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MEN zmienia rozporządzenie ws. BHP w szkole 

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do konsultacji społecznych  
i uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Szkoły będą miały 
czas na przygotowanie się do zmian do  1 marca 2019 roku. 

Najważniejsze zmiany w rozporządzeniu: 

 Minimalny czas trwania przerw powinien wynosić co najmniej 10 minut, 
przerwy muszą być dostosowane do potrzeb uczniów. 

 Obowiązek rejestrowania wyjść grupowych, które nie są wycieczkami. Wzór 
rejestru został określony w załączniku nr 1 do projektu rozporządzenia.  
W rejestrze będą wpisywane m.in.: cel wyjścia, miejsca zbiórek, a także osoby 
odpowiedzialne za opiekę nad uczniami. Wpisy w rejestrze wyjścia grupowego 
będą wymagały akceptacji dyrektora szkoły. 

 Zajęcia wymagające intensywnego wysiłku umysłowego mogą się odbywać nie 
później niż na szóstej godzinie zajęć w danym dniu. 

 Dyrektorzy szkół będą musieli zapewnić uczniom miejsca na pozostawienie 
podręczników i przyborów szkolnych. 

 W przypadku zawieszenia zajęć będzie obowiązek poinformowania o tym 
kuratora oświaty. 

 Rozszerzy się grupa osób, które powinny odbyć szkolenie z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy. 
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Odzież ochronna i robocza podczas upałów 

Pracodawca na podstawie art. 237(6) Kodeksu pracy jest zobowiązany dostarczyć 
pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej, chroniące przed 
działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących  
w środowisku pracy. Upały nie zwalniają pracodawcy z tego obowiązku. 

W przypadku odzieży ochronnej przede wszystkim należy pamiętać o jej 
przeznaczeniu, tj. ochronie pracowników, a dopiero na drugim miejscu stawiać 
komfort związany z jej stosowaniem. Nie oznacza to jednak, że wygoda pracowników 
może być całkowicie lekceważona. Jeżeli jest to możliwe pracodawca powinien 
wprowadzić udogodnienia w postaci zakupu koszulek, spodni, czy czapek i czepków 
wykonanych z naturalnych materiałów, a także wyposażenia obuwia w stosowną 
perforację i wkładki termiczne. 

Odzież ochronna jest środkiem ochrony indywidualnej i ma na celu zabezpieczenie 
pracownika przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych występujących  
w środowisku pracy. 

Odzież robocza ma za zadanie zabezpieczenie lub nawet zastąpienie własnej odzieży 
pracownika. Stosuje się ją w warunkach, gdy odzież własna pracownika może ulec 
zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu albo wykorzystywanie odzieży roboczej 
podyktowane jest względami technologicznymi czy sanitarnymi. 
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Koniec rejestracji do BDO 

24 lipca upłynął termin rejestracji w Bazie Danych o Odpadach. Okres przejściowy, 
który właśnie dobiegł końca, dla podmiotów niezarejestrowanych, zgodnie  
z nowymi przepisami, oznacza utratę praw do prowadzenia legalnej działalności. 

Baza danych o odpadach służy kontrolowaniu podmiotów wprowadzających na rynek 
produkty, produkty w opakowaniach i tych działających na rynku odpadowym. Wpis 
do rejestru jest obowiązkowy od stycznia tego roku. Tymczasem w rejestrze znajduje 
się aktualnie 41 tys. podmiotów, czyli nieco mniej niż 20 procent wszystkich firm 
zobligowanych do rejestracji. 

– Dotychczas marszałkowie województw zarejestrowali ok. 40,9 tys. podmiotów (z 
czego 12,7 tys. z urzędu), które zobowiązane były do uzyskania takiego wpisu. 
Dodatkowo 52,8 tys. wniosków zostało wprowadzonych już do systemu w celu ich 
weryfikacji i ostatecznej akceptacji. Kolejne oczekują jeszcze na wprowadzenie – 
podaje Ministerstwo Środowiska Dziennikowi Gazecie Prawnej. 

