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Zwiększanie bezpieczeństwa na budowie 

„Zero wypadków” – to hasło Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. 
Jest ono symbolem dążenia do minimalizacji, ograniczenia i w konsekwencji 
eliminacji zdarzeń nie tylko wypadkowych, ale także tzw. incydentów 
wypadkowych, czyli „prawie wypadków”. 

Partnerami Porozumienia są innowacyjne firmy z branży szkoleniowo-doradczej, 
które dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą w zakresie tworzenia 
kultury  bezpieczeństwa, w tym przypadku kultury bezpieczeństwa w obszarze 
budownictwa. 

– Stworzona siatka instytucji szkoleniowych idealnie wpisuje się w cele i misję 
Porozumienia. Na co dzień konkurencja, tutaj – partnerzy we wspólnym działaniu – 
mówi Doradca Prezesa SEKA S.A. Małgorzata Kochańska z Oddziału SEKA Gdańsk. – 
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem to tak naprawdę mnożenie tej wiedzy, 
weryfikacja dotychczasowych działań i ciągłe doskonalenie. W efekcie powstaje 
produkt szkoleniowy dopasowany do potrzeb branży i uwzględniający jej specyfikę. 
Produkt niezwykły, niepowielający dotychczasowych schematów – podsumowuje. 

Działania podejmowane przez przedsiębiorstwa, które budują u siebie, a także wśród 
interesariuszy zewnętrznych, kulturę bezpieczeństwa pokazują, że ograniczana jest 
liczba zdarzeń wypadkowych, minimalizuje się absencja chorobowa związana  
z urazami. Innymi słowy, wzrasta świadomość bycia bezpiecznym i oddziaływania na 
innych. 
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Ekspert zewnętrzny ds. kadr i płac. Kiedy jest przydatny? 

Częste zmiany w przepisach wymagają od przedsiębiorcy poświęcenia dużo czasu na 
bieżące śledzenie prawa, na analizę ustaw oraz ich zastosowanie. Brak wiedzy oraz 
doświadczenia w zakresie prawa pracy może skutkować dla pracodawcy karami 
nawet do 30 tys. zł grzywny. Warto zatem zastanowić się nad rozwiązaniami, które 
będą korzystne i opłacalne dla firmy.  

– Tematem, który stwarza pracodawcom największe problemy, jest prawidłowe 
rozliczanie czasu pracy – mówi w wywiadzie dla Magazynu SEKA Joanna Wąsowska – 
specjalista ds. kadr SEKA S.A. – Przy wielości i stopniu skomplikowania składników 
płacowych rozliczenia z pracownikami stają się o wiele bardziej skomplikowane. 
Współpracując z ekspertem zewnętrznym klienci mają pewność, że zostaną 
prawidłowo poinstruowani jak planować czas pracy, aby wyeliminować ryzyko błędów 
oraz towarzyszące im konsekwencje – dodaje. 

Wiele wątpliwości, jak twierdzi Joanna Wąsowska, bez względu na branżę, towarzyszy 
też zwalnianiu pracowników, przekształcaniu-przejmowaniu firm, reorganizacji przez 
nowego właściciela. Są to  złożone, kosztowne procesy, okupione negatywnymi 
emocjami po obu stronach zatrudnienia, często powodujące sytuacje konfliktowe.  
W takich momentach profesjonalna obsługa zewnętrzna stanowi idealne rozwiązanie 
– pomaga w przeprowadzeniu procesu, wdrożeniu nowych rozwiązań. 

