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Jak ocenić, czy pracownik pracuje na wysokości? 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003, nr 
169, poz. 1650, ze zm.) określa, jakie czynności są zaliczane do  prac na wysokości 
oraz które należy zakwalifikować jako szczególnie niebezpieczne.  

Pracą na wysokości jest każda praca, podczas wykonywania której stopy pracownika 
znajdują się co najmniej 1 m od ostatecznego poziomu, na który może on upaść. Od 
przywołanego zapisu jest wyjątek - § 105 ust. 2 pkt. 1 ww. rozporządzania. Stanowi 
on, że do pracy na wysokości nie zalicza się prac wykonywanych np. na podnośniku, 
który jest osłonięty do wysokości co najmniej 1,5 ścianami lub ścianami z oknami 
oszklonymi i wyposażony jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące 
pracownika przed upadkiem. 

Kolejny przepis rozporządzenia – § 105 ust. 2. pkt. 2 również budzi pewne 
wątpliwości. Czy praca świadczona przy krawędzi wysokiego obiektu zabezpieczonego 
ażurowymi barierkami jest dostateczną ochroną czy też nie? Z braku szczegółowych 
przepisów określających skuteczność tego typu konstrukcji ochronnych, należy 
odnieść się do dokumentacji oceny ryzyka zawodowego. 

Przepisy  określają  jednoznacznie, że w czasie wykonywania szeregu prostych prac  
z nieosłoniętych płaszczyzn, podestów, drabin przystawnych i rozstawnych, podczas 
pokonywania pionowych dróg komunikacyjnych (drabiny i klamry) po przekroczeniu 
wysokości 2 m od poziomu, na który może upaść pracownik, wymagane jest 
bezwzględne zabezpieczenie pracowników odpowiednimi do rodzaju pracy środkami 
chroniącymi przed upadkiem z wysokości.  
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Rejestr wypadków przy pracy i chorób zawodowych a przepisy 

RODO 

Zarówno rejestr wypadków przy pracy jak i rejestr chorób zawodowych zawierają 
dane osobowe oraz wrażliwe (np. informacje o stanie zdrowia). Jak należy je 
archiwizować i w jaki sposób ewentualnie usuwać z rejestru? 

Dane zawarte we wspomnianych rejestrach podlegają ogólnemu rozporządzeniu  
o ochronie danych – RODO, czyli przepisom rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

W związku z powyższym rejestr wypadków przy pracy traktujemy jako dokumentację 
powypadkową i należy ją przechowywać przez 10 lat. 

Zgodnie z polskimi przepisami prawa pracy, dokumentację dotyczącą chorób 
zawodowych należy  przechowywać jedynie w przypadku podmiotów należących do 
sfery budżetowej przez okres 10 lat (na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych; Dz.U. poz. 67). 

W przypadku podmiotów nienależących do sfery budżetowej, polskie przepisy prawa 
pracy nie określają przez jaki okres należy przechowywać rejestr chorób zawodowych, 
ani od jakiej daty należy ten okres liczyć. 
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Nowelizacja ustawy o odpadach ma zapobiec pożarom 

Przyczyny ostatnich pożarów, do których doszło na terenie kraju w miejscach 
składowania i magazynowania odpadów, są jeszcze badane. Można jednak 
przypuszczać, że na nielegalnych składowiskach było to celowe podpalenie. Rząd 
przygotował propozycje zmian legislacyjnych, które mają przeciwdziałać takim 
sytuacjom w przyszłości. 

Najważniejsze założenia projektu: 

 Wprowadzenie gwarancji finansowych dla podmiotów, które zbierają, magazynują  
i przetwarzają odpady (ok. 15 000 podmiotów) aż do zakończenia działalności  
w zakresie gospodarowania odpadami. 

 Obowiązek prowadzenia wideo monitoringu obiektu. 
 Szczegółowe wymagania dla gromadzonych odpadów. 
 Skrócenie dopuszczalnego okresu magazynowania odpadów z 3 lat do 1 roku. 
 Rozszerzenie przesłanek dla odmowy udzielenia zezwolenia na gospodarowanie 

odpadami, dla osób fizycznych i prawnych.  
 Wymóg posiadania tytułu prawnego do nieruchomości w formie aktu własności. 
 Nowe kryteria wymierzania kar administracyjnych za niezgodne z prawem zbieranie, 

magazynowanie i przetwarzanie odpadów. 
 Zwiększenie kary dla „recydywistów”, tj. podmiotów, u których wielokrotnie 

wybuchały pożary. 
 Całkowity zakaz przywozu odpadów do unieszkodliwienia, a także przywozu do 

Polski odpadów komunalnych oraz powstających z przetwarzania odpadów 
komunalnych. 
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Jak sobie radzić z agresją w pracy? 

W życiu a także w pracy, ze względu na różne charaktery współpracowników, 
prawie codziennie możemy się spotkać z przejawami agresji słownej. Stajemy się 
albo jej odbiorcą, albo bardzo często pod wpływem impulsu, chwili także nadawcą.  

