
Badania medycyny pracy przy zmianie stanu zdrowia pracownika 

W przypadku, gdy pracodawca ma uzasadnione wątpliwości, co do aktualności 
posiadanego zaświadczenia lekarskiego pracownika, zasadnym jest, w celu 
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, skierowanie tego 
pracownika na wcześniejsze badania okresowe. 

Taką okoliczność uzasadnia między innymi  wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 
grudnia 2002 roku, sygn. akr I PK 44/02 „Aktualnym orzeczeniem lekarskim  
w rozumieniu art. 229 § 4 kp jest orzeczenie stwierdzające stan zdrowia pracownika  
w dacie, w której pracownik ma być dopuszczony do pracy. Zachowuje ono aktualność 
w okresie w nim wymienionym, jednak staje się nieaktualne w przypadku wystąpienia 
w tym okresie zdarzeń, które mogą wskazywać na zmianę stanu zdrowia 
pracownika”. 

Oznacza to, że pracodawca uzyskujący informacje od pracowników o znacznym 
pogorszeniu się stanu zdrowia konkretnego pracownika lub w przypadku 
powtarzających się problemów zdrowotnych lub omdleń w trakcie pracy, które 
stanowią uzasadnienie powzięcia wątpliwości, co do aktualności ostatnich badań, 
powinien tę aktualność zweryfikować. 

Skierowanie na badania okresowe, mimo aktualności badań profilaktycznych 
(rozpatrywanej wyłącznie pod względem daty wskazanej na zaświadczeniu 
wydanym w wyniku poprzednich badań), uznawane są za dopuszczalne i konieczne  
w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy poszczególnym pracownikom – 
zarówno osobie kierowanej na rzeczone badania, jak i jej współpracownikom. 

 



 
Monotonna praca w dziale produkcji. Co należy wiedzieć? 
Praca monotonna z powodu długotrwałego, jednostajnego wykonywania tych 

samych czynności, powoduje stan przejawiający się zmniejszoną aktywnością. Może 

też wywołać dolegliwości układu ruchu czy związane z psychiką pracownika. 

Podstawowy czas pracy pracownika w przyjętym okresie rozliczeniowym 
nieprzekraczającym 4 miesięcy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin  
w pięciodniowym tygodniu pracy (wyjątki od tej zasady zostały określone w art. 129 § 
2 oraz art. 135-138, 143 i 144 kp). 

W przypadku pracy monotonnej pracodawca jest zobowiązany skrócić czas pracy 
poniżej norm określonych w art. 129 poprzez wprowadzenie przerw wliczanych do 
czasu pracy. Liczba przerw nie jest odgórnie określona. O tym powinny decydować 
zapisy znajdujące się w regulaminie czy układzie zbiorowym pracy. Co istotne, katalog 
prac monotonnych, czy też w ustalonym z góry tempie, powinien być sporządzony po 
konsultacjach z przedstawicielami pracowników oraz po uzyskaniu informacji od 
lekarza sprawującego nadzór nad zdrowiem pracowników. Ponadto pracodawca jest 
obowiązany zapewnić każdemu pracownikowi bezpieczne i higieniczne warunki pracy. 

Skutki monotonii występują przede wszystkim przy wykonywaniu prac rutynowych, 
polegających na stałym powtarzaniu jednakowych czynności czy zadań roboczych. 
Długotrwałe wykonywanie takich czynności powoduje jednostronne przeciążenie 
wysiłkiem fizycznym niektórych grup mięśniowych zaangażowanych w pracę.  

Monotonna, jednostajna praca nie może być wykonywana dłużej niż 3 godziny 
dziennie. Należy zaplanować i zorganizować zadania tak, aby każdy pracownik 
podczas czasu pracy miał do wykonania zróżnicowane czynności.  



Bezpieczna jazda samochodem 
Bez względu na staż oraz doświadczenie, każdy kierowca powinien 
przestrzegać   podstawowych zasad bezpiecznej jazdy samochodem, szczególnie  
w sytuacji, gdy wybiera się w dłuższą podróż. Jest on odpowiedzialny nie tylko za 
swoje życie, ale również za życie pasażerów oraz innych uczestników ruchu 
drogowego. 

Podróż samochodem może być bardzo niebezpieczna – tylko w 2016 roku doszło na 
polskich drogach do 33 664 wypadków. Przestrzeganie podstawowych zasad 
bezpieczeństwa na pewno pozwoli zminimalizować ryzyko wystąpienia wypadku. 

