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Europejski Tydzień BHP 

Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy organizowany przez 
Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) już od 2008 roku 
stwarza dobrą okazję do dyskusji i dzielenia się najlepszymi praktykami w zakresie 
bhp. 

W tych dniach w całej Europie są organizowane konferencje, warsztaty i wystawy, 
prowadzona jest dystrybucja plakatów i materiałów informacyjnych. Są to działania, 
które mają zwrócić uwagę nie tylko pracodawców, ale też całego społeczeństwa na 
to, jak ważne są bezpieczne miejsca pracy. 

Statystyki dotyczące wypadków w pracy z ostatnich dwóch lat wskazują na tendencję 
spadkową, co świadczy o tym, że kampanie informacyjne przynoszą oczekiwane 
rezultaty. Według danych głównego Urzędu Statystycznego w 2016 r. w wypadkach 
przy pracy życie straciły 243 osoby. To o 20,1 proc. mniej niż rok wcześniej.   
W pierwszym kwartale 2017 r. liczba poszkodowanych wyniosła ogółem 16 807 i była  
o 0,5% mniejsza w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. 

EU-OSHA promuje godne i sprawiedliwe warunki pracy, pomagając pracodawcom  
i pracownikom zmagać się ze stojącymi przed nimi wyzwaniami. Jedną z takich 
kampanii jest „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”. 

Punktem kulminacyjnym tygodnia bhp był szczyt kampanii „Zdrowe i bezpieczne 
miejsce pracy”, odbywający się 21-22 listopada w hiszpańskim Bilbao. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Konsekwencje zdrowotne nieergonomicznego stanowiska pracy 

Nieergonomiczne meble biurowe, niedopasowanie do wymiarów 
antropometrycznych pracownika, nieodpowiedni rozkład organizacji pracy czy 
presja czasu – to czynniki obciążające pracownika, które mogą prowadzić do 
poważnych konsekwencji zdrowotnych. 

W 2016 roku Ergotest.pl przeprowadziło ankietę online, która wykazała, że 31% 
pracowników codziennie odczuwa problemy związane z nieprawidłowo 
zaprojektowanym stanowiskiem pracy z komputerem. Najczęściej są to: bóle pleców 
(72%), bóle głowy (47%), bóle karku (51%) i napięcie w ramionach (37%). 

Badania przeprowadzone w CIOP-PIB wskazują, że częstość występowania 
dolegliwości w znacznej mierze zależy od organizacji przestrzennej i spełnienia 
zaleceń ergonomii na stanowisku pracy. Najczęstsze błędy popełniane w organizacji 
stanowiska pracy, które powodują dolegliwości to:  

 zbyt wysokie ustawienie monitora/ów, 
 regulacje krzesła niedostosowane do wymiarów pracownika (często zbyt nisko 

ustawione oparcie krzesła), 
 zbyt mało miejsca na nogi pod biurkiem krzesła (szczególnie na stanowiskach 

operatorskich, gdzie stół jest nierozdzielnym elementem stanowiska pracy), 
 niezdrowe nawyki pracowników (najczęściej pochylanie się nad biurkiem  

i trzymanie stóp pod krzesłem), 
 zbyt długi czas pracy w pozycji siedzącej. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu 

24 października 2017r. Minister Środowiska ogłosił wysokość kar za przekroczenie 

dopuszczalnego poziomu hałasu, które będą obowiązywały w 2018 r.  

Z opublikowanego obwieszczenia wynika, że stawki nie wzrosną. 

Do 31 października każdego roku Minister Środowiska ma obowiązek, w formie 

obwieszczenia, określić wysokość stawek za przekroczone normy hałasu.  

W 2018 r. kary zostaną na takim samym poziomie jak w ostatnich dwóch latach. Ich 

wysokość odpowiada średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług 

konsumpcyjnych, publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. 

Jednostkowa stawka kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu 

przenikającego do środowiska, za jeden dB przekroczenia, będzie wynosiła 65,37 zł.  

Wielkość przekroczenia Kara za każdy dB przekroczenia 

w porze dnia w porze nocy 

od 1 do 5 dB 11,37 zł 14,24 zł 

powyżej 5 do 10 dB 19,91 zł 24,20 zł 

powyżej 10 do 15 dB 28,47 zł 34,17 zł 

powyżej 15 dB 42,68 zł 51,26 zł 
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Nowe prawo wodne a kompetencje starosty 

Od 1 stycznia 2018 roku na mocy ustaw z zakresu ochrony środowiska – Prawo 
wodne – najważniejszą instytucją w zakresie gospodarowania wodami będzie 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Oznacza to, że starosta traci 
kompetencje do wydawania pozwoleń wodnoprawnych. 

W art. 14 ust. 1 pkt 9 nowej ustawy starosta w dalszym ciągu wymieniany jest jako 
organ właściwy w sprawach gospodarowania wodami. Na gruncie nowych przepisów 
do kompetencji starosty będzie należało m.in.: 

 Prawo wnioskowania o zbycie gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi 
stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz powoływanie komisji przetargowej  
w tym celu. 

