników laboratoriów oraz słuchaczy szkoleń. Decydujący
wpływ na bezpieczeństwo pracy w laboratorium chemicznym ma odpowiednie pomieszczenie, w którym wykonywana jest praca, organizacja samych
zajęć, stan urządzeń, oświetlenie, sprawna i wydajna wentylacja, a także
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wiedza wykładowców i instruktorów w zakresie właściwego obchodzenia
się z substancjami niebezpiecznymi [14].
Pomieszczenia pracowni i laboratoriów w szkołach czy ośrodkach szkolenia Państwowej Straży Pożarnej realizujących szkolenia z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego powinny spełniać następujące podstawowe
wymagania:
• mieć wyposażenie i źródła zasilania niezbędne do wykonania badań oraz
zajęć pokazowych;
posiadać
dostęp do wszystkich pomieszczeń i ich wykorzystanie powinno
•
być kontrolowane w sposób właściwy dla ich przeznaczenia, a warunki
wstępu osób spoza laboratorium wyraźnie określone;
• zapewniać odpowiednie środki do utrzymywania laboratorium w czystości i porządku.
W pomieszczeniach laboratorium należy zapewnić zatrudnionym pracownikom:
• odpowiednie oświetlenie naturalne i sztuczne dostosowane do potrzeb;
• urządzenia utrzymujące właściwą temperaturę wewnętrzną w okresie
obniżonych temperatur;
• odpowiednią wymianę powietrza (wentylacja, klimatyzacja);
• zabezpieczenie przed szkodliwymi wyziewami, gazami, pyłami i promieniowaniem;
• zabezpieczenie przed uciążliwymi dźwiękami i drganiami;
• możliwość prawidłowej i szybkiej ewakuacji;
• właściwą odporność ogniową elementów.
Pracownie lub laboratorium do realizacji szkoleń z zakresu ratownictwa
chemiczno-ekologicznego powinny posiadać stanowiska badawcze i pokazowe,
zlokalizowane w pomieszczeniach służących głównie celom dydaktycznym.
Możliwe jest również wykorzystanie tych stanowisk w badaniach naukowych
czy podczas realizacji prac dyplomowych. Na rys. 4 oraz 5 przedstawiono
prawidłowe zabezpieczenie prac badawczych w laboratorium chemicznym.
Na szkoleniach realizowane są zajęcia laboratoryjne z takich zakresów,
jak [15]:
• analiza zagrożeń chemicznych, fizycznych, ekologicznych w środowisku, ze
szczególnym uwzględnieniem akcji ratownictwa chemiczno-ekologicznego;
• identyfikacja przyczyn powstawania zagrożeń chemicznych, fizycznych,
ekologicznych w środowisku;
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• przebieg neutralizacji, dyspergowania oraz sorpcji w ratownictwie chemicznym i ekologicznym w skali laboratoryjnej;
• dobór i stosowania środków ochrony indywidualnej ratownika przed
oddziaływaniem substancji niebezpiecznych;
• pobór próbek w celu wykonania analiz fizyko-chemicznych substancji
chemicznych;
• analiza działań ratowniczych w przypadku wystąpienia zagrożeń CBRNE;
• organizacja przewozu i magazynowania substancji niebezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ADR (fr. L’ Accord européen relatif au
transport international des marchandises Dangereuses par Route) i CLP
(ang. classification, labelling and packaging);
• badania właściwości paliw i przebiegu ich spalania;
• charakterystyka zjawiska wybuchowego oraz rodzajów przemian wybuchowych.

Rys. 4, 5. Prawidłowe wykorzystanie wentylacji prac badawczych przy określaniu
temperatur zapłonu pyłów
Źródło: opracowanie własne
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W pomieszczeniach pracowni laboratoryjnych powinny obowiązkowo
znajdować się aktualne harmonogramy zajęć, regulaminy laboratoriów oraz
instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych.
Szkoła Państwowej Straży Pożarnej lub ośrodek szkolenia Państwowej Straży Pożarnej, który realizuje szkolenia z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego powinny zapewnić możliwość wykonywania ćwiczeń w grupach
liczących od 15 do 30 osób, a w przypadku szkoleń chemiczno-ekologicznych –
maksymalnie 20 osób. Grupa jest podzielona na zespoły ćwiczeniowe maksymalnie po pięć osób i wykonuje ćwiczenie pod nadzorem co najmniej jednego
prowadzącego. W celu obserwacji zjawisk zachodzących na stanowiskach,
często wykorzystuje się ich rejestrację przy pomocy sprzętu audiowizualnego.
Przed cyklem ćwiczeń, w którym słuchacze wykonują samodzielnie czynności,
na stanowiskach przeprowadza się instruktaż bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem substancji niebezpiecznych i zagrożeń
występujących na poszczególnych stanowiskach. Instruktaż taki może być
potwierdzony podpisaniem oświadczenia przez słuchacza o zapoznaniu się
z występującymi zagrożeniami oraz ogólnymi przepisami bezpieczeństwa
i higieny pracy dla laboratorium i innych obiektów, w których będą przeprowadzane zajęcia ćwiczeniowe.
Podstawowe punkty regulaminu ćwiczeń laboratoryjnych w pracowni
powinny zawierać zapisy dotyczące [14]:
• zachowania się słuchaczy po wejściu do laboratorium;
• zakazu jedzenia i picia;
• wykonywania doświadczeń ściśle według instrukcji podanej przez wykładowcę lub instruktora;
• zakazie wykonywania eksperymentów i prac nie wchodzących w zakres
doświadczenia;
• obchodzenia się z substancjami stosowanymi do doświadczeń;
• stosowania środków ochrony indywidualnej;
• utrzymania porządku na stanowisku ćwiczeń.
Miejsce, w którym dochodzi do reakcji i procesów chemicznych musi
być wyposażone w wentylację. Większość czynności jest wykonywana
pod sprawnie działającym wyciągiem. Substancje łatwopalne, takie jak rozpuszczalniki organiczne oraz węglowodory powinny być wykonywane
na specjalnych stanowiskach w pomieszczeniach przystosowanych do pracy
z substancjami łatwopalnymi. Bardzo często są to pomieszczenia nazywane
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pokojami eterowymi lub benzenowymi. W takich pomieszczeniach powinny
być zainstalowane sprawne wyciągi oraz instalacje przeciwiskrowe. Na stole
laboratoryjnym w takim pomieszczeniu znajdować się mogą tylko niezbędne
odczynniki, w ilości wystarczającej do przeprowadzenia doświadczenia oraz
podręczny sprzęt gaśniczy. Wszystkie osoby przebywające w laboratorium
muszą mieć odpowiednie ubrania ochronne i okulary ochronne. Nie należy
także pracować w szkłach kontaktowych. Podczas przeprowadzania niebezpiecznych operacji, takich jak: destylacja pod zmniejszonym ciśnieniem czy
reakcje egzotermiczne należy stosować gogle ochronne, zaś twarz chronić
specjalnymi maseczkami. W czasie pracy z niebezpiecznymi i żrącymi substancjami ochronę dłoni realizuje się poprzez zastosowanie rękawic ochronnych.
Jednorazowe cienkie rękawiczki lateksowe chronią dłonie przed rozcieńczonymi roztworami pochodzenia zarówno organicznego, jak i nieorganicznego.
Przy stężonych roztworach i innych silnie żrących substancjach tego typu
rękawice są niewystarczające, gdyż wspomniane substancje mogą uszkodzić
rękawice i spowodować zagrożenie dla skóry. W przypadku takiej sytuacji należy jak najszybciej zdjąć rękawice i umyć mydłem ręce. Do silnie żrących substancji stosuje się rękawice wykonane z tworzyw butylowych lub vitonowych.
W przypadku pracy z gorącymi substancjami używa się rękawic bawełnianych
lub skórzanych. Maseczki przeciwpyłowe znajdują zastosowanie w celu ochrony przed substancjami stałymi, w czasie ważenia lub przesypywania [12, 13].
W pracowniach laboratoryjnych wolno przechowywać odczynniki i inne
substancje chemiczne w ilościach niezbędnych do bieżącej pracy łącznie
z kartami charakterystyki dla tych substancji. Najlepszym sposobem zmniejszenia do minimum ryzyka wypadku jest dokładne poznanie właściwości
używanych materiałów. Należy pamiętać, że od 1 czerwca 2015 r. wszystkie
substancje oraz mieszaniny muszą być klasyfikowane, oznakowane i pakowane zgodnie z Rozporządzeniem CLP w sprawie klasyfikacji, oznakowania
i pakowania, które wprowadza [15]:
• nowe piktogramy;
• hasła niebezpieczeństwa: uwaga lub niebezpieczeństwo;
• zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: zwroty H – stare zwroty R;
• zwroty wskazujące środki ostrożności: zwroty P – stare zwroty S;
• nowe podziały na klasy i kategorie zagrożenia.
Podczas ćwiczeń w laboratorium należy przestrzegać wszystkich instrukcji bezpiecznej pracy. Jeżeli mimo wszystko zdarzy się wypadek, to jego
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konsekwencje mogą być zredukowane do minimum poprzez zastosowanie
odpowiednich zabezpieczeń oraz określonego i znanego wszystkim ćwiczącym trybu postępowania.
Podsumowanie i wnioski

Prowadzenie szkolenia w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego
dla strażaków PSP jest procesem specyficznym i niejednokrotnie skomplikowanym. Oprócz interdyscyplinarnego charakteru szkoleń, które oprócz
obsługi sprzętu ratowniczego w ramach wyposażenia technicznego, wiedzy
chemicznej oraz zagadnień z taktyki podczas działań ratowniczych, bardzo
ważnym okazuje się poprawna organizacja szkolenia, które w pierwszej
kolejności zapewni bezpieczeństwo uczestnika. Realizowane jest to poprzez
przemyślane organizowanie procesu szkolenia oraz doskonalenia w tym
temacie, które uwzględnia zastosowanie sprawnego sprzętu, bieżącej kontroli przy kształtowaniu nawyków bezpiecznego wykonywania prostych
czynności oraz jasnej informacji o zakresie ćwiczeń dla wszystkich uczestników. Dlatego podczas zajęć praktycznych realizowanych z zakresu szkoleń
ratownictwa chemicznego i ekologicznego istotne jest:
• konsekwentne przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy;
• organizowanie pracy w małych grupach pod stałym nadzorem;
• bieżące kontrolowanie poprawności ćwiczeń;
• umiejętność wykorzystania sprzętu według zaleceń producenta;
• nie stosowanie sprzętu uszkodzonego;
• przedstawienie w formie pokazu wskazanych w programach szkolenia
zjawisk chemicznych w warunkach laboratoryjnych;
• użycia do pozoracji bezpiecznych dla słuchacza substancji chemicznych
lub ich symulatów.
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Dobre praktyki przy ocenie ryzyka zawodowego
Abstrakt

Ocena ryzyka zawodowego, o czym stanowią akty prawne jest jednym z obowiązków pracodawcy. Istotnymi zagadnieniami w przebiegu oceny ryzyka są:
charakterystyka stanowiska pracy, identyfikacja zagrożeń, dalej szacowanie ryzyka odnoszącego się do każdego zidentyfikowanego zagrożenia, następnie wartościowanie ryzyka i określenie działań ograniczających lub eliminujących ryzyko.
W konsekwencji powyższych treści obecnie poszukuje się dobrych praktyk w zakresie oceny ryzyka zawodowego, w szczególności w opracowywaniu elementów
składających się na tzw. algorytm oceny ryzyka. W artykule przedstawiono dobre
praktyki na podstawie przeprowadzonych analiz i obserwacji odnoszących się do
systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. W szczególności zwrócono
uwagę na aspekt planowania samej oceny ryzyka, jakości zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego i jego umiejętności oraz na poszczególne elementy wchodzące
w przebieg oceny ryzyka.
Słowa kluczowe: ocena ryzyka zawodowego, identyfikacja zagrożeń, szacowanie

ryzyka

Good Practices in Risk Assessment
Abstract

According to the legal acts, making a risk assessment should be the responsibility of the employer. The important issues in the course of the risk assessment are
as follows: the characteristics of the job, the identification of hazards, further risk
assessment relating to each identified hazard, the valuation of the risks and defining
the measures to reduce or eliminate the risk. As a result of the above mentioned,
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currently, there is a need to find good practices in the field of risk assessment, in
particular in the development of elements of the so-called risk assessment algorithm.
The article presents good practices on the basis of the analyzes and observations
relating to the Safety Management System and Occupational Health. In particular,
the attention was paid to the risk management process, the quality and the skills
of the team assessing the risk as well as to the individual elements included in the
risk assessment process.
Keywords: occupational risk assessment, hazard identification, risk assessment

Wstęp

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy winien opierać się
o kompleksowe zarządzanie jakością z ang. TQM (Total QualityMenagement), które oznacza strategiczne zaangażowanie najwyższego kierownictwa
na rzecz zmiany całego podejścia do prowadzenia takiej działalności, które
uczyniłyby jakość najważniejszym czynnikiem we wszystkich poczynaniach
organizacji. Przez jakość rozumie się tu zbiór cech i właściwości produktu
bądź usług, które mają znaczenie w spełnianiu ustalonych i naturalnych potrzeb. Podstawą takich działań jest relacja budowana na poziomie najwyższe
kierownictwo – pracownicy uzupełniona poprzez elementy twarde i miękkie
kompleksowego zarzadzania jakością. Opisaną relację przedstawiono na
rys. 1, na którym na elementy twarde składają się zespoły, narzędzia jakimi
dane zespoły dysponują oraz systemy, które tworzą zintegrowany system
zarządzania1. Zaś w elementach miękkich uwzględniono kulturę, zaangażowanie oraz szeroko rozumianą komunikację.

1 Zintegrowany System Zarządzania składający się z integralnych, mogących samodzielnie
funkcjonować, podsystemów zarządzania, w których zastosowano kryterium wspólnych
cech. Elementy (podsystemy) tworzące Zintegrowany System Zarządzania to: System
Zarządzania Jakością – według Polskiej Normy PN-EN ISO 9000:2001, System Zarządzania Środowiskiem – według Polskiej Normy PN-EN ISO-14001:1998, System Zarządzania
Bezpieczeństwem i Higiena Pracy – według Polskiej Normy PN-N-18001:2004.
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Rys. 1. Twarde i miękkie elementy TQM
Źródło: [7, s. 253]

Z kompleksowego zarządzania jakością wyłania się podstawowa zasada
ciągłego doskonalenia, na przykład procesów, kadry, produktów. Na cyklu
ciągłego doskonalenia opracowanego przez twórcę Williama Edwarda Deminga został oparty w Polsce model systemu zarządzania bezpieczeństwem
i higieną pracy. Procedura postępowania według cytowanego już autora
obejmuje cztery jego etapy. Pierwszy z nich to wykreowanie planu, czyli
przemyślenie i zaplanowanie realizacji działań. Kolejny etap to wykonanie
zaplanowanych działań. Następny etap dotyczy przeprowadzenia kontroli,
czyli sprawdzenia osiągniętych i planowanych wyników działań. Etap końcowy, to realizacja, czyli działanie.
Wobec powyższych treści w systemie zarządzania bezpieczeństwem pracy
powinny znaleźć się następujące elementy wspierające ciągłe doskonalenie
wyrażone poprzez [12]:
• Zaangażowanie najwyższego kierownictwa, politykę bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz współudział pracowników. Tylko pełne i jednomyślne wsparcie najwyższego kierownictwa jest niezbędnym warunkiem
skutecznego funkcjonowania systemu.
• Planowanie działań, na które składa się ustalenie celów ogólnych i szczegółowych oraz sporządzanie planów ich realizacji. Zarządzanie przez
ciągłe doskonalenie nie powinno realizować się żywiołowo. Wymaga ono
stworzenia planu na podstawie analizy istniejącego stanu rzeczy oraz
potrzeb. Planowanie w ciągłym doskonaleniu ma istotne znaczenie, gdyż
umożliwia ono lepsze i skuteczniejsze wykorzystanie zasobów, a także
przystosowanie się do zmian.
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• Wdrożenie i funkcjonowanie. Istotne znaczenie ma wdrożenie i funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Dobrą praktyką jest stworzenie struktury oraz ustalenie odpowiedzialności
i zasobów. Pamiętając przy tym, że ludzie są najcenniejszym kapitałem
organizacji, który wymaga szczególnego traktowania. Ważne jest by byli
to pracownicy z odpowiednimi kompetencjami, ale nie należy zapominać
o zapewnieniu szkoleń oraz odpowiedniego systemu motywacyjnego.
• Sprawdzenie oraz działania korygujące i zapobiegawcze. Dobrą praktyką jest by wszelkie działania w systemie zarządzania bezpieczeństwem
były skierowane przede wszystkim na aktywne zapobieganie zagrożeniom.
Może to być uczynione poprzez stałe monitorowanie zagrożeń oraz badanie wypadków przy pracy.
Przegląd
zarządzania. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną
•
pracy wymaga okresowego przeglądu. Tylko w taki sposób możliwe będzie
zapewnienie jego ciągłego doskonalenia.
Jako że niniejsze opracowanie jest przedmiotem zainteresowania dobrymi praktykami w ocenie ryzyka zawodowego, w dalszej części skoncentrowano się na rozwinięciu elementu spośród wyżej wyszczególnionych, który
dotyczy planowania działań. Podkreślając znaczenie planowania i metod służących planowaniu, by w konsekwencji przejść do oceny ryzyka zawodowego.
1. Planowanie

Uwzględniając powyższe treści, planowanie wszelkiego rodzaju działań jest
niezbędnym warunkiem realizacji ustalonej polityki organizacji. Umożliwia
ono również lepsze i skuteczniejsze wykorzystanie zasobów. Planowanie
obejmuje także określenie celów organizacji, które ze względu na kryterium czasu można podzielić na długo-, średnio- i krótkoterminowe. Cele
długoterminowe – ogólne, mogą wynikać z prowadzonej polityki, np. bezpieczeństwa i higieny pracy. Zaleca się, by były one ustalone przez kierownictwo
wyższych szczebli zarządzania przy współpracy kierowników średnich szczebli. Cele średnio – i krótkoterminowe – szczegółowe, ukierunkowane są na
wykonanie konkretnych zadań składających się na osiągnięcie celów ogólnych.
Przy określaniu celów zarówno ogólnych, jak i szczegółowych powinno
brać się pod uwagę: wymagania przepisów prawnych i innych, wyniki identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego, wyniki audytów i przeglądów
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okresowych, wyniki kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także
wyniki analiz przyczyn awarii, wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie
wypadkowych i chorób zawodowych. W funkcji planowania w systemie
zarządzania bezpieczeństwem należy także uwzględnić cztery wymagania
cząstkowe dotyczące:
• ogólnego, związanego z koniecznością określenia i udokumentowania
planów działań organizacji ukierunkowanych na osiągnięcie celów dotyczących bhp;
• ustanowienia procedury identyfikacji i dostępu do aktualnych wymagań
prawnych i innych dotyczących bhp;
• określenia ogólnych i szczegółowych celów związanych z bhp;
• określenia planów działań do realizacji celów zawierających, co najmniej
określenie odpowiedzialności, określenie niezbędnych środków i wyznaczenie terminów [1].
Realizacja planowania ustalonych działań dla osiągnięcia wytyczonych
celów powinna być monitorowana, a wyniki monitorowania wykorzystywane do ewentualnej aktualizacji planu. Wobec powyższego planowanie
winno opierać się o zasady sprawnego planowania, takie jak celowość, prymat
planowania, kompleksowość, skuteczność we wdrażaniu.
Na podstawie powyższych treści stwierdzono, że planowanie służy wspomaganiu w procesie podejmowania decyzji. Zatem na ogólny model procesu
planowania składają się następujące etapy:
• ustalanie celów;
• identyfikacja problemu;
• poszukiwanie alternatywnych rozwiązań;
• ocenianie konsekwencji;
• dokonanie wyboru;
• wdrażanie planu;
• kontrola realizacji [10].
Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy nie wymagają opracowania
specjalnych procedur ustalających przebieg dokładnego procesu planowania
wykonywania działań. Każda organizacja może je realizować zgodnie ze
swoimi zwyczajami, uwzględniając przy tym swój wyjątkowy oraz niepowtarzalny charakter działalności. Niemniej jednak w wytycznych dotyczących
systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy można znaleźć zalecenia, aby cele były określane przez kierownictwo odpowiednich szczebli
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przy współudziale jak największej liczby osób zaangażowanych w działania
związane z ich osiągnięciem, czyli z pracownikami lub ich przedstawicielami.
Dobrą praktyką jest zapewnienie udziału w ustalaniu celów i zadań organizacji wszystkim pracownikom, w zakresie odpowiednim do ich roli, jaką
odgrywają w danej organizacji. Organizując działania związane z planowaniem wykonywania przedsięwzięć, należy dążyć do zapewnienia możliwie
szerokiego udziału pracowników we wszystkich prowadzonych pracach. Gdyż
to pracownik dokładnie wie, ile czasu zajmuje mu wykonanie konkretnego
zadania i z jakimi trudnościami spotyka się przy jego realizacji. Przyjęcie
zasady ich współuczestnictwa w zarządzaniu bezpieczeństwem prowadzi
do osiągania lepszych wyników oraz większego zaangażowania w problemy
bezpieczeństwa.
Biorąc pod uwagę dotychczasowe rozważania dotyczące kompleksowego
zarządzania jakością, w tym samego planowania i organizowania przedsięwzięć, autorka poleca, jako dobrą praktykę, zastosowanie metod programowania sieciowego do planowania przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem
i higieną pracy [3]. Są do metody wykorzystywane do planowania i kontroli
projektów, które mogą być implementowane na grunt bezpieczeństwa i higieny
pracy. Obecnie ocenę ryzyka możemy potraktować jak realizację „projektu”
i zarządzać nią wprost metodami odnoszącymi się do zarządzania projektami.
Omawiając ocenę ryzyka zawodowego, nie sposób nie wspomnieć o aktach prawnych, które zobowiązują pracodawcę do:
• oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą;
• stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko zawodowe, a w szczególności:
– zapewnienia organizacji pracy (w tym organizacji stanowisk pracy)
zabezpieczającej pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi
i oddziaływaniem czynników środowiska pracy,
– likwidacji zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników poprzez, np.
zmianę technologii, wymianę maszyn i urządzeń technicznych, zmianę materiałów i substancji;
• informowania pracowników o:
– ryzyku zawodowym, związanym z wykonywana przez nich pracą,
– zasadach ochrony przed zagrożeniami środowiska pracy wynikającymi z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego.
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W aktach prawnych mowa jest o ryzyku zawodowym, zatem uznano za
zasadne przedstawienie jego definicji. Bazując na Rozporządzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy, ryzyko zawodowe oznacza „prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną
pracą powodujących straty, w szczególności występowanie u pracowników
niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych
występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy” [14].
Autorka podziela przytoczoną definicją ryzyka zawodowego, gdyż zawiera
ono składowe dotyczące prawdopodobieństwa oraz skutków, niemniej jednak uzupełniłaby ją o kryterium czasu, gdyż wszelkie zagrożenia dzieją się
w określonym czasie również skutki oddziaływania zagrożenia odłożone
są w odpowiednim czasie.
Przed przystąpieniem do oceny ryzyka zawodowego dobrą praktyką jest
udzielenie odpowiedzi, co osiągniemy jako przedsiębiorstwo, dokonując tej
oceny?
Jej głównym celem jest zapewnienie poprawy warunków pracy i ochrona
zdrowia pracowników. Dzięki niej możliwe jest między innymi:
• sprawdzenie, czy występujące na stanowiskach pracy zagrożenia zostały
zidentyfikowane oraz czy znane jest ryzyko zawodowe z nimi związane;
• ustalenie priorytetów w działaniach zmierzających do eliminowania lub
ograniczania ryzyka zawodowego;
• zbadanie, czy ryzyko zawodowe jest na poziomie akceptowalnym i zastosowanie odpowiednich środków ochronnych;
wykazanie,
że dokonano odpowiedniego wyboru materiałów, wyposażenia
•
stanowisk pracy oraz organizacji pracy;
• wykazanie pracownikom oraz organom nadzoru i kontroli, że ryzyko
zawodowe jest znane;
• zapewnienie ciągłego doskonalenia bezpieczeństwa i higieny pracy.
Jak wspomniano powyżej, osiągnięcie celów wymaga odpowiedniego
przygotowania działań związanych z oceną ryzyka zawodowego. Zaleca się
na początku wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za planowane i koordynowanie działań związanych z oceną ryzyka w przedsiębiorstwie. Należy
przy tym zwrócić uwagę by realizację zadań związanych ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem oceny ryzyka zawodowego powierzyć osobom
o odpowiednich kompetencjach w tym zakresie. Mogą to być na przykład:
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• pracownicy służby bhp (należy przy tym pamiętać, że w zakładach zatrudniających powyżej 100 osób powołanie wewnętrznej służby bhp jest
obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa);
• osoby, które wykonują zadania służby bhp (w zakładach pracy zatrudniających do 100 pracowników zadania służb bhp mogą realizować wyznaczeni
pracownicy lub specjaliści zewnętrzni);
• specjaliści spoza zakładu pracy – w przypadku braku kompetentnych
pracowników w zakładzie pracy.
Sam sposób przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego zależeć będzie
przede wszystkim od wielkości organizacji. W systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ocena ryzyka zawodowego powinna być przeprowadzona w sposób uporządkowany oraz postrzegana jako proces ciągły.
Proces przygotowana oceny powinien obejmować:
• Wyznaczenie przez pracodawcę osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego, charakteryzujących się odpowiednimi
kompetencjami zawodowymi. Dobrą praktyką jest by ocena ryzyka zawodowego była przeprowadzona przez zespoły np. do spraw oceny ryzyka
zawodowego w skład, których mogą wchodzić: pracodawca2, pracownicy
wyznaczeni przez pracodawcę oraz eksperci spoza przedsiębiorstwa. Należy też zadbać, co zalicza się również do dobrej praktyki, o możliwie duży
udział pracowników w działaniach związanych z oceną ryzyka zawodowego. Współudział pracowników w jej przeprowadzaniu może zwiększyć
ich zaangażowanie w rozwiązywanie problemów i wpłynąć na lepszą
realizację wynikających z niej działań zapobiegawczych.
Ważne również w tym kontekście jest to, by osoby wyznaczone do
przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego posiadały odpowiednie kompetencje zawodowe. Istotne jest, by zespół składał się z osób, które znają
i rozumieją zasady oceny ryzyka zawodowego, posiadały umiejętność
identyfikowania zagrożeń oraz oceniały ich skutki. Równie fundamen2 W przedsiębiorstwach małych, które zatrudniają do 10 pracowników lub do 20 pracowników i są zakwalifikowane do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż
trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu
wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zadania związane ze zorganizowaniem
i przeprowadzeniem oceny ryzyka zawodowego może wykonywać sam pracodawca,
jeżeli jego kompetencje w tym zakresie są wystarczające.
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talną umiejętnością powinno być formułowanie propozycji działań profilaktycznych, które eliminują lub ograniczają ryzyko zawodowe. A także
identyfikowanie problemów, które rozwiązane być powinny przy udziale
ekspertów z poza przedsiębiorstwa.
Określenie sposobu przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego, w tym
ustalenie zastosowania metod, technik oraz narzędzi, a także sposobu
sprawdzenia wyników oceny, dokumentowania i informowania pracowników o wynikach oceny.
Opracowanie harmonogramu prac zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego.
Potrzeby szkoleniowe oraz zapewnienie szkolenia osobom przeprowadzający ocenę ryzyka zawodowego.
Zapewnienie dostępu do odpowiednich informacji i zasobów.
Przeprowadzenie analizy struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa w celu
sporządzenia wykazu stanowisk pracy.

