
Kwalifikacje zawodowe filarem bezpieczeństwa pracy - konferencja na
Międzynarodowych Targach Poznańskich

Jedną z największych imprez targowych branży maszynowej w Europie była zorganizowana w  Poznaniu w
dniach od 4 do 7 czerwca 2019 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich  kolejna edycja targów
„Innowacje – Technologie – Maszyny”. W tegorocznej edycji targów uczestniczyło ponad 1000 wystawców z 28
państw. Wystawcy zaprezentowali najnowocześniejsze maszyny i urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową
dla plastycznej obróbki metalu, hutnictwa, spawalnictwa, lakiernictwa, transportu, a także rozwiązania służące
bezpieczeństwu i higienie pracy. Częścią targów ITM był zorganizowany pod honorowym patronatem Głównego
Inspektora  Pracy  „Salon  Bezpieczeństwa  Pracy  w  Przemyśle”.  Podczas  uroczystości  otwarcia  targów
okolicznościowy  list  skierowany  przez   Wiesława  Łyszczka,  głównego  inspektora  pracy  adresowany  do  
Przemysława  Trawy,  prezesa  Zarządu  Międzynarodowych  Targów  Poznańskich  odczytała  Stanisława
Ziółkowska,  okręgowy inspektor  pracy  w Poznaniu.   W ramach targów stoisko  przygotowała  Państwowa
Inspekcja Pracy.  Każdy odwiedzający stoisko mógł zasięgnąć  od inspektorów pracy  porady lub uzyskać
informację na temat przepisów bezpieczeństwa pracy. Zaprezentowano także ofertę wydawniczą Państwowej
Inspekcji Pracy poświęconą w szczególności tematyce bezpieczeństwa pracy przy obsłudze maszyn i urządzeń
technicznych.   Uzupełnieniem bogatej  ekspozycji  targowej  były  liczne  konferencje,  wykłady  oraz  pokazy
bezpiecznej  eksploatacji  maszyn.  Jedną  z  konferencji  zatytułowaną  „Kwalifikacje  zawodowe  filarem
bezpieczeństwa pracy” zorganizował Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu przy współpracy z Oddziałem
Urzędu  Dozoru  Technicznego  w  Poznaniu.  Pierwszym  punktem  konferencji  były  wystąpienia  Stanisławy
Ziółkowskiej,  okręgowego  inspektora  pracy  w  Poznaniu,  która  odczytała  list  skierowany  do  uczestników
konferencji przez Wiesława Łyszczka, głównego inspektora pracy oraz Marcina Mitka, dyrektora Oddziału UDT
w  Poznaniu.  W  części  merytorycznej  zagadnienia  bezpieczeństwa  przy  pracach  transportowych  z
wykorzystaniem podestów ruchomych, suwnic oraz żurawi, a także organizację pracy i kwalifikacje operatorów
przedstawili: Marcin Mitek, dyrektor Oddziału UDT w Poznaniu, Krzysztof Samson, starszy specjalista UDT w
Poznaniu  oraz  Magdalena  Dybizbańska  z  UDT  CERT  Oddział  w  Poznaniu.  Następnie  wymagania
bezpieczeństwa przy pracach związanych z eksploatację wózków jezdniowych, zaświadczenia kwalifikacyjne
osób obsługujących wózki jezdniowe oraz obowiązki i odpowiedzialność operatorów omówili: Krzysztof Samson
z UDT w Poznaniu oraz Tomasz Schmidt, starszy inspektor pracy – specjalista z Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Poznaniu. Z kolei Ewa Groblewska, inspektor pracy OIP Poznań przedstawiła dodatkowe kwalifikacje
wymagane przy obsłudze innych maszyn i urządzeń w przemyśle a także stosowanie przepisów rozporządzenia
w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i
drogowych. W ostatnim wystąpieniu Przemysław Jachalski, starszy inspektor pracy, główny specjalista OIP
Poznań  przedstawił analizę wypadków przy pracy, których główną przyczyną był brak wymaganych kwalifikacji
oraz niewłaściwa organizacja pracy. 


