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14-16 października w Zabrzu odbyła się kolejna 
edycja konferencji organizowanej przez redakcję 
„Promotora BHP”.

Blisko 100 uczestników wzi o udzia  w VIII edycji 
konferencji „Promotora BHP” zorganizowanej pod 
patronatem honorowym Wy szego Urz du Gór-
niczego oraz patronatem merytorycznym Ogól-
nopolskiego Stowarzyszenia Pracowników S u by 
BHP Oddzia  w Katowicach Przemys  – Górnictwo 
oraz Grupy Celsa Huta Ostrowiec. Jak co roku g ów-
nym celem spotkania organizowanego przez nasz  
redakcj  by o przede wszystkim budowanie wy -
szego poziomu bezpiecze stwa w polskich zak a-
dach pracy. W tym celu specjali ci z ró nych stron 
Polski zgromadzili si , by wymieni  do wiadczenia 
i opowiedzie  o dobrych praktykach wdra anych 
w ich  rmach. Na wydarzenie zosta y zaproszone 
mi dzy innymi osoby zwi zane z sektorem wydo-
bywczym, metalurgicznym i paliwowo-energetycz-
nym. Ka dy uczestnik otrzyma  pakiet z materia-
ami konferencyjnymi, upominkami od partnerów 

oraz najnowsze wydanie naszego czasopisma. Po-
nadto pod koniec sesji w pierwszym dniu odby o 
si  losowanie nagród specjalnych, ufundowanych 

przez sponsorów. 10 szcz liwcom wr czyli my 
pakiety podarunkowe.

Wdrażanie dobrych praktyk
VIII edycj  konferencji „Czynnik ludzki a kszta to-
wanie bezpiecze stwa” rozpocz a Katarzyna Mi-
chalczyk (Dyrektor ds. BHP Grupy Celsa Polska), 
przedstawiaj c szko  bezpiecze stwa w Grupie 
Celsa jako narz dzie do budowania zaanga owa-
nia kadry managerskiej. Prelegentka przybli y a 
wspólne zasady bezpiecze stwa w jej  rmie, m.in. 
polityk  zero wypadków, najwa niejsz  kwesti , 
jak  jest bezpiecze stwo i zdrowie pracowników, 
oraz znaczenie kadry kierowniczej, która to odpo-
wiada za stan bezpiecze stwa i zdrowie za ogi. 
Dodatkowo przedstawi a osobisty plan dzia a  
w zakresie BHP dla ka dego managera, dziesi  
zasad ratuj cych ycie oraz innowacyjno  szkole , 
w których manager pracuje przez pi  dni jako 
specjalista ds. BHP. 
W pierwszym dniu konferencji uczestnicy mo-
gli równie  wys ucha  wyst pienia Andrzeja Ter-
pi owskiego (PGE Dystrybucja), który omówi , jak 
wygl da prowadzenie prac pod napi ciem na po-
ligonie PPN, oraz podzieli  si  do wiadczeniami 
z prowadzenia miesi cznika „Bezpiecznik – Infor-
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mator BHP” – popularyzuj cego zagadnienia BHP. 
Adam Jab o ski (Filter Service) zwróci  z kolei uwa-
g  na to, e obowi zkowe badania dopasowania 
rodków ochrony indywidualnej do pracownika 

przed przyst pieniem do pracy s  czynnikiem 
zapobiegaj cym chorobom zawodowym. Nato-
miast Robert Gregorczyk (KGHM Polska Mied ) 
przybli y  uczestnikom temat „Systemu inicjatyw 
pracowniczych jako praktycznego narz dzia do za-
anga owania pracowników w kszta towanie kultury 
bezpiecze stwa”, opieraj c si  na swoim bogatym 
do wiadczeniu zdobytym w pracy w Hucie Miedzi 
G ogów. Dr in . Maciej Abramowicz (H+H Polska) 
zaprezentowa  najlepsze praktyki w zakresie BHP, 
pokazuj c wiele ciekawych i innowacyjnych roz-
wi za  stosowanych na co dzie  w jego  rmie. 
Pierwszy dzie  prelekcji zako czy o wyst pienie 
Adama Zimocha (JSP) pt. „W a ciwy dobór ma zna-
czenie – platforma produktowa JSP”.