2. Ocena ryzyka zawodowego

Jedną z podstawowych procedur, stanowiącą szkielet systemu zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy, jest identyfikacja oraz eliminacja zagrożeń
w środowisku pracy. Najważniejszą procedurą niezbędną do precyzyjnej oraz
rzetelnej identyfikacji i eliminacji zagrożeń w środowisku pracy jest ocena
ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
Dobrą praktyką jest, by przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego okresowo i zawsze, gdy nastąpiła chociażby jedna z poniższych sytuacji:
• powstanie nowych stanowisk pracy;
• wprowadzenie zmian obowiązujących wymagań, odnoszących się do ocenianych stanowisk pracy;
• wprowadzenie zmian na stanowiskach pracy;
• wprowadzenie zmian w stosowany środkach ochronnych.
Ocenę ryzyka zawodowego można przeprowadzać w różny sposób, w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa, korzystając z różnych metod.
Metody oceny ryzyka różnią się między sobą m.in.:
• sposobem postępowania podczas zbierania informacji o ryzyku;
• zasobem informacji niezbędnych do przeprowadzenia oceny;
• kryteriami stosowanymi podczas realizacji oceny;
• zakresem zastosowań poszczególnych metod.
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Podstawowym kryterium podziału metod oceny ryzyka jest przede
wszystkim sposób opisu dostępnych danych i informacji. W przypadku podziału na metody jakościowe i ilościowe kryterium szczegółowym może
być dostęp do danych statystycznych, a w przypadku podziału na metody
dedukcyjne i indukcyjne – zastosowanie praw logiki.
Wśród metod oceny ryzyka można wyróżnić m.in. podział na metody służące wyłącznie do oszacowania ryzyka (np. metody wg PN-N-18002, metoda
RiskScore) lub metody łączące identyfikację zagrożeń i oszacowanie ryzyka
(np. analiza drzewa zdarzeń ETA, analiza drzewa błędów FTA), zwane także
metodami analizy ryzyka.
Nie ma ogólnie przyjętej w aktach prawnych, polskich normach i literaturze specjalistycznej klasyfikacji i terminologii dotyczącej metod wykorzystywanych w procesie oceny ryzyka zawodowego. Najczęściej występujące
nazwy to m.in.: metody oceny ryzyka i metody analizy ryzyka, metody
identyfikacji zagrożeń i metody szacowania ryzyka.
Niektóre metody występują w literaturze pod tą samą nazwą w dwóch wersjach, jedna służy do identyfikacji zagrożeń, druga do oszacowania ryzyka, np.
metoda wstępnej analizy zagrożeń PHA, analizy bezpieczeństwa pracy JSA.
Autorka proponuje, by w przedsiębiorstwie ocena ryzyka zawodowego
opierała się o algorytm oceny ryzyka, który przedstawiono no rys. 2. W postępowaniu tym proces oceny ryzyka poddaje się logicznemu powtarzaniu
kroków badania, w którym to ocena ryzyka obejmuje analizę ryzyka, na którą
składają się: charakterystyka stanowiska pracy, identyfikacja zagrożeń, szacowanie ryzyka. Analiza ryzyka kończy się podaniem informacji potrzebnej
do określenia wartości ryzyka. Następnie na tej podstawie następuje wartościowanie ryzyka, czyli określenie kategorii ryzyka. Dalej podejmowana
jest decyzja o poziomie bezpieczeństwa, czyli o jego dopuszczalności lub
niedopuszczalności i potrzebie zastosowania odpowiednich działań profilaktycznych.
Dodatkowo autorka proponuje wykorzystanie w poszczególnych krokach algorytmu odpowiednich metod zgodnie z przyjętym podziałem na
następujące grupy metod:
• zebranie danych i informacji o zagrożeniach i ryzyku – metody zbierania
danych;
• identyfikacja zagrożeń związanych z pracą – metody identyfikacji zagrożeń;
• oszacowanie ryzyka związanego z zagrożeniami – metody szacowania ryzyka.
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3. Charakterystyce stanowiska pracy

Dobrą praktyką przy charakterystyce stanowiska pracy jest zgromadzenie
wszelkich potrzebnych informacji o analizowanym stanowisku pracy. Opisując dane stanowisko pracy, należy uwzględnić:
• wymagania narzucane przez akty prawne określające minimum bezpieczeństwa i higieny pracy analizowanego stanowiska pracy;
• lokalizację stanowiska pracy w tym czy jest to stanowisko stacjonarne, czy
niestacjonarne;
• osoby pracujące na danym stanowisku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników, dla których ryzyko związane z oddziaływaniem
zagrożeń może być większe. Chodzi to przede wszystkim o osoby niepełnosprawne, młodociane oraz o kobiety w ciąży.
• zakres wykonywanych zadań i czynności, czyli obowiązki pracownika oraz
sposób ich wykonywania. Należy uwzględnić, czy pracownik wykonuje
powierzone mu obowiązki stale, okresowo czy sporadycznie;.
• czas pracy;
• zidentyfikowane zagrożenia wraz ze wskazaniem ich źródła oraz skutków;
• stosowane już środki ochrony indywidualnej lub zbiorowej;
• wypadki przy pracy, a także choroby zawodowe.
Ważne jest, by każde stanowisko pracy traktować w sposób indywidualny,
szczególnie gdy brane są pod uwagę kryteria wieku czy też stanu zdrowia.
Każde przedsiębiorstwo ma swój własny niepowtarzalny charakter. Funkcjonuje w określonej przestrzeni, w której tworzy indywidualne środowisko
pracy oraz warunki pracy. W konsekwencji przytoczonych treści dobrą
praktyką jest, by zespół opracowujący ocenę ryzyka zawodowego stworzył
charakterystykę stanowiska pracy indywidualnie, kierując się i zwracając
uwagę na wszystkie aspekty i czynniki panujące w danym przedsiębiorstwie.
Wprost odwzorowanie charakterystyki danego stanowiska pracy z literatury specjalistycznej nie należy do dobrej praktyki, gdyż stanowisko pracy
to unikalna przestrzeń pracy wraz z konkretnym wyposażeniem w środki, urządzenia, maszyny itp., w której pracownik lub grupa pracowników
wykonuje pracę.
Na potrzeby zbierania danych do opracowania oryginalnej charakterystyki stanowiska pracy, można skorzystać z metod i technik badawczych,
spośród których wymienia się analizę dokumentów dotyczących:
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aktów prawnych, norm;
danych technicznych o wykorzystanych urządzeniach, maszynach;
wypadków i chorób zawodowych;
wyników pomiarów czynników szkodliwych, niebezpiecznych oraz uciążliwych;
• regulaminu pracy;
• procedur funkcjonujących w przedsiębiorstwie.
Poza wyszczególnioną metodą oraz źródłami pozyskiwania informacji
o stanowisku pracy, dobrą praktyką dostarczającą cennych informacji jest
metoda analizy literatury specjalistycznej, a także metoda obserwacji oraz
sondażu diagnostycznego.
Metoda sondażu polega na gromadzeniu informacji w wyniku relacji
słownych osób badanych. Podstawową cechą metody jest sondowanie opinii,
która polega na zadawaniu respondentom pytań za pomocą kwestionariuszy.
Metodę sondażu można przeprowadzić w sposób bezpośredni lub pośredni,
przy bezpośredniej ocenie stosuje się najczęściej technikę „burzy mózgów”,
a przy pośredniej ocenie technikę wywiadu i technikę ankiety [9].
Osoba pracująca w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy lub powołana do
zespołu do spraw oceny ryzyka zawodowego powinna być widoczna w przedsiębiorstwie, winna się wprost „przechadzać” po przedsiębiorstwie, by pracownicy ją znali i wiedzieli, do kogo mogą się zwrócić, np. w sytuacji problemowej
lub w przypadku zidentyfikowanego zagrożenia wcześniej niewystępującego.
4. Identyfikacja zagrożeń

Identyfikacja zagrożeń jest najważniejszym krokiem w całym algorytmie oceny
ryzyka, gdyż to od zidentyfikowanych zagrożeń zależy podjęcie koniecznych,
a zarazem skutecznych działań profilaktycznych. Dobrą praktyką jest w tym
miejscu udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: Co zagraża? oraz: Kto
jest narażony? Prawidłową odpowiedź na tak postawione pytania można uzyskać tylko i wyłącznie w wyniku zebrania wiarygodnych i rzetelnych informacji. Ważne jest także zrozumienie znaczenia samej definicji zagrożenia, które
oznacza „stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub chorobę”.
Wobec powyższego, identyfikację zagrożeń tworzy się w pierwszej kolejności z analizy zebranych informacji dotyczących charakterystyki stanowiska pracy. W dalszej kolejności pomocne stają się metody badawcze,
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takie jak analiza dokumentacji, obserwacje oraz wspomniany już sondaż
diagnostyczny i technika wywiadu oraz ankiety.
Można również skorzystać z metod identyfikacji zagrożeń, które podzielono na metody porównawcze lub wstępne, prognostyczne lub podstawowe,
analizy drzew logicznych, analizy czynnika ludzkiego, analizy wypadków [9]:
• Metody porównawcze lub wstępne, np. listy kontrolne lub listy sprawdzeń
(Checklist, CL lub CHL) albo analiza list kontrolnych (Checklist Analysis,
CLA), klasyfikacja względna lub ranking zagrożeń (Relative Ranking, RR)
albo technika klasyfikacji względnej (Relative Ranking Technique, RRT),
przegląd bezpieczeństwa lub audyt bezpieczeństwa (SafetyReview, SR).
• Metody prognostyczne lub podstawowe, np. analiza co jeśli lub co gdy
(What–if Analysis, WI), wstępna analiza zagrożeń (Preliminary Hazard
Analysis, PHA), analiza bezpieczeństwa pracy (Job Safety Analysis, JSA),
studium zagrożeń i zdolności operacyjnych (Hazard and OperabilityStudies, HAZOP), analiza rodzaju błędu i skutków (FailureModes and
Effects Analysis, FMEA), analiza rodzaju błędu i krytyczności skutków
(FailureModes and EffectsCriticaly Analysis, FMECA).
• Metody analizy drzew logicznych, np. analiza drzewa zdarzeń lub wydarzeń
(Event Tree Analysis, ETA), analiza drzewa błędów lub uszkodzeń, niezdatności (FaultTree Analysis, FTA), analiza przyczyn i wyników (Cause and
Consequence Analysis, CCA), metoda MORT (Management Oversight
and RiskTree).
• Metody analizy czynnika ludzkiego, np. analiza niezawodności człowieka
(Human Reliability Analysis, HRA), technika THERP (Technique for Human
Error RatePredication), technika HEART (Human Error Assessment and
ReductionTechnique), metoda TESEO (z języka włoskiego TecnicaEmpiricaStimaErroriOperatori), metoda SLIM (SuccessLikelihood Index Method).
• Metody analizy wypadków, np.: metoda badania wypadków w powiązaniu
z analizą ryzyka z wykorzystaniem metody MORT.
Na potrzeby identyfikacji zagrożeń najczęściej w literaturze specjalistycznej zaleca się i wykorzystuje w praktyce metodę list kontrolnych.
Lista kontrolna jest przykładem metody indukcyjnej, jakościowej lub
ilościowej, która umożliwia identyfikację zagrożeń w systemie „człowiek-technika-środowisko” przez odpowiedzi na pytania, najczęściej „tak” lub
„nie”. W ten sposób można przewidywać następujące po sobie zdarzenia,
określać konsekwencje błędów i sposoby zapobiegania.
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W literaturze specjalistycznej listę kontrolną definiuje się jako kwestionariusz zawierający pytania identyfikujące odchylenia od norm dotyczące wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, rodzaju zagrożeń, zdarzeń
niebezpiecznych i innych związanych ze środowiskiem pracy.
W praktyce funkcjonują różne rodzaje list kontrolnych. Mogą one dotyczyć konkretnego stanowiska pracy. W takim przypadku lista kontrolna
zawiera wykaz najczęściej występujących zagrożeń dla danego stanowiska
pracy. Zespół dokonujący identyfikacji zagrożeń posiłkujący się listą kontrolną udziela odpowiedzi na pytania dotyczące zagrożeń. Innym rodzajem
list kontrolnych są listy do analizy ryzyka zawodowego związanego z występowaniem np. czynników biologicznych i chemicznych. Kolejnym rodzajem
list kontrolnych są listy zorientowane na analizę ogólnych, wycinkowych
lub problemowych warunków pracy. Obejmują one zagadnienia dotyczące
bezpieczeństwa, higieny, a także ergonomii pracy [8].
Przykładem nowoczesnego narzędzia wspomagającego proces oceny
ryzyka jest lista kontrolna opracowana na zlecenie Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO, 1996). Zawiera ona sformułowane zagadnienia do analizy
pracy i sugestie w formie zwięzłego imperatywu i graficznych wskazówek,
do ergonomicznej optymalizacji stanowiska pracy [5].
Zaletą list kontrolnych jest systematyczne przedstawienie zagrożeń, co
przy ich stosowaniu daje gwarancję, że przy identyfikacji zagrożeń nie zostaną pominięte. Niemniej jednak należy pamiętać i potraktować jako dobrą
praktykę, że po dokonaniu identyfikacji zagrożeń, w każdym przypadku
zaleca się sprawdzenie, czy wszystkie zagrożenia zostały poprawnie zidentyfikowane i czy zebrane informacje takie jak wyniki pomiarów są wystarczające do oceny ryzyka. Utworzony katalog zagrożeń należy pozostawić
otwarty, gdyż w przypadku pojawienia się nowych należy go uzupełnić,
i zaktualizować.
5. Szacowanie ryzyka

Po określeniu charakterystyki stanowiska pracy oraz zidentyfikowaniu
zagrożeń następuje szacowanie ryzyka. Oznacza ono nadanie parametrom
ryzyka odpowiednich wartości. Wspomniane parametry ryzyka szacuje
się dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia z uwzględnieniem ich charakterystyki. Szacowanie ryzyka wykonuje się na podstawie wybranej do
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oceny ryzyka metody i postępuje się zgodnie z obowiązującą metodologią.
W literaturze specjalistycznej można znaleźć wiele metod, które pomogą
w procesie oceny ryzyka zawodowego. Jednak nie ma jednej uniwersalnej
metody przeznaczonej dla każdego przedsiębiorstwa. Najważniejsze jest,
aby wybrać taką metodę, która pozwala przedstawić wyniki oszacowania
ryzyka w formie zrozumiałej i przydatnej na etapie podejmowania decyzji.
Zatem osoba przeprowadzająca ocenę ryzyka zawodowego lub zespół ds.
oceny ryzyka zawodowego musi indywidualnie zdecydować, którą metodę
zastosuje.
Metody szacowania ryzyka można podzielić na dwie grupy: ilościowe
oraz jakościowe. Metody ilościowe służą do ilościowej analizy faktów, zjawisk
i procesów, w której cele są wyrażane w odpowiednich jednostkach miary
za pomocą wartości liczbowych. Badania koncentrują uwagę na podejściu
statystycznym [6], które pozwala na liczbową charakterystykę badanych
zjawisk, ocenę wiarygodności wyników, dobór odpowiednich miar i wskaźników. Przykładową metodą ilościową jest metoda wg PN-N-18002 dla
czynników mierzalnych.
Metody jakościowe służą do jakościowej analizy faktów, zjawisk i procesów, w której cele są wyrażane opisowo za pomocą określeń słownych.
Badania koncentrują uwagę na podejściu systemowym, które pozwala na
całościową charakterystykę badanych zjawisk, określenie granic systemu,
struktury systemu, zbioru elementów i relacji zachodzących między nimi.
Do tego typu metod można zaliczyć metody typu: graf ryzyka, wskaźnik
ryzyka – RiskScore, Pięć Kroków (ang. Five steps to riskassessment).
W literaturze przedmiotu można spotkać również inny podział metod
szacowania ryzyka, do których zalicza się metody matrycowe lub tablicowe,
metody wskaźnikowe, metody graficzne, metody oceny ergonomicznej itp.
Niemniej jednak z uwagi na ograniczenia natury redakcyjnej nie dokonano
ich rozwinięcia.
Metody oceny ryzyka różnią się między sobą m.in.: sposobem postępowania podczas zbierania informacji o ryzyku, zasobem informacji niezbędnych
do przeprowadzenia oceny, kryteriami stosowanymi podczas realizacji oceny,
zakresem zastosowań poszczególnych metod.
Dobrą praktyką jest, aby dokonując wyboru określonej metody oceny
ryzyka, sprawdzić, czy spełnione są następujące warunki: metoda jest odpowiednia dla analizowanego obiektu, procesu lub stanowiska pracy, człon-
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kowie zespołu oceniającego mają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie,
dostępne są odpowiednie informacje do przeprowadzenia oceny ryzyka,
zapewnione są odpowiednie środki i terminy realizacji oceny ryzyka.
6. Wartościowanie ryzyka

Po oszacowaniu ryzyka następuje jego wartościowanie. Wartościowanie
ryzyka polega na określaniu wartości ryzyka według przyjętych parametrów,
które uwzględniają kryteria dopuszczalności ryzyka. Czyli, czy ryzyko jest
na poziomie dopuszczalnym czy niedopuszczalnym. Na tym etapie podejmowana jest decyzja odnośnie akceptacji poziomu ryzyka bądź o podjęciu
kroków prowadzących do zmniejszenia jego poziomu lub zapewnienia, że
ryzyko pozostanie na tym samym poziomie. W zależności od wyniku oceny
ryzyka zawodowego formułowane są propozycje działań ograniczających
lub eliminujących ryzyko zawodowe.
7. Działania profilaktyczne

Dobrą praktyką po dokonaniu wartościowania ryzyka jest zaplanowanie
i wdrożenie środków profilaktycznych, które będą eliminowały lub ograniczały ryzyko nie generując nowych zagrożeń. Należy w tym miejscu pamiętać
o właściwym doborze środków profilaktycznych biorąc pod uwagę poziom
ryzyka, a także pory roku oraz miejsce ich wykorzystywania [4].
Najkorzystniejszym sposobem wprowadzenia środków profilaktycznych
jest podejście systemowe polegające na opracowaniu planu działań profilaktycznych na poziomie przedsiębiorstwa.
Ogólne zasady organizowania działań profilaktycznych dotyczą:
• środków ochrony indywidualnej,
• środków ochrony zbiorowej,
• środki natury organizacyjnej,
• środków ochrony technicznej,
• inne.
Ważne jest, by po wprowadzeniu środków profilaktycznych sprawdzić
ich skuteczność, gdyż celem nie jest wypełnienie obowiązku, a faktyczna
poprawa warunków pracy poprzez zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa w miejscu pracy.
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8. Dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego

Dobrą praktyką jest, by dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka
zawodowego zawierał: opis ocenianego stanowiska pracy, w tym informację
o stosowanych maszynach, wykonywanych zadaniach, występujących na
stanowisku pracy niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynnikach,
stosowanych już środkach ochrony indywidualnej oraz zbiorowej [4], a, także informacje dotyczące liczby osób pracujących na tym stanowisku oraz
określenie szczególnych przypadków, jeżeli na tym stanowisku pracy pracują
niepełnosprawni, młodociani i kobiety w ciąży. Istotne jest także przedstawienie wyników oszacowanego ryzyka dla każdego zidentyfikowanego
zagrożenia wraz ze wskazaniem działań profilaktycznych. Bardzo ważnym
elementem dokumentacji przedstawiającej ocenę ryzyka zawodowego jest
data przeprowadzonych pomiarów oraz data samej oceny. Pozwoli ona na
uniknięcie manipulacji oraz będzie przydatna przy kolejnej ocenie ryzyka
zawodowego, jeśli na stanowisku wprowadzono zmiany. Równie ważnym
elementem są podpisy osób przeprowadzających ocenę ryzyka zawodowego oraz podpisy osób pracujących na stanowisku pracy, potwierdzające
zapoznanie się z wynikami oceny ryzyka zawodowego oraz z działaniami
profilaktycznymi. Zdaniem autorki nie byłoby nadużyciem, gdyby każdy
z pracowników dostał informację w formie broszury ze zidentyfikowanymi
zagrożeniami dla stanowiska pracy, które wykonuje wraz z oszacowanym
ryzykiem, wskazaniem kategorii ryzyka oraz działaniami profilaktycznymi.
Taka forma umożliwiłaby samokontrolę pracowników a w sytuacji pojawienia się nowych zagrożeń lub wszelakich zmian na stanowisku pracy na
szybką i rzetelną aktualizację oceny ryzyka.
Podsumowanie

Powyższa propozycja zastosowania dobrych praktyk w ocenie ryzyka zawodowego ma charakter autorski. W literaturze przedmiotu można znaleźć inne,
także odmienne opinie i sposoby interpretacji tego zagadnienia. Niemniej
jednak przedstawione podejścia, zarówno do charakterystyki stanowiska
pracy, jak identyfikacji zagrożeń, szacowania ryzyka, wartościowania ryzyka
czy też działań profilaktycznych i dokumentacji przyczynia się do poprawy
bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie. Ocena ryzyka zawodo-
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wego stanowi komponent systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną
pracy. Wpisuje się również w aspekty edukacyjne, zdrowotne oraz ekonomiczne. Należy zwrócić uwagę, iż, od oceny ryzyka zawodowego zależy edukacja i świadomość pracowników. Podwyższa ona świadomość pracowników
na temat bezpieczeństwa, a nawet kształtuje kulturę bezpieczeństwa. To od
niej uzależnione jest zdrowie a nawet życie, a także finanse przedsiębiorstwa.
Biorąc pod uwagę powyższe treści, dobrą praktyką jest, by pamiętać, że
ocena ryzyka nie jest działaniem jednorazowym. Nie można jej wykonać
raz na „całe życie istnienia przedsiębiorstwa”. W każdym przedsiębiorstwie
zmiany zachodzą bardzo dynamicznie. Dlatego istotne jest, aby utrzymać
ryzyko zawodowe na właściwym poziomie poprzez przeprowadzanie okresowych przeglądów stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w celu identyfikacji
nowych zagrożeń. A także skonfrontowania funkcjonowania wprowadzonych rozwiązań.
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Wykorzystanie elementów systemu zarządzania
wg normy SCC:2011 w budowaniu kultury bhp
i zaangażowania w sprawy bhp pracowników
polskich przedsiębiorstw
Abstrakt

System SCC (ang. SafetyChecklistfor Contractors) to system zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem, zyskujący w ostatnich latach popularność
w Polsce, a jednocześnie jeden z najszerzej stosowanych systemów zarządzania
bezpieczeństwem w Europie. Jednym z czynników mających wpływ na rosnące
zainteresowanie systemem SCC, poza jego przejrzystością i dobrym skorelowaniem
z krajowymi przepisami bhp, może być jego bezpośrednia przydatność w kreowaniu
pozytywnych postaw i zaangażowania pracowników w sprawy bhp przedsiębiorstwa.
W artykule przedstawiono wybrane wymagania normy SCC:2011, stanowiące
jednocześnie narzędzia z obszaru edukacji, a służące do właściwego przygotowania pracowników do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. Omówiono
wymagania dla certyfikacji personalnej, zarówno pracowników operacyjnych, jak
i kadry zarządzającej oraz bezpośredniego nadzoru. Przedstawiono przykłady
sposobu realizacji szkoleń, instruktarzy i spotkań narzędziowych bhp (safety-toolbox-meeting), zgodnie z normą SCC:2011. W opracowaniu przedstawiona została
również idea modyfikacji tradycyjnego modelu realizacji szkoleń okresowych bhp,
pozwalająca na zmniejszenie zjawiska oporu i zniechęcenia ze strony uczestników,
jak również na uniknięcie powszechnych zjawisk patologicznych w obszarze szkoleń
okresowych.
Tezy stawiane w opracowaniu przez autora, audytora wiodącego systemów zarządzania wg normy SCC, poparte zostały analizami i obserwacjami funkcjonujących systemów zarządzania wdrożonych i certyfikowanych w kilkunastu polskich
przedsiębiorstwach.
Słowa kluczowe: system zarządzania bezpieczeństwem, prace szczególnie niebez-

pieczne, certyfikacja personalna, pracownicy operacyjni, kadra zarządzająca, bezpośredni nadzór, szkolenia, instruktarz, spotkania narzędziowe BHP

94

Andrzej Federowicz

The Use of Elements of Management System
According to the SCC:2011 Standard for Creating
a Safety Culture and Employees’ Commitment
to the OHS in Polish Enterprises
Abstract

The SCC (Safety Checklist for Contractors) is a system for managing safety,
health and the environment, gaining the popularity in recent years in Poland, and
one of the most widely used safety management systems in Europe. One of the
factors affecting the growing interest in the SCC system, beyond its transparency
and good correlation with national health and safety regulations, may be its direct
usefulness in creating the positive attitudes and the involvement of employees in
the OHS issues of the company.
The author presents the selected requirements of the SCC: 2011 standard, which
are also the tools in the education, and used to prepare employees to perform particularly hazardous works. The paper discusses the requirements for the certification
of personnel, both operational staff, management and the direct supervisors. The
author shows some examples of the implementation of trainings, instructions and
safety meetings according to the SCC: 2011 standard. The paper presents the idea of
the traditional model of periodic safety training modification, which allows to reduce
the level of resistance and discouragement of participants, as well as gives a chance
to avoid widespread pathological phenomena in the area of periodic safety trainings.
The thesis presented by the author – the leading auditor of management systems
according to the SCC standard, have been supported by the analysis and observations
of the management systems implemented and certified in several Polish companies.
Keywords: safety management system, particularly hazardous works, personnel

certification, operational staff, management staff, direct supervisors, trainings,
instructions, OHS meetings

Wprowadzenie

Powodem powstania systemu była znaczna liczba wypadków przy pracy
generowanych przez firmy podwykonawcze na projektach przemysłu petrochemicznego. Dużo łatwiej jest wpływać na zachowania i sposób wykonywania pracy przez pracowników własnych, etatowych, aniżeli na pracow-
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ników firm podwykonawczych, osób zatrudnionych na podstawie umów
cywilno-prawnych czy też samozatrudnionych [1].Systemowe podejście do
bezpieczeństwa pozwala na ujednolicenie wymagań oraz koordynację prac
zarówno pracowników własnych organizacji, jak i podwykonawców.
W Polsce certyfikowanych wg standardu SCC jest kilkadziesiąt firm.
W ostatnich latach najczęściej procedurze certyfikacyjnej poddają się firmy
wykonujące prace spawalnicze i montażowe na krajowych i zagranicznych
projektach petrochemicznych, rafineryjnych i energetycznych.
1. Idea systemu SCC

Ideą powstania na początku lat 90. XX w. systemu SCC było ujednolicenie
wiedzy oraz wpływanie na świadomość i sposób zachowania podwykonawców. System stworzony został przez firmy branż wysokiego ryzyka przemysłu
petrochemicznego i chemicznego, gdzie najczęściej w tamtych latach angażowano firmy podwykonawcze do realizacji projektów przemysłowych. Od
początku miał być to system przystępny i przejrzysty. Cel ten został osiągnięty dzięki zastosowaniu formy listy kontrolnej (SCC Check List), będącej
podstawą audytu certyfikacyjnego. Lista zawiera 49 pytań stanowiących
podstawę audytu certyfikacyjnego. Co ważne, poza pytaniami, lista zawiera
szczegółowo opisane wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem,
zdrowiem i środowiskiem.
Lista kontrolna SCC obejmuje pytania z 12 obszarów, są to:
1. Polityka HSE i zaangażowanie kierownictwa.
2. Ocena ryzyka.
3. Szkolenie, informacja i instruktaż.
4. Świadomość w zakresie HSE (ang. Health, Safety, Environment – zdrowie,
bezpieczeństwo, środowisko).
5. Plan projektu w zakresie HSE.
6. Ochrona środowiska.
7. Gotowość na sytuacje awaryjne.
8. Inspekcje HSE.
9. Ochrona zdrowia.
10. Zamawianie i ocena maszyn, urządzeń, narzędzi i materiałów.
11. Zakup usług.
12. Raportowanie i badanie wypadków, incydentów i sytuacji niebezpiecznych.
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2. Wybrane elementy systemu SCC z obszaru edukacji
2.1. Plan szkoleń i certyfikacja personalna

W zakresie budowania kultury bhp i rozwijania zaangażowania pracowników
najistotniejszy wydaje się trzeci obszar listy kontrolnej SCC, „Szkolenie, informacja i instruktaż”, który stanowi punkt wyjścia dla działań edukacyjnych.
Podstawą wszystkich działań jest wymóg normy, wskazujący konieczność
stworzenia szczegółowego planu szkoleń, pozwalającego zapewnić właściwe
kwalifikacje do wykonywania wszystkich przewidzianych prac. Plan ten
zwykle obejmuje nie mniej niż 12 kolejnych miesięcy, a każde szkolenie,
instruktaż czy certyfikacja przypisana jest do konkretnego pracownika.
Kluczowym wyróżnikiem standardu SCC jest fakt, iż każdy pracownik
organizacji certyfikowanej wg normy SCC:2011 podlega procedurze certyfikacji personalnej. Nie mniej niż 90% załogi objętej systemem musi zostać
poddane certyfikacji nie później, niż trzy miesiące od momentu zatrudnienia
[2]. Certyfikacja personalna obejmuje dwie grupy pracowników:
• pracowników operacyjnych (wykonawców) – którzy odbywają szkolenie
i zdają egzamin zgodnie z wymaganiami określonymi w normie SCC,
w działach oznaczonych jako A16 i A18;
• kierowników operacyjnych (pracowników dozoru) – którzy odbywają
szkolenie i zdają egzamin zgodnie z wymaganiami określonymi w dziale
(dokumencie) A17 normy SCC.
Odniesienie do oznaczeń (A16 / A18 lub A17) najczęściej spotyka się
w specyfikacjach lub planach projektów (np. w zapisach dotyczących wymaganej liczby pracowników nadzorujących pracę na danym odcinku projektu)
oraz w wymaganiach stawianych kandydatom do pracy przy certyfikowanym
projekcie.
Proces certyfikacji personalnej składa się z dwudniowego szkolenia informacyjnego oraz egzaminu certyfikacyjnego. Szkolenie obejmuje zagadnienia systemu zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem wg
SCC:2011 oraz podstawowe zasady bhp, ze szczególnym uwzględnieniem
prac szczególnie niebezpiecznych (np. prace w zbiornikach i przestrzeniach
zamkniętych, prace na wysokości, prace niebezpieczne pod względem pożarowym), stosowania środków ochrony indywidualnej, bezpieczeństwa
maszyn i urządzeń oraz prac z substancjami niebezpiecznymi. Szkolenie
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zakończone jest egzaminem, który w zależności od grupy pracowników poddawanych certyfikacji, składa się z czterdziestu (w przypadku pracowników
operacyjnych) lub siedemdziesięciu (w przypadku pracowników dozoru)
pytań testowych.
2.2. Przygotowanie do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych

Kolejnym wymogiem normy SCC:2011 jest specjalne przygotowanie pracowników do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. Pracownicy mający wykonywać np. prace na wysokości, prace niebezpieczne pod względem
pożarowym (w tym prace spawalnicze), prace wykonywane w zbiornikach
i innych ograniczonych przestrzeniach, jak również wszystkie uznane przez
pracodawcę za stwarzające szczególne zagrożenie, muszą przejść adekwatny
instruktaż. Można zauważyć, iż jest to wymóg spójny z krajowymi przepisami, wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy(par. 80. 1.). Norma nie narzuca w żaden sposób programów i zakresów
instruktaży. Muszą one jednak spełniać swój główny cel, którym jest właściwe przygotowanie pracowników do wykonywania czynności roboczych.
2.3. Coroczne instruktaże specjalne

