„BEZPIECZEŃSTWO

WYKONYWANIA

ROBÓT

ZIEMNYCH

Z

ZASTOSOWANIEM

ZABEZPIECZEŃ ŚCIAN WYKOPÓW” - KONFERENCJA ZORGANIZOWANA PRZEZ SPSBHP
W ŁODZI 20.06.2012 ROKU.

Stowarzyszenie Pracowników Służb BHP w Łodzi
przy współpracy Firmy PPHU Emil Drożdż
„Embud”

w

konferencyjnej
przy

Al.

dniu

20.06.2012

budynku

Kościuszki

Konferencję

na

r.

„Dalki”

59/61

temat

w
w

sali
Łodzi,

zorganizowało
„Bezpieczeństwo

wykonywania robót ziemnych z zastosowaniem
zabezpieczeń ścian wykopów”.
Jej naczelnym celem było uświadomienie zagrożeń występujących podczas wykonywania
prac ziemnych i poszerzenie wiedzy na temat odpowiedniego ich zabezpieczania, stosowania
specjalistycznego sprzętu oraz wzrostu poziomu bezpieczeństwa dla zatrudnionych
pracowników.
Partnerami Konferencji byli przedstawiciele
Państwowej Inspekcji Pracy, Firmy KOPRAS
Sp. Z o.o. – od 25 lat produkującej systemy
zabezpieczeń
Łódzkiej,

wykopów,
Zakładu

Politechniki
Ubezpieczeń

Społecznych, Firmy „Falck”, Centralnego
Instytutu Ochrony Pracy.
Po otwarciu Konferencji przez Prezes Zarządu Stowarzyszenia G. Barbarę Skorupę i powitaniu
uczestników, głos zabrała Nadinspektor PIP w Łodzi p. Dagmara Kupka, która przedstawiła
zagadnienia związane z zagrożeniami występującymi przy wykonywaniu robót ziemnych na
budowach oraz częstymi nieprawidłowościami z tym związanymi. Następnie Prezes Firmy
KOPRAS Sp. z o.o. z Wronek p. Marek Kopras wystąpił z prezentacją na temat stosowania
obudów do zabezpieczania ścian wykopów, ilustrując swe wystąpienie licznymi przykładami
zarówno prawidłowo dobranych i zamontowanych zabezpieczeń, jak i zdjęciami
niewłaściwego ich montowania i użytkowania.

Po krótkiej przerwie zajęcia kontynuowano, a kolejna prelegentka adiunkt Politechniki
Łódzkiej p. Katarzyna Boczkowska w ciekawy
sposób

przedstawiła

różne

metody

dokonywania oceny ryzyka zawodowego, co
szczególnie

zainteresowało

uczestników

Konferencji reprezentujących służby BHP.
Następnie przedstawicielka ZUS w Łodzi,
Kierownik Wydziału Świadczeń Emerytalno –
Rentowych

p.

Elżbieta

Kucharska

poinformowała zgromadzonych o przepisach regulujących sporządzanie dokumentacji
powypadkowej oraz obowiązujących świadczeniach wypadkowych.
Następnym prezenterem Konferencji był p. Krzysztof Chmiela z Firmy „Falck”, zajmującej się
w

województwie

łódzkim

udzielaniem

pierwszej pomocy podczas różnego rodzaju
wypadków.

Na

jej

wyposażeniu

są

nowoczesne karetki i załoga jednej z nich w
sposób praktyczny przeprowadziła pokaz
udzielania

pierwszej

pomocy,

będący

dodatkową atrakcją dla jej uczestników.
Kolejnym

tematem

konferencji

było

przedstawienie przez Kierownika Ośrodka Promocji p. Alfreda Brzozowskiego z CIOP w
Warszawie kampanii prewencyjnych „Prewencja bezpieczeństwa„ oraz „Partnerstwo dla
prewencji”.
Konferencja wywołała duże zainteresowanie wśród prawie siedemdziesięciu jej uczestników.
Po każdym wykładzie zgromadzeni zadawali prelegentom dodatkowe pytania, na które
otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi.
Na zakończenie konferencji uczestnicy doszli do
wniosku o potrzebie organizowania podobnych
spotkań
praktyką

łączących
i

wiedzę

podziękowali

teoretyczną
za

z

możliwość

uczestnictwa w tego typu przedsięwzięciach.

Irena Walisiak
Członek Stowarzyszenia
Pracowników Służb BHP w Łodzi
foto Krystyna Pawłowska

