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Kto może opracowywać instrukcję bezpieczeństwa ppoż.? 

Zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego zawarte są w Ustawie z dnia 24 
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Zgodnie z art. 4 pkt. 2, 2a, 2b ustawy 
czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje. 

Powołując się na ww. ustawę instrukcję bezpieczeństwa ppoż. mogą opracowywać 
osoby, które: 

 posiadają tytuł inżyniera bezpieczeństwa pożarowego lub tytuł zawodowy 
inżyniera pożarnictwa, 

 posiadają tytuł specjalisty ochrony ppoż. i posiadają wyższe wykształcenie, 
 uzyskały uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inż. pożarnictwa 
 posiadają tytuł zawodowy technika pożarnictwa, 
 posiadają tytuł inspektora ochrony ppoż. i posiadają co najmniej wykształcenie 

średnie, 
 uzyskały uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu tech. pożarnictwa. 

Ponadto osoby te są uprawnione do aktualizowania instrukcji bezpieczeństwa 
pożarowego. 
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„Bezpieczeństwo jest tym, w co warto inwestować” 

Jak wynika z badania „Bezpieczeństwo pracy w Polsce” przeprowadzonego 
dla Koalicji Bezpieczni w Pracy – w co trzecim małym i średnim przedsiębiorstwie 
w ciągu ostatnich dwóch lat doszło do wypadku przy pracy, a tylko 35 proc. zostało 
zgłoszonych do Państwowej Inspekcji Pracy. 

Marek Maszewski, dyrektor działu nadzoru w firmie SEKA S.A., ekspert Koalicji 
Bezpieczni w Pracy w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes podkreśla, że 
tak mała liczba zgłoszeń jest wynikiem tego, iż do PIP  trafiają wyłącznie wypadki 
kwalifikowane jako ciężkie i śmiertelne, a międzynarodowe badania pokazują, że na 
jeden ciężki lub śmiertelny wypadek przypada dziesięć razy więcej wypadków 
o innych skutkach.  

Zgodnie z prawem to pracodawca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w  firmie. W firmie zatrudniającej do stu pracowników 
pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań BHP pracownikowi zatrudnionemu 
także do innych zadań, a w określonych przypadkach może to robić samodzielnie. 

– Staramy się docierać z informacjami do pracodawców na temat tego, jak ważne są 
szkolenia dla pracowników, pokazywać pracownikom dobre i bezpieczne rozwiązania, 
doradzać zmianę technologii pracy na mniej niebezpieczną. Przede wszystkim chcemy 
pokazywać ludziom, że bezpieczeństwo jest tym, w co warto inwestować, bo to 
oszczędność na kosztach związanych z wypadkami – przekonuje dyrektor działu 
nadzoru SEKA S.A. 
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BHP on-line 

W najnowszym magazynie SEKA ukazał się obszerny wywiad z Karoliną Zalwert – 
Dyrektorem Działu Szkolenia SEKA S.A.  na temat szkoleń on-line z zakresu bhp.  

Szkolenia bhp są obligatoryjne, dlatego ich tematyka oraz warunki są uregulowane 
polskimi przepisami i rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy. Zazwyczaj są to 
szkolenia stacjonarne, co niejednokrotnie przysparza pracodawcom dodatkowych 
problemów głównie z wygospodarowaniem czasu. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom pracodawców SEKA S.A. udostępniła szkolenia bhp w wersji 
elektronicznej. 

Zawartość merytoryczna tego typu szkoleń jest zgodna z polskimi przepisami  
i rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z dnia 18 sierpnia 2004 
r.), zawiera też wszystkie tematy z ramowego programu szkoleń BHP. 

– Oferujemy pełną obsługę szkoleń e-learningowych BHP i PPOŻ. – mówi Karolina 
Zalwert dyrektor działu szkoleń. – Niezależnie od wielkości zlecenia realizowana jest 
taka sama jakość i zakres usługi – począwszy od udostępnienia konta w serwisie 
szkoleniowym na platformie e-learningowej, zapisanie uczestnika na e-szkolenie, 
asystę techniczną dla użytkownika końcowego, po wydanie zaświadczenia  
i wygenerowanie pełnego raportu dotyczącego zaliczenia e-szkolenia – dodaje. 
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Rozporządzenie BHP przy użytkowaniu wózków jezdniowych  
z napędem silnikowym 

9 stycznia br. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało ogłoszone 
rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem 
silnikowym Dz.U.2018.47 zastępujące rozporządzenie Dz.U.2002.70.650. 