Nie rzadziej niż raz w roku wszyscy pracownicy certyfikowanego przedsiębiorstwa muszą odbyć instruktaże HSE (z ang. Health, Safety, Environment –
zdrowie, bezpieczeństwo, środowisko), których program dostosowany jest
do okoliczności i zagrożeń, z jakimi wiąże się praca wykonywana przez
poszczególne zespoły pracowników. Standard (norma) SCC nie określa
czasu trwania instruktaży ani kwalifikacji osób, które powinny je przeprowadzać. Wskazane zostały natomiast kluczowe tematy, które powinny być
realizowane. Do preferowanych tematów należy zaliczyć:
• zasady i sposób użycia środków ochrony indywidualnej;
• zasady i sposób udzielania pierwszej pomocy;
• bezpieczne użytkowanie maszyn i urządzeń;
• stosowanie, transportowanie i magazynowanie substancji niebezpiecznych;
• wyniki oceny ryzyka zawodowego oraz oceny ryzyka dla zadań;
• założenia zakładowej Polityki HSE.
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W praktyce szkolenia te mają charakter krótkich spotkań realizowanych
w formie pokazów lub warsztatów. Grupy pracowników uczestniczących
w instruktażach dzielone są według faktycznie realizowanych przez nich
zadań czy odcinków projektu, a nie – jak to ma miejsce w przypadku polskich
szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – według
ogólnej charakterystyki pracy (tj. z podziałem na pracowników na stanowiskach robotniczych, inżynieryjno-technicznych, pracowników administracyjno-biurowych czy kadrę kierowniczą i pracodawców). Do realizacji
szkoleń dość często angażowane są zewnętrzne podmioty świadczące usługi
szkoleniowe, rzadziej (głównie w przypadku omawiania wewnętrznych
procedur systemowych) specjaliści wewnątrz organizacji. Często spotykaną
praktyką jest też wspólna realizacja instruktaży z pracownikami służby
bhp głównego wykonawcy projektu. Można wówczas odbycie przez załogę
szkolenia inicjującego (szkolenia realizowanego przed dopuszczeniem do
wykonywania czynności i realizacji projektu) uznać za spełnienie wymagania
normy SCC w omawianym zakresie.
W przypadku realizacji prac na terenie klienta, u którego występują
specyficzne wymagania dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska,
jak również procedury wewnętrzne lub zwiększone ryzyko powstawania
wypadków, program wcześniej przedstawionych instruktaży musi zostać
rozszerzony o uzgodnione z klientem elementy. Wymóg ten realizowany
jest przeważnie zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia (BIOZ). Instruktaż zapoznający pracowników z planem
BIOZ wymaga jednak czasem rozszerzenia o tematykę z zakresu ochrony
środowiska.
2.4. Spotkania narzędziowe w zakresie bhp

Elementy, których celem jest budowanie świadomości pracowników i zaangażowania w sprawy bhp organizacji, zawarte są w czwartym obszarze
tematycznym listy kontrolnej SCC. Wymogiem bezwarunkowym jest organizowanie przez firmę comiesięcznych, krótkich spotkań narzędziowych
bhp (safety-toolbox-meetings) z zespołami pracowników, którzy realizują
poszczególne odcinki projektu. Spotkania te powinny mieć charakter jak
najbardziej praktyczny, tj. odnosić się do aktualnej sytuacji i prac, które
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wykonywane są przez uczestników. Trwają zazwyczaj od 30 do 60 minut
i obejmują następujące zagadnienia:
• środki ochrony zbiorowej i indywidualnej;
• wypadki, incydenty oraz sytuacje niebezpieczne zgłoszone i przeanalizowane w ostatnim czasie;
• alarmowanie i reagowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia lub awarii;
• bezpieczne stosowanie narzędzi, maszyn i urządzeń;
• praca z substancjami niebezpiecznymi;
• prace w zbiornikach i przestrzeniach zamkniętych;
• ład i porządek w miejscu pracy.
W programie takiego spotkania pozostawia się czas na dyskusję i analizowanie zagadnień zaproponowanych przez uczestników. Zadaniem spotkań
narzędziowych bhp (safety-toolbox-meetings) jest bowiem również danie przestrzeni do rozważań i aktywnej partycypacji pracowników w sprawach bhp.
Prowadzącymi spotkania powinny być osoby, które posiadają szczegółową wiedzę na temat procesów pracy i problemów wynikających z ich
realizacji, jak również osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w zakresie
organizowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Są to zatem
zwykle zespoły złożone z osoby kierującej danym zespołem pracowników
(np. brygadzista) oraz pracownik służby bhp.
2.5. Raportowanie, rejestrowanie i analiza incydentów

Kodeksowy wymóg niezwłocznego zgłaszania wypadku przez pracownika
poszkodowanego lub świadka zdarzenia jest w systemie SCC znacząco rozszerzony. Zgłoszeniom, rejestracji, dokumentowaniu i późniejszej analizie
podlegają nie tylko zdarzenia definiowane jako wypadki przy pracy, ale również tzw. incydenty, czyli grupa zdarzeń, do której zaliczyć można zdarzenia
potencjalnie wypadkowe, zagrożenia lub utrudnienia w pracy mogące mieć
wpływ na bezpieczeństwo, ale również niewłaściwe postawy, zachowania lub
sposoby wykonywania pracy przez współpracowników. Szczególnie ostatnie
z wymienionych elementów budzą początkowy opór u pracowników objętych
systemem. Rolą kierownictwa i służby bhp jest stworzenie takich warunków
i atmosfery pracy, które sprzyjają postrzeganiu tego obowiązku jako przejawu
dbałości o zdrowie i życie własne pozostałych osób w otoczeniu. Praktyka
wskazuje, iż już po okresie 6‒8 miesięcy, pracownicy odczuwają znacznie
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większe zaangażowanie w kwestie bezpiecznego sposobu wykonywania pracy,
a omawiane zgłoszenia przestają być postrzegane przez nich jako pewnego
rodzaju forma „donosicielstwa”. Głównym czynnikiem przyspieszającym
przyzwyczajenie pracowników do nowych wymogów jest uwidocznienie im
korzyści płynących z ich zaangażowania oraz niedopuszczenie do sytuacji,
w której którekolwiek ze zgłoszeń pozostanie bez odzewu.
2.6. Działania zwiększające świadomość pracowników w zakresie HSE

Działania mające na celu zwiększenie świadomości pracowników w zakresie
bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska oraz zwiększenia ich zaangażowania
w kwestie bhp organizacji, realizowane są nie tylko z użyciem szkoleń i instruktaży, ale też innych narzędzi, które dalej można przypisać do kategorii
„edukacja”. Jednym z ciekawych wymogów, związanych z wdrożeniem systemu zarządzania wg normy SCC:2011 (aczkolwiek obowiązkowym wyłącznie
dla najwyższego poziomu certyfikacji SCCpetro – dla przemysłu rafineryjnego), jest konieczność zorganizowania nie rzadziej niż raz w roku wydarzeń
specjalnych, zgodnych z realizowanymi przez firmę celami w obszarze bhp.
Zróżnicowanie działań podejmowanych przez polskie przedsiębiorstwa
w tym zakresie jest ogromne. Począwszy od prostych kampanii informacyjnych i uświadamiających, np. w postaci plakatów tematycznych czy projekcji
filmów, kończąc na szkoleniowo-integracyjnych wyjazdach, podczas których
realizowane są rozbudowane scenariusze i symulacje wypadków oraz akcji
ratowniczych w terenie.
Narzędziem, które sprzyja włączeniu pracowników do codziennych
działań w zakresie bhp jest również tzw. LMRA (z ang. Last Minute Risk
Analysis), czyli bardzo prosta ocena ryzyka realizowana przez pracowników
na początku każdego dnia roboczego lub przy zmianie charakteru wykonywanych prac w trakcie dnia. Ocena ta stanowi ostateczną weryfikację
bezpieczeństwa na stanowisku pracy tuż przed rozpoczęciem wykonywania
czynności roboczych. Najczęściej przyjmuje formę krótkiej listy kontrolnej
z pytaniami odnoszącymi się do występowania osłon i środków ochronnych,
stosowania środków ochrony indywidualnej, znajomości przebiegu dróg
ewakuacyjnych i rozlokowania sprzętu gaśniczego itd. Lista ta stanowi odrębny formularz wypełniany przez wyznaczonego lidera grupy pracowników.
Często spotykanym rozwiązaniem jest umiejscowienie listy kontrolnej na
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odwrocie identyfikatora (jeśli są stosowane) lub też na laminowanej karcie
lub dyskietce, którą pracownicy zawsze mają przy sobie.
3. Zmodyfikowany sposób realizacji szkoleń okresowych
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Szczegółową regulację dotyczącą szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zawiera Kodeks pracy (art. 2372 – 2375Kp) oraz wydane na jego
podstawie rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 27 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 180,
poz. 1860 z późniejszymi zmianami). W świetle tych przepisów szkolenia bhp
muszą być cyklicznie ponawiane, a forma szkolenia oraz jego częstotliwość
zależna jest od ogólnej charakterystyki stanowiska pracy.
Szkolenie okresowe pracowników na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż na raz na 3 lata, a w przypadku stanowisk, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne,
nie rzadziej niż raz w roku.
Praktyka audytorska wielokrotnie ujawniła w przeszłości przypadki,
w których ze względu na trudności organizacyjne wynikające z konieczności
oderwania zespołu pracowników od pracy na czas całej dniówki, szkolenia
okresowe realizowane były w sposób rażąco odbiegający od wskazanego
w rozporządzeniu. Niejednokrotnie spotyka się również zjawisko oporu
i zniechęcenie ze strony pracowników, którzy przy ogólnej liczbie instruktaży
w ciągu roku, odczuwają przesyt ilościowy w tym zakresie. Takie zjawisko
dla świadomej i dążącej do budowania silnej kultury bhp organizacji jest
niezwykle niekorzystne.
Przepisy nie wymagają, aby szkolenie odbyło się w sposób nieprzerwany
w ciągu jednego dnia. Co więcej, w przypadku niektórych grup zawodowych
(np. osób kierujących pracownikami) byłoby to niemożliwe, ze względu na
wyznaczony w przepisach rozporządzenia czas ich trwania. Nie ma zatem
przeciwwskazań, aby szkolenie okresowe podzielić na części, które będą
przypadać na różne dni. Przepisy nie określają również maksymalnej liczby
części, na które może zostać podzielone szkolenie okresowe. Najistotniejsze
jest, aby spełniło ono swój cel, którym jest aktualizacja i ugruntowanie
wiedzy i umiejętności w dziedzinie bhp oraz zapoznanie pracowników z rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.
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Podczas podzielonego na części szkolenia powinna zostać omówiona
kompletna problematyka przewidziana programem szkolenia dedykowanego
dla danej grupy pracowników.
Wobec powyższego, sugerowanym przeze mnie sposobem przeprowadzania szkoleń okresowych bhp dla pracowników wykonujących prace fizyczne na
certyfikowanych projektach, jest uznanie comiesięcznych spotkań narzędziowych bhp (safety-toolbox-meetings) oraz corocznego instruktażu specjalnego
jako wycinków całości szkolenia, realizowanego w ciągu całego roku. Należy
zwrócić uwagę, aby czas trwania wszystkich części łącznie nie był krótszy niż
przewidziany w ramowym programie wskazanym w załączniku do rozporządzenia. Spotkania powinny zostać zorganizowane w adekwatnej formie,
tj. w tym wypadku w formie instruktażu. Konieczne jest również dopilnowanie, aby ostatnia część, zamykająca cały cykl podzielonego na części szkolenia
okresowego, zakończyła się przed terminem ważności poprzedniego szkolenia
bhp uczestniczącego w nim pracownika.
Podsumowanie

Zwiększające się zainteresowanie systemem zarządzania zdrowiem, bezpieczeństwem i środowiskiem wg normy SCC wydaje się być uzasadnione nie
tylko jego przejrzystością, łatwością integracji z innymi wdrożonymi systemami czy też dobrym skorelowaniem z lokalnymi przepisami w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy. Analizy prowadzone w polskich przedsiębiorstwach na przełomie ostatnich 4 lat wykazują, iż jest to system skuteczny, pozwalający na znaczącą redukcję zdarzeń powodujących urazy wśród
pracowników i podwykonawców.
Dodatkowo szereg wymagań, głównie o charakterze edukacyjnym i uświadamiającym, stanowi zestaw skutecznych narzędzi do angażowania pracowników w sprawy bhp oraz budowania i wzmacniania kultury bhp organizacji.
Dobrze zaplanowany i profilowany proces edukacyjny w systemie SCC pozwala
również na usprawnienie realizacji podstawowych obowiązków pracodawcy,
przy jednoczesnej redukcji zjawiska oporu i zniechęcenia wśród pracowników.
Trzeba jednak podkreślić, iż kluczowe w całym procesie i realizacji działań wynikających z wymagań systemu SCC jest zaangażowanie kierownictwa
średniego i wyższego szczebla. Bez wyraźnego współdziałania i uwidocznienia pracownikom wartości i celów, jakie stawia sobie organizacja w zakresie

Wykorzystanie elementów systemu zarządzania wg normy SCC:2011…

103

bhp, żaden, nawet najlepszy system zarządzania nie przyniesie pozytywnych
rezultatów.

Rys. 1. Porównanie wartości wskaźnika częstotliwości zdarzeń urazowych (IF)
w wybranych trzech certyfikowanych firmach w Polsce w okresie od stycznia 2013
do października 2016 r.
Źródło: dokumentacja audytowa TÜV AUSTRIA
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Analiza zagrożeń mikrobiologicznych
w powietrzu wewnętrznym na przykładzie
zanieczyszczeń w wybranych pomieszczeniach
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
Abstrakt

W artykule dokonano analizy zanieczyszczeń mikrobiologicznych powietrza
w wybranych pomieszczeniach Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Zebrany materiał został poddany badaniu przy pomocy dwóch metod: metody sedymentacyjnej Kocha oraz metody zderzeniowej (impakcyjnej), z wykorzystaniem próbnika
powietrza MAS-100 Eco. Otrzymane wyniki badań zestawiono z normatywami
higienicznymi i zaproponowano działania mające na celu wyeliminowanie lub
ograniczenie szkodliwego oddziaływania zanieczyszczeń mikrobiologicznych na
zdrowie pracowników i studentów.
Słowa kluczowe: mikroorganizmy, bioaerozol, czystość mikrobiologiczna powietrza
wewnątrz budynku

Analysis of Microbiological Hazards
in the Indoor Air (of the Selected Rooms
of the Main School of Fire Service)
Abstract

The article presents the analysis of microbiological contamination ofthe air in the
selected rooms located in the Main School of Fire Service. The collected material
was tested using two methods: the Koch’s sedimentation method and the collision (impact) method. The test was conducted using the MAS-100 Ecoair sampler.
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The results obtained were compared with the hygienic standards. The measures
have been proposed toeliminate or reduce the harmful effects of microbiological
contamination of thestaff and students’ health.
Keywords: microorganisms, bio-aerosol, microbiological purity of the air inside
the building

Wstęp

Mikroorganizmy są elementem każdej przestrzeni, czy to środowiska przyrodniczego, zabudowy miejskiej czy zamkniętego budynku. Choć są niewidoczne dla oka, ich obecność nie powinna być lekceważona, gdyż może
zagrażać zdrowiu. Spleśniałe powłoki malarskie, gnijące drewno, kurz, pleśń
na oknach czy ścianach, spróchniałe podłogi to uwidocznione efekty rozwoju
i namnażania się drobnoustrojów. Poza wymienionymi efektami mogą one
mieć negatywny wpływ na człowieka jako czynnik chorobotwórczy wywołujący schorzenia, np.: układu oddechowego, zapalenie zatok i spojówek,
alergie, zmiany skórne, bóle głowy, a nawet choroby nowotworowe. Rodzaj
występujących dolegliwości zależy między innymi od gatunku mikroorganizmów i ich stężenia we wdychanym powietrzu, czasu trwania ekspozycji
na zanieczyszczenia oraz indywidualnej reakcji układu immunologicznego
człowieka. Jakość wdychanego powietrza może wpływać na poziom koncentracji, samopoczucie, a tym samym na efektywność pracy czy nauki. Dlatego
też dbałość o mikroklimat budynku i jakość zamkniętego w nim powietrza
nabiera istotnego znaczenia. Obecnie brak jest jasno sprecyzowanych norm
i wartości dopuszczalnych stężeń mikroorganizmów, lecz coraz więcej instytucji naukowo-badawczych i firm zajmuje się poszukiwaniem rozwiązań
służących poprawie jakości powietrza wewnątrz budynków. Ten postępujący
trend jest pozytywną odpowiedzią na wyniki światowych badań. Sprzyja kreowaniu, jeszcze na etapie projektowania domu, zasad budownictwa
uwzględniających potrzeby efektywnej wentylacji i ogrzewnictwa, doborowi
odpowiednich materiałów wykończeniowych, a także utrzymywaniu wysokiej higieny i czystości wewnątrz budynku.
Skład powietrza wewnętrznego zależy od czynników zewnętrznych,
takich jak: wyposażenie, zastosowane materiały wykończeniowe, ilość
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kurzu, rośliny, jakość systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego, a nawet
od samego człowieka i czynności, jakie wykonuje. Zarodniki grzybów,
alergeny, przetrwalniki bakterii obecne na wymienionych powierzchniach
czy zawieszone w powietrzu atmosferycznym, wydzielają dodatkowo substancje chemiczne, takie jak mikotoksyny, endotoksyny, enterotoksyny i in.
Wszystkie wymienione mają udowodnione działanie toksyczne lub rakotwórcze. Ważne jest zatem utrzymanie niskiej koncentracji drobnoustrojów
w każdym pomieszczeniu mieszkalnym, użyteczności publicznej, szkoły
czy miejscu pracy, aby użytkowników obiektu nie narażać na pogorszenie
własnego stanu zdrowia.
Identyfikacja czynników mikrobiologicznych w pomieszczeniach szkoły
jest o tyle istotna, że większość pracowników i uczniów spędza w nich ponad ¼ swojego czasu pracy czy nauki. W oszacowaniu poziomu zagrożenia
zdrowotnego pracowników i studentów może pomóc regularne przeprowadzanie pomiarów określających ilość mikroorganizmów w 1 m3 powietrza.
Wszędzie tam, gdzie istnieje potencjalne narażenie na szkodliwe działanie
mikroorganizmów, zasadne jest wykonywanie odpowiednich analiz pomagających w ustaleniu jakości powietrza w pomieszczeniach i identyfikację
możliwych ognisk chorobotwórczych.
Celem badań była ocena występowania zanieczyszczeń mikrobiologicznych powietrza w wybranych pomieszczeniach Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej, odniesienie otrzymanych wyników do normatyw higienicznych oraz zaproponowanie działań służących poprawie jakości powietrza
w budynkach, a tym samym ograniczających szkodliwe oddziaływanie
ewentualnych zanieczyszczeń mikrobiologicznych na zdrowie pracowników
i studentów.
2. Materiał i metody

Badania obejmowały pobranie próbek powietrza na zewnątrz uczelni oraz
w wyznaczonych pomieszczeniach uczelni (m.in.: sale wykładowe klimatyzowane i bez systemu klimatyzacyjnego, laboratoria, sala gimnastyczna,
biblioteka). Zebrany materiał badawczy poddano analizie z zastosowaniem
dwóch metod: metody sedymentacyjnej Kocha oraz metody zderzeniowej
(impakcyjnej), z wykorzystaniem próbnika powietrza MAS-100 Eco. Analizę mikrobiologiczną, jak i samo pobieranie próbek wykonano zgodnie
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z zaleceniami normy PN-89/Z-04111/03 oraz światowymi standardami.
Przeprowadzone badania skupiały się głównie na analizie ilościowej, pozwalającej na ustalenie liczby mikroorganizmów, znajdujących się w jednostce objętości powietrza, wyrażonej w jednostkach tworzących kolonie
(jtk) w 1 m3.
2.1. Procedura badawcza

Kluczowymi dokumentami, które dotyczą zagrożeń biologicznych na stanowisku pracy są polskie normy:
1. Norma PN-EN 14031: 2006. Powietrze na stanowiskach pracy. Oznaczanie zawieszonych w powietrzu endotoksyn.
2. Norma PN-EN 13098: 2007. Powietrze na stanowiskach pracy. Wytyczne
dotyczące pomiaru zawieszonych w powietrzu mikroorganizmów i endotoksyn.
3. Norma PN-EN 14583: 2008. Powietrze na stanowiskach pracy – przyrządy
do objętościowego pobierania bioaerozolu – wymagania i metody badań.
Normy te wyznaczają procedury badania mikroflory powietrza w pomieszczeniach. Opisano w nich procedury pobierania prób powietrza i inkubacji
mikroorganizmów. Korzystanie z nich pozwala na odpowiednie kształtowanie
stanowisk pracy w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy.
2.2. Charakterystyka obiektu badań

Przeprowadzone badania stężenia bioaerozolu wykonywane zostały w pomieszczeniach Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Lokalizacja punktów
pomiarowych w wybranej pracowni czy sali wykładowej zależała od jej
przeznaczenia.
Próbki powietrza, które posłużyły do wykonania analizy, pobrano z dziewięciu pomieszczeń uczelni. W budynku 01 była to: sala komputerowa, aula
z systemem klimatyzacyjnym, sala gimnastyczna i laboratorium chemiczne.
W obiekcie 02 wybrano: magazyn biblioteczny, czytelnię, korytarz, toaletę
oraz salę wykładową „E” bez klimatyzacji.
Magazyn biblioteczny, jak i sama czytelnia są specyficznym miejscem,
gdzie istnieją dogodne warunki do wzrostu drobnoustrojów. Poza wilgotnością względną powietrza, zanieczyszczeniem pyłowym i kurzem, w pomiesz-
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czeniach tych znajdują się duże ilości substancji pochodzenia organicznego,
korzystnych z punktu widzenia rozwoju grzybów mikroskopowych. Mowa
tu o zasobach bibliotecznych, jakimi są książki. Podstawowym składnikiem papieru jest celuloza, polimer rozkładany przez wiele drobnoustrojów
w procesie enzymatycznej hydrolizy. W jej wyniku dochodzi do obniżenia
trwałości papieru a co za tym idzie do możliwego uszkodzenia zbiorów
bibliotecznych.
Sale, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, to pomieszczenia bez
systemu klimatyzacyjnego, gdzie wymiana powietrza odbywa się na zasadzie
otwierania okien i wietrzenia. W takich przypadkach duży wpływ na jakość
powietrza wewnętrznego mają czynniki zewnętrzne a także wyposażenie
pomieszczenia. Urządzenia, takie jak komputery, projektory multimedialne,
faksy i drukarki wydzielają podczas pracy szkodliwe związki chemiczne, do
których zaliczane są tlenki azotu, ozon, furany i inne.
W szkolnych laboratoriach przeprowadzane są doświadczenia z użyciem
aparatury pomiarowej i różnych substancji szkodliwych stanowiących źródło
dodatkowych zanieczyszczeń powietrza. W przeprowadzanych badaniach
wybrane zostało laboratorium chemiczne, mieszczące się w obiekcie 01.
Pomieszczeniem klimatyzowanym, z którego pobrano próbki powietrza
była aula z miejscami dla 250 słuchaczy. Regularnie odbywają się w niej
wykłady dla studentów, a także konferencje naukowe i uroczystości okolicznościowe. Ze względu na znaczną liczbę osób przebywających jednocześnie
w auli i brak okien, konieczne jest uruchamianie systemu klimatyzacyjnego.
Pomaga on w utrzymaniu odpowiedniego komfortu cieplnego i wilgotności
oraz zapobiega gromadzeniu się nieprzyjemnych zapachów. Komfort użytkowania pomieszczenia powinien być zapewniony poprzez wysoki poziom
czystości instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.
Największym pomieszczeniem poddanym weryfikacji na czystość mikrobiologiczną powietrza była sala gimnastyczna. Codzienne wykorzystywanie
jej do zajęć wychowania fizycznego oraz rozgrywanych turniejów wymusza
zapewnienie odpowiedniego stanu nawierzchni oraz czystości powietrza.
Nieprzyjemny zapach powstający podczas każdych zajęć sportowych oraz
w skutek stosowania chemicznych środków czyszczących jest eliminowany
poprzez otwieranie okien i wietrzenie pomieszczenia.
Charakterystykę pomieszczeń, w których pobrano próbki powietrza
przedstawiono w tabeli 1.
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Tabela 1. Charakterystyka pomieszczeń poddanych badaniu

Pomieszczenie

Powierzchnia (m2)

Liczba
miejsc

Sala 115

93

24

Aula

245

250

A

Sala gimnastyczna

566

–

B

Laboratorium

62

–

5.

Biblioteka

76,3

43

6.

Magazyn
biblioteczny

108

–

Korytarz

48

–

8.

Sala E

52,4

34

9.

Sanitariat

18,3

4

Lp.

Obiekt Budynek

1.
2.
3.

F
01

4.

7.

02

B

Źródło: opracowanie własne

2.3. Metody pomiarowe czystości mikrobiologicznej powietrza

Ocena czystości mikrobiologicznej badanych pomieszczeń odbyła się w serii
pięciu powtórzeń dla każdego wyznaczonego punktu pomiarowego. Otrzymane wyniki poddane zostały analizie mającej na celu określenie ilości
drobnoustrojów znajdujących się w 1 m3 powietrza, wyrażoną liczbą jednostek tworzących kolonie (jtk/m3). Sama kontrola jakości mikrobiologicznej
powietrza wymagała rzetelnych metod pomiarowych. W celu wykrycia
drobnoustrojów w analizowanych pomieszczeniach zastosowane zostały
dwie metody: sedymentacyjna oraz zderzeniowa (impakcyjna).
Metoda sedymentacyjna Kocha polega na swobodnym osiadaniu pod
wpływem sił grawitacyjnych mikroorganizmów i pyłu na płytkach Petriego
zawierających specjalne pożywki. Przygotowane płytki z trzema rodzajami
podłoża zostały pozostawione na 15 minut na wysokości około 1 metra od
podłogi. Po określonym czasie inkubacji kolonie wyrosłe na powierzchni
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płytek zostały zliczone i zidentyfikowane. Następnie ilość mikroorganizmów
przypadającą na jednostkę objętości obliczona została z wykorzystaniem
zależności opisanej wzorem (1):
X=

a × 100
(b × c) × 100

(1)

gdzie:
X – liczba jednostek tworzących kolonie (jtk) w 1 m3;
a – średnia arytmetyczna z liczby kolonii;
b – powierzchnia płytki w cm2;
c – współczynnik czasu ekspozycji płytki (dla 10 min. c = 2);
100 – przeliczenie powierzchni płytki na 100 cm.
Metoda sedymentacyjna jest najstarszym znanym sposobem badania
mikroflory powietrza. To najprostsza technika, która nie wymaga dużych
nakładów finansowych, przez co jest często stosowana. W porównaniu do
innych metod, otrzymane wyniki są znacznie zaniżone. Wynika to z faktu,
że nie wszystkie drobnoustroje, kropelki wody czy cząsteczki kurzu opadają
z tą samą szybkością. Ma na to wpływ rozmiar cząstek, ich waga, ładunek
elektrostatyczny, ruch powietrza oraz wilgotność [5]. Za pomocą tej metody
niezwykle trudne jest wykrycie cząstek o rozmiarach mniejszych niż 5 µm,
ponieważ osiadają bardzo wolno albo w ogóle nie ulegają sedymentacji [7].
Dodatkową przeszkodą są także prądy powietrza występujące w pomieszczeniach, więc nie można przeprowadzać pomiarów przy otwartych oknach lub
klimatyzatorach. Dlatego metoda sedymentacyjna Kocha nie powinna być
stosowana do przeprowadzenia szczegółowych badań czystości powietrza.
Na jej podstawie można oszacować prawdopodobne stężenie zanieczyszczeń
w pomieszczeniach o małych ruchach powietrza.
W przypadku metody zderzeniowej wykorzystywane są urządzenia pozwalające na mechaniczne oddzielenie zanieczyszczeń z pobieranej próbki
powietrza. Kontrola skażenia mikrobiologicznego została przeprowadzona
przy użyciu próbnika powietrza MAS-100 Eco firmy Merck. Urządzenie
posiada dwuprzepływowy turbowentylator, za pomocą którego zasysa strumień powietrza przez metalową głowicę z 400 otworami, każdy o średnicy
1 mm. Podczas dokonywania pomiarów metodą zderzeniową powietrze
zostaje przepuszczone przez otwory w urządzeniu i w wyniku uderzenia
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o powierzchnie płytki pozostają na niej zanieczyszczenia [4]. W ten sposób
w każdym punkcie badawczym pobrano pięć próbek powietrza o objętości
50 litrów każda w czasie 30 sekund. Następnie płytki Petriego poddano
inkubacji w temperaturze i czasie odpowiednim dla określonego drobnoustroju i dla danego rodzaju podłoża, a następnie policzono liczby wyrosłych
kolonii według wzoru (2):
X = a × 100
(v × t)

(2)

gdzie:
X – liczba jednostek tworzących kolonie (jtk) w 1 m3;
a – liczba kolonii w 10 litrach powietrza;
v – objętość pobieranej próbki w czasie jednej minuty, w tym wypadku 100 l;
t – czas pobierania próbki w minutach, w tym wypadku 6 sekund (0, 1 min).
Zastosowanie aparatu do kontroli czystości mikrobiologicznej pozwala
na szybką i prostą analizę. Dokładność wyników jest też większa niż przy
metodzie sedymentacji, gdyż próbnik pobiera zarówno duże, jak i drobne
zanieczyszczenia o wielkości poniżej 5 µm. Wadą tej metody jest ryzyko
zarastanie pożywek, jeśli jest silnie zanieczyszczone powietrze albo podłoże
nie zostało odpowiednio przygotowane. Dodatkowo w wyniku nagłego uderzenia drobnoustroju o podłoże może nastąpić spadek jego żywotności [6].
3. Omówienie wyników