Aleksander Brzózka rzecznik prasowy ministerstwa  powiedział Dziennikowi Gazecie 
Prawnej, że firmy nieujęte w BDO nie będą mogły legalnie prowadzić działalności 
gospodarczej. Nie oznacza to jednak, że te podmioty nie mogą składać wniosków 
pomimo upływu terminu. 

Urzędy marszałkowskie cały czas czekają na wnioski przedsiębiorców. Wskazują 
jednocześnie, że czasochłonna biurokracja to wynik ułomnych narzędzi 
informatycznych dostarczonych przez resort środowiska. 
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Bezpieczne place zabaw oraz wesołe miasteczka 

Place zabaw oraz "wesołe miasteczka" to miejsca przeznaczone przede wszystkim 
dla najmłodszych. Zarówno jedno jak i drugie powinno spełniać szereg wymagań 
technicznych zawartych rozporządzeniach i normach oraz mieć ważne 
zaświadczenie o odbytej okresowej kontroli przez inspektorów UDT.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa 
lokalizację tego typu miejsc, natomiast względy sanitarne, określone przez Głównego 
Inspektora Sanitarnego, wymagają ogrodzenia całego placu zabaw czy terenu 
zajmowanego przez "wesołe miasteczka". 

Wszystkie urządzenia znajdujące się w tego typu miejscach wymagają 
specjalistycznego nadzoru. Rodzaje kontroli określone są w normie. 

Place zabaw, jako obiekty małej architektury, podlegają ustawie Prawo budowlane  
i wymagają systematycznej kontroli co pięć lat przez osobę z uprawnieniami 
budowlanymi. 

"Wesołe miasteczka" to przede wszystkim karuzele. Urządzenia te są wymienione  
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów 
urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Zgodnie z ustawą  
o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz.U. nr 122, poz.1321) mogą być 
użytkowane jedynie na podstawie decyzji zezwalającej na ich eksploatację, wydanej 
przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego. 
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Bezpieczna praca w pozycji stojącej 

Pracę świadczoną w pozycji stojącej można zaliczyć do czynników uciążliwych, które 
powodują dolegliwości zdrowotne, m.in. ze strony układu mięśniowo-
szkieletowego (bóle krzyża, stóp). Pracodawca jest obowiązany stosować środki 
zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną 
pracą, 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 
ze zm.) określa zasady dotyczące sposobu organizacji stanowisk pracy. Zgodnie z § 45 
ust. 1 stanowisko pracy powinno być urządzone stosownie do rodzaju 
wykonywanych na nim czynności i psychofizycznych właściwości pracownika. 

Przy wykonywaniu pracy w pozycji stojącej lub wymagającej chodzenia pracodawca 
powinien zapewnić pracownikom możliwość odpoczynku w pobliżu miejsca pracy  
w pozycji siedzącej. Co istotne, jadalnia czy stołówka nie mogą zaliczać się do miejsc 
odpoczynku, ponieważ są to pomieszczenia higieniczno-sanitarne. 

Przepisy bhp w swoich normach nie określają liczby godzin, jakie pracownicy mogą 
przepracować w takiej pozycji. To pracodawca, uwzględniając proces pracy 
występujący w miejscu wykonywania obowiązków, podejmuje decyzję co do czasu 
wykonywania pracy w określonej pozycji. Organizując pracę powinien pamiętać  
o przepisach i zasadach bhp. 
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Pożary odpadów skaziły glebę groźnymi substancjami 

W próbkach gleby pobranej przez Greenpeace na pogorzeliskach po miejscach 
magazynowania odpadów w Zgierzu i Trzebini wykryto wysokie stężenia 
niebezpiecznych substancji, m.in arsenu, ołowiu i kadmu. 