Bezpieczna praca podwykonawców 
W 2018 r. wydano cudzoziemcom 328,8 tys. zezwo-
le  na prac  w Polsce, o 93,1 tys. wi cej ni  w roku 
ubieg ym oraz o 263 tys. wi cej ni  w 2015 r. Ze-
zwolenia na prac  w Polsce najcz ciej wydawane 
s  obywatelom Ukrainy. Dlatego pierwsz  sesj  
w drugim dniu konferencji dotycz c  zatrudnia-
nia cudzoziemców otworzy  Waldemar Walkiewicz 
(Wiceprezes OSPSBHP Oddzia  w Katowicach Prze-
mys -Górnictwo) prezentacj  pt. „Bezpiecze stwo 
podwykonawców w kontek cie zatrudniania cu-
dzoziemców oraz dzia alno ci zwi zanej z udost p-
nieniem pracowników (cudzoziemców) dla  rm”. 
W swoim wyst pieniu Waldemar Walkiewicz m.in.: 
dok adnie omówi  przyczyny wypadków w ród 
obcokrajowców, wymieni  obowi zki pracodaw-
ców, podkre li  konieczno  obecno ci t umacza 
w trakcie badania lekarskiego oraz t umaczenia 
dokumentacji, a tak e przeanalizowa , jak powinny 
wygl da  szkolenia BHP i prawid owy nadzór nad 
pracownikami.
Nast pnie uczestnicy wys uchali prezentacji Toma-
sza Dajerlinga i Paw a Betleja (Alfa i Omega) o r -
kawicach ochronnych (antystatyka-elektrostatyka), 
a potem dr hab. in . Stanis aw Trenczek (G ówny 

Nagroda specjalna 
dla prof. dr. hab. Kazimierza Lebeckiego

Redakcja „Promotora BHP” już po raz drugi 

wręczyła nagrodę specjalną za zasługi na rzecz 

branży wydobywczej. Tegorocznym jej laureatem 

został prof. dr hab. Kazimierz Lebecki – 

międzynarodowy ekspert w dziedzinie górnictwa, 

wybuchów przemysłowych i bezpieczeństwa pracy 

w przemyśle; autor ponad 180 prac naukowych, 

w tym książki  Zagrożenia pyłowe w górnictwie. 

To dla nas zaszczyt, że w skład Rady Naukowej 

„Promotora BHP” wchodzi tak wybitna osobistość.

Instytut Górnictwa) w swoim wyst pieniu skoncen-
trowa  si  na bezpiecze stwie podwykonawców 
w warunkach zagro e  wyst puj cych w kopal-
niach w gla kamiennego. Omówi  wymagania 
prawne wobec przedsi biorcy i porówna  wska niki 
wypadkowo ci pracowników podwykonawców oraz 
kwk. Na koniec Adam Christa (epi-bhp) poruszy  
kwesti  synergizmu specjalistów.

Jak poprawić jakość szkoleń? 
Po przerwie kawowej sesj  otworzy  Grzegorz 
Ochman (Polska Grupa Górnicza), który skupi  si  
na zastosowaniu wirtualnej rzeczywisto ci w pro-
wadzeniu szkole  w Polskiej Grupie Górniczej S.A. 
Przedstawi  on m.in.: przyczyny wypadków w PGG 
S.A., formy szkole  BHP w Polskiej Grupie Górni-
czej, znaczenie symulacji zdarze  wypadkowych, 
przeanalizowa  tzw. sto ek Dale’a oraz wymieni , 
co wchodzi w sk ad zestawu do VR. Dodatkowo 
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dla ch tnych zorganizowano pokaz rzeczywisto-
ci wirtualnej PGG. Du ym zainteresowaniem 

w ród uczestników cieszy y si  równie  wyk ady 
Anny Bentkowskiej (Polska Grupa Górnicza) „Kom-
petencje podstaw  bezpiecze stwa pracy” i Paw a 
Kluski (GVS) o innowacyjnych rodkach ochrony 
dróg oddechowych. Ostatnim prelegentem w tej 
cz ci spotkania by  Grzegorz Sza as (OSPSBHP 
– Oddzia  w Radomiu), który opowiedzia  o spo-
sobach na zwi kszenie skuteczno ci szkole  BHP 
i zastosowa  jedn  ze sprawdzonych metod akty-
wizacji na uczestnikach wydarzenia.

Warsztaty 
Po przerwie obiadowej odby y si  warsztaty, któ-
re poprowadzili Sebastian Wiatr (Exalo Drilling) 
i Justyna Pok adnik (TAM). Uczestnicy zostali po-
dzieleni na dwie grupy. Ka dego roku w Polsce 
dochodzi do ponad 80 tys. wypadków przy pracy. 
Pracodawca jest zobowi zany do zbadania oko-
liczno ci i przyczyn wypadków oraz zastosowania 
w a ciwych rodków zapobiegaj cych wyst po-
waniu podobnych zdarze  w przysz o ci. Bardzo 
wa ne w tej kwestii okazuj  si  psychologiczne 
uwarunkowania wys uchiwania wiadków i poszko-
dowanego. O odpowiednich sposobach i techni-
kach wys uchiwania wy ej wymienionych osób oraz 
komunikacji opowiada  Sebastian Wiatr podczas 
godzinnej prezentacji. Z kolei Justyna Pok adnik 
skupi a si  na metodach aktywizuj cych i nowo-
czesnych technologiach, które mo na zastosowa  
i tym samym udoskonali  szkolenia z zakresu BHP. 
S  nimi mi dzy innymi: aplikacja klaxoon przezna-
czona do prowadzenia tzw. burzy mózgów, kartecz-
ki, gry, wiczenia praktyczne.