Wyniki przeprowadzonych pomiarów stanowią podstawę do analizy zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza w pomieszczeniach uczelni. Dla
każdego punktu pomiarowego została podana liczba jednostek tworzących
kolonie, jaka znajdowała się w 1 m3 pobranego powietrza odpowiednio dla
ogólnej liczby bakterii, grzybów, bakterii Gram-ujemnych oraz dla termofilnych promieniowców. W celach porównawczych dodatkowo pobrano próbki
powietrza na zewnątrz budynku przed wejściem do uczelni (obiekt 02). Podczas poboru próbek powietrza został przeprowadzony pomiar temperatury
i wilgotności względnej powietrza dla każdego punktu pomiarowego. Poniżej
przedstawiono tabele i rysunki, na których zaprezentowano wyniki analiz mikrobiologicznych z wykorzystaniem metody zderzeniowej i sedymentacyjnej.
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Wyniki analiz mikrobiologicznych powietrza różnią się w metodzie sedymentacyjnej i metodzie zderzeniowej. Średnia arytmetyczna liczby jtk w 1 m3
pobranego powietrza w badanych pomieszczeniach w metodzie zderzeniowej
wyniosła 7016 dla ogólnej liczby bakterii, 4275 dla grzybów, 742 dla bakterii
Gram-ujemnych oraz 675 dla termofilnych promieniowców. W metodzie
sedymentacyjnej wartości przedstawiały się odpowiednio: 4648 dla ogólnej
liczby bakterii, 2393 dla grzybów, 470 dla bakterii Gram-ujemnych oraz 556
dla termofilnych promieniowców. Różnice w ilości drobnoustrojów podyktowane są tym, że przy metodzie Kocha najdrobniejsze cząsteczki bioaerozolu albo nie ulegają sedymentacji, albo osiadają na płytce bardzo powoli.
Przy użyciu odpowiedniego aparatu do mechanicznego pobierania próbek
powietrza możliwe było wykrycie nawet tych drobnych zanieczyszczeń.
Tym samym wyniki z metody zderzeniowej są bardziej precyzyjne i oddają
obraz zbliżony do rzeczywistego zanieczyszczenia w salach wykładowych.
Pomimo zaobserwowanych różnic istnieje też wspólna właściwość, a mianowicie obydwie metody wykazały podwyższone stężenia zanieczyszczeń
mikrobiologicznych w tych samych punktach pomiarowych.
Tabela 2. Liczba jednostek tworzących kolonie dla punktów pomiarowych. Metoda
zderzeniowa

Liczba jednostek tworzących kolonie [jtk/m3]
Punkt pomiarowy

Termofilne
promieniowce

Biblioteka

500

917

3750

4500

Magazyn biblioteczny

750

750

4750

6083

Korytarz

667

667

4083

5500

Sanitariat

500

1583

2750

5167

Sala dydaktyczna

417

333

4083

7667

Sala komputerowa

167

917

5167

9917

Aula

667

167

3833

7333

Sala gimnastyczna

1750

1500

4917

12667

Laboratorium

1083

333

4750

6750

Na zewnątrz

250

250

4667

4583

Źródło: opracowanie własne

Ogólna liczba
Bakterie
Grzyby
Gram-ujemne
bakterii
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Na zewnątrz
Laboratorium
Sala gimnastyczna
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Rys. 1. Liczba drobnoustrojów w poszczególnych punktach pomiarowych dla metody
zderzeniowej
Źródło: opracowanie własne
Tabela 3. Liczba jednostek tworzących kolonie dla punktów pomiarowych.Metoda
sedymentacyjna Kocha

Liczba jednostek tworzących kolonie [jtk/m3]
Punkt pomiarowy

Termofilne
Bakterie
Ogólna liczba
Grzyby
promieniowce Gram-ujemne
bakterii

Biblioteka

294

558

1881

2440

Magazyn biblioteczny

588

617

2116

4938

Korytarz

529

265

2028

3028

Sanitariat

441

999

1969

3851

Sala dydaktyczna

412

176

2205

6085

Sala komputerowa

176

647

3057

6202

Aula

529

235

2792

4145

Sala gimnastyczna

1470

882

2822

9436

Laboratorium

911

206

2675

3704

Na zewnątrz

206

118

2381

2646

Źródło: opracowanie własne
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Rys. 2. Liczba drobnoustrojów w poszczególnych punktach pomiarowych dla metody
sedymentacyjnej Kocha
Źródło: opracowanie własne
Tabela 4. Wilgotność względna powietrza i temperatura dla punktów pomiarowych

Punkt pomiarowy

Wilgotność [%]

Temperatura [°C]

Biblioteka

42,2

22,4

Magazyn biblioteczny

43,2

24,2

Korytarz

42,4

21,2

Sanitariat

48,1

19,2

Sala dydaktyczna

43,1

24,7

Sala komputerowa

43,4

23

Aula

37,9

22,2

Sala gimnastyczna

53,1

20,3

Laboratorium

41,2

20,5

Na zewnątrz

81,5

9,9

Źródło: opracowanie własne
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Rys. 3. Wilgotność względna powietrza i temperatura dla poszczególnych punktów
pomiarowych
Źródło: opracowanie własne

Miejscem, gdzie liczba drobnoustrojów była największa, jest sala gimnastyczna. Liczba kolonii stwierdzona dla tego pomieszczenia była kilkakrotnie wyższa od wartości w pozostałych punktach pomiarowych. Porównując jednocześnie warunki mikroklimatu, można dodać, że właśnie na sali
sportowej odnotowano najwyższą wilgotność powietrza dla pomieszczeń
zamkniętych, bo aż 53,1%, zaś temperatura wyniosła 20°C. Na sali sportowej
zanotowano najwyższe stężenie ogólnej liczby bakterii i promieniowców
termofilnych, zaś stężenia grzybów i bakterii Gram-ujemnych były niższe.
Biorąc pod uwagę panujące warunki mikroklimatu można stwierdzić, że
duża wilgotność powietrza umożliwiała dogodny wzrost mikroorganizmom.
Im wyższa wilgotność i temperatura powietrza tym intensywniej namnażają
się bakterie i grzyby pleśniowe. Na wynik niewątpliwie wpływa także samo
przeznaczenie pomieszczenia, gdzie odbywają się zajęcia sportowe. Wysiłek
fizyczny sprawia, że studenci pozostawiają po sobie parę wodną, nieprzyjemny zapach i kropelki potu. Co więcej kurz gromadzący się w zakamarkach
i szczelinach sali, środki chemiczne używane do czyszczenia i konserwacji,

Analiza zagrożeń mikrobiologicznych w powietrzu wewnętrznym…

117

brak nawyku systematycznego wietrzenia sprawiły, że drobnoustroje miały
zapewnioną pożywkę oraz jednocześnie idealne warunki do namnażania się,
co nie zostało zaobserwowane w innych punktach badawczych.
Sala komputerowa to miejsce, gdzie stwierdzono najwyższą liczbę grzybów,
która wyniosła 5167 jtk/m3 czwartą, co do wielkości liczbę bakterii Gram-ujemnych – 917 jtk/m3 i drugą dla ogólnej liczby bakterii – 9917 jtk/m3. Parametry mikroklimatu w tym pomieszczeniu przedstawiały się następująco:
temperatura powietrza wynosiła 23°C przy wilgotności względnej powietrza
43,4%. Można przypuszczać, że na tak niekorzystny wynik miały wpływ
urządzenia, w jakie wyposażona jest pracownia. W sali wydzielonych jest
20 stanowisk komputerowych, a poza tym sprzętem znajdują się jeszcze
projektory multimedialne, telefony i drukarki. W komputerach i projektorach zainstalowane są wentylatory chłodzące – mechanizm wymuszający
ruch powietrza. W ten sposób kurz, pyłki, zjonizowane powietrze i alergeny
znajdujące się wewnątrz urządzenia mieszają się z powietrzem, które wdychają studenci i wykładowcy. Zawarte w kurzu zarodniki i strzępki grzybni
stanowią najbardziej szkodliwe czynniki biologiczne, a tych w pracowni
komputerowej odnotowano najwięcej spośród wszystkich pomieszczeń
poddanych kontroli.
Porównując sale dydaktyczne wyposażone w system klimatyzacyjny
i bez tego systemu można stwierdzić, że w sali dydaktycznej „E” w przypadku grzybów, ogólnej liczby bakterii i bakterii Gram-ujemnych otrzymano wyższe wyniki w porównaniu z aulą wykładową, która wyposażona
jest w klimatyzację. Jedynie dla termofilnych promieniowców sytuacja jest
odwrotna (porównanie liczby drobnoustrojów przedstawiono w tabeli 5).
Wymiana powietrza w pomieszczeniach jest o tyle istotna, że pozwala utrzymać warunki komfortu dogodne dla pracy i funkcjonowania organizmu.
Wilgotność powietrza na auli wyniosła 37,9%, a temperatura 22°C. Wartości
te nie są sprzyjające dla rozmnażania mikroorganizmów, ale optymalne
dla komfortu fizycznego człowieka. W przypadku sali dydaktycznej bez
klimatyzacji parametry mikroklimatu wyniosły odpowiednio 43,1% oraz
25°C. Dzięki systemowi klimatyzacyjnemu można zapewnić odpowiednie warunki higieniczne powietrza w pomieszczeniach zamkniętych, pod
warunkiem, że będą przestrzegane zasady czyszczenia i konserwowania
urządzeń klimatyzacyjnych.
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Tabela 5. Porównanie stężenia drobnoustrojów w sali z systemem klimatyzacyjnym
i bez systemu klimatyzacyjnego

Liczba jednostek tworzących kolonie [jtk/m3]
Sala dydaktyczna

Termofilne
promieniowce

Bakterie
Gram-ujemne

Grzyby

Ogólna liczba
bakterii

417

333

4083

7667

667

167

3833

7333

Bez systemu
klimatyzacyjnego
(sala „E”)
Z systemem
klimatyzacyjnym
(aula)
Źródło: opracowanie własne

W laboratorium chemicznym podwyższoną wartość zanotowano głównie
dla termofilnych promieniowców, która wyniosła 1083 jtk/m3. Była to jedna
z dwóch najwyższych wartości uzyskana w badanych punktach pomiarowych. Pozostałe liczebności drobnoustrojów przedstawiały się następująco:
bakterie Gram-ujemne – 333 jtk/m3, grzyby 4750 jtk/m3 oraz ogólna liczba
bakterii 6750 jtk/m3. Dla tego punktu pomiarowego wilgotność względna
powietrza wyniosła 41,2%, zaś temperatura 20,5°C.
Najwyższe wartości stężenia bakterii Gram-ujemnych (bakterii chorobotwórczych) zaobserwowano w toalecie szkolnej – w ilości 1583 jtk/m3, zaś
najniższe dla tego punktu pomiarowego było stężenie grzybów – 2750 jtk/m3.
Na tak dużą wartość mogła mieć wpływ wilgotność powietrza, która przy
temperaturze 19°C wyniosła aż 48,1%.
Kolejnym punktem pomiarowy był korytarz. Dokładnie próbki powietrza
zostały pobrane w miejscu prowadzącym do biblioteki, obok sali „E” i kancelarii ogólnej. Przy wilgotności względnej powietrza 42,4% oraz temperaturze
21,2°C wyniki przedstawiały się następująco: termofilne promieniowce –
667 jtk/m3, bakterie Gram-ujemne – 667 jtk/m3, grzyby – 4083 jtk/m3, ogólna
liczba bakterii – 5500 jtk/m3.Przedstawione wartości wskazują, że powietrze
z korytarza nie stanowi poważnego zagrożenia mikrobiologicznego. Wyniki
są blisko dwa razy mniejsze od tych uzyskanych dla najbardziej zanieczyszczonych punktów pomiarowych.
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Biblioteka jest miejscem często odwiedzanym przez studentów, dlatego
także tu również zostały pobrane próbki powietrza. Wyniki przedstawiały
się następująco: liczebność termofilnych promieniowców wyniosła 500 jtk/m3,
bakterii Gram-ujemnych – 917 jtk/m3, grzybów 3750 jtk/m3, ogólnej liczby
bakterii 4500 jtk/m3. Podczas dokonywania pomiarów wilgotność powietrza stanowiła 42,2%, a temperatura 22, 4°C. W porównaniu do innych
pomieszczeń najliczniej występują bakterie Gram-ujemne. Poza czytelnią
kontroli poddano magazyn biblioteczny. W tym przypadku dla trzech typów drobnoustrojów zanieczyszczenie mikrobiologiczne powietrza okazało
się wyższe niż w bibliotece i wyniosło dla termofilnych promieniowców
750 jtk/m3, grzybów 4750 jtk/m3, ogólnej liczby bakterii 6083 jtk/m3. Niższa
wartość została zaobserwowana dla bakterii Gram-ujemnych w przypadku
metody zderzeniowej. Parametry mikroklimatu wyniosły odpowiednio dla
wilgotności względnej powietrza 43,2% oraz 24,2°C dla temperatury. Jakość
powietrza w archiwach, bibliotekach i ich zapleczach uwarunkowana jest
od ilości i jakości znajdujących się tam zasobów. Stanowią je przede wszystkim książki, encyklopedie, czasopisma często o wydaniach archiwalnych.
W takich miejscach często zalega kurz, zanieczyszczenia pyłowe, co stanowi
dobre źródło pokarmu dla drobnoustrojów. Większa wilgotność i temperatura w magazynie bibliotecznym sprzyja głównie rozwojowi pleśni, co jest
widoczne na ścianach pomieszczenia jak i znajduje potwierdzenie w wynikach
badań. Liczebność grzybów w magazynie bibliotecznym wyniosła 4750 jtk/m3.
Jakość powietrza zewnętrznego wpływa bezpośrednio na stan powietrza wewnątrz budynku. Zanieczyszczenia charakterystyczne dla danego
obszaru podczas wietrzenia będą przedostawać się do pomieszczeń i warunkować jakość powietrza. Temperatura, wilgotność względna powietrza,
opady atmosferyczne, siła wiatru, pora roku to czynniki kształtujące liczbę
drobnoustrojów w powietrzu. Próbki do analizy zostały pobrane w październiku, a więc w porze jesiennej, gdzie temperatura powietrza wyniosła
9,9°C, a wilgotność względna 81,5%. Były to najbardziej skrajne wartości
wśród wszystkich punktów pomiarowych. W czasie zimy i jesieni występuje
w powietrzu mniej drobnoustrojów, niż latem ze względu na wiatr, który
z mokrej, pokrytej śniegiem gleby nie przenosi tak dużej ilości mikroorganizmów. Ponadto cykl rozwojowy wielu gatunków drobnoustrojów przebiega
w wyższych temperaturach. Dla punktu pomiarowego usytuowanego przed
wejściem do budynku 02 wyniki przedstawiały sie następująco: 250 jtk/m3
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dla termofilnych promieniowców, 250 jtk/m3 dla bakterii Gram-ujemnych,
4667 dla grzybów oraz 4583 dla ogólnej liczby bakterii. Na podstawie tych
wartości można stwierdzić, że zanieczyszczanie mikrobiologiczne powietrza wewnątrz budynku jest większe niż na zewnątrz. W tym przypadku
stan powietrza na zewnątrz nie miał istotnego wpływu na to jak duże będą
zanieczyszczenia w pomieszczeniach szkolnych. Większą uwagę należy
zwrócić na system wentylacji i klimatyzacji oraz stan czystości sal wykładowych i laboratoryjnych, bo ten czynnik okazał się być najbardziej istotny
dla przeprowadzonej kontroli jakości powietrza.
4. Opis przyjętych kryteriów i zasad oceny

Odpowiednia interpretacja wyników pomiarów byłaby możliwa w przypadku obowiązywania prawnie zaakceptowanych standardów dotyczących
ilości mikroorganizmów w powietrzu. Brak powszechnie obowiązujących
kryteriów oceny i wartości dopuszczalnych utrudnia wydanie jednoznacznej
opinii na temat skali zanieczyszczenia. Niemniej jednak zwiększające się
zainteresowanie tematem jakości powietrza wewnętrznego daje swój wyraz
w licznych propozycjach grup naukowców dotyczących norm i zaleceń dopuszczalnych stężeń. Porównanie otrzymanych w pracy wyników badań do
wartości proponowanych przez Zespół Ekspertów ds. Czynników Biologicznych Międzyresortowej Komisji ds. NDS I NDN czynników szkodliwych dla
zdrowia w środowisku pracy pozwoli na bardziej szczegółową interpretację
wyników. Propozycje Zespołu przedstawiono w tabeli 6.
Dla pomieszczeń użyteczności publicznej i mieszkań zostały zaproponowane następujące wartości dopuszczalnych stężeń: dla bakterii Gram-ujemnych 200 CFU/m3, dla termofilnych promieniowców 200 CFU/m3 oraz
5000 CFU/m3 dla grzybów [2]. Porównując te wartości do otrzymanych
w pracy wynika, że tylko w nielicznych przypadkach nie zostały przekroczone wartości progowe. W przypadku termofilnych promieniowców jedynie
sala komputerowa miała wartość poniżej 200 CFU/m3. W pozostałych pomieszczeniach liczba ta została kilkakrotnie przekroczona i dla najbardziej
zanieczyszczonego punktu pomiarowego, tj. sali gimnastycznej wyniosła
aż 1750 CFU/m3, zaś dla bakterii Gram-ujemnych wyniosła 1500 CFU/m3.
Punkt pomiarowy na auli wykładowej jest miejscem spełniającym zalecenia ekspertów i stwierdzono tu wartość 167 CFU/m3. Reszta pomieszczeń
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przekracza wartości dopuszczalnych stężeń i w przypadku bakterii Gram-ujemnych wyniosła 1583 CFU/m3 dla sanitariatu oraz 1500 CFU/m3 dla
sali gimnastycznej. Jedynie pomiary dla grzybów pleśniowych dają szanse na pozytywną opinie, bo zgodnie z propozycją ekspertów tylko na sali
komputerowej wartość przekraczała 5000 CFU/m3, a na sali gimnastycznej
liczebność grzybów wyniosła 4917 CFU/m3. Wartości stężeń drobnoustrojów otrzymane w metodzie zderzeniowej są znacznie wyższe od wartości
otrzymanych w metodzie sedymentacyjnej.
Tabela 6. Propozycje zespołu ekspertów ds. czynników biologicznych zalecanych
stężeń drobnoustrojów i endotoksyny w powietrzu pomieszczeń biurowych

Dopuszczalne stężenie
Czynnik
mikrobiologiczny

Pomieszczenia robocze
zanieczyszczone pyłem
organicznym

Pomieszczenia mieszkalne
i użyteczności publicznej

Bakterie mezofilne

100 000 CFU/m3

5000 CFU/m3

Bakterie
Gram-ujemne

20 000 CFU/m3

200 CFU/m3

Termofilne
promieniowce

20 000 CFU/m3

200 CFU/m3

Grzyby

50 000 CFU/m3

5000 CFU/m3

Endotoksyna
bakteryjna

200 ng/m3

5 ng/m3

Czynniki z 3 i 4
grupy zagrożenia

0 CFU/m3

0 CFU/m3

* CFU – jednostki tworzące kolonie (colony forming units)
Źródło: [2, s. 29–31]

Poza polskimi sugestiami zespołu badaczy istnieją także inne rządowe
organizacje i instytucje określające wartości referencyjne dla ogólnej liczby
bakterii. Dla przykładu chińskie normy krajowe w dokumencie z 1996 roku
wyznaczają 4, 0 × 103 CFU/m3, jako wartość graniczną dla sal szkolnych [3].
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Niestety, nawet wschodnie standardy nie pozwalają na pozytywną interpretację, bo najniższy uzyskany wynik w salach wykładowych dla ogólnej
liczby bakterii wyniósł 4, 5 × 103 CFU/m3. Według tych propozycji powietrze
z salach wykładowych kwalifikuje się do kategorii bardzo zanieczyszczonych.
W tym samym dokumencie wyróżnia się odrębne wartości normatywne
dla bibliotek, muzeów i galerii – 2, 5 × 103 CFU/m3. W bibliotece szkolnej
w metodzie sedymentacyjnej wynik mieści się w zaproponowanych normach
(wyniósł 2440 CFU/m3), ale w metodzie zderzeniowej wynik jest nie do
zaakceptowania, bo stężenie wyniosło aż 4500 CFU/m3.
Niektórzy naukowcy na podstawie własnych obserwacji i doświadczeń
dostarczają nowe propozycje wartości normatywnych dla występujących
w powietrzu mikroorganizmów. Amerykański ekspert w dziedzinie jakości środowiska wewnętrznego ThadGodish stwierdza, że środowisko wolne od zanieczyszczeń to te gdzie wartość drobnoustrojów jest niższa niż
1, 0 × 102 CFU/m3 w pobranej próbce powietrza [3]. Podążając za tym, okazuje
się, że w żadnym z badanych punktów pomiarowych na terenie uczelni nie
udało się wyznaczyć wolnego od zanieczyszczeń pomieszczenia. Ten sam
badacz wskazuje jednocześnie, że wysoki poziom skażenia mikrobiologicznego występuje przy przekroczeniu 1, 0 × 103 CFU/m3.
Prof. Harriet A. Burge w badaniach porównuje wartości stężeń drobnoustrojów w powietrzu atmosferycznym z wartościami stężeń w budynkach
użyteczności publicznej. Określając stężenia bioaerozoli w środowisku wewnętrznym stwierdza, że „jeżeli mikroflora aerozolu wnętrza różni się jakościowo od mikroflory powietrza zewnętrznego, a jego stężenie, co najmniej
dwukrotnie przekracza stężenie w powietrzu zewnętrznym i jest większe niż
1, 0 × 103 CFU/m3 – należy podjąć działania higieniczne” [3]. Według powyższej zasady po przeprowadzonej kontroli należałoby w kilku pomieszczeniach
uczelni podjąć działania higieniczne. W szczególności dla sali gimnastycznej
i komputerowej, gdzie w przypadku ogólnej liczby bakterii na zewnątrz
odnotowano 4583 CFU/m3, a wewnątrz tych pomieszczeń odpowiednio:
12667 CFU/m3 oraz 9917 CFU/m3.
Powyższe, jak i inne standardy wartości dopuszczalnych stężeń, mogą
być jedynie potraktowane, jako pomocnicze wartości referencyjne, bo żadna
z nich nie posiada statusu prawnie obowiązujących norm. Nadal niewypracowany standard krajowy, ani nawet światowy nie pozwoli na trafną analizę
wyników pod kątem wskazania klasy czystości powietrza wewnętrznego.
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Niemniej jednak niepokoi fakt, że w porównaniach różnych propozycji ekspertów, z różnych krajów jakość powietrza w pomieszczeniach uczelni wypada
niekorzystnie. Daje to podstawę do dalszych przemyśleń i podjęcia działań
zmierzających do wyeliminowania wewnętrznych źródeł zanieczyszczeń.
5. Podsumowanie

Światowa Organizacja Zdrowia wydała deklarację „Prawo do zdrowego powietrza wewnętrznego”, której punktem wyjścia jest ochrona środowiska naturalnego i zdrowia człowieka. Fundamentalna zasada tego dokumentu głosi, że
zgodnie z prawem człowieka do zdrowia, każdy ma prawo oddychać zdrowym
powietrzem wewnętrznym [1]. Każdy człowiek jest uprawniony do pracowania i uczenia się w warunkach przyjaznych dla jego organizmu i ma prawo do
uzyskania informacji o narażeniu na potencjalne czynniki szkodliwe. W teorii
wygląda to jasno i logicznie, ale w praktyce sytuacja jest już zupełnie inna.
Za główne przyczyny złych warunków środowiskowych wewnątrz budynku uznaje się: czynniki chemiczne (lotne związki organiczne), zjawiska
elektrostatyczne i radiacyjne, hałas i wibracje, a w szczególności zanieczyszczenia mikrobiologiczne (bakterie, grzyby, drożdżaki). Dodatkowym
elementem mogącym zwiększyć lub zmniejszyć wymienione czynniki jest
odpowiednia wymiana powietrza w budynku. Przy nieefektywnym działaniu systemów wentylacyjnych i klimatyzacji, braku właściwej obsługi
i konserwacji dochodzi do powstania nowych źródeł zanieczyszczeń. Mając
na uwadze zapewnienie użytkownikom budynku odpowiednich warunków
mikroklimatu i jakości powietrza, należy podjąć takie działania techniczne
i organizacyjne, które ograniczą występowanie czynników szkodliwych.
W prawodawstwie polskim, jak również w innych krajach brakuje dokładnie sprecyzowanych standardów i norm określających dopuszczalne
wartości zanieczyszczeń biologicznych w powietrzu. Pomimo licznych propozycji badaczy i niezależnych grup naukowców nie ma obecnie udowodnionej
epidemiologicznie i eksperymentalnie relacji między stężeniem danego czynnika biologicznego, a zdrowotnym skutkiem wywołanym jego oddziaływaniem [3]. Ustanowienie prawnie obowiązujących norm stężenia bioaerozoli
pozwoli na jasną interpretacje wyników, podjęcie działań profilaktycznych
i prewencyjnych, ale w szczególność uświadomienie użytkownikom zagrożenia, jakie niosą za sobą biologiczne zanieczyszczenia.
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Docenienie problemu medycyny pracy w zakresie narażenia na czynniki
biologiczne pozwala na określenie grup pracowników podatnych na ich niekorzystny wpływ, ale zagrożenie dotyczy każdego człowieka przebywającego
w zanieczyszczonym pomieszczeniu. Narażenie na bioaerozole jest zjawiskiem
powszechnym prowadzącym do pojawienia się wielu niekorzystnych skutków
zdrowotnych, poczynając od zwykłych podrażnień błon śluzowych, przez
reakcje alergiczne, aż do wystąpienia infekcji, reakcji toksycznych i chorób
zakaźnych. Nawet przy tak poważnych zachorowaniach często nie doszukuje
się negatywnych wpływów wynikających z przebywania w pomieszczeniach
zamkniętych, głównie z tego powodu, że pojawiające się objawy są często typowe dla zupełnie innych stanów chorobowych. Dopiero wnikliwy wywiad
lekarski może naprowadzić na prawdziwe przyczyny zachorowań i wytyczyć
zaradcze działania naprawcze.
Wnioski

W Szkole Głównej Służby Pożarniczej została przeprowadzona kontrola
jakości powietrza pod względem zanieczyszczeń mikrobiologicznych, której
wyniki badań nie są zadowalające.
1. Według propozycji dopuszczalnych stężeń drobnoustrojów opracowanych
przez Zespół Ekspertów ds. Czynników Biologicznych Międzyresortowej
Komisji ds. NDS i NDN tylko nieliczne punkty pomiarowe mieściły się
w granicach wartości referencyjnych.
2. Miejscem o najwyższym stężeniu zanieczyszczeń mikrobiologicznych jest
sala gimnastyczna i pracownia komputerowa.
3. W interpretacji wyników zauważono różnice między wartościami uzyskanymi w metodzie zderzeniowej i metodzie sedymentacyjnej. Różnice
podyktowane były faktem użycia w metodzie zderzeniowej specjalnego
aparatu do mechanicznego pobierania próbek, przez co otrzymane wyniki
okazały się bardziej precyzyjne.
4. Uzyskane wyniki potwierdzają korzystny wpływ systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego na jakość powietrza wewnętrznego.
5. Uzyskane wyniki skłaniają do wyznaczenia dalszych działań naprawczych
a w przyszłości prewencyjnych, aby zapewnić pracownikom i studentom
zadowalającą jakość wdychanego powietrza.
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6. Mając na celu zdrowie i komfort studentów oraz wykładowców należy
wykryć i usunąć źródła zanieczyszczeń, kontrolować system wentylacji
i klimatyzacji, przewietrzać pomieszczenia i uświadomić użytkowników
o konieczności dbania o jakość powietrza wewnętrznego dla dobra własnego i publicznego.
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Skutki zdrowotne pracy
w niefizjologicznym rytmie
Abstrakt

Praca wykonywana w „niefizjologicznym rytmie” dotyczy grupy osób wykonujących czynności zawodowe w różnych schematach organizacji pracy, obejmujących
porę nocną. Aktywność zawodowa, przesunięta na godziny zwyczajowo przeznaczone na sen powoduje brak synchronizacji między fizjologicznym rytmem sen-czuwanie i astronomicznym cyklem dzień-noc oraz wydłużoną w czasie ekspozycję
na światło dzienne i sztuczne. W organizmie pracownika wywołuje to zaburzenia
rytmiki okołodobowej procesów fizjologicznych przejawiające się wystąpieniem
objawów nazwanych zespołem długu czasowego (ang. shift lag). Po kilku latach
pracy rozregulowanie spójności czasowej procesów rytmicznych zachodzących
w układach, takich jak krwionośny, nerwowy, trawienny, termoregulacyjny, hormonalny czy immunologiczny zwiększa ryzyko utraty zdrowia w odniesieniu do
porównywalnej pod względem wieku, płci i stażu grupy pracowników dziennych.
Celem artykułu było wskazanie problemów zdrowotnych dotyczących pracy w porze nocnej, prawdopodobnego mechanizmu ich powstawania, a także możliwości
ograniczania negatywnych skutków zdrowotnych.
Słowa kluczowe: praca zmianowa i nocna, skutki fizjologiczne, problemy zdrowotne

Health Effects of Work
in ‘Nonphysiological Rythm’
Abstract

Work done in „nonphysiological rhythm” refers to a group of people performing
professional activities in different work organization patterns, including the night
time. Occupational activity, shifted to hours customarily used for sleep, results in
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a lack of synchronization between the physiological sleep-wake rhythm and the
astronomical day-night cycle and prolonged exposure to daylight and artificial
light. In the body of an employee this causes circadian rhythms of physiological
processes manifested by the appearance of symptoms called shift lag. After a few
years of work, the timing of rhythmic processes in the blood, nervous, digestive,
thermoregulatory, hormonal or immunological systems increases the risk of health
loss with respect to age, gender, and daytime workforce comparability. The aim
of the article was to identify health problems related to night work, the probable
mechanism of their occurrence, and the potential for limiting adverse health effects.
Keywords: shift and night work, physiological effects, health problems