Od początku roku doszło do ponad 80 pożarów w miejscach magazynowania 
odpadów (potocznie nazywanych składowiskami lub wysypiskami). Często płonęły 
tworzywa sztuczne, opony i elektrośmieci. Greenpeace postanowiło walczyć  
z problemem pożarów i złożyło do Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi 
i Krakowie zawiadomienia o wystąpieniu szkody w środowisku. Zapowiedziało też 
skierowanie spraw do prokuratury. 

Prof. dr hab. inż. Adam Grochowalski z Instytutu Chemii i Technologii Nieorganicznej 
Politechniki Krakowskiej informuje, że substancje, które uwolniły się do środowiska 
podczas pożarów są bardzo niebezpieczne dla zdrowia. W badanych próbkach 
wykryto m.in. metale ciężkie, które mogą uszkadzać układ nerwowy, krwionośny  
i oddechowy, a także duże stężenia wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych, których toksyczność jest niezmiernie wysoka. 

Greenpeace zwróciło uwagę na to, że jednym z kluczowych elementów naprawy 
systemu jest wzmocnienie i zwiększenie finansowania inspekcji ochrony środowiska. 
W czerwcu organizacje pozarządowe, w tym Greenpeace i Towarzystwo na rzecz 
Ziemi, złożyły do Ministerstwa Środowiska uwagi do nowelizacji ustawy o odpadach. 
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Kary za nieprzestrzeganie przepisów bhp 

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy dla 
pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz na podstawie innych umów 
cywilnoprawnych. Za nieprzestrzeganie zasad bhp ponosi odpowiedzialność karną. 

Państwowa Inspekcja Pracy za nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy może 
nałożyć na pracodawcę, lub osobę działającą w jego imieniu, karę grzywny do 2 tys. 
zł. W przypadku, gdy podobne wykroczenie zostanie popełnione co najmniej 2-
krotnie i w ciągu 2 lat od dnia ostatniego ukarania pracodawca popełni kolejne takie 
wykroczenie, inspektor pracy w postępowaniu mandatowym może nałożyć na niego 
grzywnę w wysokości do 5 tys. zł. 

Nałożona kara, nawet w maksymalnej wysokości, czasami może okazać się niewystar-
czająca w stosunku do popełnionych naruszeń. Wówczas inspektor pracy występuje z 
wnioskiem o ukaranie do sądu, który z kolei może nałożyć na pracodawcę, lub osobę 
działającą w jego imieniu, grzywnę w wysokości od 1 tys. zł do 30 tys. zł. 

Grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 może zostać 
ukarany pracodawca, który złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika 
wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego. Dodatkowo informacja 
o ukaraniu za przestępstwo znajdzie się w Krajowym Rejestrze Skazanych. Sąd może 
również nałożyć na pracodawcę (osobę fizyczną) zakaz zajmowania stanowisk 
kierowniczych na okres od 1 do 10 lat. 
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Czy można przeprowadzić szkolenie wstępne bhp przed zawarciem 

umowy o pracę z pracownikiem? 

Nie można przeprowadzić szkolenia wstępnego ogólnego bhp ani szkolenia 
wstępnego stanowiskowego bhp przed zawarciem umowy z pracownikiem, a 
szkolenie nie może odbywać się w dni wolne od pracy ani poza godzinami pracy 
pracownika.  

Przepisy Kodeksu pracy stanowią, że pracownicy przed dopuszczeniem do pracy 
muszą odbyć wstępne szkolenie bhp, jednak nie może to nastąpić przed zawarciem 
umowy  o pracę, ponieważ zatrudniane osoby nie mają jeszcze statusu 
pracowniczego. 

Zgodnie z Art. 2373 §3 k.p. szkolenia bhp powinny odbywać się w czasie pracy i na 
koszt pracodawcy. Oznacza to, że czas poświęcony na szkolenia wliczany jest do czasu 
pracy pracownika, za który pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Jeżeli 
szkolenie nie może odbyć się w godzinach pracy pracownika, wówczas odbywanie 
tego szkolenia poza normalnymi godzinami pracy traktuje się jako pracę w godzinach 
nadliczbowych. A zatem pracownik za czas, w którym uczestniczył w szkoleniu bhp, 
zachowuje prawo do wynagrodzenia ze stosownym dodatkiem lub powinien mu 
zostać udzielony czas wolny od pracy na zasadach określonych w przepisach Kodeksu 
pracy. 