W pracy jako odbiorcy doświadczamy różnych stopni agresji słownej: od zwykłych 
przycinków, kąśliwych uwag po ordynarne chamstwo, narażeni jesteśmy na kontakt  
z „tyranami”. Nadawcami mogą być szefowie, współpracownicy czy klienci. 

Przyczyny agresji są różne, m.in.: 

 niesprawiedliwość – gdy np. odczuwamy, że jesteśmy nierówno traktowani; 
 frustracja – gdy nie jesteśmy w stanie wykonać zadania; 
 obraza – gdy czujemy się atakowani, obrażani lub gdy ktoś sprawia nam 

przykrość; 
 utrata kontroli – gdy uważamy, że straciliśmy kontrolę nad sobą lub nad daną 

sytuacją. 

Podstawowe zasady reagowania na agresję słowną, to: 

1. Nigdy nie wchodź w rolę ofiary. 
2. Bądź konsekwentny.  
3. Użyj zdań proasertywnych: "Mam prawo do dbania o swoją godność”; 

"Mam prawo do obrony przed agresją”; "Mam  prawo do 
przeciwstawienia się chamstwu i brutalności”. 
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Jak przetrwać upały na budowie? Obowiązki pracodawcy 

Roboty budowlane są zaliczane do prac szczególnie niebezpiecznych. Czynnikiem 
potęgującym wzrost zagrożenia jest prowadzenie tych prac w ekstremalnych 
temperaturach. Na pracodawcy ciąży obowiązek zminimalizowania/ograniczenia 
skutków ich oddziaływania.  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych 
posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279) określa obowiązki pracodawcy, który to 
powinien zapewnić pracownikom napoje m.in.: na stanowiskach pracy, na których 
temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28oC . 

W takich warunkach kierujący zakładem pracy ma obowiązek dostarczania 
pracownikom wody zdatnej do picia. 

Niezależnie od zagwarantowania pracownikom wody zdatnej do picia (bez 
konieczności jej gotowania), pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom 
odpowiednie napoje. 

Są to:  napoje zimne, wzbogacone o odpowiednie sole mineralne i witaminy. Powinny 
one być wydawane pracownikom w liczbie zaspokajającej ich potrzeby w ciągu całej 
zmiany roboczej. 

Niewywiązanie się z tego obowiązku może skutkować odpowiedzialnością za 
wykroczenie przewidziane w art. 283 § 1 K.p., zagrożone karą grzywny do 30 000 
złotych. 
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Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego 

Każdy właściciel, zarządca lub użytkownik obiektów użyteczności publicznej, 
zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, jest 
obowiązany zapewnić i wdrożyć instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Co taka 
instrukcja powinna zawierać? 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  
i terenów (Dz.U.2010.109.719) w § 6 określa jakie elementy powinna uwzględniać 
instrukcja. Są to: 

 warunki ochrony przeciwpożarowej; 
 określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice; 
 sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia; 
 sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, 

jeżeli takie prace są przewidywane; 
 uwarunkowania i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich 

sprawdzania; 
 procedury zapoznania użytkowników obiektu i pracowników z przepisami 

przeciwpożarowymi oraz treścią instrukcji; 
 zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących 

ich stałymi użytkownikami; 
 plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego,  

z uwzględnieniem parametrów graficznych; 
 wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję. 
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IV Mistrzostwa Kadry BHP dobiegły końca 

Blisko 800 osób przystąpiło do konkursu wiedzy o bhp. Większość, czyli 60% 
uczestników stanowili mężczyźni, jednak tytuł tegorocznego Mistrza Kadry BHP 
zdobyła Paulina Sołtys, studentka SWPS. Kolejne miejsca na podium zajęli Wioleta 
Witosz z firmy IBSS Biomed oraz Wojciech Kowalczyk z firmy Ka-gra. 

W konkursie, organizowanym przez Koalicję Bezpieczni w Pracy, udział wzięli 
managerowie, praktycy, specjaliści z różnych firm i branż, a także przedstawiciele 
środowiska akademickiego oraz studenci. 

– Poziom wiedzy uczestników oceniam jako wysoki, niemniej w teście w drugim 
etapie, z uwagi na punkty ujemne za nieprawidłową odpowiedź, jedynie cztery osoby 
zdobyły powyżej 10 punktów. O ostatecznym wyniku zadecydowały odpowiedzi na 
pytania otwarte, które sprawdzały podejście do zagadnień bhp w praktyce – mówi 
Marek Maszewski, dyrektor działu nadzoru SEKA S.A., przewodniczący komisji 
konkursowej Mistrzostw Kadry BHP. 

Mistrzostwa Kadry BHP składały się z dwóch etapów. Pięćdziesiąt osób, które uzyskały 
najwyższą liczbę punktów w pierwszym teście wiedzy złożonym z 30 pytań 
jednokrotnego wyboru, musiało zmierzyć się także z kolejnym testem, składającym 
się zarówno z pytań zamkniętych, jak i otwartych. 