Wstęp

Powszechnie za „pracę normalną” uważa się pracę wykonywaną regularnie
w porze dnia, nie w dniach świątecznych (np. niedziela) i nie w trybie zmianowym z nocną zmianą. Według Europejskiej Fundacji Poprawy Warunków
Życia i Pracy w Dublinie, tak określaną „normalną pracę” wykonywało
w 2000 roku jedynie ok. 24% pracowników spośród ponad 21 tys. zatrudnionych w krajach Unii Europejskiej [1].
Ze względu na potrzeby współczesnego społeczeństwa, w wielu zawodach
czas pracy uległ rozszerzeniu na godziny nocne, zwyczajowo przeznaczone na
sen oraz na dni uznawane za wolne od pracy, czyli przeznaczone na czynności pozazawodowe i wypoczynek, jak soboty, niedziele i święta. Przykładem
pracujących w nocy są pracownicy zatrudnieni w przemyśle energetycznym,
systemach komunikacyjnych (transport drogowy, kolejowy i lotniczy), służbie zdrowia (lekarze i pielęgniarki), służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne (policja, straż miejska, straż pożarna) a także piekarze,
drukarze prasy codziennej, obsługa hotelowa. Skrajnym przypadkiem jest
praca wykonywana we wszystkie dni w roku, gdyż nie może być wstrzymana
ze względu na technologię produkcji. Dotyczy ona pracujących w tzw. „ruchu
ciągłym” (Kodeks pracy Art.138. § 1) w sztywnym schemacie organizacji
rozkładu zmian np. pracowników elektrociepłowni, hutników.
Spośród osób zatrudnionych w różnych systemach pracy zmianowej
wyróżnia się grupę pracujących w „niefizjologicznym rytmie” czyli takich,
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u których aktywność zawodowa, w różnych schematach organizacji pracy,
przesuwana jest na godziny nocne zwyczajowo przeznaczone na sen powodując brak synchronizacji między fizjologicznym rytmem sen-czuwanie
i astronomicznym cyklem dzień-noc. Długość powszechnie rozumianej
nocy ulega wahaniom sezonowym stąd powstała konieczność określenia
przedziału czasowego „pory nocnej” oraz osób wykonujących czynności
zawodowe w porze nocnej. W Kodeksie pracy (Art. 1517) pora nocna zdefiniowana jest jako pora obejmująca 8 godzin między godzinami 21:00 a 7:00,
zaś pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co
najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej ¼ czasu
pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną, jest pracującym
w nocy (Kodeks pracy Art. 1517). Definicja ta jest nieco inna od zawartej
w dokumentach Wspólnoty Europejskiej (WE). Według Międzynarodowej
Organizacji Pracy (Konwencja nr 171 z 04.01.1995) oraz Dyrektyw WE
(2003/88/WE Art.2 punkt 3 z 4 listopada 2003 r.) „pora nocna” oznacza każdy okres nie krótszy niż siedem godzin, określony w przepisach krajowych,
który musi obejmować, w każdym przypadku, okres między godzinami
24:00–05:00. Istotnym elementem tak zdefiniowanej pory nocnej jest wyróżnienie przedziału czasowego, w którym pracownicy wykonują czynności
zawodowe przy najniższym poziomie fizjologicznej gotowości organizmu do
pracy fizycznej i umysłowej.
2. Wpływ pracy nocnej na funkcjonowanie organizmu

W przemyśle i w służbach publicznych istnieje wiele systemów organizacji
pracy zmianowej, różniących się kierunkiem rotacji zmian, liczbą godzin pracy
na zmianie, liczbą kolejnych dób pracy na tej samej zmianie, czasem rozpoczynania i kończenia zmiany. Sposób ukształtowania systemu zmianowego
ma wpływ na zdrowie pracownika, jakość wykonywanej pracy i jej bezpieczeństwo. Gdy obejmuje pracę na zmianie nocnej to zawsze jest on niezgodny
z uwarunkowaną fizjologicznie gotowością do pracy fizycznej i umysłowej
wynikającą z endogennej rytmiki procesów życiowych człowieka. Wykonywanie czynności zawodowych w porze nocnej ma istotne znaczenie przy
analizie negatywnych skutków zdrowotnych związanych z pracą zmianową.
W organizmie zdrowego człowieka z normalną aktywnością dobową, zachowana jest stała sekwencja czasowa osiągania maksimów przez wszystkie
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rytmiczne procesy życiowe związane z funkcją różnych układów w tym
hormonalnego, immunologicznego, nerwowego, trawiennego, krwionośnego,
nerwowego [2]. U pracujących w tzw. „niefizjologicznym rytmie”, ten naturalny porządek zostaje zaburzony. Za każdym razem po przejściu ze zmiany
dziennej na nocną i z nocnej na dzienną rozpoczyna się proces adaptacji,
efektem którego jest zaburzenie zgodności fazowej procesów fizjologicznych. Kilkudniowa praca na zmianie nocnej, wymusza odwrócenie rytmu sen-czuwanie, lecz nie doprowadza do całkowitego odwrócenia faz innych rytmów okołodobowych. Poszczególne endogenne rytmy organizmu w różnym
tempie dostosowują się do aktywności wymuszonej w porze nocnej, czego
konsekwencją jest desynchronizacja wewnętrznej rytmiki okołodobowej przejawiająca się występowaniem u pracujących w porze nocy tzw. zespołu długu
czasowego (ang. shift lag, industrial jet lag). Objawy zespołu długu czasowego to rozdrażnienie, zmieszanie, zaburzenia snu, obniżenie siły mięśniowej,
zaburzenia perystaltyki jelitowej, zaburzenia poczucia odległości i upływu
czasu, pogorszenie koncentracji i koordynacji wzrokowo-ruchowej [3, 4]. Ich
intensywność jest zróżnicowana i zależy od cech indywidualnych, uwarunkowań genetycznych, wieku, chronotypu. Mają one charakter przejściowy
i ustępują po powrocie do normalnej aktywności dziennej albo po dłuższym
okresie przerwy w pracy. Jednak po kilku latach wykonywania pracy w systemie zmianowym ze zmianą nocną mogą przybierać charakter przewlekły
i sygnalizować wystąpienie problemów zdrowotnych.
U osób z kilkuletnim stażem pracy wykonywanej w porze nocnej, obserwowane są objawy nietolerancji pracy zmianowej, takie jak [3]:
• zaburzenia snu: trudności w zasypianiu mimo zmęczenia i senności, gorsza jakość snu, częste wybudzenia;
• utrzymujące się zmęczenie, nie cofające się po śnie czy odpoczynku w dniu
wolnym od pracy, inne niż zmęczenie fizjologiczne po wysiłku fizycznym
lub/i umysłowym;
• ogólny spadek sił witalnych, obniżenie ogólnej satysfakcji życiowej;
• zmiany w zachowaniu objawiające się nieuzasadnioną irytacją, zmiennością
nastrojów poczuciem choroby lub uczuciem niedostatecznej sprawności;
• zaburzenia układu trawiennego: stany dyspeptyczne, bóle w nadbrzuszu,
zaostrzenie choroby wrzodowej;
• nasilenie korzystania z używek, spożycia alkoholu, kawy, leków uspokajających i nasennych.
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Obecność tych objawów nie sprzyja odczuwanej subiektywnie wysokiej
gotowości do podejmowania pracy fizycznej i umysłowej oraz bezpieczeństwu pracy wykonywanej w porze nocnej.
Zgodnie z definicją WHO, zdrowie to nie tylko brak choroby. Zdrowie to
pełnia fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu jednostki ludzkiej
i jej zdolności przystosowania do zmieniających się warunków środowiska.
W przypadku pracujących w systemie zmianowym, istotnym elementem
związanym ze środowiskiem jest zmieniająca się ekspozycja na światło
naturalne i sztuczne.
3. Skutki zdrowotne pracy w porze nocnej

Wieloletnie badania prowadzone w różnych ośrodkach naukowych na świecie
wykazały, że u pracujących w trybie zmianowym, w nocy, występuje wyższy
poziom zmęczenia fizycznego i psychicznego, większe ryzyko zachorowania
na niektóre choroby, zwiększone narażenie na działanie czynników szkodliwych środowiska pracy (fizycznych, chemicznych i biologicznych) oraz
większe ryzyko uczestniczenia w wypadku przy pracy [3, 4]. Poniżej przedstawiono problemy zdrowotne dotyczące częściej pracujących w systemach
zmianowych w porze nocnej w porównaniu z pracującymi tylko w dzień
o porównywalnym wieku i stażu zawodowym.
3.1. Zaburzenia snu

Z pracą w porze nocnej wiążą się zaburzenia snu polegające na jego rozfragmentowaniu i skróceniu czasu trwania w ciągu doby. Często występuje
niemożliwość zaśnięcia po powrocie do domu (światło naturalne, hałas,
obowiązki rodzinne) i napady senności w różnych momentach w ciągu dnia.
Następstwem tego jest wystąpienie niedoboru snu potęgującego uczucie
zmęczenia. Pojawia się zwiększone ryzyko wystąpienia mikrosnu [4, 5].
3.2. Ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego [6]

Przyczyny częstszego zapadania na choroby układu krążenia, wśród pracowników zmianowych-nocnych, upatruje się w zaburzeniach metabolicznych
gospodarki tłuszczowo-węglowodanowej [7]. Działanie pośrednie przypisuje
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się paleniu papierosów, nadużywaniu alkoholu i kawy, nieregularnemu
spożywaniu posiłków i mniejszej aktywności ruchowej. [8, 9]. Na podstawie badań epidemiologicznych stwierdzono, że w grupie pracowników
zmianowych ryzyko choroby niedokrwiennej serca jest większe o około
40% w porównaniu z pracownikami dziennymi i rośnie wraz ze stażem
pracy. Po 10 latach pracy względne ryzyko tej choroby szacowane jest na
ponad 100% [9].
3.3. Zaburzenia układu trawiennego

Pracownicy zmianowi częściej niż inni doświadczają niedyspozycji takich
jak biegunka, zaparcia, zgaga, wzdęcia, bóle brzucha, brak łaknienia lub
wzmożony apetyt w nietypowych porach [4, 9]. Może to wynikać z braku
przystosowania rytmiki wydzielania hormonów, kwasów i enzymów trawiennych do aktywności przesuniętej na porę nocną [9]. Problemem pracowników zmianowych i nocnych jest zagrożenie chorobą wrzodową żołądka
i dwunastnicy. Choroba ta występuje u nich 2–5 razy częściej w porównaniu
z analogicznymi grupami pracowników dziennych i dwukrotnie wcześniej
czyli po 5–6 latach od podjęcia pracy [10].
3.4. Dysfunkcja układu rozrodczego

Jest to problem kobiet, których aktywność zawodowa obejmuje pracę w porze nocnej, w różnych systemach organizacji zmian. [3, 9]. Dotyczy między
innymi zaburzenia cyklu miesiączkowego, mniejszej liczby ciąż i porodów,
wydłużonego oczekiwania na ciążę [9, 11].
3.5. Choroby nowotworowe

W 2000 roku Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization –
WHO) oraz Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (International
Agency for Research on Cancer – IARC) opublikowały raport wskazujący, że
pewne typy nowotworów hormonozależnych występują częściej u osób obu
płci pracujących w systemie zmianowym z nocą [12]. IARC uznała pracę
zmianową powodującą zaburzenia rytmiki okołodobowej za prawdopodobny czynnik rakotwórczy [13, 14]. W badaniach obecnie prowadzonych
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próbuje się ustalić poprzez jaki mechanizm fizjologiczny praca w systemie
zmianowym z nocą wpływa na zwiększone ryzyko chorób nowotworowych.
Koncentrują się one na dwóch czynnikach zewnętrznych takiej pracy: jednym
jest wymuszenie aktywności fizycznej i umysłowej w porze nocnej wywołujące desynchronizację rytmiki dobowej procesów życiowych, drugim –
wydłużona dobowa ekspozycja na światło naturalne oraz sztuczne o różnej
charakterystyce widmowej i natężeniu [15]. Potwierdzono, że niekorzystna
dla zdrowia nocna ekspozycja na sztuczne światło (zwłaszcza z niebieskiej
części widma 460–480 nm) polega na tłumieniu wydzielania melatoniny –
hormonu szyszynki. [16]. Przypuszcza się, że wysoki poziom tego hormonu
zapobiega rozwojowi chorób nowotworowych u ludzi. Natomiast światło
sztuczne tłumiąc jego wydzielanie wpływa na utratę „ochronnego efektu
działania” związanego z jego właściwościami antyoksydacyjnymi, immunomodulacyjnymi onkostatycznymi. Dlatego może być odpowiedzialne
za zwiększone ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych u pracujących
w porze nocnej [17]. Wykazano, też że na zwiększoną częstość występowania chorób nowotworowych u pracujących przez kilka lat w porze nocy,
może także wpływać rozregulowanie rytmiki okołodobowej obserwowane
łącznie jako zespół długu czasowego, a dotyczące rytmiki okołodobowej
funkcji endokrynologicznych, immunologicznych, metabolicznych i komórkowych. Występowanie zaburzeń w obrębie wymienionych funkcji stwierdzono u osób chorujących na pewne typy nowotworów, w tym na raka piersi
[17, 18, 19]. Zaburzenia rytmiki okołodobowej w układzie hormonalnym
mogą wpływać na funkcje komórek układu immunologicznego nasilając
odpowiedź zapalną, która może powodować szybszy wzrost nowotworu
oraz tworzenie nowych naczyń krwionośnych sprzyjające rozrostowi guza
i powstawaniu przerzutów [20]. U kobiet pracujących w systemie zmianowym
z nocą wykazano, istotny związek częstości występowania nowotworu piersi
z liczbą nocnych zmian przepracowanych w miesiącu [17, 21]. Zagrożenie
wystąpienia raka sutka uznano za istotne, gdy kobiety pracowały na więcej
niż dwóch zmianach nocnych na miesiąc i gdy miały dłuższy staż pracy
zmianowej [18, 23].
Potwierdzono związek stażu pracy w systemie zmianowym z zachorowalnością na raka płuca i długością życia. Kobiety z 15-letnim stażem pracy
umierały z tego powodu o 25 proc. częściej niż pracujące przez tyle samo lat
tylko w porze dziennej [24].

134

Krystyna Zużewicz

3.6. Zaburzenia innych układów

Stwierdzono, iż objawy lęku czy depresji wymagające leczenia dłuższego
niż 3 miesiące lub hospitalizacji występują u około 22% pracowników zmianowych z nocą i 64% pracujących stale w nocy. Skala tego problemu jest
trudna do oszacowania ze względu na tajemnicę lekarską i samo selekcję
pracowników [25, 26].
3.7. Zaburzenia poznawcze

W badaniach przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych z udziałem
pracowników nocnych i zmianowych potwierdzono hipotezę, że u osób
z zakłóconymi rytmami okołodobowymi następuje obniżenie czujności
i sprawności poznawczej. Praca zmianowa ma negatywny wpływ na pamięć
werbalną oraz szybkość wykonywania zadań. Po 10–20 latach pracy zmianowej u mężczyzn stwierdzono istotne pogorszenie pamięci krótkotrwałej
w porównaniu z pracującymi tylko w porze dnia, z takim samym stażem.
Osoby, które na zmiany pracowały przez ponad 10 lat uzyskiwały wyniki
takie jak starsi o 6,5 roku pracownicy dzienni [27]. Stwierdzono też, że deficyt pamięci spowodowany kilkunastoletnim rozregulowywaniem rytmiki
okołodobowej w wyniku pracy zmianowej i nocnej ma związek z atrofią płata
skroniowego [28] i wysokim poziomem kortyzolu. Długotrwające zaburzenia w synchronizacji rytmu aktywności dobowej z astronomicznym cyklem
dzień-noc doprowadzają do pogorszenia zdrowia fizycznego i psychicznego,
indukują stres i zwiększone wydzielanie kortyzolu. Wykazano, że wysoki
poziom stężenia tego hormonu ma związek z zanikiem hipokampa pogorszając tym samym zależne od niego procesy zapamiętywania i uczenia się.
U młodych osób powrót do aktywności dziennej ze snem w porze nocnej,
może sprawić, że proces ten będzie miał charakter przejściowy, choć nie
natychmiastowy. U starszych wiekiem może być nieodwracalny [29].
Podsumowanie

Schorzenia, dla których potwierdzono częstsze występowanie u pracowników zmianowych i nocnych w porównaniu z pracownikami dziennymi
posłużyły do określenia odpowiedniego wskaźnika zdrowia. Uwzględniono
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w nim częstość występowania chorób układu krążenia, przewlekłych schorzeń układu trawiennego, nerwic i zaburzeń snu. Stwierdzono, że wartość
wskaźnika zdrowia u pracujących w porze nocnej już od podjęcia pracy ulega
systematycznemu obniżaniu. Natomiast u pracujących tylko w dzień taka
tendencja widoczna jest dopiero po osiągnięciu wieku 35–40 lat. Wskaźnik zdrowia pracowników zmianowych, nocnych ma dla każdego wieku
wartość niższą u pracujących tylko w porze dnia, co wskazuje na istotnie
gorszy stan zdrowia pracowników zmianowych w porównaniu do stanu
zdrowia pracujących tylko w porze dnia. Różnica między wskaźnikami nie
ulega zmniejszeniu nawet po dziesięcioletnim okresie ustania aktywności
zawodowej [30].
Wiedząc, iż przesuwanie aktywności zawodowej na porę nocną powoduje
u pracownika zaburzenia procesów życiowych, których nie da się uniknąć,
a które przekładają się zawsze na pogorszenie stanu zdrowia, ważne jest
poszukiwanie rozwiązań minimalizujących te negatywne dla pracownika
skutki. W dyrektywach WE umieszczono zapis mówiący o tym , że organizm ludzki jest w porze nocnej bardziej wrażliwy na zakłócenia środowiska
i pewne uciążliwe formy organizacji pracy, oraz że długie okresy pracy w porze nocnej mogą być szkodliwe dla zdrowia pracowników i mogą zagrażać
bezpieczeństwu w miejscu pracy. Stwierdzono też, iż sytuacja pracowników
wykonujących pracę w porze nocnej i w systemie zmianowym wymaga,
aby poziom ochrony ich bezpieczeństwa i zdrowia był dostosowany do
charakteru pracy (Dyrektywa 93/104/EC Art.2 punkt 5 i 6 oraz Dyrektywa
2003/88/WE).
W Polsce odpowiednimi przepisami zawartymi w Kodeksie pracy, chronione są dwie grupy pracowników: kobiety w ciąży i młodociani. Dla kobiet
w ciąży obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania pracy w porze nocnej.
Skutki pracy zmianowej, nocnej rozpatrywane w kategoriach fizjologicznych, zdrowotnych czy socjologicznych nie spełniają jednego z kryteriów
współcześnie stosowanej definicji zdrowia, jakim jest całkowity dobrostan
fizyczny, psychiczny i społeczny. Jeśli niemożliwa jest adaptacja człowieka
do pracy „w niefizjologicznym rytmie” i istnieje przypuszczenie, że taki
tryb pracy wpływa negatywnie na jakość i długość życia, to szczególną uwagę należałoby skupić na sposobach łagodzenia jego negatywnych skutków
i poprawie komfortu życia pracowników. Kierunki podejmowanych działań
dotyczą [4, 9, 31]:
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1. Organizacji pracy – poprzez właściwe zarządzanie czasem pracy uwzględniającym długość pojedynczej zmiany, porę rozpoczynania kończenia
zmian, kierunek rotacji, przerwy po zmianie nocnej, stosowanie godzin
nadliczbowych, przerw na odpoczynek i posiłki w czasie pracy, a także
dopasowanie obciążenia pracą do obniżonej w porze nocnej sprawności
psychofizycznej uwarunkowanej fizjologicznie.
2. Przestrzegania przepisów zawartych w Kodeksie pracy i stosowanie się
do zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia i Dyrektyw WE odnoszących
się do pracowników zmianowych i pracujących w porze nocnej.
3. Właściwej opieki medycznej dotyczącej kwalifikacji zdrowotnej i obowiązku przeprowadzania badań okresowych ukierunkowanych na wykrywanie chorób częściej występujących u pracowników zmianowych i nocnych
w porównaniu z pracującymi tylko w porze dnia. Popularyzacji wiedzy
o skutkach fizjologicznych i zdrowotnych pracy zmianowej, nocnej oraz
sposobów ich minimalizacji.
4. Promocji stylu życia zapewniającego jak najdłuższe utrzymanie dobrej
kondycji psychofizycznej dotyczącej między innymi higieny snu, właściwego żywienia, aktywności fizycznej. Kształtowania relacji rodzinnych
i społecznych w aspekcie zrozumienia potrzeb (np. w zakresie snu i wypoczynku) pracującego w nocy. Osoby decydujące się na wykonywanie
pracy w trybie zmianowym, czy w nocy, powinny być świadome, istnienia
przeciwwskazań zdrowotnych. Są to między innymi zaburzenia snu, choroba układu trawiennego, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca insulino zależna,
schorzenia nadnerczy, tarczycy, nerek, astma, epilepsja oraz depresja.
Powinno się też mieć na uwadze to, że wykonywanie pracy zmianowej,
nocnej, utrudnia leczenie chorób, wymagających odniesienia dawkowania leku do pory doby i pory aktywności życiowej, jak np. nadciśnienie
tętnicze czy cukrzyca.
Ze względu na globalizację, problemy zdrowotne związane z pracą w porze
nocnej dotyczą coraz większego grona ludzi. Pracy w „niefizjologicznym
rytmie” nie da się wyeliminować z życia współczesnych społeczeństw, jak
też nie da się całkowicie uniknąć jej negatywnych skutków poprzez podejmowanie działań zapobiegających. Czasami wymagają one kompromisu
między oczekiwaniami pracodawcy co do jakości, wydajności i bezpieczeństwa pracy, a zdrowiem i jakością życia pracownika. Przykładem może
być stosowanie w nocy sztucznego oświetlenia z dużym udziałem światła
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o krótkiej długości fali z niebieskiej części widma o odpowiednim natężeniu
(np. emitowanego przez powszechnie stosowane, energooszczędne diody
LED). Światło hamujące częściowo lub całkowicie sekrecję melatoniny wpływa na obniżenie poziomu senności co pomaga utrzymać czujność pracownika na odpowiednio wysokim poziomie. Jednak jak wcześniej wspomniano
może mieć negatywny wpływ na jego zdrowie.
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Wybrane zagrożenia i sposoby ich minimalizacji
w przemyśle hutniczym
Abstrakt

W artykule przedstawiono wybrane zagrożenia występujące w przemyśle hutniczym. Szczególną uwagę zwrócono na zagrożenia związane z obecnością substancji
niebezpiecznych, w tym pyłów i gazów procesowych, gazów palnych, jak również
niepożądanych produktów ich spalania: CO2, CO czy NOx. Niewłaściwe postępowanie
z nimi może być przyczyną niekontrolowanego uwalniania się ww. gazów, a w konsekwencji pożaru lub wybuchu. Odpowiednio szybka identyfikacja zagrożenia może
zminimalizować, a nawet wyeliminować ryzyko jego wystąpienia. Dlatego też w artykule, jako istotny element bezpieczeństwa każdego zakładu przemysłowego, wskazano odpowiedni system detekcji gazów. Opisany system może nie tylko zmniejszyć
ryzyko związane z wystąpieniem poważnej awarii, ale przede wszystkim ograniczyć
skutki bezpośredniego zagrożenia zatruciem lub utratą życia ludzi znajdujących się
w pobliżu miejsca uwalniania się gazów.
Słowa kluczowe: zagrożenia pyłowe i gazowe, przemysł hutniczy
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Selected Hazards and Ways of their Minimization
in the Steel Industry
Abstract

The article presents the selected hazards that may exist in the steel industry.
Particular attention was paid to the risks associated with the hazardous substances,
including particular matters and process gases, combustible gases such as coal gas
or natural gas, as well as the unwanted products of combustion: CO2, CO and NOx.
Improper handling of them can cause uncontrolled release, and consequently can
lead to fire or explosion. Accordingly fast hazard identification can minimize or even
eliminate the risk of its occurrence. Therefore, in the article a suitable gas detection
system, as an important element of the safety of each industrial plant was pointed
out. The system described in the article can not only reduce the risk of suffering
a major accident, but firstly to minimize the effects of direct danger of poisoning
or loss of life of people in the vicinity of the gases release.
Keywords: dust and gas risks, metallurgical industry

Wstęp

Przemysł hutniczy żelaza i stali ma znaczenie strategiczne dla gospodarki, nie
tylko krajowej, ale i światowej [1–4]. Jednocześnie sektor ten charakteryzuje
się dużym zużyciem energii i znaczną emisją zanieczyszczeń pyłowo-gazowych [5, 6].
Wzrost świadomości ekologicznej w sektorze polskiego hutnictwa nastąpił stosunkowo późno, a jego przyczyną była wysoka uciążliwość dla
środowiska. Doprowadziła ona do zamykania nie tylko wydziałów, ale i całych przedsiębiorstw, a także nakładania wysokich kar za emitowane zanieczyszczenia przez zakłady funkcjonujące. Efekty działań proekologicznych
na szerszą skalę były widoczne dopiero w ostatniej dekadzie XX wieku. Do
1992 roku, tj. do czasu restrukturyzacji polskiego hutnictwa, głównymi
źródłami zanieczyszczeń, takich jak: CO, SO2, NOx i węglowodory, były
wydziały surowcowe hut (stalownie, spiekalnie, wielkie piece, ewentualnie
koksownie) [5].
Aby sprostać coraz bardziej rygorystycznym, prośrodowiskowym uregulowaniom prawnym, wprowadzanym w Unii Europejskiej (Europejski
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System Handlu Emisjami oraz polityka klimatyczna UE), konieczna jest modernizacja procesów produkcyjnych i prowadzanie działań optymalizacyjnych pod kątem ograniczenia emisji zanieczyszczeń [7].
Na uwagę zasługują działania optymalizacyjne przeprowadzone w wielu
hutach poza granicami naszego kraju, których efektem było m.in. obniżenie
emisji zanieczyszczeń [1, 3, 4, 8–10] polegające na odpowiednim doborze
parametrów procesu spalania, a w szczególności stosunku nadmiaru powietrza i temperatury podgrzewanego powietrza, zagospodarowaniu tzw. gazów
po-produkcyjnych czy zastosowaniu palników niskoemisyjnych [11, 12].
Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Lee i innych [9, 10], obniżenie współczynnika nadmiaru powietrza z 4% O2 na 3% w spalinach wylotowych oraz podwyższenie temperatury podgrzewanego powietrza z 473 do
513 K przyczynia się do redukcji emisji CO2 (o 3,1 × 103 t) i NOx (o 14,3%).
1. Rodzaje zagrożeń w przemyśle hutniczym

Na terenie huty, na każdym etapie produkcji wyrobu stalowego, występuje
szereg czynników niebezpiecznych, takich jak [13–17]:
• ponadnormatywne natężenie hałasu;
• wysoka temperatura;
• obecność substancji niebezpiecznych;
• obecność palnych gazów;
• emisja pyłów i gazów produkcyjnych, obecność których prowadzi do
powstawania zagrożeń, a w szczególności:
– uwalniania się palnych gazów, takich jak: gaz wielkopiecowy, gaz ziemny
i gaz koksowniczy,
– niekontrolowanego wycieku gazów technicznych,
– niekontrolowanego wycieku oleju płuczkowego ze zbiorników oraz
instalacji,
– niekontrolowanego wycieku benzolu koksowniczego i smoły koksowniczej,
– możliwości wystąpienia toksycznych oparów benzolu koksowniczego,
powstałych podczas pożaru zbiorników z tą substancją.
Szczególnie istotnym rodzajem zagrożeń jest emisja gazów palnych, tworzących z powietrzem niebezpieczną mieszaninę, która może być przyczyną
wybuchu lub pożaru [18]. W zależności od wzajemnych proporcji powietrza
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i paliwa, pod wpływem iskry lub przekroczenia temperatury samozapłonu,
dochodzi do zainicjowania reakcji spalania, któremu towarzyszy bardzo
duża prędkość rozwoju płomienia. Podczas pożaru, na skutek termicznego
rozkładu palących się substancji i materiałów, dodatkowym zagrożeniem dla
życia i zdrowia ludzkiego są zagrożenia chemiczne, związane z uwalnianiem
się szkodliwych gazów, np. tlenku węgla. Ich ilość zależy od wielu czynników,
a w szczególności od rodzaju paliwa, zawartości tlenu w powietrzu oraz
temperatury, w jakiej zachodzi proces spalania [19].
Dla przykładu, w hucie Arcelormittal Poland SA najpoważniejszym zagrożeniem jest emisja palnych gazów: wielkopiecowego, konwertorowego,
ziemnego czy też koksowniczego [13]. Do uwolnienia gazu wielkopiecowego
może dojść wskutek rozszczelnienia armatury technologicznej, jak również
w skrajnym przypadku nieprzewidzianej awarii pieca, której towarzyszy emisja
niedopalonego gazu. Konsekwencją jest zagrożenie pożarem i/lub wybuchem,
jak również, w najbliższym sąsiedztwie, zatrucie tlenkiem węgla. Jeszcze większym zagrożeniem jest obecność na terenie huty gazu koksowniczego, produktu ubocznego otrzymywanego przy produkcji koksu. Surowy gaz koksowniczy,
ze względu na obecność niepożądanych składników, takich jak smoła, amoniak,
węglowodory benzolowe czy siarkowodór wymaga wielostopniowego oczyszczania. Z tony skoksowanego węgla uzyskuje się około 310–350 m3 oczyszczonego gazu o składzie: H2 – 53–60%, CH4 – 3–28%, CmHn – 2–4%, CO – 6–10%,
CO2 – 2–4%, N2 – 3–8%, O2 – 0,2–0,8% [19]. Gaz koksowniczy, ze względu na
swoją toksyczność i łatwopalność oraz obecność praktycznie na całym obszarze
zakładu, jest wyjątkowo niebezpieczny i objęty jest szczególnym nadzorem
[13]. Jeszcze innym rodzajem zagrożeń występującym zarówno w hutnictwie
żelaza, jak i metali nieżelaznych, takich jak: miedź, ołów czy cynk, jest narażenie na obecność arsenu i jego związków, zaliczanych do grupy czynników
o udowodnionym epidemiologicznie działaniu rakotwórczym (grupa 1) [20].
2. Charakterystyka wybranych zagrożeń na wydziale stalowni

W celu przybliżenia wybranych zagrożeń występujących w przemyśle hutniczym, szczegółowej analizie poddano jeden z wydziałów huty żelaza i stali,
a mianowicie wydział stalowni. W analizowanym wydziale huty głównym
źródłem zanieczyszczeń jest piec elektryczno-gazowy KONEL, produkujący
stal dla potrzeb huty.
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Powstające w procesie produkcyjnym gazy i pyły odlotowe z pieca odbierane są układem pierwotnym i wtórnym, a następnie kierowane do odpylni
workowej. Za odpylnią workową zainstalowane są wentylatory wyciągowe,
które kierują oczyszczone gazy odlotowe do komina. Układ wtórny stanowią
trzy rury z prostokątnymi wlotami usytuowane pod stropem hali nad piecem.
Rury łączą się we wspólny kolektor umieszczony na dachu hali. Do kolektora
włączone są „odbiory gazów” z podajników żelazo-stopów.
Na rys. 1 i 2 przedstawiono widok rozprzestrzeniających się gazów i pyłów nad piecem podczas jego załadunku oraz podczas roztapiania wsadu.