1. Sprawdź samochód przed podróżą. Przede wszystkim: powietrze w oponach, ilość 
płynu chłodniczego oraz oleju napędowego. Ponadto zobacz, czy masz: lewarek, 
trójkąt ostrzegawczy, koło zapasowe i oczywiście apteczkę. 

2. Pamiętaj o pasach. To one w razie nieszczęśliwego wypadku mogą uratować życie. 

3. Myśl za innych. Staraj się przewidywać zachowania innych uczestników ruchu 
drogowego, szczególnie, gdy warunki atmosferyczne nie są sprzyjające. 

4. Nie rozmawiaj przez telefon. Rozmowa przez telefon sprawia, że nie jesteś już  
w 100 proc. skupiony na drodze, uwaga się rozprasza i nawet prosta droga może być 
bardzo niebezpieczna. 

5. Zachowaj odpowiednią prędkość i stosuj się do znaków drogowych oraz 
przepisów. Złamanie tej zasady może skutkować nie tylko mandatem i punktami 
karnymi, może też prowadzić do poważnego wypadku. 

6. Stosuj zasadę LDKM. To nic innego jak poprawne wykonanie manewru 
wyprzedzania, bądź zmiany pasa, czyli lusterko (L), decyzja(D), kierunkowskaz (K), 
manewr (M). 

7. Nie siadaj za kółko pod wpływem alkoholu lub w stanie dużego zmęczenia. 
Zasada jest prosta, jeżeli piłeś – to nie jedź, jeżeli jesteś zmęczony – to odpocznij. Nie 
warto narażać życia i zdrowia swojego, pasażerów czy innych uczestników ruchu 
drogowego. 



Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy 

Trwa 45. Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy organizowany przez 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wnioski konkursowe można 
jeszcze składać do 30 września 2017 r. do Sekretariatu Konkursu. 

Celem Konkursu jest upowszechnianie opracowań i rozwiązań, a także prac naukowo-
badawczych, których zastosowanie umożliwia poprawę bezpieczeństwa i warunków 
pracy. Konkurs promuje także projekty popularyzujące tematykę bezpieczeństwa oraz 
ochronę człowieka w środowisku pracy. 

W konkursie mogą brać udział przedsiębiorstwa, instytucje, a także pracownicy 
indywidualni lub zespoły pracowników. 

Opracowania można zgłaszać w dwóch kategoriach: 

 kategoria A – rozwiązania techniczne i organizacyjne, poprawiające 
bezpieczeństwo i warunki pracy, które zostały zastosowane w praktyce; 

 kategoria B – prace naukowo-badawcze, opracowania związane z poprawą 
bezpieczeństwa i warunków pracy, które mogą być zastosowane w praktyce  
(w tym np. prace doktorskie). 

Wnioski konkursowe należy zgłaszać do Sekretariatu Konkursu w terminie do 30 
września 2017 r.  

Ocena prac zgłoszonych na Konkurs i wręczenie nagród laureatom nastąpi do 
31 grudnia 2017 r. 



Sposoby na cyfrowe zmęczenie wzroku 
Praca przy monitorze negatywnie oddziałuje na nasz wzrok. Przy wielogodzinnym 
wpatrywaniu się w ekran często zapominamy o mruganiu, czyli nawilżeniu oka, co 
w perspektywie objawia się suchością i zaczerwienieniem oczu, a także 
pogorszeniem ostrości widzenia. Stan ten nazwany został  cyfrowym zmęczeniem 
wzroku.  

Cyfrowe zmęczenie wzroku to realny problem, który niesie za sobą wiele fizycznie 
odczuwalnych konsekwencji, m.in.: swędzenie i zaczerwienienie oczu, ból oczu, brak 
komfortu widzenia, podwójne widzenie, częste bóle głowy oraz zaburzenia snu.  

Jedną z najprostszych metod na odciążenie wzroku jest stworzona w USA zasada 20-
20-20. Co 20 minut robimy 20-sekundowe przerwy, przenosimy wzrok na obiekty 
oddalone o 20 stóp, czyli ok. sześciu metrów. Innym sposobem jest robienie przerw, 
co godzinę po 5 minut. Nie sprawdzamy wiadomości otrzymanych przez telefon tylko 
przez 5 minut patrzymy w dal, jak najdalej. 