Opublikowane w rozporządzeniu zmiany dotyczą: 

 Wprowadzenia pojęcia organizatora prac. Zgodnie z §2 organizatorem prac jest 
pracodawca lub przedsiębiorca niebędący pracodawcą organizujący pracę 
wykonywaną przez osobę fizyczną na innej podstawie niż stosunek pracy albo 
prowadzącą na własny rachunek działalność gospodarczą powierzający obsługę 
wózka operatorowi.  

 Wymogów kwalifikacyjnych – od 10.08., przy uwzględnieniu okresów przejściowych 
podanych w §18, obsługa wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem 
podnoszenia będzie możliwa po uzyskaniu zaświadczenia kwalifikacyjnego z UDT. 

 Wprowadzenia obowiązku pisemnego polecenia. Prace wykonywane przy użyciu 
wózka jezdniowego operator wózka wykonuje na podstawie pisemnego polecenia 
otrzymanego od organizatora pracy. 

 Wprowadzenia obowiązku opracowania przez organizatora prac instrukcji 
bezpieczeństwa prac transportowych. 

Pozostałe wymagania nie ulegają zmianom. 
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Mobilne Centrum BHP 

Z raportu „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce” przeprowadzonego przez Koalicję 
Bezpieczni w Pracy wynika, że w średnich przedsiębiorstwach częściej niż w małych 
używane są środki ochrony indywidualnej. 21 proc. małych firm (trzy razy więcej niż 
średnich) deklaruje, że nie używa żadnych środków ochrony indywidualnej, 
ponieważ nie ma takiej potrzeby. 

Mobilne Centrum BHP to sklep wyposażony w środki ochrony indywidualnej, które są 
niezbędne do pracy na każdej budowie. W punkcie mobilnej sprzedaży Krystian 
można znaleźć specjalistyczną odzież i obuwie ochronne przeznaczone dla 
pracowników branży budowlanej, hełmy, okulary i gogle, rękawice czy sprzęt do pracy 
na wysokości. 

– Dystrybuujemy wyłącznie produkty spełniające aktualne normy bezpieczeństwa, 
rekomendowane przez służby BHP firm działających w Porozumieniu dla 
Budownictwa– mówi Elżbieta Rogowska, dyrektor sprzedaży PW Krystian. – Głównym 
celem jaki stawiamy przed naszym mobilnym punktem jest podniesienie standardów 
bezpieczeństwa na największych inwestycjach budowlanym zlokalizowanych  
w Warszawie i okolicach.– dodaje. 
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Praca zdalna a obowiązki pracodawcy w zakresie bhp 

Telepraca, home office czy praca zdalna to praca wykonywana poza zakładem 
pracy. W związku z tym powstają pewne wątpliwości co do obowiązków 
pracodawcy z zakresu bhp względem pracownika świadczącego pracę w tej formie.  

Zgodnie z art. 207 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2016, poz. 
1666, ze zm.) pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny 
pracy pracownika świadczącego pracę na rzecz pracodawcy w zakładzie pracy, czyli w 
miejscu jej wykonywania. Natomiast jeśli praca jest wykonywana regularnie poza 
zakładem pracy, to Kodeks pracy  w  rozdziale II b „Zatrudnianie pracowników w 
formie telepracy” określa możliwości wykonywania obowiązków pracowniczych poza 
terenem firmy. 

Art. 6717: „jeżeli praca jest wykonywana w domu telepracownika, pracodawca 
realizuje wobec niego, w zakresie wynikającym z rodzaju i warunków wykonywanej 
pracy, obowiązki określone w dziale dziesiątym, z wyłączeniem: 

 obowiązku dbałości o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy, […] 
 obowiązku zapewnienia odpowiednich urządzeń higieniczno-sanitarnych.” 

Praca zdalna czy z ang. home office to rodzaj pracy, który nie jest określony w 
powszechnie obowiązującym prawie. Rekomenduję, by pracodawca, wyrażając zgodę 
na wykonywania zadań pracowniczych na podstawie wniosku pracownika, pozyskiwał 
jego oświadczenie, że ten będzie wykonywał ją w sposób bezpieczny, minimalizujący 
utratę zdrowia (życia) w warunkach adekwatnych do realizowanego zadania. 
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Zmiany w przepisach bhp zmniejszą bezpieczeństwo pracowników? 

Przygotowany przez resort rozwoju pakiet ułatwień dla przedsiębiorców wiele 
zmieni w zakresie szkoleń bhp, m.in.: nie będą one obowiązkowe dla pracowników 
administracyjno-biurowych w zakładach o najmniejszym ryzyku i to pracodawca 
będzie mógł pełnić zadania służby BHP, jeśli zatrudnia do 50 pracowników. 

