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Obowiązki pracodawcy w zakresie prac szczególnie niebezpiecznych 

Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych zawarty jest rozporządzeniu Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r., 
do prac szczególnie niebezpiecznych zalicza się przede wszystkim: roboty budowlane, 
rozbiórkowe i montażowe, prace na wysokości; prace w zbiornikach, kanałach, 
wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach 
zamkniętych; prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych. 

Pracodawca jest zobowiązany: 

 ustalić, a następnie aktualizować wykaz prac szczególnie niebezpiecznych – 
występujących w jego zakładzie pracy; 

 określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu tych prac; 

 zapewnić: bezpośredni nadzór wyznaczonych w tym celu osób; odpowiednie 
środki zabezpieczające; instruktaż pracowników; dostęp do miejsc 
wykonywania tych prac jedynie osobom upoważnionym i odpowiednio 
poinstruowanym; 

 umieścić jako załączniki do regulaminu pracy lub podać w innych przepisach 
wewnątrzzakładowych wykaz prac szczególnie niebezpiecznych, a także wykaz 
prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. 
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Terminy przeglądów okresowych instalacji elektrycznych niskiego 

napięcia 

Zgodnie z prawem budowlanym obiekt budowlany, a więc linie, stacje i instalacje 
elektroenergetyczne należy projektować i budować w sposób określony  
w przepisach, zapewniając m.in. bezpieczeństwo użytkowania. 

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez 
właściciela lub zarządcę kontroli okresowej: 

 raz w roku sprawdzeniu podlega stan techniczny elementów budynku, budowli 
i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące 
działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; 

 co najmniej raz na 5 lat sprawdzać należy stan techniczny i przydatność do 
użytkowania obiektu budowlanego. Badaniem należy wtedy objąć również 
instalację elektryczną i piorunochronną w zakresie stanu sprawności połączeń, 
osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji 
przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. 

Norma PN-HD 60364-6:2008 wymaga, aby częstotliwość okresowego sprawdzania 
instalacji była ustalana z uwzględnieniem rodzaju instalacji i wyposażenia, jej 
zastosowania i działania, jakości konserwacji oraz czynników zewnętrznych, na które 
jest narażona. Okresowa kontrola stanu ww. przedmiotów pod względem 
bezpieczeństwa ma się odbywać co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast 
kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń  co najmniej dwa razy w roku. 
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Segregujesz – płacisz mniej 

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Ministerstwo Środowiska proponuje „usztywnienie” wysokości opłat za odpady. 
Oznacza to, że za segregowane odpady zapłacimy czterokrotnie mniej niż za odpady 
mieszane.  

Najważniejszą kwestią w nowelizacji ustawy jest zachęcenie mieszkańców do 
segregacji odpadów. W tym celu resort proponuje zmniejszyć czterokrotnie stawkę za 
odpady, które są już posegregowane. 

– Oczywiście to gmina lub związek międzygminny będzie ustalała wysokość stawek, 
ale zasada ma być jedna: czterokrotnie niższa stawka dla tych, którzy segregują – 
mówi dla Portalu Komunalnego Aleksander Brzózka, rzecznik Ministerstwa 
Środowiska. 

Z analiz MŚ wynika, że w 2016 r. poziom recyklingu w Polsce wynosił 28 proc. 
Tymczasem do końca 2020 r. współczynnik będzie musiał wynieść 50 proc.,  
w następnych latach jeszcze więcej: do 2025 r. – 55 proc., do 2030 r. – 60 proc., do 
2035 r. – 65 proc. 

– Od ubiegłego roku mamy jednolity system segregowania odpadów. Według danych 
dostosowało się do niego około 60 proc. gmin w Polsce i odpowiednio się do niego 
stosuje, ale już np. Warszawa jest niechlubnym przykładem. Chcemy więc dać kolejne 
narzędzie samorządom, by były w stanie realizować swoje obowiązki – podsumowuje 
rzecznik Aleksander Brzózka. 
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Czy pracodawca podlega szkoleniom bhp? 

Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. 
Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane (art. 2373 § 21 K.p.). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 
z późn. zm.) reguluje zasady oraz zakres szkoleń dla pracodawców. 

Zgodnie z rozporządzeniem, szkolenie dla  osób będących pracodawcami  powinno 
być przeprowadzone przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność 
szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zaliczają się do nich: 

 placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego, ośrodki dokształcania  
i doskonalenia zawodowego, 

 szkoły ponadgimnazjalne, 
 jednostki badawczo-rozwojowe, szkoły wyższe lub inne placówki naukowe, 
 stowarzyszenia, których celem statutowym jest działalność związana  

z bezpieczeństwem i higieną pracy, 
 osoby prawną lub fizyczne prowadzące działalność oświatową na zasadach 

określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej. 

Jeżeli pracodawca wykonuje jednocześnie zadania służby bhp w swoim zakładzie 
pracy, powinien ukończyć specjalistyczne szkolenie, opracowane w oparciu o ramowy 
program określony w części III załącznika nr 1 do rozporządzenia. 

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


 
#30latSEKA  seka.pl 

 

Młodociany od 15 roku życia 

Od 1 września 2018 r. wszedł w życie zapis w Kodeksie pracy dotyczący zatrudnienia 
młodocianych. Zmiana dotyczy dolnej granicy wieku, która została obniżona z 16 lat 
na 15 lat.  

Zgodnie z definicją – młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat (od września 15 
lat), a nie przekroczyła 18. Kodeks pracy zabrania zatrudniania dzieci, czyli obecnie 
osób poniżej dolnej granicy wieku określonej w ustawie. Osoby w tym przedziale 
wiekowym mogą świadczyć pracę wyłącznie na rzecz podmiotów prowadzących 
działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową. 

