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Ocena ryzyka z OiRA w 4 krokach 

Za pomocą nowego filmu OiRA (interaktywnego narzędzia online do oceny ryzyka) 
przygotowanego przez agencję informacyjną Unii Europejskiej do spraw 
bezpieczeństwa i higieny pracy EU-OSHA będzie można przeprowadzić własną 
ocenę ryzyka.  

Film zrealizowano w oparciu o infografikę „Ocena ryzyka z OiRA w 4 krokach”. 
Podkreśla on znaczenie oceny ryzyka jako prawnego fundamentu europejskiego 
podejścia do wypadków, chorób zawodowych i zapobiegania absencji chorobowej  
w miejscu pracy. 

Pokazuje również w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą łatwo zarządzać 
bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy (BHP) przy użyciu narzędzi OiRA, jak 
przeprowadzić test oceny ryzyka właściwy dla wybranego sektora  
w elastyczny i łatwy sposób za pośrednictwem strony internetowej OiRA. 

Film został nakręcony w ramach projektu dotyczącego interaktywnego narzędzia 

online do oceny ryzyka (OiRA). Można go oglądać w języku angielskim z napisami: 

https://www.youtube.com/watch?v=IU2DWX1DzFY&feature=youtu.be 
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Wspieranie bezpieczeństwa w logistyce 

Najczęstsze wypadki, odnotowywane w logistyce, mają związek  
z magazynowaniem, a ich główną przyczyną jest zazwyczaj błąd 
pracownika.  Jednym z najważniejszych obowiązków pracodawcy jest 
uświadamianie magazynierów, kierowców czy operatorów wózków widłowych 
w zakresie bezpieczeństwa i przepisów BHP. 

– Nie ma statystyk dotyczących wypadków z udziałem wózków widłowych, ale biorąc 
pod uwagę pozycję Polski w sektorze logistyki – sprzętu, wózków widłowych różnego 
typu jest bardzo dużo, więc niestety liczba wypadków też jest duża. Najlepiej działa 
profilaktyka, czyli stałe uświadamianie operatorów związane z zagrożeniami przy 
pracy z wózkiem widłowym. Niestety, najsłabszym ogniwem jest człowiek. Maszyna 
może być coraz lepsza, ale dopóki jej operatorem jest człowiek, a na magazynie są 
osoby trzecie, dopóty będą wypadki. Dlatego całą energię kierujemy w uświadamianie 
operatorów – podkreśla Paweł Włuka, dyrektor marketingu STILL Polska. 

„Tańczący z paletami” to konkurs, który ma wspierać precyzję, uważność 
i eliminowanie ryzykownych zachowań, m.in. takich jak nadmierna prędkość. Konkurs 
składa się z dwóch części: teoretycznej, polegającej na przedstawianiu dobrych 
praktyk i oczekiwanego postępowania, oraz praktycznej, podczas której operatorzy 
wózków widłowych pokonują trasę z przeszkodami. W tegorocznej rywalizacji wzięło 
udział ponad 60 operatorów z centrów logistycznych w całym kraju, a w finale 
spotkała się szesnastka najlepszych. 
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Organizacja centrum nadzoru wizyjnego 

Centrum nadzoru wizyjnego (CNW) to miejsce pracy operatora monitoringu 
wizyjnego. Od organizacji CNW zależy skuteczność i efektywność pracownika 
Centrum.  

Przede wszystkim należy zadbać o pomieszczenie. Jego wielkość powinna umożliwiać 
swobodne przemieszczanie pracowników oraz wyposażenia. Pomieszczenie warto 
podzielić na kilka funkcjonalnych części: salę operacyjną, salę spotkań, pokój obsługi, 
serwerownię, magazyn, pomieszczenie kierownika, pomieszczenia socjalne. 

Warunki środowiskowe to kolejny czynnik, który wpływa na kondycję pracownika. W 
CNW zalecanym jest światło rozproszone. Jednocześnie powinno się zapewnić 
dodatkowe oświetlenie stanowiskowe. Ze względu na ilość zgromadzonego sprzętu 
elektronicznego i urządzeń elektrycznych niezbędne są również odpowiednio wydajne 
systemy wentylacyjne oraz systemy regulacji temperatury. 

Stanowiska pracy powinny spełniać wymagania ergonomii, które nakazują, by całe 
wyposażenie techniczne oraz potrzebna dokumentacja znajdywały się w zasięgu ręki 
operatora. 

Należy pamiętać o odpowiedniej organizacji pracy. Na jednego operatora nie może 
przypadać więcej niż 16 wyświetlanych obrazów. W sytuacji, kiedy zadaniem 
operatora jest identyfikacja szczegółów w zmieniającej się przestrzeni, to liczba 
obrazów wyświetlanych na jednym monitorze nie powinna przekraczać 4.  
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W 2018 r. PIP planuje przeprowadzić 72 tys. kontroli 

Państwowa Inspekcja Pracy opracowała na przyszły rok plan zadań, który obejmuje 
najbardziej wrażliwe obszary prawnej ochrony pracy i te związane  
z bezpieczeństwem oraz ochroną życia i zdrowia pracowników. 