Rys. 1. Widok uchodzących gazów i pyłów podczas załadunku pieca
Źródło: opracowanie własne

Rys. 2. Widok rozprzestrzeniających się gazów i pyłów nad piecem podczas roztapiania I i II kosza
Źródło: opracowanie własne
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O ilości widocznych na rys. 1 i 2 wydzielanych gazów i pyłów podczas
roztapiania wsadu decyduje, oprócz wsadu stałego, strumień podawanego
gazu i tlenu. Intensywność wydzielania się gazów w piecu zależy również od
fazy wytopu. Średni strumień wydzielanych gazów odbieranych układem
pierwotnym wynosi 120 000 m3/h.
Strumień odbieranych z pieca gazów układem pierwotnym skutkuje
dużą prędkością tych gazów w warunkach rzeczywistych, rzędu 25 m/s.
To powoduje porywanie cząstek stałych wsadu i żużli z pieca. Porywane
cząstki w wyniku zmiany kierunku oraz częściowego ochłodzenia przylegają
w dolnej części do ściany kolana stałego w sklepieniu i kolana ruchomego,
zmniejszając w ten sposób powierzchnię przekroju kanału wylotowego.
Konsekwencją tego jest wzrost ciśnienia w piecu i wyrzucanie w niekontrolowany sposób gazów przez wszystkie nieszczelności pieca, szczególnie przez
szczeliny pomiędzy sklepieniem, a elektrodami. Wówczas w przestrzeni
nadpiecowej powstaje znaczny strumień zapylonych gazów, które unoszą się
ku górze i są odbierane przez kolektory poziome układu wtórnego umiejscowione pod stropem hali. W przypadku zbyt intensywnego wydzielania
się tych gazów kolektory nie przejmują całego strumienia i gazy rozchodzą
się w przestrzeni podstropowej w kierunku nadjeżdżających suwnic. Pod
stropem hali występuje znaczne zadymienie (rys. 3).

Rys. 3. Zadymienie podstropowej części hali
Źródło: opracowanie własne
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Ilość gazów wyrzucanych do hali zależy od ciśnienia statycznego panującego w układzie pierwotnym i wtórnym. Duże podciśnienie przed odpylnią nie „przekłada” się na odpowiednie wartości w piecu, co świadczy
o znacznym oporze hydraulicznym układu pierwotnego. Zmierzone ciśninie
statyczne w wybranych miejscach pieca świadczy o zbyt słabym oddziaływaniu układu pierwotnego. Ponadto, ciśnienie w piecu rozkłada się nierównomiernie. Przy ścianie naczynia występuje niskie podciśnienie, zaś przy
elektrodach nadciśnienie, co świadczy o strumieniu wyrzucanych gazów na
zewnątrz pieca. Wyrzucane gazy nad piecem przy znacznej objętości posiadają małą dynamikę wznośną, co świadczy o zbyt słabym oddziaływaniu
kolektorów poziomych pod stropem. Ruch tych gazów przebiega nierównomiernie. Podczas załadunku pieca gazy odbijają się od kosza i konstrukcji
suwnicy (rys. 1). Kolektory poziome nie przejmują odbitych gazów, które
rozprzestrzeniają się po hali.
Dodatkowo przeprowadzono badania granulometryczne wyrzucanego
z pieca pyłu, które wykazały, że największą część stanowi pył o granulacji
90÷450 μm. Udział drobnej frakcji pyłu (powyżej 31 μm) zawiera się w granicach 17÷25%, natomiast najgrubszej frakcji (powyżej 460 μm) wynosi od
7,5÷11%.
3. Sposoby minimalizacji i wykrywania zagrożeń

Minimalizacja zagrożeń związanych z emisją toksycznych gazów i pyłów
powstających w procesach produkcyjnych jest realizowana m.in. przez wychwytywanie zanieczyszczeń bezpośrednio u źródła oraz poprzez właściwy
przepływ powietrza w pomieszczeniu pracy [21, 22]. Najprostszym, jednak
nie zawsze możliwym do realizacji rozwiązaniem, jest całkowite lub chociaż
częściowe obudowanie maszyny produkcyjnej emitującej zanieczyszczenia.
Jeśli obudowanie nie jest możliwe, stosowane są odciągi miejscowe, połączone z instalacją odpylającą. Odciągi te wychwytują zanieczyszczenia, jednak
tylko bezpośrednio przy źródle, zapobiegając ich rozprzestrzenianiu się
w pomieszczeniu. W zależności od miejsca źródła emisji, kierunku i prędkości rozprzestrzeniających się zanieczyszczeń pyłowych, dobiera się odpowiedni rodzaj odciągu miejscowego. Istotne jest również, aby w miejscach
narażonych na emisję pyłów, oprócz miejscowej wentylacji mechanicznej,
funkcjonowała ogólna wentylacja mechaniczna.
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Ilość wychwyconych u źródła emisji pyłów oraz tych, które rozprzestrzeniły się po hali, zależy od skuteczności działania elementu wychwytującego
zanieczyszczenia oraz jego umiejscowienia w odniesieniu do źródła emisji
zanieczyszczeń [21, 22]. Niewłaściwa praca urządzenia wentylacji miejscowej
może być przyczyną wzrostu stężenia zanieczyszczeń w strefie oddychania
pracowników na stanowiskach pracy.
Jak podaje literatura przedmiotu, w krajach UE do badania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń i oceny skuteczności funkcjonowania systemów
wentylacyjnych stosuje się techniki pomiarowe oparte na metodzie wizualizacji przepływu i metodzie znaczników gazowych [21, 22]. W przypadku
zagrożeń związanych z obecnością zanieczyszczeń gazowych montowane
są różnego rodzaju systemy detekcji gazów.
Przykładowo, dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w zakładach o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej, np. w hucie,
wskazane jest wprowadzenie zaawansowanego systemu detekcji, które będą
sygnalizować o niebezpiecznych stężeniach gazów, jak również mogą włączać
urządzenia ograniczające lub niwelujące zagrożenie wybuchem [23]. System
detekcji gazów mogą tworzyć trzy grupy urządzeń, a mianowicie: detektory,
moduły (centrale) alarmowe oraz urządzenia wykonawcze. Zaawansowane
systemy detekcji gazów znajdują zastosowanie w wielu technologiach, instalacjach oraz gałęziach przemysłowych, a w szczególności w przemyśle: wydobywczym ropy i gazu ziemnego, rafineryjno-petrochemicznym, chemicznym,
zbrojeniowym, hutniczym, jak również lakierniach, hangarach lotniczych,
składach amunicji, instalacjach turbin i generatorów, w miejscach składowania i dystrybucji paliw oraz materiałów wybuchowych i wielu innych [23].
Systemy detekcji mogą wykrywać następujące czynniki [24]:
• produkty spalania w postaci dymu i aerozoli (czujki dymu);
• ciepło (czujki ciepła);
• promieniowanie elektromagnetyczne w paśmie podczerwieni i ultrafioletu
(czujki płomienia);
• gazy pożarowe powstające podczas spalania (czujki gazu).
Należy w tym miejscu wspomnieć, że czujki płomienia wykrywają pożary
płomieniowe szybciej niż czujki ciepła i czujki dymu [23].
Przykładem zaawansowanego systemu detekcji jest stacjonarny, dwuprogowy system detekcji firmy GAZEX. System wyposażony jest w dwuprogowe
moduły alarmowe typu MD-2 (detektor tlenu) i MD-4 (detektory: propanu-
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-butanu, siarkowodoru, tlenku węgla oraz metanu) [25]. System umożliwia
wykrywanie i sygnalizację obecności gazów szkodliwych lub niebezpiecznych
dla ludzi w środowisku pracy i życia, występujących nawet w bardzo niskich
stężeniach (tabela 1). System ten zamontowany jest w Laboratorium Inżynierii Bezpieczeństwa mieszczącym się w Katedrze Pieców Przemysłowych
i Ochrony Środowiska Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej.
Tabela 1. Zakresy stężeń analizowanych przez system detekcji gazów [25]

Medium

Jednostka

Zakres pomiarowy

Stężenie chwilowo
dopuszczalne

Metan

%DGW

0 ÷ 100

110*

Propan-butan

%DGW

0 ÷ 100

110*

Tlenek węgla

ppm

0÷ 500

1500**

Siarkowodór

ppm

0÷ 100

500**

Tlen

% v/v

0÷ 25

30**

* chwilowa, dopuszczalna wartość stężenia <1 min/30 min
** chwilowa, dopuszczalna wartość stężenia <1 min/8 h
Źródło: [25]

Dużą zaletą dwuprogowego systemu detekcji firmy GAZEX jest możliwość pomiaru niskich wartości stężeń, co może całkowicie wyeliminować
zagrożenia związane z zatruciem, np. tlenkiem węgla (przy 400 ppm CO występują silne bóle głowy i mdłości, natomiast powyżej 800 ppm może dojść już
do utraty przytomności). System ten, ze względu na specyfikę analizowanych
gazów, a w szczególności możliwość wykrywania siarkowodoru, składnika
gazu koksowniczego, może być montowany w zakładach, takich jak huta.
Na rys. 4–7 przedstawiono rozmieszczenie, detektorów w sali laboratorium, które jest ściśle związane z gęstością analizowanych przez system
detekcji związków.
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Rys. 4. Umiejscowienie detektora dla gazu propan – butan (30 cm nad podłożem)
Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. Umiejscowienie detektora do wykrywania siarkowodoru (wysokości wzroku
pracującego człowieka)
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 6. Umiejscowienie detektora do wykrywania tlenu (180 cm od podłoża)
Źródło: opracowanie własne

Rys. 7. Umiejscowienie detektorów do wykrywania metanu i tlenku węgla
(30 cm od stropu) Źródło: opracowanie własne
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Podsumowanie

Przedstawione zagrożenia możliwe do wystąpienia w przemyśle hutniczym,
ze względu na specyfikę tego sektora, związane są w szczególności z obecnością na terenie zakładu niebezpiecznych pyłów i gazów, takich jak gaz
koksowniczy czy gaz ziemny. Niewłaściwe użytkowanie i postępowanie
z gazami palnymi, w tym technicznymi, wynikające często z winy człowieka,
uszkodzenie lub rozszczelnienie rurociągów mogą być przyczyną niekontrolowanego uwalniania się gazów, a w konsekwencji pożaru lub wybuchu.
Odpowiednio szybka identyfikacja zagrożenia może zminimalizować, a nawet wyeliminować ryzyko jego wystąpienia. Zaproponowany w niniejszym
artykule system detekcji gazów stanowi istotny element bezpieczeństwa
każdego zakładu przemysłowego, na terenie którego występują gazy palne.
Opisany system może ponadto ograniczyć skutki bezpośredniego zagrożenia zatruciem lub utratą życia ludzi znajdujących się w pobliżu miejsca
uwalniania się gazów.
W celu zapobiegania powstaniu na terenie zakładu awarii przemysłowej
oraz ograniczenia jej ewentualnych skutków podobne środki bezpieczeństwa
wprowadzano w Hucie Szkła Guardian w Częstochowie, montując system
detekcji gazów palnych i dwutlenku siarki [26].
Należy podkreślić, że zaproponowany system detekcji gazów sprawdzany
był w warunkach laboratoryjnych. Natomiast na chwilę obecną celowość
montażu wspomnianego systemu stoi pod znakiem zapytania w środowisku narażonym na ciągłą obecność zanieczyszczeń, tak jak to ma miejsce
w analizowanym wydziale stalowni. Nie ma również możliwości obudowania
pieca. Jedynym sposobem minimalizacji emitowanych w sposób niekontrolowany gazów i pyłów jest usprawnienie sytemu odbioru gazów. Przy dużej
intensywności wydzielających się gazów kolektory poziome istniejącego
układu wtórnego pod stropem nie przejmują całej objętości, co skutkuje
rozprzestrzenianiem się tych gazów w górnej części hali od strony suwnic.
Dodatkowo, rozprzestrzenianie się gazów po hali wzrasta podczas załadunku pieca. Gazy odbijają się od kosza i konstrukcji suwnicy. Ich odbiór
przez układ wtórny jest utrudniony. Należałoby rozpatrzyć możliwość budowy częściowego okapu wspartego na konstrukcji hali za kolektorem od
strony nadjeżdżających suwnic. Okap wspomoże ukierunkowanie ruchu
gazów do kolektorów. Ponadto, należy rozpatrzyć możliwość usytuowania
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w dolnej części środkowego kolektora dodatkowych wlotów, które zwiększą
intensywność odsysania gazów bezpośrednio nad piecem. Należy również
wspomnieć, że kolano układu pierwotnego usytuowane w sklepieniu pieca,
jak również kolano ruchome i kanał stały do komory osadczej mają za mały
przekrój wewnętrzny, co skutkuje zbyt dużą prędkością odsysanych gazów.
Duża prędkość powoduje nadmierne porywanie cząstek stałych z pieca. Na
podstawie przeprowadzonych pomiarów układ pierwotny przejmuje około
10 % strumienia ogólnego gazów, kierowanych do odpylni. Taki stan nie
zapewnia odpowiedniego rozkładu ciśnienia w piecu. W środkowej części
pieca pod sklepieniem występuję znaczne nadciśnienie, co powoduje „wybijanie” gazów przez nieszczelności przy elektrodach. Jednocześnie układem
pierwotnym odsysa się około 95% ogólnej objętości gazów wydzielanych
w piecu. Szacuje się, że od 5–10% gazów z pieca uchodzi w sposób niekontrolowany do układu wtórnego.
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Analiza kosztów związanych z bezpieczeństwem
pracy w wybranym przedsiębiorstwie
Abstrakt

W artykule przeanalizowano koszty związane z bezpieczeństwem pracy w wybranym przedsiębiorstwie oraz wskazano problemy związane z szacowaniem tych
kosztów. Wykorzystanym w artykule narzędziem jest model Analizy kosztów i korzyści opracowany przez CIOP, który koncentruje się na analizie kosztowej, natomiast
korzyści są w nim określane, jako obniżenie kosztów – strat ponoszonych z tytułu
złych warunków pracy.
Szacowanie kosztów bezpieczeństwa pracy może być bardzo przydatne w planowaniu nakładów finansowych, w szczególności wysokości nakładów na działania
profilaktyczne, Na podstawie danych uzyskanych z przedsiębiorstwa przeprowadzono analizę kosztów związanych z bezpieczeństwem pracy, porównano koszty
wypadków, wskazano ich dynamikę oraz przedstawiono koszty prewencji w układzie strukturalnym i na tej podstawie określono propozycje dotyczące poprawy
stanu bhp w przedsiębiorstwie.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo pracy, koszty wypadku, koszty prewencji

Analysis of the Costs of Accidents at Work
in a Selected Company
Abstract

The article is an attempt to analyze the costs of accidents at work in a selected
company and some major problems connected with the estimation of the costs.
The tool used in the article is a model of the Cost-Benefit Analysis developed by
the CIOP, which concentrates on the cost analysis, while benefits are defined as the
cost reduction – losses incurred from the bad working conditions.
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Estimating the cost of the accidents at work can be very useful in planning the
financial outlays related to the safety and health of workers, in particular the amount
of time spent on the preventive measures. Based on the data obtained from the
enterprise the cost analyses connected with the safety at work was conducted, the
costs of the accident were compared, their dynamics was indicated and the costs
of prevention in the structural layout were shown. The article is based on this set
out proposal concerning the improvement of the Health and Safety in a company.
Keywords: Health and Safety, accident costs, prevention costs

Wstęp

W procesie zarządzania przedsiębiorstwem coraz większego znaczenia nabiera konieczność monitorowania stanu bhp w ujęciu ekonomicznym. Powodem
tego jest korelacja pomiędzy kosztami wypadków przy pracy, a kosztami ponoszonymi na prewencję, jak również wpływ decyzji podejmowanych w tym
zakresie na poziom zróżnicowanej składki na społeczne ubezpieczenia wypadkowe. Szacowanie kosztów bezpieczeństwa pracy to trudne i pracochłonne zadanie. Brak danych, brak wiedzy na ten temat wśród przedsiębiorców,
brak analiz pokazujących zależność pomiędzy zaangażowaniem pieniędzy
w działania prewencyjne, a widocznym spadkiem wydatków związanych
z wypadkami przy pracy – to wszystko wpływa na marginalizację tego
zagadnienia w firmach. Wielu pracodawców nie zamieszcza w raportach
finansowych rozdziału bezpieczeństwo i higiena pracy, co więcej, umieszcza
wydatki związane z bezpieczeństwem jako „inne”. Nie daje to pełnego obrazu,
jak wielkie są koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo z tytułu wypadków
przy pracy, chorób zawodowych, odszkodowań, składki na ubezpieczenie
wypadkowe oraz prewencji wypadkowej i kosztów związanych z systemem
zarządzania bhp.
Problem ten dostrzega również Europejska Agencja Bezpieczeństwa
i Zdrowia w Pracy, która w ostatnich latach prowadziła przegląd badań,
w ramach których dokonuje się oceny kosztów bhp, porównała zastosowaną
metodykę i przedstawiła zalecenia dotyczące przyszłych badań w zakresie
oszacowania kosztów nieprzestrzegania lub niepełnego przestrzegania zasad
bhp na poziomie makro. Najważniejsze zalecenia metodyczne wynikające
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z przeprowadzonych badań dotyczyły uwzględniania wszystkich kategorii
kosztów (przy podjęciu jednocześnie środków zapobiegających podwójnemu
ich liczeniu), dyskontowanie i rozliczanie wzrostu w przyszłych kosztach
oraz uwzględnianie w miarę możliwości zjawiska zaniżania liczby zgłaszanych przypadków. Ponadto w każdej analizie kosztów nieprzestrzegania lub niepełnego przestrzegania zasad bhp należy uwzględnić trzy
podstawowe kategorie kosztów: koszty opieki zdrowotnej (bezpośrednie),
koszty wydajności (pośrednie) i obniżenie jakości życia (niematerialne)
oraz w miarę możliwości należy brać pod uwagę koszty administracyjne
i koszty ubezpieczenia [18].
Należy zaznaczyć, że od kilkunastu lat sukcesywnie wprowadza się
w całej Europie programy finansowego premiowania przedsiębiorstw zapewniających zdrowe i bezpieczne środowisko pracy, takie jak: obniżenie
składek ubezpieczeniowych, ulgi podatkowe, czy też dopłaty i dotacje z budżetu państwa.
Monitorowanie kosztów bezpieczeństwa i higieny pracy powinno więc
należeć do jednego z podstawowych obowiązków pracodawców. Mimo tego
tylko niewielka liczba pracodawców widzi potrzebę cyklicznego analizowania kosztów związanych z bezpieczeństwem pracy. Na takie stanowisko
pracodawców duży wpływ ma powszechne przekonanie, że pracodawcy
zapewniając swoim pracownikom ochronę zgodną z wymaganiami obowiązujących przepisów prawa ponoszą dodatkowe nakłady finansowe, nie
uzyskując wymiernych korzyści. Koszty działań profilaktycznych ponoszone
przez przedsiębiorców łączone są głównie z korzyściami dla pracowników
czy instytucji ubezpieczeniowych.
Celem niniejszego artykułu jest analiza wybranych kosztów związanych
z bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników na przykładzie konkretnego
przedsiębiorstwa oraz ukazanie możliwości wykorzystania programu BHP-AKK w tym zakresie.
1. Koszty bhp a optymalizacja poziomu bhp

Problematyka bezpieczeństwa pracy, w tym wydarzeń wypadkowych oprócz
wymiaru społecznego, humanitarnego, obejmuje również wymiar ekonomiczny. Przejaw ekonomiczny znacząco wpływa na osobę poszkodowaną, jego
rodzinę, samo przedsiębiorstwo oraz społeczeństwo. Osoba poszkodowana
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w wyniku wypadku może być czasowo niezdolna do pracy. Niezdolność do
pracy skutkuje zmniejszeniem dochodów. Wypłaty z instytucji ubezpieczeniowych, świadczenia finansowe i rzeczowe otrzymywane od pracodawców
nie w pełni pokrywają koszty leczenia, rehabilitacji [9, s. 2].
W wyniku wypadków przy pracy koszty ponoszą również pracodawcy.
Związane są one z niedyspozycją pracownika lub jego całkowitej utraty –
ofiary wypadku. Strata doświadczonego pracownika powoduje niższe zyski
ekonomiczne firmy. Koszty, jakie ponosi pracodawca, dotyczą [12]:
• znalezienia zastępstwa;
• zatrudnienia nowego pracownika (badania medyczne, rekrutacja, szkolenia
stanowiskowe);
• zaburzenia toku pracy;
• różnicy pomiędzy zyskami wypracowanymi pomiędzy doświadczonym,
a nowo zatrudnionym pracownikiem.
Niższa jakość i wydajność wykonywanej pracy wpływa także na obniżenie wizerunku przedsiębiorstwa. Do kosztów przedsiębiorstwa należy
także zaliczyć koszty materialne związane z wartością materiałów, surowców,
urządzeń, które mogły ulec zniszczeniu w trakcie wypadku. Również do
kosztów przedsiębiorcy zalicza się koszty np. napraw maszyn [8].
Kolejną grupą ponoszącą ekonomiczne koszty wypadku przy pracy
jest szeroko rozumiane społeczeństwo. Są to koszty tzw. ukryte, ponieważ
są przenoszone na cale społeczeństwo, a tym samym najmniej uświadamianymi. Wśród kosztów wypadków, które ponosi społeczeństwo można
wyróżnić [2]:
• ponoszone przez służby ratownictwa medycznego;
• leczenia w publicznej służbie zdrowia;
• sądownictwa;
• rent powypadkowych i rodzinnych wypłacanych z ZUS, w przypadku trwałego kalectwa;
• wypłata ubezpieczenia.
Analiza kosztów i korzyści powinna być więc prowadzona zarówno na
poziomie makro-, jak i mikroekonomicznym. Makroekonomiczne koszty
kształtowania warunków pracy dotyczą przede wszystkim wszelkiego rodzaju świadczeń wypłacanych przez ZUS, tj. renty z tytułu wypadków i chorób
zawodowych (zarówno te wypłacane z tytułu niezdolności do pracy, jak
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i renty rodzinne), odszkodowania, zasiłki, świadczenia rehabilitacyjne i inne
(np. koszty leczenia, które są trudne do oceny, że względu na brak danych).
W artykule skupiono się na aspektach mikroekonomicznych kształtowania
warunków pracy, które dla przedsiębiorstwa stanowią koszty produkcji dóbr
i świadczenia usług i mają wpływ na ich cenę.
1.1. Składniki kosztów bhp w przedsiębiorstwie

Analizując i oceniając koszty bhp, należy wykorzystać podejście systemowe, tj.
uwzględniające całokształt możliwych działań podejmowanych w badanym
zakresie w przedsiębiorstwie.
Normą, która charakteryzuje koszty bhp jest polska norma PN-N-18004‒2001
„Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wytyczne”. Norma
ta wyróżnia najistotniejsze kategorie kosztów, które są traktowane jako
koszty bhp. Są to koszty spełnienia wymagań prawnych w zakresie bhp,
koszty wdrożenia, utrzymania, doskonalenia Systemu Zarządzania bhp
(SZ BHP) oraz koszty wynikające z nieodpowiednich warunków w środowisku pracy [22].
Zgodnie z obowiązującą w Polsce normą PN-N-18001:2001, na koszty
bezpieczeństwa i higieny pracy składają się m.in.[23]:
• koszty ubezpieczenia wyrażone w składkach na społeczne ubezpieczenie
wypadkowe;
• koszty wypadków przy pracy i zdarzeń potencjalnie wypadkowych;
• koszty chorób zawodowych;
• koszty świadczeń z tytułu pracy w warunkach szkodliwych i uciążliwych;
• koszty zwiększonej absencji chorobowej spowodowanej warunkami pracy;
• koszty obniżonej wydajności pracy i jakości produkcji, które w efekcie
powodują zaburzenia toku produkcji i które podrażają jej koszt a ponadto
podkopują wizerunek firmy;
• koszty prewencji związane zarówno z realizacją wymagań prawnych, jak
i wdrażania i utrzymania systemu zarządzania bhp.
Koszty związane z bhp w przedsiębiorstwie przedstawiono na rys. 1.
Ponieważ w dalszej analizie obliczano poszczególne rodzaje kosztów związanych z bhp w badanym przedsiębiorstwie, uzasadniona jest krótka charakterystyka najważniejszych z nich.
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Rys. 1. Koszty bhp w przedsiębiorstwie
Źródło: [22]

Koszty działań prewencyjnych wynikają bezpośrednio z uwarunkowań
prawnych i wymuszają zapewnienie stanu bhp na poziomie co najmniej
wynikających z tych uwarunkowań. Do kosztów tych zaliczyć należy koszty
związane z zatrudnieniem pracowników służb bhp (lub obsługi przez firmę
zewnętrzną), monitorowaniem stanu bhp, koszty zakupu środków ochrony
zbiorowej i indywidualnej, zakupu i prania odzieży roboczej, zakupu środków czystości, koszty związane z oceną ryzyka zawodowego, koszty szkoleń
bhp, audytów, badań lekarskich, utrzymania służb ratowniczych, promocji
bezpieczeństwa i inne [23].
Koszty wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Ponoszone są przez
przedsiębiorstwo i należy je rozumieć jako „teoretyczną wartość zwiększające
koszty własne przedsiębiorstwa, o którą w związku z zaistniałym wypadkiem
zmniejsza się wysokość zysków lub powiększa wysokość ponoszonych strat”
[4, s. 98]. W oszacowaniu kosztów wypadków przy pracy należy więc wziąć
pod uwagę [1]:
• koszty straconego czasu pracy (zarówno w dniu wypadku, jak i w dniach
absencji pracownika oraz innych osób udzielających pomocy poszkodowanemu), koszty związane z zastąpieniem poszkodowanego, czas poświęcony na dochodzenie powypadkowe;
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• koszty bieżących płatności związanych z wypadkiem, w tym odszkodowania jednorazowe, zasiłki wyrównawcze z tytułu rehabilitacji zawodowej,
dodatki z tytułu przeniesienia do innej pracy, koszty pomocy medycznej
i transportu;
• koszty związane ze stratą majątku trwałego i obrotowego, np. straty w wyposażeniu, koszty napraw, straty związane z przerwami w produkcji spowodowanymi wypadkiem, zmniejszenie wydajności i obniżenie jakości.
Do obliczania kosztów wypadków przy pracy w przedsiębiorstwie wykorzystano w artykule metodę opracowaną przez CIOP w Warszawie. Wszystkie
składniki kosztów wypadków przy pracy w tej metodzie są wyrażone w formie pieniężnej. Obliczane tą metodą koszty wypadków przy pracy w firmie
powinny być zestawiane i analizowane w rocznych okresach czasu jako jeden
z elementów kosztów bhp. Aby dokonać oszacowania kosztu wypadku przy
pracy w danym przedsiębiorstwie, można skorzystać ze wzoru (1) [15, s. 34]:
KZO = (KCS + KPMiT + KN + KZ + KZP + KSM + KNP + KOW + KI) – O

(1)

gdzie:
K ZO – koszt wypadku ogółem ponoszony przez przedsiębiorstwo;
KCS – koszt czasu straconego;
KPMiT – koszt pomocy medycznej i transportu;
KN – koszt nadgodzin;
KZ – koszt zastępstw;
K ZP – koszt zakłóceń w produkcji;
KSM – koszt strat materialnych;
KNP – koszt napraw;
KOW – koszt odszkodowań finansowych ze środków własnych;
KI – koszty inne;
O – odszkodowania otrzymane z instytucji ubezpieczeniowych.
Należy podkreślić, że bardzo rzadko przeprowadza się pełną ocenę kosztów wypadku przy pracy z uwagi na brak szacunkowych strat szczególnie,
jeśli chodzi o koszt czasu straconego, koszt zakłóceń w produkcji oraz koszty
inne. Wyliczone koszty według przestawionego wzoru powinny być opracowywane i przedstawiane co rok, jako jeden ze składników kosztów bhp,
umożliwiający analizę typu koszt-korzyść.
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Koszty składki na społeczne ubezpieczenia wypadkowe. Od 2003 r.
wprowadza się sukcesywnie w Polsce system zróżnicowanej stopy procentowej
składki na społeczne ubezpieczenie wypadkowe, które to rozwiązanie ma na
celu stymulowanie oddziaływań tego systemu na poprawę warunków pracy
w przedsiębiorstwach [16]. W Polsce składka tego ubezpieczenia jest zróżnicowana zarówno na poziomie zakładu pracy, jak i działalności gospodarczej.
Wysokość składki zależy od następujących wskaźników [7]:
• poszkodowanych w wypadkach ogółem,
• poszkodowanych w wypadkach ciężkich i śmiertelnych,
• stwierdzenia chorób zawodowych,
• liczby osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia w przypadku przekroczenia dopuszczalnych normatywów zdrowotnych i higienicznych.
Widoczne są również pewne wady tego systemu, dotyczące przede wszystkim nierównego traktowania podmiotów gospodarczych (mikroprzedsiębiorstw), niewystarczającej liczby grup działalności, stanowiących tzw.
wspólnoty ryzyka (zdaniem CIOP-PIB taka liczba grup nie uwzględnia w zadawalającym stopniu zróżnicowania ryzyka związanego z pracą) oraz faktu,
że system różnicowania składki na poziomie płatników składek w niewystarczającym stopniu reaguje na obniżenie.
Koszty wdrażania i utrzymania SZ BHP. Koszty wdrażania systemu
zarządzania bhp związane są z kosztami przeglądu wstępnego, kosztami
szkoleń dotyczących wdrażania systemu i informowania o jego wdrożeniu,
kosztami związanymi z opracowaniem dokumentacji i planowaniem w SZ
BHP, kosztami audytów zewnętrznych i certyfikacji oraz kosztami konsultacji zewnętrznych i wewnętrznych. Natomiast koszty utrzymania SZ BHP
związane są z koniecznością ponoszenia kosztów administracyjnych, kosztów
oceny ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwie, kosztów szkoleń związanych
z utrzymaniem i doskonaleniem systemu, kosztów monitorowania warunków
pracy, koszty realizacji planów ogólnych i szczegółowych bhp, koszty audytowania, koszty zarzadzania dokumentacją oraz przeglądu wykonywanego
przez najwyższe kierownictwo.
1.2. Optymalny poziomu bezpieczeństwa

Za optymalny z ekonomicznego punktu widzenia uważa się często taki poziom
bezpieczeństwa, dla którego suma nakładów na działalność profilaktyczną
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i kosztów wypadków oraz zdarzeń prawie wypadkowych osiąga minimum. Na
rys. 2 przedstawiono zasadę wyznaczania optymalnego poziomu bezpieczeństwa.