Szkolenia nie powinny też odbywać się w niedzielę, w dni wolne od pracy czy  poza 
godzinami pracy pracownika. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy np. niedziela jest dniem 
pracy pracownika (np. praca w ruchu ciągłym). Wówczas w tym dniu można 
skierować pracownika na szkolenie. 
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Senat przyjął normy jakościowe dla węgla 

27 lipca br. Senat bez poprawek przyjął ustawę o zmianie ustawy o systemie 
monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji 
Skarbowej przewidującą m.in. wprowadzenie norm jakościowych dla węgla i zakaz 
sprzedaży najgorszej jakości paliwa odbiorcom sektora komunalno-bytowego. 

Nowa ustawa wprowadza zakaz sprzedaży do sektora komunalno-bytowego 
najgorszej jakości paliw, czyli muły węglowe, flotokoncentraty, mieszanki zawierające 
mniej niż 85 proc. węgla kamiennego. 

W przypadku paliw stałych spalanych w gospodarstwach domowych oraz  
w instalacjach o mocy cieplnej poniżej 1 MW, czyli w kotłowniach przy budynkach 
mieszkalnych, szkołach, szpitalach zostaną zastosowane odpowiednie normy. Do 
ustawy wprowadzono też dwuletni okres przejściowy dla węgla brunatnego 
spalanego w indywidualnych kotłach grzewczych. 

Wprowadzone będą też świadectwa jakości paliw. Oznacza to, że kupujący muszą 
uzyskiwać rzetelne i wyczerpujące informacje o tym, co kupują. Zastosowane 
rozwiązania mają też wyeliminować proceder polewania węgla wodą - by zwiększyć 
jego masę. Kontrole na składach oraz przejściach granicznych będą przeprowadzane 
przez Inspekcję Handlową lub Urząd Skarbowo-Celny wyrywkowo na składach. 

Zgodnie z przyjętą ustawą ze składowisk węgla mają zniknąć odpady węglowe 
odpowiedzialne za powstawanie smogu. Przedsiębiorcom, którzy się do tego nie 
dostosują, grożą wysokie kary pieniężne, a nawet kara więzienia. 
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Szkolenia bhp przy pracach alpinistycznych 

Prace alpinistyczne zaliczane są do prac szczególnie niebezpiecznych. Wykonywane 
są na wysokości, z zabezpieczeniem linowym i w trudnodostępnych miejscach. 
Zatrudniając „alpinistów przemysłowych” pracodawca powinien bezwzględnie 
przestrzegać przepisów bhp. 

Nazwa prac alpinistycznych wzięła się od alpinistów, którzy atakują szczyt za pomocą 
lin, zapięć, haków i raków. W tym przypadku jednak sprzęt linowy nie jest wyłącznie 
środkiem asekuracji, umożliwia on dotarcie do miejsc trudnodostępnych. Prace te 
mogą być związane m.in. z czyszczeniem i malowaniem elewacji budynków  
i budowli, czyszczeniem lub zakładaniem różnych elementów konstrukcji stalowych, 
naprawą dachu, zakładaniem reklam na słupy reklamowe, myciem okien. 

Pracownicy, wykonujące prace alpinistyczne powinni przejść odpowiednie szkolenie  
z zakresu zasad i przepisów bhp oraz w ramach instruktażu stanowiskowego 
(szkolenie wstępne), szkolenie wysokościowe z technik alpinizmu przemysłowego 
czyli dostępu linowego jak i podstawowych technik dostępu budowlanego. Wynika to 
wprost z artykułu 237(3) § 1 k.p., który stanowi, iż nie wolno dopuścić pracownika do 
pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub 
potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 
bhp. 

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników wykonujących prace alpinistyczne powinno 
być powtarzane raz w roku. 
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