Zgodnie z programem długofalowym na lata 2016-2018 inspektorzy sprawdzą 
prawidłowość zawierania umów cywilnoprawnych w przedsiębiorstwach 
budowlanych, w branży gastronomicznej i hotelarskiej, a także w agencjach ochrony 
osób i mienia. 

Kolejne ważne tematy kontroli w 2018 r. to: analiza umów zawieranych na czas 
określony pod kątem przestrzegania przepisów znowelizowanych w 2016 r., a także 
umów o pracę zawieranych u wykonawców lub podwykonawców zamówień 
publicznych na usługi lub roboty budowlane oraz problematyka outsourcingu 
pracowniczego. 

Ponadto, kontynuowane będą kontrole wypłacania wynagrodzenia w wysokości 
wynikającej z minimalnej stawki godzinowej za pracę na podstawie umów zlecenia  
i umów o świadczenie usług. Inspektorzy kompleksowo ocenią stan respektowania 
prawa pracy, w tym przepisów bhp w zakładach opieki zdrowotnej, placówkach 
edukacji, w zakładach górniczych i firmach świadczących usługi górnicze, a także  
w placówkach handlowych. 
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Psychologia pozytywna w miejscu pracy 

Psychologia pozytywna skupia się na budowaniu mocnych stron człowieka, tak by 
wspierać jego produktywność, realizację, identyfikację oraz pielęgnowanie 
umiejętności.  

Narzędzia, które daje psychologia pozytywna, pozwalają pracodawcy poznać silne 
strony pracownika, wspierać je i dopasować miejsce pracy do jego umiejętności. 
Wszystko to wpływa na zwiększenie produktywności pracownika oraz osiąganie 
założonych celów firmy. 

Błędy w projektowaniu stanowiska pracy powodują, że pracownicy nie są efektywni, 
nie wykonują swojej pracy na 100 %, rozwijają się postawy bezradności, spada 
motywacja. Dlatego wykonywane zadania muszą być odpowiednio dopasowane pod 
względem trudności do obecnego poziomu kwalifikacji pracownika. W sytuacji, gdy 
zadania są zbyt łatwe pojawia się stan nudy i apatii, a gdy zbyt trudne – niepokój i lęk. 

Pracodawca powinien jasno i klarownie przedstawić wymagania co do rezultatu 
zadania, ale warto pozostawić pracownikowi kontrolę nad sposobami realizacji tego 
zadania i zachęcić go do kreatywności w tym zakresie. Należy przy tym pamiętać, że 
każdy pracownik się rozwija i to, co dla danego pracownika rok temu 
było  wyzwaniem, obecnie może być czymś mało ciekawym.  

Należy też zadbać o to, by pracownik widział, że praca przez niego wykonywana jest 
ważna, ma znaczenie i jest doceniana, a sam pracownik szanowany na równi z innymi. 
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Szkolenie bhp dla pracownika obcojęzycznego 

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracodawca ma obowiązek 
przeprowadzenia szkolenia bhp. Dla obcojęzycznego pracownika powinno się ono 
odbyć w języku dla niego zrozumiałym. 

Art. 2373 Kodeksu Pracy szczegółowo określa obowiązki pracodawcy w zakresie 
szkolenia bhp. Zgodnie z § 2 k.p. pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie 
pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do 
pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. 

Uzupełnieniem powyższych przepisów jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki  
i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia z zakresu bhp. Zarówno Kodeks 
pracy jak i powołane rozporządzenie nie precyzują w jakim języku powinny odbywać 
się szkolenia bhp. 

Mając jednak na uwadze fakt, że pracodawca jest obowiązany zaznajomić każdego 
pracownika z zasadami BHP, powinien on zadbać o to, by materiał merytoryczny 
przekazywany na szkoleniu był zrozumiały dla każdego pracownika.  

W związku z powyższym szkolenie powinno zostać przeprowadzone w języku znanym 
pracownikowi lub w asyście osoby władającej językiem, którym posługuje się ten 
pracownik. Dokumenty ze szkolenia również powinny być dwujęzyczne, aby mieć 
pewność, że pracownik faktycznie  zrozumiał podpisywaną treść oświadczenia. 
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Zimowe bhp 

Pracodawca jest obowiązany zapewnić warunki pracy zgodne z zasadami bhp 
wynikającymi z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Za niewywiązanie się z tych 
obowiązków grożą sankcje.  

Pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom temperaturę  
w pomieszczeniach pracy wynoszącą minimum: 14oC – dla pomieszczeń, w których 
wykonywana jest praca fizyczna; 18oC – dla pomieszczeń, gdzie pracownicy wykonują 
lekką pracę fizyczną bądź świadczona jest praca biurowa. 

W przypadku pracowników wykonujących pracę na zewnątrz przy temperaturze 
powietrza zimą niższej niż 10 stopni C podstawowym obowiązkiem zatrudniającego 
jest zapewnienie odzieży ochronnej, posiłków regeneracyjnych i ciepłych napojów. 
Stanowiska, na których mogą być wydawane ciepłe posiłki i napoje ustala pracodawca 
w porozumieniu ze związkami zawodowymi bądź z przedstawicielami pracowników. 
Informacje takie powinien zawierać regulamin pracy. 