Rys. 2. Zasada określania optymalnego poziomu bezpieczeństwa
Źródło: [19]

Na osi odciętych przedstawiono poziom bezpieczeństwa pracy, a na osi
rzędnych koszty związane z bhp.
Przedstawione krzywe prezentują [14]:
P – koszty działalności profilaktycznej,
W – koszty wypadków oraz zdarzeń wypadkowych,
T – koszty ogółem.
Z rys. 2 można wywnioskować, iż wzrost kosztów związanych z działalnością profilaktyczną wpływa na zmniejszenie kosztów wypadków oraz
zdarzeń wypadkowych. Uwzględniając aspekt ekonomiczny, każde przedsiębiorstwo powinno dążyć do optymalizacji kosztów, czyli zmierzać do punktu, w którym krzywa T osiągnęła najmniejszą wartość (punkt M). Podczas
gdy punktowi M odpowiada łączny koszt minimum, to w punktach T1 i T2
odpowiadają dwie kombinacje kosztów, które dają ten sam koszt, ale różne
stopnie bezpieczeństwa.
Znajomość zależności występujących pomiędzy kosztami wypadków,
zdarzeniami wypadkowymi, a kosztami działalności profilaktycznej stanowi podstawę analizy korzyści i kosztów działalności profilaktycznej oraz
podejmowanie decyzji w zakresie bhp w przedsiębiorstwie.
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2. Analiza kosztów bhp na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
2.1. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa

Analizie poddano duże przedsiębiorstwo funkcjonujące w postaci spółki akcyjnej. Głównym zadaniem badanej Spółki jest dostarczanie i sprzedaż energii
elektrycznej klientom biznesowym oraz trakcyjnym. Specjalizuje się również
w usługach elektroenergetycznych, takich jak:
• świadczenie usług elektroenergetycznych: instalowanie maszyn przemysłowych naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, prace związane
z budową linii elektroenergetycznych i elektrycznych, doradztwo techniczne;
• zaopatrzenie i wytwarzanie energii elektrycznej: wytwarzanie, przesył, dystrybucja, handel;
• produkcja: ceramicznych izolatorów, konstrukcji metalowych, złączy, śrub,
wyrobów budowlanych z betonu, sprzętu elektrycznego;
• usługi w zakresie: budowy dróg, mieszkań, instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, architektury;
• sprzedaży: paliw i produktów ropopochodnych.
Spółka w 2014 r. zatrudniała 7200 pracowników, którzy posiadają wysokie
kwalifikacje oraz uprawnienia elektryczne i budowlane. Strukturę organizacyjną Spółki tworzy Zarząd, Centrala oraz 15 Zakładów Spółki, Obrót Energią
Elektryczną, Paliwa, Dystrybucji Energii Elektrycznej, Pion Sprzedaży.
Jakość świadczonych usług potwierdza Zintegrowany System Zarządzania Jakością (ISO 9001:2009), Środowiskiem (PN-EN ISO 14001:2005),
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (PN-N-18001:2004)
2.2. Koszty ogólne bhp w badanym przedsiębiorstwie

W celu usprawnienia przeprowadzenia analizy kosztów oraz korzyści bhp
opracowano przez CIOP w Warszawie program komputerowy BHP-AKK.
Odpowiada on zaleceniom wskazanym w normie PN-N-18004:2001 dotyczącej wdrażania, doskonalenia w przedsiębiorstwach SZ bhp. Jest przeznaczony
do monitorowania kosztów bhp w dowolnym okresie (miesięcy, kwartałów,

Analiza kosztów związanych z bezpieczeństwem pracy…

167

lat), a także wyznaczania korzyści podejmowanych działań profilaktycznych.
Za pomocą programu można również prognozować koszty oraz korzyści
w zakresie konkretnego okresu (następnego roku, miesiąca, kwartału). Jest
on przeznaczony zarówno dla dużych, średnich, jak i małych firm należących
do różnych obszarów gospodarki narodowej, w tym usług [15].
Podstawowe funkcje programu BHP-AKK umożliwiają wykonanie następujących działań: przeprowadzenie analizy kosztów realizowanych działań
z zakresu bhp w organizacji, prognozowanie kosztów w różnych okresach
czasowych, sporządzenie zestawień koszt – korzyść, wykonanie kart kosztów
wypadków, opracowanie kart kosztów chorób zawodowych oraz obliczanie
zróżnicowanej składki ZUS. Natomiast proces analizy wybranych relacji
koszty-korzyści bhp w przedsiębiorstwie lub jego oddziałach obejmuje monitorowanie poszczególnych pozycji kosztów bhp.
Na podstawie danych z firmy przeanalizowano koszty ogólne bhp ponoszone przez Spółkę. W tabeli 1 przedstawiono koszty ogólne bhp w podziale
na poszczególne oddziały.
Analizując przedstawione w tabeli dane, należy stwierdzić, iż wysokość
kosztów bhp w przeliczeniu na osobę jest bardzo zróżnicowana. Koszty te
nie zależą od liczby zatrudnionych osób. Nie można również stwierdzić, że
wysokość nakładów na bhp przekłada się na liczbę wypadków. Nie istnieje
zależność: wysokie koszty w przeliczeniu na osobę – mała liczba zdarzeń
wypadkowych. Przykładowo: w Zakładzie Energetycznym, gdzie koszty są
najwyższe, w 2014 r. odnotowano sześć wypadków, natomiast w Górnośląskim, również o wysokich kosztach w przeliczeniu na pracownika (49,10 zł) –
miało miejsce tylko jedno zdarzenie wypadkowe.
Analizując zakłady o najniższych kosztach bhp w przeliczeniu na osobę,
również należy stwierdzić, iż nie przekładają się one na liczbę zaistniałych
wypadków. I tak w Łódzkim odnotowano osiem wypadków, a we Wschodnim – tylko dwa.
Można zatem stwierdzić, iż w badanym przedsiębiorstwie nie występuje
zależność pomiędzy kosztami ogólnymi bhp, a liczbą wypadków.
Koszty ogólne obejmują zarówno funkcjonowanie służb bhp, jak i realizowane przez nie zadania. Na rys.3 zaprezentowano procentową strukturę
kosztów ogólnych bhp w badanym przedsiębiorstwie.
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Tabela 1. Koszty ogólne bhp w Spółce w 2014 r.

Rok 2014
koszty ogólne bhp
Nazwa zakładu/
oddziału

Przeciętna
liczba
zatrudnionych

ogółem zł

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Mazowiecki

456

262 873,18

576,48

48,04

2.

Łódzki

441

142 522,77

323,18

26,93

3.

Wschodni

369

117 821,74

319,30

26,61

4.

Świętokrzyski

519

246 466,35

474,89

39,57

5.

Lubelski

248

133 713,47

539,17

44,93

6.

Południowy

487

158 387,50

325,23

27,10

7.

Staropolski

405

152 689,91

377,01

31,42

8.

Śląski

375

165 124,32

440,33

36,69

9.

Górnośląski

478

282 857,54

591,75

49,31

10.

Kujawski

374

203 341,50

543,69

45,31

11.

Północny

534

308 017,56

576,81

48,07

12.

Dolnośląski

460

167 748,16

364,67

30,39

13.

Zachodni

461

176 432,71

382,72

31,89

14.

Pomorski

470

245 676,55

522,72

43,56

15.

Robót Energet.

148

106 885,24

722,20

60,18

16.

Centrala Oddziału
Usługi

90

5 989,86

66,55

5,55

17.

Paliwa

28

1 573,34

56,19

4,68

18.

Dystrybucja

201

1 280,90

6,37

0,53

19.

Obrót

21

0,00

0,00

0,00

20.

Pion Sprzedaży

130

149,89

1,15

0,10

21.

Centrala

497

3 148,36

6,33

0,53

7 192

2 882 700,85

400,82

33,40

Lp.

Ogółem

w tym:
przeciętnie przeciętnie
na osobę
na osobę
w roku
za miesiąc

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem programu BHP-AKK
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Rys. 3. Struktura kosztów ogólnych bhp w 2104 r.
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem programu BHP-AKK

Ponad połowę kosztów ogólnych bhp w firmie stanowią wydatki związane z administracją. Znaczną kwotę (14,6%) stanowią wydatki związane
ze szkoleniami dotyczącymi wdrażania SZ BHP oraz informacje o tym
systemie (5,5%).
Monitorowanie warunków pracy wynosi około 6% ogólnych kosztów,
a audyt – odpowiednio 10,8%. Stosunkowo niewielkie koszty dotyczą oceny
ryzyka na stanowiskach pracy – 0,3%. Badanie przyczyn wypadków oraz
opracowanie dokumentacji stanowią łącznie 0,7% wszystkich kosztów bhp
w Spółce. Należy zatem stwierdzić, iż oprócz finansowania kosztów związanych z utrzymaniem służb bhp, znaczna część środków finansowych
przeznaczanych jest na wdrażanie SZ BHP.
Jak nadmieniono, znaczną część kosztów stanowi kontrola stanu bhp
w przedsiębiorstwie. W tabeli 2 przedstawiono wykaz przeprowadzonych
kontroli przez pracowników służb bhp w przedsiębiorstwie w 2014 r.
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Tabela 2. Analiza dokonanych kontroli przez pracowników służby bhp w 2014 r.
w Spółce

Lp.

Zagadnienie

Wykonanie

1.

Liczba dokonanych kontroli

1396

2.

Liczba stwierdzonych nieprawidłowości

2054

3.

Liczba wydanych wniosków profilaktycznych o usunięcie
nieprawidłowości

1899

4.

Liczba wydanych decyzji i komunikatów

27

5.

Wnioski o wstrzymanie pracy

12

6.

Wnioski o ukaranie

20

7.

Wnioski o nagrodę

2

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z badanego przedsiębiorstwa

Pracownicy służb bhp wydali znaczną liczbę wniosków profilaktycznych
o usunięcie występujących nieprawidłowości. Niepokojącym faktem jest
sporządzenie 12 wniosków o natychmiastowe wstrzymanie pracy. W 2014 r.
wydano 20 wniosków o ukaranie pracowników. Z reguły wnioski te dotyczyły
nieprzestrzegania przepisów bhp, w tym nie stosowania indywidualnych
środków ochrony.
2.3. Wypadki przy pracy w przedsiębiorstwie i koszty z tym związane

Zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi, w zakładach podlegających Spółce
prowadzony jest rejestr wypadków przy pracy. Wszystkie zaistniałe wydarzenia mające znamiona wypadku są udokumentowane. W 2014 r. w przedsiębiorstwie odnotowano łącznie 55 wypadków przy pracy, co zostało przedstawione w tabeli 3.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przedsiębiorstwa z wykorzystaniem programu BHP-AKK

Tabela 3. Wykaz wypadków w Spółce

Analiza kosztów związanych z bezpieczeństwem pracy…
171

172

Urszula Nowacka, Martyna Markowska

Wskaźnik częstotliwości wypadków przy pracy to porównanie liczby
zaistniałych wypadków do liczby pracowników zatrudnionych w danym
okresie czasu. Największą częstotliwość wypadków odnotowano w zakładzie
Robót Energetycznych – 40,54 (przy liczbie 6 wypadków).
Według danych GUS, wskaźnik częstotliwości wypadków w 2014 r. w skali
kraju wynosił 7,53 [3]. Należy zauważyć, że w kilku zakładach Spółki wskaźnik
ten był znacznie wyższy.
Analizując dane przedstawione z firmy dotyczące przyczyn wypadków
przy pracy, można wyróżnić siedem zasadniczych grup, są to:
1. Pośpiech podczas wykonywania prac, w tym niewłaściwie rozplanowanie
czasu pracy.
2. Brak, niedostateczna koncentracja uwagi podczas realizacji powierzonych zadań.
3. Lekceważenie przepisów i zasad bhp, w tym dotyczące odpowiedniego
przygotowania miejsca pracy i dopuszczenia do pracy oraz niestosowania
indywidualnych środków ochrony.
Rutyna
i brak reakcji na występujące zagrożenia oraz nieznajomość zagrożeń.
4.
5. Samowolne wykonywanie prac.
6. Obniżenie dyscypliny pracy.
7. Tolerowanie przez nadzór stosowania niewłaściwego zabezpieczenia
technicznego oraz niewłaściwej organizacji pracy.
Na podstawie analizy 55 wypadków, które miały miejsce w 2014 r., należy
stwierdzić, iż wypadki spowodowane przez człowieka stanowią zdecydowana
większość – 51, co stanowi 92,7% ogółu wypadków. Przyczyny techniczne,
np. wady materiału, stanowią niewielki odsetek wszystkich uwarunkowań
zdarzeń wypadkowych. Świadczy to o dobrym stanie technicznym sprzętu,
urządzeń, maszyn oraz właściwym ich zabezpieczeniu.
Przy wykorzystaniu programu BHP-AKK obliczono koszty wypadków
w latach 2012–2014.
Analiza dokonana na podstawie trzech ostatnich lat pozwala poznać
dynamikę zmian nie tylko liczby wypadków w poszczególnych przedsiębiorstwach, ale przede wszystkim poniesionych przez firmy kosztów. Największą
liczbę wypadków odnotowano w całym przedsiębiorstwie w 2013 r. – 59,
a najniższą w 2012 – 42. W 2014 r. łączna liczba zdarzeń wypadkowych
w Spółce wyniosła 55, czyli odnotowano niewielki w porównaniu do r. poprzedniego spadek, o około 7 punktów procentowych.
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Tabela 4. Koszty wypadków poniesionych przez Spółkę w latach 2012–2014 [w zł]
Lp. Oddział

2012

2013

2014

Razem

1. Mazowiecki

1

631 000

1

12 050

4

34 954

6

678 004

2. Łódzki

4

103 200

2

20 914

8

124 134

14

248 248

3. Wschodni

1

35 514

0

0

2

40 730

3

76 244

4. Świętokrzyski

2

11 254

3

72 110

3

25 500

8

108 864

5. Lubelski

0

0

0

0

0

0

0

0

6. Południowy

2

26 000

2

38 450

0

0

4

64 450

7.

1

7 227

7

104 479

2

21 9201

10

133 626

8. Śląski

6

13 116

8

2 519378

4

8 985

18

2541479

9. Górnośląski

0

0

0

0

1

75 380

1

75 380

10. Kujawski

2

5 219

1

12 121

1

15 650

4

32 990

11. Północny

3

27 859

5

152 350

9

193 863

17

374 072

12. Dolnośląski

3

144 809

8

322 163

3

127 373

14

594 345

13. Zachodni

11

132 000

8

99 063

4

87 793

23

318 856

14. Pomorski

3

32 657

8

26 927

6

56 449

17

116 033

2

103 764

1

7 307

6

132 172

9

243 243

16. Oddz. Paliwa

0

0

1

12 440

1

14 500

2

26 940

17. Oddz. Obrót

1

12 532

0

0

0

0

1

12 532

18. Sprzedaży

0

0

0

0

0

0

0

0

19. Dystrybucji

0

0

0

0

0

0

0

0

20. Centrala

0

0

4

57 301

1

13 210

5

70 511

3 457054

55

972 613

156

5697821

15.

Staropolski

Robót
Energetycznych

Razem

42

1 286154 59

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z badanego przedsiębiorstwa
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Analizując poniesione przez Spółkę koszty w rozpatrywanym okresie,
należy stwierdzić, iż charakteryzują się one dużą dynamiką. W 2012 r. łączny
koszt wypadków kształtował się na poziomie niespełna 1,3 mln zł. Natomiast
w 2013 r. odnotowano ich wzrost o 268% (około 3,5 mln zł). Pozytywnym
zjawiskiem jest wyraźny spadek kosztów wypadków poniesionych przez
Spółkę w 2014 r. Całkowity koszt wypadków wyniósł około 1 mln zł., czyli
spadek wyniósł ponad 70% w porównaniu do 2013 r.
Analizując przedstawione w tabeli dane, należy zauważyć, iż liczba wypadków nie przekłada się na wysokość poniesionych kosztów. Ma na to
wpływ przede wszystkim częstość zaistniałych wypadków.
Na rys. 4 przedstawiono strukturę kosztów wypadków przy pracy poniesionych przez Spółkę w 2014 r.

Rys. 4. Struktura kosztów wypadków przy pracy w badanej Spółce
Źródło: opracowanie własne przy wykorzystaniu programu BHP-AKK
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W strukturze kosztów wypadków przy pracy nie uwzględniono kosztów
związanych z badaniem okoliczności zdarzenia, kosztów pracy służb bhp,
stałych kosztów funkcjonowania służb bhp. Największy procentowy udział
w ogólnych kosztach wypadków ma pozycja „zakłócenia w miejscu pracy”.
Zakłócenia mogą mieć różny charakter oraz zakres. Przede wszystkim
powodują przerwę w pracy nie tylko w danym miejscu, ale również na
innych współzależnych stanowiskach. W wyniku obniżenia wydajności,
jakości pracy firma może utracić część planowanych dochodów, a straty
ekonomiczne.
Ponad 20% w ogólnej strukturze kosztów stanowią odszkodowania,
które są wypłacane pracownikowi w związku z poniesionymi przez poszkodowanego stratami materialnymi. Pracownik może żądać od pracodawcy zadośćuczynienie na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Jest
to świadczenie jednorazowe, które zostaje odnotowane w karcie wypadku.
Straty materialne stanowią około 11,5% wszystkich kosztów wypadku.
Obejmują utraconą wartość pojazdów, maszyn, urządzeń. Kwota ta jest ustalona na podstawie szacunkowego kosztu naprawy lub wniosku o likwidację
elementu majątku trwałego przedsiębiorstwa. Ponadto koszty te obejmują
zniszczone, uszkodzone środki ochrony indywidulanej i zbiorowej.
Około 6% kosztów wypadków stanowią wydatki związane z zastępstwami. Zastępstwa mogą wystąpić nie tylko w dniu zdarzenia, ale przede
wszystkim w okresie absencji poszkodowanego.
Koszty czasu straconego oraz pomoc medyczna i transport wynoszą
około 3,5% ogólnych kosztów wypadku. Koszt stracony jest liczony jako
koszt pracy za godzinę pomnożony przez liczbę straconego czasu. Jest to
zatem koszt związany z oderwaniem danego pracownika od pracy. Transport
pracownika dotyczy przewiezienia go zakładowym środkiem transportu do
szpitala, czy innej placówki medycznej. Koszt pomocy lekarskiej obejmuje
płatne specjalistyczne badania i zabiegi.
2.4. Koszty prewencji w Spółce w 2014 r.

Przy pomocy programu bhp-AKK można również wyliczyć koszty prewencji. Wyższe koszty działań prewencyjnych powinny skutkować wzrostem
poziomu bezpieczeństwa oraz poprawą warunków pracy. W następstwie
prewencji powinno nastąpić obniżenie kosztów związanymi z wypadkami,
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niewłaściwymi warunkami środowiska pracy. Na rys. 5 zaprezentowano
strukturę kosztów prewencji w Spółce w 2014 r.

Rys. 5. Koszty prewencji w 2014 r. w badanej Spółce
Źródło: opracowanie własne przy wykorzystaniu programu BHP-AKK

Największą grupę kosztów prewencyjnych stanowią wydatki na poprawę
warunków pracy, zakup nowoczesnych urządzeń. Spółka przeznacza 23%
tych kosztów prewencyjnych na inwestycje służące poprawie organizacji
i warunków pracy.
Ponad 1/5 ogólnych kosztów prewencji stanowią wydatki związane
z prowadzeniem szkoleń z zakresu bhp. Zgodnie z art. 237 Kodeksu pracy
pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia osobie podejmującej zatrudnienie, przeszkolenie w zakresie bhp. Szkolenia te powinny być okresowo
powtarzane. Szkolenia może być organizowane i prowadzone zarówno przez
pracodawców, osoby przez niego wskazane (pracownicy służb bhp), jak na
ich zlecenie przez uprawnione do tego jednostki organizacyjne.
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Koszt wyposażenia pracowników w odzież roboczą stanowi 20% wszystkich kosztów prewencyjnych. Wyposażenie w odzież ochronną pracownika
jest obligatoryjne.
Znaczne koszty (19% ogółu wydatków prewencyjnych) ponosi pracodawca również z tytułu badań profilaktycznych. Profilaktycznymi badaniami
lekarskimi objęci są wszyscy pracownicy, bez względu na staż, zajmowane
stanowisko, rodzaj wykonywanej pracy. Według art. 229 Kodeksu pracy pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia
lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy. Profilaktyczne
badania lekarskie obejmują: badania wstępne, okresowe oraz kontrolne.
Łącznie 6,5% ogólnych kosztów prewencyjnych stanowią wydatki na zakup indywidualnych środków ochrony (2%) oraz środków ochrony zbiorowej.
Środki ochrony zbiorowej są przeznaczone do jednoczesnej ochrony grupy
osób, w tym również i pojedynczych pracowników, przed niebezpiecznymi
i szkodliwymi czynnikami występującymi w środowisku pracy. Zalicza się
do nich rozwiązania techniczne stosowane w pomieszczeniach, urządzeniach,
maszynach.
2.5. Wysokość stopy procentowej na społeczne ubezpieczenie wypadkowe
dla badanej Spółki w 2014 r.

Od 1 stycznia 2003 r. obowiązuje w Polsce Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, która określa
zasady różnicowania stopy procentowej składek na ubezpieczenia społeczne.
Stopę procentową składki na ubezpieczenie ustala się na rok składkowy, obejmujący okres od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego. Kategorię ryzyka
dla danej grupy działalności ustala Minister Pracy i Polityki Społecznej.
Działalność, jaką prowadzi Spółki to Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów
klimatyzacyjnych (kod PKD – D-35) [8]. Kategorię ryzyka zawodowego
ustalono jako 5, co oznacza, iż wskaźnik częstości zagrożeń/wypadków na
1000 osób w badanej firmie (według rozporządzenia MPiPS) wynosi:
• poszkodowani w wypadkach przy pracy 4,3–5,8;
• poszkodowani w wypadkach ciężkich i śmiertelnych: 0,087–0,126;
• liczba pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia – 116–150;
• liczba pracowników poszkodowanych na skutek choroby zawodowej – 0,81–1,1;
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Stopa procentowa składki dla tak określonych wskaźników wynosi 1,47.
W tabeli 5 zestawiono składki ZUS dla Spółki w 2014 r.
Tabela 5. Wyliczenie składki ZUS dla Spółki w 2014 r.

Wskaźniki

Wartość

K 1 – odpowiadająca wskaźnikowi poszkodowanych
w wypadkach przy pracy ogółem

7

K 2 wskaźnik poszkodowanych w wypadkach ciężkich
i śmiertelnych

1

K 3 wskaźnik zatrudnionych w warunkach zagrożenia

2

Kategoria ryzyka
– dla grupy działalności
– dla płatnika

6
3

Wskaźnik korygujący

0,8

Stopa procentowa
– dla grupy działalności
– dla płatnika

1,73
1,38

Źródło: opracowanie własne przy wykorzystaniu programu BHP-AKK

Natomiast w tabeli 6 przedstawiono wysokość stopy procentowej na
ubezpieczenie wypadkowe w latach 2003–2016.
We wszystkich 15 zakładach wchodzących w skład badanej firmy obowiązuje jednakowa stopa procentowa składki na społeczne ubezpieczenie
społeczne – 1,47%. Niższa stopa obowiązuje w Centrali (1,18%) oraz w oddziałach. Najniższa składka występuje w oddziale Paliw – 0,93%.

(%)

Lata 2003‒2005

(%)

od 01.04.2007 do
31.03.2008
(%)

od 01.04.2008 do
31.03.2009
(%)

(%)

od 01.04.2009 do
31.03.2010

–

1,73

Oddział Dystrybucja

Centrala + Pion
Sprzedaży

19.

20.

1,38

–

–

–
–

–
1,38

–

–

1,38

–

–

Źródło: obliczenia własne na podstawie programu bhp-AKK

–

Oddział Obrót

18.

–

Oddział Paliwa

1,21

1,73

1,73

1,67

Mazowiecki
1,73
1,38
1,38 1,38 1,04
Łódzki
1,73
1,38
1,38 1,38 1,38
Wschodni
1,73
1,73
1,38 1.38 1,04
Świętokrzyski
1,73
1,38
1,73 2,08 2,08
Lubelski
1,73
1,38
1,38 1,38 1,9
Południowy
1,73
1,38
1,73 1,73 1,73
Staropolski
1,73
1,38
1,38 1,38 1,21
Śląski
1,73
1,38
1,38 1,38 1,21
Górnośląski
1,73
1,38
1,73 1,73 1,73
Kujawski
1,73
1,38
1,38 1,38 1,21
Północny
1,73
1,73
1,38 1,38 1,04
Dolnośląski
1,73
1,38
1,38 1,73 1,73
Zachodni
1,73
1,73
1,73 1,73 1,21
Pomorski
1,73
1,38
1,38 2,08 2,59
Robót Energetycznych 1,73
1,38
1,38 1,38 1,21
Biuro Oddziału Usługi łącznie z Zakładami

Nazwa Zakładu/
Oddziału

od 01.04.2006 do
31.03.2007

17.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Lp.

od 01.04.2010 do
31.03.2011
1,21

1,73

1,73

1,67

1,04
1,38
1,04
2,08
1,9
1,21
1,21
1,21
1,38
1,21
1,73
2,08
1,21
2,59
1,04

(%)

od 01.04.2011 do
31.03.2012
1,21

1,73

1,73

1,47

1,73
1,38
1,21
2,08
1,9
1,21
1,21
1,04
1,21
1,9
1,73
1,21
1,21
1,73
1,21

(%)

1,18

1,47

1,47

0,93

1,47
1,32
1,18
1,47
1,18
1,18
1,18
1,18
1,47
1,76
1,47
1,47
1,47
1,32
1,18

(%)

od 01.04.2012 do
31.03.2013

Tabela 6. Wysokość stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe w latach 2003–2016
od 01.04.2013 do
31.03.2014
1,18

1,18

1,18

0,84

1,47
1,47
1,47
1,47
1,47
1,47
1,47
1,47
1,47
1,47
1,47
1,47
1,47
1,47
1,47
1,47

(%)

od 01.04.2014 do
31.03.2015
1,18

1,03

1,18

1,20

1,47
1,47
1,47
1,47
1,47
1,47
1,47
1,47
1,47
1,47
1,47
1,47
1,47
1,47
1,47
1,47

(%)

od 01.04.2015 do
31.03.2016
1,18

1,03

1,18

0,93

1,47
1,47
1,47
1,47
1,47
1,47
1,47
1,47
1,47
1,47
1,47
1,47
1,47
1,47
1,47
1,47

(%)

Różnica
0

0

0

-0,27

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(%)
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2.6. Wnioski z badań

Powszechnie panuje przekonanie, iż stan bezpieczeństwa i higieny pracy
w większości zakładów pracy jest niezadawalający. Negatywny wpływ pracy
na samopoczucie, zdrowie odczuwa ponad 36% pracujących. Jednocześnie
aż 35% zatrudnionych sądzi, że ze względu na warunki środowiska pracy
po ukończeniu 60 roku życia nie będzie mogła wykonywać obowiązków
służbowych [18]. Podstawowym kryterium bezpieczeństwa i higieny pracy
są wypadki oraz zachorowalność na choroby zawodowe. Stąd też, w celu
wsparcia pracodawców w działaniach zmierzających do poprawy stanu
bhp, opracowywane są odpowiednie narzędzia wspomagające, jak również
nowelizowane jest prawo.
Jednym z narzędzi jest program BHP-AKK, który służy do analizy i oceny
kosztów oraz korzyści zakładu pracy i jego wydziałów/oddziałów. Jego celem
jest umożliwienie zbadania strat ponoszonych w wyniku nieodpowiednich
warunków pracy. Jego istotą jest analiza kosztowa. Natomiast korzyści są
wyznaczone jako zmniejszenie kosztów, czyli strat ponoszonych w wyniku
wypadku lub zachorowań.
Celem niniejszego artykułu była analiza wybranych kosztów bhp na przykładzie konkretnego przedsiębiorstwa. Przedstawiono strukturę ogólnych
kosztów bhp. Największe wydatki przedsiębiorstwa związane są z wdrażaniem SZ BHP, utrzymaniem służb bhp, a także audytowaniem i monitorowaniem warunków pracy i zagrożeń występujących w zakładach.
Na podstawie szczegółowej analizy wypadków, które miały miejsce
w przedsiębiorstwie w latach 2012–2014 stwierdzono:
• liczba wypadków w przedsiębiorstwie charakteryzuje się znaczna dynamiką;
• w analizowanym okresie liczba wypadków kształtowała się na poziomie
od 42–59;
• średni koszt wypadku w przedsiębiorstwie w 2014 r. wynosił 17 683 zł;
• wskaźnik częstotliwości wypadków w niektórych zakładach jest znacznie
wyższy niż w kraju, (Zakład Robót Energetycznych – 40,54 przy liczbie
sześć wypadków);
• liczba wypadków nie zależy od kosztów ogólnych ponoszonych przez
zakłady na bhp (zakłady ponoszące duże nakłady na bhp nie zawsze
mają najmniejszą liczbę wypadków, co spowodowane jest w dużej mierze
czynnikiem ludzkim: nieostrożnością, nieuwagą pracowników);
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• najczęstszą przyczyną wypadków jest nieostrożność, nieuwaga pracowników, brak przestrzegania przepisów bhp;
• przyczyny techniczne stanowią niewielki odsetek wypadków;
• wysokość kosztów wypadków ponoszone przez zakłady nie zależą od ich
ilości, a bardziej od ciężkości, czy liczby dni nieobecności pracownika
spowodowanego leczeniem, rehabilitacja;
• „zakłócenia w miejscu pracy” to skutek wypadku generujący najwyższe koszty.
Stosując program BHP-AKK, przedstawiono również strukturę kosztów
prewencji. Niespełna 25% wszystkich kosztów prewencji zakłady przeznaczają na innowację, poprawę warunków pracy. Niewiele mniej, bo 22% stanowią
wydatki na szkolenia bhp pracowników, zarówno wstępne, jak i stanowiskowe. Znaczne kwoty przeznaczane są na ubrania robocze oraz profilaktyczne
badania lekarskie. Wszystkie działania prewencyjne mają poprawić warunki
pracy, a także wyposażyć pracowników w wiedzę na temat zagrożeń w miejscu pracy oraz stosowania indywidualnych środków ochrony.
Po dokonaniu szczegółowej analizy kosztów przeznaczanych na funkcjonowanie służb bhp i prewencję, należy stwierdzić, iż Spółka ponosi znaczne
koszty na poprawę warunków pracy i ochronę życia pracowników. Jednak
koszty finansowe wypadków ponoszone przez firmę są również znaczne.
Są one spowodowane głównie przez nieuwagę, nieostrożność, a niekiedy
brawurę pracownika. Należałoby zatem zastanowić się nad wprowadzeniem obowiązkowej składki od odpowiedzialności cywilnej pracowników
w przypadku nieprzestrzegania przepisów i standardów bhp.
Podsumowanie