Ważną rzeczą jest, by w pomieszczeniu, w którym są monitory znajdowało się dużo 
roślin. Sprzyja to nawilżaniu powietrza, a dodatkowo zapewnienia oczom relaks. 

Mimo iż praca przy monitorze nie jest traktowana, jako praca w warunkach 
szkodliwych dla zdrowia, jest jednak pracą uciążliwą. Dlatego, zgodnie z zasadami bhp 
i ergonomii, pracodawca ma obowiązek organizować komputerowe stanowiska pracy 
w sposób łagodzący uciążliwości. Ponadto, według zapisów rozporządzenia wydanego 
na podstawie Kodeksu pracy, pracodawca ma zapewnić pracownikom okulary 
korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza. Po każdej godzinie nieprzerwanej 



pracy przy obsłudze monitora ekranowego pracownikowi przysługuje pięciominutowa 
przerwa, wliczana do czasu pracy. 

Kiedy wypadku przy pracy nie trzeba zgłaszać do ZUS? 

Jeżeli pracownik nie chce ubiegać się o odszkodowanie jednorazowe, pracodawca  
z zasady nie ma obowiązku przekazywania dokumentacji powypadkowej do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  

Wyjątek stanowi przypadek, w którym zakład pracy zatrudnia mniej niż 20 ubezpieczonych. 
Art. 61 ustawy z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych  
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 372 ze 
zm.) stanowi, że w takich sytuacjach prawo do zasiłków (m.in. chorobowego)  
i ich wysokość ustala oraz wypłaca ZUS, dlatego pracodawca jest zobligowany przekazać 
dokumentację powypadkową do tej instytucji. Pracodawca zatrudniający od 20 pracowników 
nie ma obowiązku przekazywania dokumentacji powypadkowej pracownika do ZUS, jeżeli 
sam poszkodowany nie złoży stosowanego wniosku (np. w sprawie przyznania 
odszkodowania jednorazowego za trwały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu). 

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną 
powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Sposób i tryb postępowania 
przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposób ich 
dokumentowania określa rozporządzenie Rady Ministrów z 01.07.2009 r. w sprawie 
ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. Nr 105, poz. 870). Przepisy ww. 
rozporządzenia zobowiązują pracodawcę, aby po uzyskaniu zawiadomienia o zdarzeniu 
powołał zespół powypadkowy, który nie później niż  
w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku sporządzi stosowny protokół 
powypadkowy. Opracowana w ten sposób dokumentacja stanowi podstawę do ubiegania się 
przez poszkodowanego o świadczenia powypadkowe. 



Pomiary parametrów hydraulicznych przeciwpożarowych sieci 

hydrantowych  

Pomiary parametrów hydraulicznych hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych 
powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, ale nie 
rzadziej niż raz w roku.  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  
i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) ustala zasady i terminy przeprowadzania przeglądów 
technicznych oraz czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych, do których 
również zaliczane są hydranty wewnętrzne  
i zewnętrzne. Zgodnie z tymi przepisami pomiary takie powinny być przeprowadzane raz w 
roku. 

Ponadto, zgodnie z § 3 ust. 4 powyższego rozporządzenia oraz Polską Normą dotyczącą 
konserwacji hydrantów wewnętrznych, węże stanowiące wyposażenie hydrantów powinny 
być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze. 
Niezastosowanie się do przepisów, czyli brak potwierdzenia terminowego przeprowadzenia 
przeglądu i próby ciśnieniowej hydrantów, węży hydrantowych oraz gaśnic stanowi nie tylko 
podstawę do nałożenia grzywny.  
W przypadku pożaru może znacznie utrudnić uzyskanie odszkodowania. W grę wchodzi 
również ryzyko odpowiedzialności karnej za stwarzanie zagrożenia dla zdrowia lub życia 
pracowników. 



Laureaci Mistrzostw Kadry BHP 2017 
Wiedza popłaca. O tym przekonali się laureaci trzeciej już edycji Mistrzostw Kadry 

BHP, organizowanej przez Koalicję Bezpieczni w Pracy, we współpracy m.in.  

z Państwową Inspekcją Pracy, Urzędem Dozoru Technicznego, CIOP-PIB i ZUS. Liczni 

uczestnicy stanęli do walki o zaszczytny tytuł Mistrza Kadry BHP oraz wartościowe 

nagrody. 

Najlepszy wynik uzyskał Karol Żuchowski z firmy Ka-gra. Kolejne miejsca na podium 
zajęli Michał Walenciak z firmy Teleskop i Szymon Konca z firmy InouticDeceunick. 