 Opiniowanie powołania i odwołania kierownika nadzoru wodnego. 
 Zatwierdzanie w drodze decyzji statutu spółki wodnej. 
 Nadzorowanie i kontrolowanie działalności spółki wodnej. 
 Rozwiązywanie w drodze decyzji spółki wodnej i wyznaczanie jej likwidatora. 
 Występowanie z wnioskiem o wykreślenie spółki wodnej z systemu informacyjnego 

gospodarki wodnej. 

Nowe Prawo wodne wprowadza do polskiego porządku prawnego pojęcie „usług 
wodnych”. Do takich usług zaliczamy m.in. pobór wód podziemnych lub wód 
powierzchniowych, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, odprowadzanie do 
wód lub do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy 
kanalizacji deszczowej. Podmioty wykonujące takie usługi wodne będą obowiązane 
do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Ogólne zasady bhp dotyczące pomieszczeń i stanowisk pracy 
biurowej 

Pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać bezpieczne i higieniczne 
warunki pracy w myśl Rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. w Dz.U.  
z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.) oraz w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na 
stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. 1998 nr 148 poz. 973). 

Pracownikom należy zapewnić: oświetlenie naturalne i sztuczne, odpowiednią 
temperaturę, wymianę powietrza oraz zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi 
warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem, drganiami oraz innymi czynnikami 
szkodliwymi dla zdrowia.  

Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy powinno być tak usytuowane, 
aby zapewniało pracownikowi swobodny dostęp do tego stanowiska. Przy czym 
odległości między sąsiednimi monitorami powinny wynosić co najmniej 60 cm  
a między pracownikiem i tyłem sąsiedniego monitora, co najmniej 80 cm. 

Na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w pomieszczeniach stałej 
pracy powinno przypadać minimum: 

 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia, 
 2 m2 wolnej powierzchni podłogi (NIEZAJĘTEJ przez żadne urządzenia 

techniczne, czy inny sprzęt). 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Czy każdy uraz na terenie zakładu pracy jest wypadkiem przy pracy? 

Wyrok Sądu Najwyższego z 29 października 1997 r. (II UKN 304/97, OSNAP 
1998/15/464) orzeka, że zdarzenie może być uznane za wypadek przy pracy […], 
jeżeli postępowanie dowodowe wykaże, że albo nie doszłoby do niego bez 
wykonywania pracy, albo też prawdopodobieństwo jego zajścia byłoby niewielkie. 

Związek zdarzenia z pracą będzie zerwany – chociażby samo zdarzenie nastąpiło na 
terenie zakładu pracy i w godzinach pracy – jeżeli pracownik w przeznaczonym na 
pracę czasie zachowuje się w taki sposób lub przedsiębierze takie czynności, które nie 
wynikają z zatrudnienia, lub nawet celom zatrudnienia są przeciwne, a przez to 
powodują, że w istotnym – ze względu na moment zdarzenia – czasie dochodzi do 
zerwania czasowego związku z pracą, co z kolei uniemożliwia przyjęcie, że wypadek 
nastąpił podczas lub w związku z pracą (wyrok SN z 29 września 1978 r., III PRN 
31/78). 

Inny wyroki SN wskazuje, że dopóki pracownik nie jest gotowy do wykonywania 
pracy, jego fizyczna obecność w firmie nie oznacza jeszcze pełnienia przez niego 
obowiązków związanych z pracą. Warunkiem pozostawania pracownika w dyspozycji 
pracodawcy jest jego gotowość do pracy – subiektywny zamiar wykonywania pracy  
i obiektywna możliwość jej świadczenia (wyrok SN z 7 marca 2006 r., I UK 127/05). 

Wypadki przy pracy reguluje ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu 
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. 
nr 167, poz. 1322 z późn. zm.). 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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„Inteligentne kaski” poprawią bezpieczeństwo na budowie 

Firma SKANSKA będąca sygnatariuszem Porozumienia dla Bezpieczeństwa  
w Budownictwie przeprowadza testy nowych „inteligentnych kasków”. Celem tego 
pilotażowego programu jest poprawa bezpieczeństwa na budowach.  

„Inteligentne kaski” opracowane wspólnie przez Cybercom i Intel to urządzenia, 
które: 

 monitorują sposób użycia kasku – automatycznie powiadamiają  
o niestandardowych zdarzeniach w rodzaju zdjęcia kasku, wstrząsów, potrąceń 
czy upadków; 

 sprawdzają temperaturę wewnątrz kasku – pozwala to uniknąć np. udaru 
słonecznego; 

 lokalizują pracownika – określają na którym piętrze budowanego budynku 
dany pracownik się znajduje; 

 posiadają przycisk alarmowy – pracownik może go uruchomić w sytuacji, gdy 
jest świadkiem niebezpiecznego zdarzenia. 