W celu prawidłowego szacowania kosztów bhp należy uwzględnić także
koszty wynikające z utraty wizerunku firmy w szczególności w przypadku
dużej wypadkowości). Brak uwzględniania w analizie wszystkich składowych
powoduje znaczne zaniżenie kosztów ponoszonych przez firmę i w efekcie
prowadzi do błędnej oceny.
Prawidłowo prowadzona analiza kosztów i korzyści bhp może stać się
przydatnym narzędziem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną
pracy i umożliwić wyznaczenie właściwych proporcji pomiędzy nakładami
finansowymi związanymi z działaniami prewencyjnymi, a kosztami powstałymi w wyniku zdarzeń wypadkowych (i zdarzeń potencjalnie wypadkowych).
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Biorąc pod uwagę różnorodne ekonomiczne uwarunkowania związane
z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia pracowników, należy podkreślić, że zarówno na poziomie państwa, jak i poszczególnych przedsiębiorstw
oraz poszczególnych jednostek społeczeństwa ponoszone są znaczne koszty
związane z nieodpowiednimi warunkami środowiska pracy. Poprawa stanu
bezpieczeństwa pracy i zdrowia pracowników w dłuższej perspektywie powoduje zmniejszenie kosztów ponoszonych przez państwo i społeczeństwo
i wpływa na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw. Aby osiągnąć
te cele konieczne jest opracowanie systemowego modelu służącego do oceny nakładów inwestycyjnych związanych z poprawą bezpieczeństwa pracy
i ochroną zdrowia pracowników. Model ten mógłby spełnić ważną rolę
jako źródło informacji, niezbędne do racjonalnego podejmowania decyzji
zarówno makroekonomicznych jak i mikroekonomicznych związanych
z doskonaleniem bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach.
Zastanawiając się nad ekonomicznymi uwarunkowaniami bhp w przedsiębiorstwie, należy w pierwszej kolejności pozyskać wszelkie informacje
potrzebne do podjęcia (uzasadnionych ekonomicznie) decyzji związanych
z zarządzaniem bhp. Następnie należy dokonać rzetelnej oceny skuteczności
funkcjonowania istniejących elementów systemu zarządzania bhp, zaproponować zmiany służące poprawie bezpieczeństwa pracy, określić koszty
związane z wdrożeniem i ewentualnym doskonaleniem rozwiązań oraz
dokonać oceny korzyści ekonomicznych, jakie mogą zostać wypracowane
poprzez inwestowanie w poprawę warunków pracy.
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Analiza danych dotyczących przyczyn wypadków
przy pracy oraz liczby osób poszkodowanych
w tych wypadkach w Polsce, w latach 2010–2015
Abstrakt

W artykule przypomniano podstawowe definicje związane z tematyką wypadków
przy pracy, a także zasady sporządzania dokumentacji powypadkowej. Następnie
przedstawiono i poddano analizie wybrane dane statystyczne dotyczące wypadków
przy pracy, które zostały zarejestrowane przez Główny Urząd Statystyczny za pomocą formularza „Statystycznej Karty Wypadków przy Pracy Z-KW”. Przeanalizowano liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym także w wypadkach
śmiertelnych i ciężkich w latach 2010–2015. Skupiono się szczególnie na analizie
przyczyn wypadków. Podjęto próbę znalezienia głównych przyczyn wypadków
przy pracy w Polsce w założonym przedziale czasowym.
Słowa kluczowe: wypadki przy pracy, statystyki, przyczyny

Data Analysis Considering the Number of Victims and
Causes of Accidents Happened in Poland in 2010–2015
Abstract

The article discusses the basic definitions related to the topic of accidents at work,
as well as the rules for making the accident reports. Then the author has presented
and analyzed the selected statistical data on accidents at work which have been
registered by the Polish Central Statistical Office(GUS) using the form “Accident
Statistical Card”. The number of victims injured in the accidents at work, including
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the fatal and serious ones, happened in 2010 to 2015, was analyzed. The paper especially focuses on the analysis of the causes of accidents. An attempt was made to
find the main causes of accidents in Poland happened the given time.
Keywords: accidents at work, statistics, causes

Wprowadzenie

Celem niniejszego artykułu jest przypomnienie podstawowych definicji
związanych z tematyką wypadków przy pracy oraz zasad sporządzania
dokumentacji powypadkowej oraz przeanalizowanie liczby osób poszkodowanych i przyczyn wypadków przy pracy w Polsce w latach 2010–2015.
Wnioski płynące z tej analizy mają mieć charakter profilaktyczny.
Wypadki przy pracy, oprócz aspektu społecznego, a zwłaszcza humanitarnego, wywołują skutki ekonomiczne zarówno dla osób poszkodowanych
i ich rodzin, jak i przedsiębiorstw oraz całego społeczeństwa. Straty, jakie
ponoszą poszkodowani w wypadkach przy pracy oraz ich rodziny, są częściowo rekompensowane świadczeniami pieniężnymi i rzeczowymi przekazywanymi przez pracodawców, ZUS lub ze strony państwa. W wyniku
wypadków straty ponoszą również przedsiębiorstwa. Starty te związane są
m.in. ze straconym czasem pracy, niższą wydajnością i jakością wykonywanej
pracy oraz zaburzeniami toku produkcji, które podrażają jej koszt i wpływają
negatywnie na wizerunek firmy.
Znaczna część kosztów wypadków ponoszona jest przez całe społeczeństwo. Urazy spowodowane wypadkami zwiększają m.in. zapotrzebowanie
na różne usługi sektora publicznego, np. usługi służby zdrowia. Koszty
te są trudne do oszacowania, a w związku z tym najmniej uświadamia je
sobie społeczeństwo [1].Wypadki przy pracy stanowią znaczne obciążenie
Produktu Krajowego Brutto (PKB) poszczególnych krajów uprzemysłowionych i wynoszą według danych Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP)
4% PKB, a według Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
w 15 „starych” krajach Unii Europejskiej od 2,6% do 5,9% PKB [2].
W Polsce corocznie ma miejsce kilkadziesiąt tysięcy wypadków przy pracy, w wyniku których śmierć ponosi około pół tysiąca osób, a wiele ofiar staje
się osobami niepełnosprawnymi. W 2008 r. koszty świadczeń pieniężnych
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wypłaconych przez ZUS z tytułu rent inwalidzkich i rodzinnych, jednorazowych odszkodowań, zasiłków chorobowych, świadczeń rehabilitacyjnych
w związku z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi wyniosły
4,7 mld zł. Natomiast całkowite koszty ponoszone przez państwo w wyniku
wypadków przy pracy i chorób zawodowych są 4–5-krotnie większe (dane
Rady Ochrony Pracy przy sejmie RP). Dla budżetu państwa, a co za tym idzie
całego społeczeństwa, jest to więc bardzo dotkliwy wydatek. [9]
Ze względu na wysokie koszty wypadków przy pracy, a także konieczność realizowania przez Polskę strategii Unii Europejskiej, która zakłada
obniżanie liczby wypadków przy pracy, należy skupić się na działalności
profilaktycznej zarówno w skali mikro-, jak i makroekonomicznej w celu
utworzenia i utrzymania odpowiedniego stanu bezpieczeństwa pracy.
1. Wypadek przy pracy

Definicja wypadku przy pracy, której używa się do celów ubezpieczeniowych,
a także statystycznych, zawarta jest w Ustawie z 30 października 2002 r.
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych [3]. Zgodnie z nią, wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło
w związku z pracą:
• 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 pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze
między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
W ustawie tej zdefiniowano również pojęcia: wypadek śmiertelny, wypadek ciężki oraz wypadek zbiorowy. Definiuje się te pojęcia następująco:
• Wypadek śmiertelny przy pracy to taki, w wyniku którego nastąpiła śmierć
w okresie nieprzekraczającym sześć miesięcy od dnia wypadku.
• Wypadek ciężki to taki, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, 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,
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trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy
w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.
• Wypadek zbiorowy to taki, któremu w wyniku tego samego zdarzenia
uległy co najmniej dwie osoby.
Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń
określonych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy
pracy i chorób zawodowych, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:
• w czasie podróży służbowej,
• podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
• przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe [3].
2. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
oraz sporządzenie dokumentacji powypadkowej

Zgodnie z art. 234 Ustawy Kodeks pracy [4], gdy dojdzie do wypadku przy
pracy w przedsiębiorstwie, pracodawca jest zobowiązany:
• podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie,
• zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym ,
• ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny wypadku;
• zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom;
• zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora
o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz każdym
innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek
z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy [4].
Pracodawca jest zobowiązany powołać zespół powypadkowy, który ustali
okoliczności i przyczyny wypadku. Zespół ten bezzwłocznie po otrzymaniu
zawiadomienia o wypadku ustala jego okoliczności i przyczyny, a następnie,
nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia, sporządza
protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, zwany „protokołem
powypadkowym”. Następnie protokół powypadkowy przekazywany jest
pracodawcy w celu zatwierdzenia wskazanego dokumentu. Zespół powypadkowy jest zobowiązany zapoznać poszkodowanego z treścią tego protokołu
przed jego zatwierdzeniem (a w przypadku śmierci poszkodowanego należy
zapoznać z treścią protokołu członka rodziny zmarłego) [5].
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Ustalając okoliczności i przyczyny wypadku, należy kierować się następującymi definicjami, a także klasyfikacjami, zawartymi w Rozporządzeniu
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy [6]:
• Przyczyny wypadku są to wszelkie braki i nieprawidłowości, które bezpośrednio lub pośrednio przyczyniły się do powstania wypadku, związane
z czynnikami materialnymi (technicznymi), z ogólną organizacją pracy
w zakładzie lub organizacją stanowiska pracy oraz związane z pracownikiem.
• Wydarzenie powodujące uraz opisuje, w jaki sposób poszkodowany doznał urazu (fizycznego lub psychicznego)spowodowanego przez czynnik
materialny.
• Wydarzenie będące odchyleniem od stanu normalnego to wydarzenie
niezgodne z właściwym przebiegiem procesu pracy, które spowodowało
wypadek.
• Czynność wykonywana przez poszkodowanego w chwili wypadku to
czynność wykonywana przez poszkodowanego w sposób zamierzony,
bezpośrednio przed wypadkiem [6].
Na podstawie zatwierdzonego protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, zwanego „protokołem powypadkowym” albo
na podstawie karty wypadku, w których to dokumentach stwierdzono, że
zaistniały wypadek jest wypadkiem przy pracy albo wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy, sporządza się statystyczną kartę
wypadku przy pracy Z-KW.
Statystyczną kartę wypadku sporządza się według objaśnień, klasyfikacji
i oznaczeń kodowych do wypełnienia tej karty, które są zawarte w rozporządzeniu [6].
Część pierwszą statystycznej karty wypadku sporządza się nie później
niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym został zatwierdzony
protokół powypadkowy, lub w którym sporządzono kartę wypadku. Natomiast część drugą tego dokumentu sporządza się w terminie umożliwiającym
zachowanie terminu jej przekazania.
Jeśli chodzi o termin przekazania statystycznej karty wypadku, to jej
pierwszą część pracodawca powinien przekazać w terminie do 15. dnia
roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy lub w którym sporządzono kartę wypadku.
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Część drugs natomiast powinna być przekazana nie później niż z upływem
sześciu miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu powypadkowego lub dnia
sporządzenia karty wypadku.
Statystyczną kartę wypadku przekazuje się w formie elektronicznej na
portal sprawozdawczy Głównego Urzędu Statystycznego lub oryginał sporządzony w formie pisemnej do Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy [7].
3. Badanie statystyczne danych o wypadkach przy pracy.

W Polsce informacje o wypadkach przy pracy (wyłączając wypadki w indywidualnych gospodarstwach rolnych) są zbierane przez Główny Urząd Statystyczny,
przy wykorzystaniu statystycznej karty wypadku przy pracy. Badaniem statystycznym są objęte wszystkie wypadki przy pracy oraz wypadki zrównane
z wypadkami przy pracy. Jeden wypadek przy pracy, to wypadek każdej pracującej osoby, poszkodowanej w wypadku indywidualnym jak również zbiorowym.
Statystyczne badania wypadków przy pracy dotyczą osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, pracujących w jednostkach gospodarki
narodowej, z wyjątkiem jednostek budżetowych prowadzących działalność
w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, w których informacje o wypadkach przy pracy gromadzone przez GUS dotyczą tylko
pracowników cywilnych. Podmioty zobowiązane do składania statystycznej
karty wypadku to osoby prawne, jednostki niemające osobowości prawnej,
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – według jednostek
lokalnych, a także indywidualne gospodarstwa rolne zatrudniające pracowników najemnych ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych –
w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy. Podmioty te mają obowiązek
przekazać statystyczną kartę wypadku przy pracy zgodnie z przepisami prawa,
po zatwierdzeniu protokołu powypadkowego lub karty wypadku.
Uzupełnieniem badań statystycznych, prowadzonych przez GUS, dotyczących wypadków przy pracy, są dane o wypadkach w indywidualnych
gospodarstwach rolnych uzyskane z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego. Zgodnie z prawem, każdy wypadek przy pracy rolniczej powinien być zgłoszony do właściwej jednostki organizacyjnej KRUS. Po przeprowadzeniu przez pracowników KRUS postępowania powypadkowego
i sporządzeniu protokołu powypadkowego dane o wypadkach przy pracy
są publikowane przez KRUS i przekazywane m.in. do GUS.
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Wykorzystując statystyczną kartę wypadku przy pracy, GUS gromadzi
dane dotyczące:
• pracodawcy, u którego zdarzył się wypadek przy pracy (działalność gospodarcza, wielkość przedsiębiorstwa);
• osoby poszkodowanej (nazwisko, płeć, data urodzenia, narodowość, status zatrudnienia, zawód, godziny przepracowane od podjęcia pracy do
wypadku, staż na stanowisku pracy, szkolenie);
• skutków wypadku przy pracy (znanych w momencie wypełniania karty,
jak i rzeczywistych skutków wypadku, takich jak rodzaj urazu, umiejscowienie urazu, niezdolność do pracy w dniach kalendarzowych, straty
czasu pracy innych osób, szacunkowe straty materialne spowodowane
wypadkiem);
• przebiegu i okoliczności wypadku przy pracy (położenie geograficzne
miejsca wypadku, data, godzina, proces pracy, miejsce powstania wypadku, ogólna charakterystyka miejsca wypadku, czynność wykonywana
przez poszkodowanego w chwili wypadku, czynnik związany z czynnością
wykonywaną przez poszkodowanego w chwili wypadku, wydarzenie będące odchyleniem od stanu normalnego, czynnik związany z odchyleniem,
wydarzenie powodujące uraz, źródło urazu);
• przyczyny wypadku.
Statystyczna karta wypadków przy pracy zawiera wszystkie informacje
przewidziane w europejskich statystykach wypadków przy pracy (ESAW)
oraz szereg informacji dodatkowych, takich jak staż pracy i szkolenie poszkodowanego czy też szacunkowe straty materialne spowodowane wypadkiem. Ewidencjonowane są również przyczyny wypadków, które nie zostały
dotychczas uwzględnione w statystykach europejskich.
Klasyfikacja przyczyn wypadku ujmuje kategorie związane z ogólną
organizacją pracy, organizacją i wyposażeniem stanowiska pracy, technologią, a przede wszystkim z działaniami pracownika. W szczególności są to:
• niewłaściwy stan czynnika materialnego (wyróżnia się tu 19 podkategorii);
• niewłaściwa ogólna organizacja pracy (15 podkategorii);
• niewłaściwa organizacja stanowiska pracy (7 podkategorii);
• brak czynnika materialnego lub niewłaściwe posługiwanie się nim przez
pracownika (9 podkategorii);
• nieużywanie sprzętu ochronnego przez pracownika (4 podkategorie);
• niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika (8 podkategorii);
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• stan psychofizyczny pracownika niezapewniający bezpiecznego wykonania pracy (6 podkategorii);
• nieprawidłowe zachowanie się pracownika (9 podkategorii);
• inna przyczyna.
Należy tutaj zwrócić uwagę, że aż pięć spośród dziewięciu kategorii w tej
klasyfikacji odnosi się do różnego rodzaju nieprawidłowości w wykonywaniu zadań przez pracownika. Ma to niewątpliwy wypływ na rejestrowanie
przyczyn wypadków przy pracy i na wynik analiz danych statystycznych [7].
4. Wybrane dane statystyczne dotyczące wypadków przy pracy
w Polsce w latach 2010–2015

Poniżej zostały przedstawione i poddane analizie wybrane dane statystyczne, zarejestrowane przez GUS za pomocą „Statystycznej Karty Wypadków
przy pracy Z-KW” w latach 2010–2015. Zwrócono szczególną uwagę na
liczbę osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym w wypadkach
śmiertelnych i ciężkich, a także na przyczyny wypadków.
Tabela 1. Liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy w latach 2010–2016

Liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy
Rok
ogółem

w tym w wypadkach
śmiertelnych

w tym w wypadkach
ciężkich

2010

94 200

446

645

2011

97 222

404

703

2012

91 000

350

627

2013

88 267

277

538

2014

88 641

263

530

2015

87 622

304

502

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS [8]
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Rys. 1. Liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem,
w tym w wypadkach śmiertelnych i ciężkich w latach 2010–2015
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS [8]

Poniżej przedstawiono w formie graficznej przyczyny wypadków przy
pracy w latach 2010–2015. Podano również udział procentowy poszczególnych grup przyczyn wypadków w ich ogólnej liczbie.
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Rys. 2. Przyczyny wypadków przy pracy w 2010 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS [8]
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Rys. 3. Przyczyny wypadków przy pracy w 2011 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS [8]
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Rys. 4. Przyczyny wypadków przy pracy w 2012 r.
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Rys. 5. Przyczyny wypadków przy pracy w 2013 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS [8]
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Rys. 6. Przyczyny wypadków przy pracy w 2014 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS [8]
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Rys. 7. Przyczyny wypadków przy pracy w 2015 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS [8]

Wnioski

Na podstawie danych zawartych w tabeli 1 można zauważyć, że w przedziale czasu od roku 2010 do roku 2015 występuje tendencja spadkowa
liczby poszkodowanych ogółem w wypadkach przy pracy, jedynie w 2011 r.
wzrosła liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy w stosunku do
roku poprzedniego. Liczby poszkodowanych ogółem w wypadkach przy
pracy w poszczególnych latach są następujące: 94 200 (w 2010 r.), 97 222
(w 2011 r.), 91 000 (w 2012 r.), 88 267 (w 2013 r.), 88641 (w 2014 r.) i 87 622
(w 2015 r). W 2015 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy spadła
w porównaniu do roku 2010 o około 7%.
Podobne tendencje można zauważyć w przypadku liczby poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych i ciężkich w tym samym przedziale czasowym. Liczby poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych przy pracy
wynoszą odpowiednio: 446 (w 2010 r.), 404 (w 2011 r.), 350 (w 2012 r.), 277
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(w 2013 r.), 263 (w 2014 r.) oraz 304 (w 2015 r.). Zatem liczba poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych przy pracy spadła w ciągu pięciu lat
o około 32%. Natomiast liczba poszkodowanych w wypadkach ciężkich przy
pracy wynosiła w poszczególnych latach: 645 (w 2010 r.), 703 (w 2011 r.), 627
(w 2012 r.), 538 (w 2013 r.), 530 (w 2014 r.) oraz 502 (w 2015 r.). Liczba poszkodowanych w ciężkich wypadkach przy pracy spadła w ciągu omawianych
pięciu lat o około 22%.
Jeżeli zwrócimy uwagę na wykresy przedstawiające przyczyny wypadków
przy pracy w Polsce w latach 2010–2015 (rys. 2–7), można zauważyć, że największy udział mają przyczyny nazwane jako: „nieprawidłowe zachowanie
pracownika” – ta kategoria przyczyn wypadków stanowi ponad połowę
wszystkich przyczyn wypadków przy pracy w Polsce w latach 2010–2015.
Udział przyczyn sklasyfikowanych jako „nieprawidłowe zachowanie pracownika” w stosunku do ogółu przyczyn wypadków przy pracy wynosi
odpowiednio: w 2010 r. – 55%, w 2011 r. – 54%, w 2012 r. – 54%, w 2013 r. –
55%, w 2014 r. – 59% i w 2015 r. – 59%.
Kategoria przyczyn wypadków przy pracy nazwana „niewłaściwy stan
czynnika materialnego” w każdym z analizowanych lat ma udział procentowy w ogólnej liczbie przyczyn wypadków przy pracy na poziomie 9%.
Udział „niewłaściwej organizacji pracy” i „niewłaściwej organizacji stanowiska pracy” wynosi odpowiednio: 5% i 6% w 2010 r., 5% i 5% w 2011 r.,
5% i 5% w 2012 r., 5% i 5% w 2013 r., 5% i 5% w 2014 r. oraz 5% i 5% w 2015 r.
Przyczyny wypadków nazwane „brak lub niewłaściwe posługiwanie
się czynnikiem materialnym” w każdym z analizowanych lat stanowią 9%
wszystkich przyczyn wypadków przy pracy.
„Nieużywanie sprzętu ochronnego” to przyczyna wypadków, której udział
w ogólnej liczbie przyczyn wypadków w poszczególnych latach wynosi odpowiednio: 1% w 2010 r., 2% w 2011 r., 2% w 2012 r., 1% w 2013 r., 1% w 2014 r.
i 1% w 2015 r.
Kategoria przyczyn wypadków przy pracy nazwana: „niewłaściwe samowolne zachowanie pracownika” w każdym z badanych lat wynosi na tle
wszystkich przyczyn wypadków przy pracy 7%.
Natomiast wg danych GUS „niewłaściwy stan psychofizyczny pracownika” w każdym roku od 2010 do 2015 wynosi 2% w stosunku do wszystkich
przyczyn wypadków przy pracy w Polsce.
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Przyczyny, które nie zostały zaliczone do wymienionych powyżej kategorii zostały sklasyfikowane jako „inna przyczyna” i wynoszą w przedziale
od 2010 do 2015 r. odpowiednio: 8%, 9%, 9%, 9%, 5% oraz 5%.
Ze względu na największy udział procentowy w ogólnej liczbie przyczyn
wypadków przy pracy oraz na tendencję rosnącą należy zwrócić szczególną
uwagę na przyczyny wypadków przy pracy, które zaliczają się do kategorii
„nieprawidłowe zachowanie pracownika”. Po to, aby przeanalizować je
i postarać się aby w przyszłości źródła tych przyczyn były eliminowane.
Nasuwa się jednak pytanie jakie konkretnie zachowania pracowników
kryją się pod nazwą tej kategorii przyczyn wypadków? W załączniku do
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 8 listopada 2010 r.
występuje objaśnienie, że ta kategoria przyczyn wypadków, czyli „nieprawidłowe zachowanie pracownika” może wynikać z: nieznajomości zagrożenia,
nieznajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, lekceważenia zagrożenia (brawura, ryzykanctwo), lekceważenia poleceń przełożonych,
niedostatecznej koncentracją uwagi na wykonywanej czynności, zaskoczenia niespodziewanym zdarzeniem, niewłaściwego tempa pracy, braku
doświadczenia oraz innych przyczyn. Należy tutaj stwierdzić, że wypadki
przy pracy wynikające z tej kategorii przyczyn nie muszą być wynikiem
złej woli pracowników. Nieznajomość przepisów i zasad bhp wynikać może
z nieprzeszkolenia pracowników albo nieodpowiedniego szkolenia. Nieznajomość zagrożenia oraz lekceważenie zagrożenia (brawura, ryzykanctwo),
a także lekceważenie poleceń przełożonych oraz słaba koncentracja mogą
być spowodowane brakiem szkolenia, niezapoznaniem pracownika z oceną
ryzyka zawodowego, niezwróceniem uwagi na ewentualne konsekwencje
ignorowania zagrożeń. Zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem oraz
brak doświadczenia, to wynik słabego szkolenia lub jego braku, słabego
nadzoru nad nowymi pracownikami lub jego braku oraz nieprzemyślana
polityka kadrowa.
Należy jeszcze raz podkreślić, że spośród dziewięciu kategorii przyczyn
wypadków przy pracy rejestrowanych w statystycznej karcie wypadku aż
pięć odnosi się do różnego rodzaju nieprawidłowości w wykonywaniu zadań
przez pracownika, co przekłada się na rejestrowane przyczyny wypadków. Dla
laików, którzy widzą że większość przyczyn wypadków przy pracy to „nieprawidłowe zachowania pracowników”, wniosek jest prosty – to pracownicy
powodują większość wypadków i niewiele można z tym zrobić. Jest to błędny
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wniosek. W większości przyczyny wypadków przy pracy zakwalifikowane
jako „nieprawidłowe zachowanie pracownika” wynikają ze złego zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie.
Zatem, co należy zrobić aby zmienić tę sytuację? I jak wpływać na poprawę
bezpieczeństwa w pracy? Z tej krótkiej analizy wynika potrzeba zmiany nazw
kategorii przyczyn wypadków przy pracy, które są rejestrowane w statystycznej
karcie wypadków, możliwe że również zwiększenie liczby tych kategorii. Tak,
aby jasne było dla odbiorców danych statystycznych z jakich przyczyn zaistniał
dany wypadek przy pracy.
Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy, informacje na temat ryzyka zawodowego przekazywane zwykle przez pracodawców w formie obowiązkowego
szkolenia bhp nie są najskuteczniejsze w odczuciu pracowników. Okazało
się, że największy wpływ na rozwój pożądanych zachowań w obszarze bhp
miały filmy lub animacje wyświetlane w miejscu pracy, słowne instrukcje
od zwierzchnika lub osoby nadzorującej pracę oraz rozmowy ze współpracownikami. Z kolei najmniejszą skutecznością oddziaływania na intensyfikację zachowań promujących bezpieczeństwo pracy charakteryzowały się
instrukcje obsługi oraz inne niewymagające podpisywania przez pracownika
materiały pisemne. Przedstawione wyniki badań, a także elementy teorii
postaw, dowodzą, że warunkiem skuteczności przekazu informacji na temat
ryzyka zawodowego jest jej odpowiednie dopasowanie do indywidualnych
możliwości percepcyjnych pracownika, a także do warunków społecznych
panujących w przedsiębiorstwie. Niezwykle ważne jest, więc uwzględnianie
przez pracodawcę struktury społecznej przedsiębiorstwa – m.in. składu osobowego pracowników (analiza ze względu na różne zmienne socjologiczne,
jak: wiek, płeć, staż pracy, kwalifikacje zawodowe i stan zdrowia itp.) czy
hierarchii wartości i potrzeb informacyjnych pracowników, aby prowadzone
działania służące kształtowaniu postawy względem bezpieczeństwa pracy
przyniosły zamierzony efekt. Źródłem takiej wiedzy mogą być wyniki badań
czy analiz prowadzonych w przedsiębiorstwie, jak i badań (psychologicznych
lub socjologicznych) omawianych w literaturze. Pracodawca musi pamiętać
również, że wstępny okres pracy jest trudnym dla pracownika okresem
przystosowania się do warunków pracy i nowego środowiska społecznego.
Nie znając dobrze swojej pracy, nowy pracownik nie zna związanych z nią
zagrożeń albo też zna teoretycznie, ale nie jest oswojony ze sposobami ich

200

Magdalena Węgrzyn

unikania. Ogromne jest więc znaczenie właściwego szkolenia, wyrabiania
nawyków zachowania ostrożności, tak aby nie było to dodatkową czynnością,
ale nierozłącznym składnikiem czynności pracy [10].
Podsumowując należy podkreślić, że wszystkim powinno zależeć na
bezpiecznych i higienicznych warunkach pracy zarówno pracodawcom jak
i pracownikom, a także rządzącym. W tym celu należy zwrócić szczególną
uwagę na prawidłową analizę wypadków przy pracy, żeby była ona możliwa muszą być precyzyjnie rozpoznane przyczyny wypadków aby następnie wyeliminować lub chociaż ograniczać ich przyczyny. Najważniejszym
elementem kształtującym bezpieczne warunki pracy wydaje się wiedza
i przekazywanie tej wiedzy czyli edukacja.
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