– W tym roku po raz trzeci zorganizowaliśmy konkurs wiedzy dla specjalistów, 
pasjonatów oraz miłośników tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy. Liczba 
uczestników przeszła nasze najśmielsze oczekiwania – do testu przystąpiło ponad 
1400 osób, czyli niemalże dwa razy więcej osób niż rok temu – mówi Marek 
Maszewski, Dyrektor Działu Nadzoru SEKA S.A., Przewodniczący Komisji Konkursowej 
Mistrzostw Kadry BHP. 

W konkursie udział wzięli managerowie, doświadczeni praktycy, specjaliści, a także 
przedstawiciele środowiska akademickiego oraz studenci. Wśród uczestników znaleźli 
się również zainteresowani tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, niezwiązani 
zawodowo z branżą.   

Największą trudność sprawiło uczestnikom udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 
pytanie o obowiązek przeprowadzania okresowych ćwiczeń ewakuacyjnych  
w obiektach, gdzie występuje strefa pożarowa, w której może jednocześnie 
przebywać ponad 50 osób. Tylko 10 osób wskazało, że pracodawca nie ma takiego 
obowiązku, jeśli ww. osoby nie są stałymi użytkownikami tego obiektu. 



Prowadzenie lakierni wymaga pozwolenia 

Użytkowanie lakierni wymaga pozwoleń. Szczegółowe procedury ich uzyskania 

określają przepisy z zakresu Ochrony Środowiska.  

Instalację lakierniczą należy zgłosić lub wystąpić o pozwolenie na jej użytkowanie. 
Czynnikiem decydującym o wyborze procedury jest ilość stosowanych materiałów 
chemicznych. 

Zgłoszenie wymagane jest w przypadku instalacji do powlekania, co do których nie 
stosuje się przepisów dot.  standardów emisyjnych z instalacji oraz w których zużywa 
się mniej niż jedną tonę powłok w ciągu roku. Dla pozostałych instalacji należy 
uzyskać pozwolenie. 

Brak stosownego pozwolenia może skutkować  nałożeniem mandatu, a WIOŚ ma 
prawo do wstrzymania użytkowania takiej instalacji. Ponadto, użytkując lakiernię bez 
określonych dokumentów, należy pamiętać o konieczności naliczania podwyższonych 
o 500% opłat za korzystanie ze środowiska. 

Przepisy: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2007 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. 
U. z 2008. Nr 2 , poz. 150); Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 5 grudnia 
2002 w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1  
z 2003 , poz. 12); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 w sprawie 
przypadków w których wprowadzenie gazów i pyłów powietrza z instalacji nie wymaga 
pozwolenia (Dz. U. Nr 283 poz. 2840); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 
2005 w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181); 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 w sprawie rodzajów instalacji, 
których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 283, poz. 2839). 



Jesienią rusza nowy program antysmogowy 

Resort środowiska zapowiedział, że w czasie wakacji nastąpi nowelizacja Prawa 
ochrony środowiska. Niezbędne zmiany, uwzględniające przepisy dotyczące kotłów, 
mają obowiązywać już od 1 października.  

Zgodnie z nowymi przepisami, od czerwca 2018  nie będzie można wprowadzać na 
rynek, bądź instalować w domach kotłów grzewczych niższej klasy niż 5, z wyjątkiem 
sytuacji, kiedy do 1 października br. firma wyprodukuje kocioł grzewczy o niższej 
klasie niż 5, wtedy będzie go mogła sprzedać i zainstalować do końca czerwca 
przyszłego roku. 

Przepisy mają też zakazać możliwości stosowania w nowych kotłach tzw. rusztów 
awaryjnych, które obecnie są często wykorzystywane do spalania śmieci. Nowe 
rozwiązania dotyczące norm dla pieców mają wyeliminować z rynku tzw. kopciuchy, 
czyli paleniska niespełniające podstawowych norm w zakresie emisji pyłu i innych 
szkodliwych związków. Nowe restrykcje będą dotyczyć kotłów o mocy nie większej niż 
500 kW, które są zazwyczaj stosowane w gospodarstwach domowych. Do 1 
października powinien też być gotowy program oferujący preferencyjne kredyty do 
wymiany pieców oraz zakładający dopłaty dla najuboższych na wymianę pieca  
i kupno odpowiedniego paliwa. 