Wszystkie te dane za pośrednictwem aplikacji mobilnej natychmiast trafiają do osób 
zarządzających bezpieczeństwem na budowie. Czas ma kluczowe znaczenie, ponieważ 
im szybciej ważna informacja dotrze do odpowiednich osób, tym szybciej zostaną 
uruchomione procedury i będzie zorganizowana pomoc. 

 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf


 

   seka.pl 

 

Niebezpieczne prace 

Niebezpieczne prace, szczególnie te, które są wykonywane sporadycznie lub 
nieregularnie, powinny być szczegółowo omówione i przygotowane. 
Odpowiedzialność za analizę zadania jak również za znalezienie optymalnego  
z punktu widzenia bezpieczeństwa rozwiązania spada na pracodawcę.  

Informacje o pracach niebezpiecznych z reguły są zawarte w instrukcji bhp, a także 
omawiane podczas okresowych szkoleń bhp. Rodzą się jednak pytania: 

 Czy te informacje są aktualne? 
 Czy procedury wykonania takiego zadania były dokładnie omawiane podczas szkoleń  

i jak dawno? 
 Czy ocena ryzyka zawodowego uwzględnia zagrożenia związane z danymi pracami? 
 Czy pracownik pamięta o szczegółowych zasadach związanych z wykonywaniem tych 

prac? 

W związku z powyższym wszystko sprowadza się do dwóch koniecznych działań: 

1. Wykonanie analizy bezpieczeństwa zadania; 
2. Dokładne przypomnienie procedur bezpiecznego wykonania zadania tuż przed 

jego wykonaniem (nawet jeśli wydaje się nam, że pracownicy powinni go znać 
lub pamiętać ze szkoleń lub z dostępnych w firmie instrukcji). 

W „bezpiecznych firmach” analiza bezpieczeństwa zadania jest rutynowo 
przygotowywana dla wszystkich prac niebezpiecznych i rutynowo omawiana  
z wykonawcami.  

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Kwadrans dla BHP 

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie w celu ograniczenia liczby 
wypadków, proponuje krótkie spotkania nadzoru z pracownikami na terenie 
budowy, poświęcone tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy ściśle związanej  
z aktualnie wykonywanymi pracami.  

Spotkania w ramach „Kwadransa dla BHP” mogą się odbywać w dowolnym miejscu na 
placu budowy i mają mieć formę swobodnej rozmowy. Najlepiej, aby odbywały się w 
konkretnym miejscu związanym z wykonywaną pracą i tematem rozmowy. Spotkanie 
prowadzi osoba z nadzoru, a jego tematykę dobiera pod kątem zaawansowania i 
rodzaju aktualnie realizowanych robót. 

„Kwadrans dla BHP” ma na celu uświadomienie pracownikom istniejących zagrożeń i 
skutków ich oddziaływania wskutek nieprzestrzegania przepisów i standardów. Służy 
wzmocnieniu zachowań probezpiecznych oraz zwiększeniu zaangażowania nadzoru w 
kreowaniu bezpiecznych warunków pracy. 

Proponowane tematy „Kwadransa dla BHP”: 

 Aktualne zagrożenia na budowie; 
 Sposoby eliminacji zagrożeń na miejscu pracy – zabezpieczenia pracownika; 
 Bezpieczne poruszanie się po terenie budowy; 
 Zdarzenia potencjalnie wypadkowe na budowie. 

 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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BHP w weterynarii 

Pracownicy placówek weterynaryjnych, szczególnie osoby, które nie mają 
wykształcenia w tym kierunku, np. recepcjoniści, są narażeni na zagrożenia 
wynikające z pracy z czynnikami biologicznymi.  

Art.  222 Kodeksu  pracy  oraz rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  22 kwietnia 
2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w 
środowisku  pracy  oraz  ochrony  zdrowia  pracowników  zawodowo  narażonych  na  
te  czynniki nakłada na pracodawcę stosowanie wszelkich dostępnych środków 
eliminujących narażenie, a jeżeli jest to niemożliwe – ograniczenie stopnia tego 
narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. 

Pracodawca powinien: 

 Oszacować ryzyko zawodowe na wszystkich stanowiskach pracy, biorąc pod 
uwagę to, że recepcjonista ma bardzo ograniczony kontakt ze zwierzętami lub 
wcale go nie ma, a weterynarz bezpośrednio pracuje z chorym zwierzęciem. 

 Regularnie prowadzić ocenę ryzyka na stanowisku pracy. 

 Opracować procedury ograniczające liczbę pracowników narażonych bądź 
potencjalnie narażonych na działanie szkodliwego czynnika biologicznego, a 
także projektowanie procesu pracy w sposób pozwalający na uniknięcie lub 
zminimalizowanie uwalniania się szkodliwego czynnika biologicznego w 
miejscu pracy.  

 Pamiętać o wykazie prac wzbronionych kobietom w ciąży lub karmiącym 
piersią, a także o pracach wzbronionych młodocianym. 
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