Podnoszenie świadomości 
w zakresie BHP
Ostatni  sesj  otworzy  prof. dr hab. Kazimierz 
Lebecki (Wy sza Szko a Zarz dzania Ochron  Pra-
cy) wyk adem zatytu owanym „Czym jest kultura 
bezpiecze stwa?”. W czasie swojego wyst pienia 
prof. Lebecki przybli y  s uchaczom znaczenie s ów 
„kultura bezpiecze stwa”, zwracaj c uwag  na to, 
e jest to termin niejednoznaczny. Mo na wy oni  ok. 

stu de  nicji prezentuj cych ró ny zakres tego poj -
cia – od bardzo szerokiego do w skiego, specy  cz-
nego. Prelegent przeprowadzi  uczestników przez 
elementy bezpiecze stwa, model kultury bezpie-
cze stwa w przedsi biorstwie, elementy sk adowe 
kultury bezpiecze stwa, jej rozumienie w czasach 
staro ytnych, po ryzykowne zachowania górników, 
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jak i równie  przestrzeg  przed skutkami jej zanie-
dbania, opowiadaj c o najwi kszej katastro  e prze-
mys owej w Indiach (1984 r.), w której ok. 20 tys. 
osób zosta o zatrutych izocjanianem metylu. Na-
le y zatem zapami ta , e kultura bezpiecze stwa 
w a ciwie rozumiana jest podstawowym rodkiem 
eliminacji tzw. „czynnika ludzkiego” w powstawaniu 
wypadków przy pracy. Musi by  nieod czn  cz -
ci  psychiki pracownika. Nast pnie Karina Kozo up 

(PPO) wyg osi a referat dotycz cy poprawy bezpie-
cze stwa pracy górnika (dobre praktyki).
Ostatnim prelegentem by  Andrzej Dziedzic (ra-
townik KPP, instruktor EFR, FACC, ekspert ds. BHP 
certy  kowany przez CIOP-PIB, w a ciciel Biura Do-
radczo-Us ugowego BHP w D browie Tarnowskiej), 
który wyg osi  referat pt. „Szkolenie z pierwszej 
pomocy?”. W 2018 roku liczba poszkodowanych 
w wypadkach przy pracy zg oszonych na formula-
rzu Z-KW/Statystyczna Karta Wypadkowa wynios a 
84 304 osoby, w tym: 83 578 osób uleg o wypad-
kom przy pracy ze skutkiem lekkim, 517 dozna o 
ci kich obra e  cia a, a 209 ponios o mier . S u -
by medyczne podaj , e o  ar wypadków by oby 
mniej, gdyby my umieli prawid owo zareagowa . 
Andrzej Dziedzic stara  si  zatem u wiadomi  na-
szych s uchaczy, jak wa ne jest to, w jaki sposób re-
agujemy w sytuacjach krytycznych i ile od naszego 
przygotowania i posiadanych umiej tno ci zale y. 
Przedstawi  on tak e g ówne zasady udzielania 
pierwszej pomocy oraz wspó czesne rodki me-
dyczne, które mo na wykorzysta , ratuj c komu  
ycie. Pami tajmy, najgorsze, co mo emy zrobi , 

to nie zrobi  nic!

Wycieczka techniczna 
Trzeciego dnia uczestnicy mogli zobaczy  utwo-
rzon  w 2007 roku zabytkow  Kopalni  „Guido” 
– samodzieln  instytucj  kultury miasta Zabrze 
i województwa l skiego. Ka dy z obecnych 
móg  wybra , czy chce zobaczy , co znajduje si  
na 170 i 320 m Kopalni Guido, czy te  pozna  naj-
g bsze i najbardziej surowe rejony kopalni (poziom 
355 m). Mamy nadziej , e – jak co roku – konferen-
cja „Czynnik ludzki a kszta towanie bezpiecze stwa” 
nie tylko pozwoli a pog bi  wiedz  uczestników 
z zakresu BHP czy wymieni  si  cennymi do wiad-
czeniami, ale i zgromadzi  mi e wspomnienia, po-
zna  interesuj cych ludzi. Dzi kujemy wszystkim 
za tak liczne przybycie i mamy nadziej , e spotka-
my si  ponownie za rok. 

M.W.L.
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