Ekspert zewnętrzny przydatny jest na każdym etapie rozwoju firmy. W świetle 
zmieniających się przepisów specjaliści na bieżąco aktualizują wiedzę, uczestniczą  
w szkoleniach. 
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Działania profilaktyczne zapobiegające zagrożeniom w pracy 

kierowcy samochodu ciężarowego 

Kierowca samochodu ciężarowego powinien: 

1. stosować bezpieczne metody podnoszenia i przenoszenia ciężkich lub nieporęcznych 
ładunków; 

2. stosować urządzenia mechaniczne ułatwiające podnoszenie i przenoszenie; 
3. przerywać okresowo jazdę dla odpoczynku i ćwiczeń;  
4. używać dobrej jakości okularów z filtrem UV podczas jazdy w silnym słońcu; 
5. unikać palenia tytoniu podczas prowadzenia pojazdu lub wietrzyć kabinę kierowcy; 
6. poddawać się okresowym badaniom lekarskim; 
7. stosować rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi; 
8. przestrzegać norm dźwigania oraz podstawowych zasad bezpiecznego podnoszenia, 

przenoszenia ładunków (pracownik może obsługiwać wózek podnośnikowy tylko w 
przypadku posiadania uprawnień do jego obsługi); 

9. wychodząc z kabiny samochodu powinien mieć założoną kamizelkę odblaskową oraz 
hełm i okulary ochronne; 

10. nosić obuwie robocze ochronne; 
11. w przypadku przewożenia ładunków typu ADR posiadać specjalne uprawnienia do ich 

przewozu i ewentualnie załadunku/rozładunku; 

Pracodawca powinien: 

1. zadbać o ergonomiczne warunki pracy kierowcy, 
2. kierować na badania okresowe, 
3. przeprowadzać szkolenia bhp, 
4. zaopatrywać pracownika w odpowiedni sprzęt i środki ochrony indywidualnej. 
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Czy nowa opłata recyklingowa za reklamówki to nowe obowiązki 
sprawozdawcze? 

Nowelizacja ustawy nie nakłada na przedsiębiorców obowiązków sprawozdawczych 
w związku z pobieraniem przez nich opłaty recyklingowej. Nie będzie także 
wymagane prowadzenie ewidencji wydanych toreb. Polska będzie wykonywała 
swój obowiązek sprawozdawczy wobec Komisji Europejskiej w oparciu o wysokość 
wpływów do budżetu z tytułu pobranej opłaty recyklingowej – informuje 
Ministerstwo Środowiska. 

1 stycznia 2018 r. zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy o gospodarce 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która wprowadzi opłatę recyklingową 
za lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego. W związku z tym, przedsiębiorca 
prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane 
lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania 
produktów oferowanych w tej jednostce, od nowego roku będzie zobowiązany do 
pobrania opłaty recyklingowej od klienta. 

Opłatą będą objęte lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości 
materiału poniżej 50 mikrometrów . 

Zwolnione z opłaty recyklingowej będą bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa 
sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze 
względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności 
luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności (tzw. zrywki oferowane 
w sklepach m.in. do pakowania owoców). 
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Ergonomiczne rękawice ochronne 

Skomplikowana i bardzo subtelna budowa anatomiczna świadczy o możliwościach 
kinematycznych i dynamicznych ręki. Nieprawidłowości, nawet stosunkowo 
niewielkie, w konstrukcji ochrony rąk mogą prowadzić do ograniczenia funkcji 
jakości i wartości chwytu, czyli zmniejszenia zdolności manipulacyjnych. 

Rozwiązania ergonomiczne konstrukcji rękawic są bardzo ważne ze względu na wpływ 
tych cech na skuteczność ochrony pracowników przed zagrożeniami oraz wydajność 
pracy. Aktualne wymagania określone w normach dotyczących rękawic ochronnych, 
związane z oceną zgodności z Dyrektywą 89/686/EWG, zawierają podstawowe 
odniesienie do oceny właściwości ergonomicznych. 

Wymagania dotyczą: podstaw wymiarowania, prostego testu zręczności palców ręki  
z nałożoną rękawicą oraz przepuszczalności i absorpcji pary wodnej. Propozycją 
nowego podejścia są opracowane w CIOP-PIB kryteria oceny rękawic ochronnych, 
które uwzględniają czynniki istotne z punktu widzenia ergonomii środków ochrony 
indywidualnej, istotne dla skuteczności ochrony i komfortu użytkowania: 

 biomechaniczny – oddziaływanie rękawicy na obciążenie mięśni kończyny 
górnej (EMG), 

 sensoryczny – oddziaływanie rękawicy na zmysł dotyku; 
 antropometryczny – dopasowanie rękawicy do anatomicznych wymiarów ręki, 
 termiczny – wymiana ciepła i wilgoci pomiędzy ręką a otoczeniem, 
 psychologiczny – oddziaływanie rękawicy na subiektywne odczucia 

użytkownika. 
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Zmiany w szkoleniach okresowych bhp 

Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt zmian w Kodeksie pracy, który ma na 
celu wprowadzenie uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym 
i gospodarczym. Proponowane zmiany mają dotyczyć m.in.: okresowych szkoleń 
bhp dla pracowników administracyjno-biurowych.  

Z końcem września do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy o zmianie 
niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie 
podatkowym i gospodarczym. Zmiany te obejmą m.in. zmniejszenie wymogów 
w zakresie obowiązkowych szkoleń bhp poprzez ograniczenie obowiązku 
przeprowadzania tych szkoleń dla pracowników administracyjnych i biurowych  
w branżach, które są najmniej wypadkowe. 

Osoby zajmujące się bezpieczeństwem i higieną pracy powinny zwrócić szczególną 
uwagę na dwie zaplanowane zmiany: 

1. Ograniczenie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych bhp dla 
pracowników zatrudnionych na stanowiskach o najniższych wskaźnikach 
wypadkowości i warunkach środowiska pracy, w których występują najmniej 
szkodliwe czynniki dla zdrowia. 

2. Zwiększenie możliwości pełnienia zadań służby bhp przez pracodawcę 
zatrudniającego do 50 pracowników i zakwalifikowanego do nie wyższej 
kategorii ryzyka niż trzecia w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu 
społecznym, z obecnego limitu 20 pracowników. 
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Obowiązki zarządzającego pływalnią 

Obiekty rekreacyjne, takie jak: baseny czy pływalnie muszą spełniać określone  
w ustawie kryteria, a przede wszystkim być wolne od zanieczyszczeń biologicznych  
i chemicznych.  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, 
jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016) 
precyzuje obowiązki zarządzającego pływalnią. Powinien on: 

1. Prowadzić ocenę wody na podstawie: 

 bieżącej obserwacji wody (dokumentowania spostrzeżeń i podejmowanych 
czynności), 

 systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz 
rejestrowania wyników pomiaru jakości wody, 

 systematycznego prowadzenia badań jakości wody w zakresie wymagań 
mikrobiologicznych i fizykochemicznych oraz każdorazowo, w przypadku 
wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie jakości wody – 
przekazywanie wyników badań organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej  
w terminie 3 dni roboczych. 

2. Przez okres nie krótszy niż 3 lata dokumentować spełnienie określonych 
wymagań. 

3. Informować o jakości wody w komunikatach zamieszczanych na tablicy 
informacyjnej oraz na stronie internetowej obiektu. 

4. W przypadku wystąpienia zmian jakości wody na pływalni niezwłocznie 
zaktualizować komunikat. 
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Ocena obciążenia psychicznego na stanowisku pracy 

Obciążenie psychiczne pracownika jest bezpośrednio związane z ergonomią, czyli  
z fizyczną organizacją stanowiska pracy oraz organizacją pracy w aspekcie wpływu 
na psychikę człowieka. Celem badania tego zjawiska jest poprawa warunków pracy 
oraz zmniejszenie wypadków przy pracy.  

Na wielkość obciążenia psychicznego składa się wysiłek psychiczny  związany z pracą 
oraz towarzysząca jej monotonia. W celu określenia wysiłku psychicznego, każdy 
proces pracy dzieli się na trzy etapy: 

1. uzyskiwanie informacji, 
2. podejmowanie decyzji, 
3. wykonywanie czynności. 

We wszystkich tych etapach istotnymi parametrami wysiłku psychicznego w 
odniesieniu do informacji, decyzji i czynności są: częstotliwość, zmienność, złożoność, 
powtarzalność, dokładność, ważność i szybkość przebiegu danego zjawiska. Ocenę 
wysiłku psychicznego przeprowadza się dla wszystkich trzech etapów procesu pracy. 