Pracodawca ma też obowiązek zapewnienia pomieszczenia, w którym pracownicy 
wykonujący prace na wolnej przestrzeni się ogrzeją lub zmienią odzież – temperatura 
w nich nie powinna być niższa niż 16 stopni C. 

Do odśnieżania na wysokości można skierować tylko pracownika posiadającego 
aktualne orzeczenie lekarskie. Zanim jednak taka osoba podejmie pracę, powinna 
przejść instruktaż i być poinformowana o ryzyku zawodowym. 
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Ochrona przeciwpożarowa w sortowniach odpadów 

Od 2014 r. liczba pożarów na składowiskach i sortowniach odpadów regularnie 
wzrasta. Tego typu zdarzenia są nie tylko niebezpieczne dla środowiska, ale też 
dotkliwe z punktu widzenia ekonomicznego. Jak zwiększyć bezpieczeństwo 
pożarowe i ekologiczne w tym zakresie? 

W ciągu ostatnich dwóch lat znacząco wzrosła liczba pożarów w sektorze zajmującym 
się szeroko pojętą gospodarką odpadami. 

– Pożar stanowi największe niebezpieczeństwo dla ludzi i środowiska. Często podczas 
jego gaszenia występują trudności z prowadzeniem działań gaśniczych, a ogromne 
hałdy śmieci palą się jak torf. Samo gaszenie może trwać kilka, a nawet kilkanaście 
dni – ostrzegał st. kpt. Marek Piekutowski, naczelnik wydziału kontrolno–
rozpoznawczego z Państwowej Straży Pożarnej z Poznania podczas konferencji 
„Składowanie odpadów – zagrożenia i bezpieczniejsza przyszłość”. 

Jak poinformował, na składowiskach znajduje się najwięcej, bo 85 proc. odpadów 
komunalnych. Ale są tam też obecne odpady medyczne. 

W celu poprawienia bezpieczeństwa na tych obiektach należy przestrzegać procedur 
związanych z konserwacją  i remontami urządzeń, zachowywać porządek, wyposażyć 
się w odpowiedni sprzęt do gaszenia pożaru, wyszkolić załogę i kontrolować dostęp 
osób, wdrożyć monitoring wizyjny. 
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Kiedy nie można gasić pożaru wodą? 

W pożarnictwie stosowane są różne substancje bezpośrednio odpowiadające za 
likwidację procesu spalania. Każda z nich ma inne działanie. Powodzenie akcji 
gaśniczej zależy przede wszystkim od rozpoznania rodzaju pożaru oraz pewnego 
minimum wiedzy o środkach gaśniczych i ich działaniu. 

Woda jest najpowszechniejszym i najbardziej dostępnym środkiem gaśniczym, nie 
nadaje się jednak do gaszenia wszystkich pożarów. Podstawową wadą tego środka 
gaśniczego jest przewodzenie prądu oraz wchodzenie w reakcje z niektórymi 
materiałami. 

Wody używa się do gaszenia: drewna, węgla, smoły,  słomy,  lasów,  budynków,   
a także do ochładzania elementów konstrukcyjnych budowli. 

Wodą nie gasimy urządzeń pod napięciem elektrycznym i w ich obrębie oraz innych 
substancji, m.in.: 

 ciał wchodzących w reakcje z wodą w wyniku których wytwarzają się palne, 
wybuchowe gazy (np. karbidu), 

 płynów łatwopalnych, lżejszych od wody, np.: benzynę, naftę, olej; 
 ciał stałych rozgrzanych do bardzo wysokich temperatur, niektórych metali. 

Ponadto, wodą nie należy gasić pożaru w muzeach, archiwach i bibliotekach ze 
względu na jej niszczące działanie. 
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Zmiany w sprawie wycinki drzew na terenach zabytkowych 

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody i ochronie zabytków, którą 15 
grudnia 2017 r. przyjął Senat, obecnie to Wojewódzki konserwator zabytków, a nie 
prezydent miasta będzie decydował o wycince drzew na terenach obiektów 
zabytkowych. 

Przyjęta nowelizacja zmierza do uporządkowania regulacji dotyczącej usuwania drzew 
i krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. Uzasadnienie 
projektu ustawy głosi, że dotąd funkcjonowały dwa odrębne systemy decyzji 
administracyjnych uprawniających posiadacza nieruchomości do dokonywania cięć  
w drzewostanie. 

Pierwszy oparty był na przepisach ustawy o ochronie przyrody, która regulowała 
usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części niewpisanej do 
rejestru zabytków. 

Drugi opierał się na komplementarnych przepisach zawartych w ustawie o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami, która obejmowała unormowania dotyczące 
usuwania drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru 
zabytków. 

Od tej pory systemy zostaną połączone – usuwanie drzew lub krzewów z terenu 
nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków będzie podlegać 
przepisom ustawy o ochronie przyrody. 
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