Największą trudność sprawiło uczestnikom udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 
pytanie o temperaturę powietrza, przy której to pracodawca jest zobowiązany 
zapewnić pracownikom napoje. Prawie połowa odpowiadających wskazała 
nieprawidłową odpowiedź (sic!). 
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Ile powinny trwać szkolenia bhp wstępne i okresowe? 

Przeszkolenie pracownika z przepisów zasad  bezpieczeństwa i higieny pracy to 
jedno z obowiązków pracodawcy określone w Kodeksie pracy. Zgodnie z prawem, 
nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on 
dostatecznej znajomości m.in. przepisów bhp. 

Szkolenie wstępne bhp powinien odbyć nowo zatrudniony pracownik przed 
podjęciem pracy. Obejmuje ono instruktaż ogólny (min. 3 godziny lekcyjne) oraz 
instruktaż stanowiskowy (dla pracowników administracyjno-biurowych min. 2 
godziny, dla pozostałych pracowników min. 8 godzin).  

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy z zakresu bhp 
oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-
organizacyjnymi w tym zakresie. Czas trwania tego szkolenia wynosi: 

 dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami oraz 
pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów 
maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów 
produkcji – min. 16 godzin lekcyjnych; 

 dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, a także 
pracowników administracyjno-biurowych i innych, których charakter pracy 
wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub 
niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy – min. 8 godzin lekcyjnych; 

 dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób 
wykonujących zadania tej służby – min. 32 godziny (w tym 4 ćwiczenia). 
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Umowa najmu a aspekty środowiskowe 

Przedsiębiorca wynajmujący lokal już podczas podpisania umowy najmu powinien 
zwrócić  uwagę na to, kto będzie korzystał z budynku oraz terenu zewnętrznego: 
najemca, kilku najemców czy również wynajmujący. Ma to istotne znaczenie  
w określeniu obowiązków środowiskowych każdej ze stron.  

Na podstawie art. 138 p.o.ś. obowiązek właściwej eksploatacji instalacji oraz 
urządzenia (w tym ponoszenie opłat za korzystanie ze środowiska) spoczywa na ich 
właścicielu, o ile nie przekazał on prawa do eksploatacji instalacji (urządzenia) na 
podstawie tytułu prawnego innemu podmiotowi. Natomiast zgodnie z art. 275 p.o.ś. 
do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar 
pieniężnych są obowiązane podmioty korzystające ze środowiska. 

Tworząc umowę najmu należy ustalić kilka istotnych kwestii, m.in.: 

 odprowadzanie wody opadowej i roztopowej, 
 dostawę wody i odprowadzanie ścieków bytowych oraz zagospodarowanie 

ścieków przemysłowych, 
 wytwarzanie odpadów (w związku z prowadzoną działalnością zawodową),  

w tym odpadów komunalnych i powstających z utrzymania terenu zieleni, 
 ogrzewanie budynku, 
 korzystanie z energii elektrycznej oraz z zamontowanych urządzeń 

klimatyzacyjnych, 
 obowiązki dotyczące technicznego utrzymania: studni, separatorów 

podczyszczających ścieki czy zbiorników bezodpływowych, gromadzących 
nieczystości. 
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Poczucie bezpieczeństwa w miejscu pracy – raport CWS-boco 

Opublikowany przez CWS-boco  raport na temat BHP potwierdza, że europejscy 
pracownicy często idą na kompromisy w zakresie swojego bezpieczeństwa.   

W imieniu grupy CWS-boco w Niemczech, Szwajcarii, Belgii i Polsce zespół net-
request przeprowadził w lipcu 2017 roku badanie online na temat bezpieczeństwa  
i higieny pracy. W badaniu wzięło udział łącznie 1000 pracowników w wieku od 20 do 
60 lat. 400 respondentów pochodziło z Niemiec i po 200 z Polski, Szwajcarii i Belgii. 
Wszyscy uczestnicy badania zatrudnieni byli w firmach, w których bezpieczeństwo  
i higiena pracy odgrywają istotną rolę. Wyniki ukazały, że: 

 91% badanych czuje się w pracy bezpiecznie. 
 85% uważa, że jest odpowiednio poinformowana o obowiązujących przepisach 

bezpieczeństwa. 
 43% ankietowanych stwierdza, że w przeszłości ich szef wydał im polecenie 

wykonania niebezpiecznego zadania. 
 40% przyznaje, że zdarza im się nie nosić elementów swojej odzieży ochronnej 

i środków ochrony indywidualnej, takich jak rękawice, okulary czy kaski. 

Raport wykazuje także istotny związek pomiędzy wiekiem respondentów, a ich 
stosunkiem do kwestii przestrzegania procedur bezpieczeństwa. Im ankietowany 
jest młodszy, tym częściej zdarza mu się nie zakładać wszystkich elementów swojego 
wyposażenia ochronnego. Połowa respondentów w przedziale wiekowym od 20 do 
29 lat regularnie nie nosi przyznanego im kompletu środków ochrony indywidualnej. 
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