Marek Maszewski, dyrektor działu nadzoru w firmie SEKA S.A., ekspert Koalicji 
Bezpieczni w Pracy, w rozmowie z agencją Newseria Biznes ocenia, że zmiany 
dotyczące szkoleń bhp, które będzie mógł przeprowadzić pracodawca są ryzykowne, 
ponieważ takie rozwiązanie może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo 
pracowników. 

– Pracodawcy mają już obecnie dużo innych zadań z obszaru prowadzenia 
działalności, ale nierzadko też niewystarczającą wiedzę i możliwości czasowe, żeby 
śledzić zmiany w przepisach prawnych. Tę tematykę reguluje już blisko tysiąc 
przepisów, stąd dość często pojawiające się zmiany mogą umknąć pracodawcy. 
Zmiany technologiczne w zakresie zapobiegania wypadkom czy stosowane środki 
ochrony zbiorowej i indywidualnej wymagają fachowej wiedzy – twierdzi Marek 
Maszewski. 

Projekt ministerstwa zakłada także, że okresowe szkolenia bhp nie będą 
obowiązkowe dla pracowników administracyjno-biurowych zatrudnionych  
u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy zawodowej o nie wyższej niż trzeciej 
kategorii ryzyka. 
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Jednolite badania jakości powietrza 

4 stycznia 2018 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie 
ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska, 
która zakłada, że badania mają być jednolite dla całego kraju oraz bardziej 
miarodajne.  

Ustawa, zmieniając przepisy ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony 
Środowiska, rozszerza i doprecyzowuje zakres zadań krajowego laboratorium 
referencyjnego i wzorcującego. Zadania będą polegały na: 

 organizowaniu i wykonywaniu porównań międzylaboratoryjnych i badań biegłości; 
 dokonywaniu przeglądów systemów zapewnienia i kontroli jakości  

w instytucjach obsługujących sieci pomiarowe i poszczególne punkty pomiarowe co 
najmniej raz na pięć lat; 

 koordynacji właściwego stosowania metodyk referencyjnych i wykazywania 
równoważności metodyk niereferencyjnych; 

 wdrażaniu nowych metod badawczych; 
 uczestniczeniu, przynajmniej raz na trzy lata, w programach zapewnienia jakości 

organizowanych przez Komisję Europejską. 

Rozszerzenie i doprecyzowanie zakresu zadań krajowego laboratorium 
referencyjnego i wzorcującego pozwoli na zapewnienie odpowiedniej jakości badań 
powietrza atmosferycznego oraz na przekazanie rzetelnej informacji o aktualnym 
stanie jakości powietrza na obszarze Polski. 
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Oświetlenie na placu budowy 

Wytyczne w zakresie oświetlenia placu budowy zawiera Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych, którego przepisy dość szczegółowo regulują to 
zagadnienie. 

Podstawowe zalecenia dotyczące oświetlenia placu budowy zawarte  
w Rozporządzeniu, w nowym brzmieniu poniżej: 

1. § 17 – oznakowanie i oświetlenie przejść i stref niebezpiecznych; 
2. § 19 doprecyzowuje stosowanie bramek  przed skrzyżowaniem dróg  

z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w warunkach ograniczonej 
widoczności; 

3. Wymóg stosowania na stanowiskach pracy, w pomieszczeniach i na drogach 
komunikacyjnych, w miarę możliwości, oświetlania światłem dziennym. 
Natomiast skrzydła otwieranych części okien nie mogą stanowić zagrożenia dla 
pracowników. 

4. Jeżeli światło naturalne jest niewystarczające do wykonywania robót oraz  
w porze nocnej, należy stosować oświetlenie sztuczne.  

Punkty świetlne winny być rozmieszczone w sposób zapewniający odczytanie tablic  
i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy. 
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Baza danych o produktach i opakowaniach została uruchomiona 

24 stycznia 2018 r. pod adresem www.bdo.mos.gov.pl uruchomiono Bazę danych  
o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Wpisy do BDO 
muszą dostarczać przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek produkty, produkty 
w opakowaniach lub zajmują się gospodarką odpadami. 
 
Obecnie na stronie www. są dostępne wnioski do pobrania o: wpis do rejestru, 
aktualizację wpisu oraz wykreślenie z rejestru. Uzupełniony wniosek należy złożyć do 
właściwego Urzędu Marszałkowskiego.  
Podmioty zobowiązane do złożenia wniosku o wpis do rejestru wymienione są w art. 
50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
 
Wpisowi do rejestru nie podlega: 
 

 osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami 
wykorzystująca odpady na potrzeby własne; 

 podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne 
osady ściekowe w celach, zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na 
przetwarzanie odpadów; 

 podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie 
gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady  
w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych; 

 transportujący wytworzone przez siebie odpady. 
Przedsiębiorcy mają 6 miesięcy na złożenie wniosków do urzędów. 
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