Monotonia pracy przyczynia się do powstawania zmęczenia psychicznego i wynika  
z: niezmienności procesu pracy oraz otaczających warunków, konieczności stałego 
wytężania uwagi, łatwości pracy. Przy jej ocenie należy posługiwać się trzystopniową 
skalą: duża (wszystkie 4 elementy), średnia (3 elementy), mała (mniej niż 3). 

Całkowite obciążenie psychiczne ocenia się uwzględniając słowną ocenę sumaryczną 
wysiłku psychicznego z oceną monotonii pracy. 
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Czy w Polsce można użytkować nowe maszyny z 2017 r. bez CE? 

Maszyna musi posiadać stosowną dokumentacje techniczną, deklaracje zgodności  

i oznaczenie CE. Dokumentem prawnym nakładającym te obowiązki na producenta 

jest dyrektywa maszynowa 2006/42/WE przełożona w polskim prawie na 

rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla maszyn. 

Najważniejszym dokumentem dopuszczającym nową maszynę do pracy jest 

Deklaracja Zgodności, a CE jest jej graficznym oznaczeniem. Zgodnie z obowiązującym 

prawem w Polsce nie można użytkować nowych maszyn bez oznaczenia CE. Trzeci 

niezbędny dokument to Instrukcja, która jest na stanie.  

Zgodnie z § 6. ww. Rozporządzenia przed wprowadzeniem maszyny do obrotu lub 

oddaniem do użytku producent lub jego upoważniony przedstawiciel: 

1. zapewnia, że maszyna spełnia odpowiednie zasadnicze wymagania w zakresie 

ochrony zdrowia i bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu; 

2. zapewnia, że dostępna jest dokumentacja techniczna, o której mowa  

w załączniku nr 2 do rozporządzenia; 

3. dostarcza niezbędnych informacji, w szczególności instrukcji; 

4. przeprowadza właściwe procedury oceny zgodności, o których mowa w § 127; 

5. sporządza deklarację zgodności WE, o której mowa w pkt 1 załącznika nr 3 do 

Rozporządzenia i zapewnia, że została dołączona do maszyny; 

6. umieszcza oznakowanie CE, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 4 do ww. 

uregulowań. 
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Liczba śmiertelnych wypadków przy pracy spadła o 20 proc. 

W 2016 roku zarejestrowano 87 tys. 886 osób poszkodowanych w wypadkach przy 

pracy, w tym 243 osoby w wypadkach ze skutkiem śmiertelnym i 467 osoby  

z ciężkimi obrażeniami ciała – wynika z danych głównego Urzędu Statystycznego. 

W stosunku do 2015 r. zwiększyła się ogólna liczba osób poszkodowanych (o 0,3 proc) 

i poszkodowanych w wypadkach z lekkimi obrażeniami ciała (o 0,4 proc.) jednak 

znacznie zmniejszyła się liczba osób poszkodowanych w wypadkach ze skutkiem 

śmiertelnym (o 20,1 proc.) i liczba osób poszkodowanych z ciężkimi obrażeniami ciała 

(o 7,0 proc.).  

Najwięcej poszkodowanych w wypadkach w pracy w 2016 r. było wśród robotników 

przemysłowych i rzemieślników, głównie byli to robotnicy obróbki metali i mechanicy 

maszyn i urządzeń – 25,4 proc. ogółu osób poszkodowanych. W wypadkach ze 

skutkiem śmiertelnym najwięcej, bo 32,5 proc. było operatorów i monterów maszyn  

i urządzeń. Kierowcy i operatorzy pojazdów stanowią w tej grupie 23,9 proc. ogółu 

wypadków śmiertelnych w kraju (23,7 proc. w 2015 r.). 

GUS wyliczył, że z 37,3 proc. w 2015 r. do 37,7 proc. w 2016 r. wzrosła liczba kobiet  

w ogólnej liczbie poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Liczba młodocianych  

w ogólnej liczbie osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy stanowiła 0,1 proc. 

ogółu, nie uległa ona zmianie w stosunku do roku poprzedniego. 
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