W innych branżach, zgodnie z art. 191. można zatrudniać tylko tych młodocianych, 
którzy: 

 ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową, 
 przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie 

zagraża ich zdrowiu. 

Z kolei młodociany nieposiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony 
tylko w celu przygotowania zawodowego. 

Ponadto Kodeks pracy szczegółowo określa zasady zatrudniania młodocianych, m.in. 
wymiar urlopu, czasu pracy, czy wykaz prac wzbronionych. 
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Będą opłaty za butelki plastikowe 

Ministerstwo Środowiska pracuje nad nowelizacją ustawy o odpadach. Nowy zapis 
ma dotyczyć wprowadzenia opłat za opakowania z tworzyw sztucznych, szkła, 
kartonu. Prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań ma jednak 
wątpliwości. 

Wprowadzenie nowych opłat ma pomóc uzyskać w 2025 roku poziomy recyklingu 
określone przez Unię Europejską. 

- Chcemy,  aby recykling był opłacalny – mówi serwisowi Prawo.pl Henryk Kowalczyk, 
minister środowiska. – Jeśli ktoś wprowadza na rynek butelki plastikowe, to w cenie 
tej butelki powinna być jakaś opłata, którą później można wykorzystać jako 
dofinasowanie recyklingu. 

Wyjaśnia też, że w ten sposób wytwórca odpadów zapłaci za odpady, ich 
przetworzenie i zagospodarowanie. Wprowadzenie opłaty recyklingowej za tzw. 
foliówki już przynosi zauważalne efekty, bo klienci przychodzą na zakupy ze swoimi 
ekotorbami.  

Z kolei Konrad Nowakowski, prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań nie 
ma pewności, że jest to najlepszy pomysł. Uważa, że wprowadzanie kolejnych 
podatków środowiskowych bez głębokiego ich przemyślenia niekoniecznie przyczyni 
się do zwiększenia efektywności systemu, a na pewno wpłynie negatywnie na koszty 
zakupów i zasobność Polaków oraz konkurencyjność gospodarki.  
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Czy pracownik zatrudniony na umowę zlecenie musi mieć badania 

lekarskie? 

Pracodawca jest odpowiedzialny za bezpieczne i higieniczne warunki pracy w swojej 
firmie, jego obowiązkiem jest też dbanie o życie i zdrowie zatrudnionych osób.  
I chociaż przepisy dokładnie nie rozstrzygają kwestii badań lekarskich dla osób 
zatrudnionych na umowie zlecenia, są pewne sytuacje, gdy orzeczenie lekarskie jest 
niezbędne również dla zleceniobiorców. 

Kodeks pracy w art. 304. § 1 stwierdza, że pracodawca jest obowiązany zapewnić 
bezpieczne i higieniczne warunki pracy wszystkim pracownikom wykonującym pracę 
na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym 
przez pracodawcę. Obowiązki pracownika w zakresie przestrzegania przez niego 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w zakresie określonym przez pracodawcę 
dotyczą także osób fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek 
pracy.  

W sytuacji, gdy rodzaj wykonywanej pracy, stopień zagrożeń związanych z warunkami 
pracy lub przebiegiem procesów jest znaczny i wskazane jest, aby do wykonywania 
tych prac lub przebywania w tych warunkach były dopuszczane wyłącznie osoby 
mające odpowiedni stan zdrowia, to pracodawca może wymagać od zleceniobiorców, 
aby poddali się badaniu lekarskiemu. 

Warto pamiętać, że umowa zlecenie również może określać wszystkie kwestie 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz badań lekarskich. 

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


 
#30latSEKA  seka.pl 

E-learning - uczysz się kiedy chcesz, gdzie chcesz i jak chcesz 

Wszyscy zgadzamy się co do tego, że nauka jest kluczem do odniesienia sukcesu, 
zarówno zawodowego jak też prywatnego. W wyborze konkretnego szkolenia nie 
bez znaczenia jest też jego forma. Jak wynika z obserwacji – e-learning jest obecnie 
jednym z najczęściej wybieranych sposobów nauczania wśród małych i średnich 
firm, a także korporacji.  

Poznaj zalety e-learning: 

 nie musisz nigdzie dojeżdżać – nauka w dowolnym miejscu na Ziemi; 
 płacisz mniej – redukujesz koszty związane z dojazdami czy zakwaterowaniem 

w miejscu docelowym; 
 możesz się uczyć o każdej porze – nie jesteś przywiązany do ram czasowych 

wyznaczonych przez organizatora szkolenia; 
 samodzielnie organizujesz proces i tempo przyswajania wiedzy – planujesz  

i rozkładasz naukę w czasie tak, by współgrała z Twoimi innymi obowiązkami; 
 masz możliwość powtórki w każdej chwili. 

Poznaj wady e-learning: 

 brak kontaktu z innymi uczestnikami kursu, 
 problemy z wewnętrzną motywacją i samodyscypliną, 
 uzależnienie od technologii – sprzęt komputerowy, internet. 

Jak widać, zalety e-learningu przewyższają wady, stąd też duże zainteresowanie tą 
formą nauki. 
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Zespół cieśni nadgarstka – chorobą zawodową?  

Nie każda choroba przewlekła, powodująca absencję pracowniczą, zostanie uznana 
za chorobę zawodową. Głównym kryterium, kwalifikującym daną dolegliwość, jest 
jej wymienienie w wykazie chorób zawodowych, a kwestię tę reguluje 
rozporządzenie w tej sprawie. 

ZCN, czyli zespół cieśni nadgarstka, jest to zaburzenie funkcji nerwu pośrodkowego  
w następstwie przewlekłego ucisku. W ponad 90% przypadków zespół cieśni 
nadgarstka powstaje z niewiadomej przyczyny. Jego rozwojowi sprzyja przeciążenie 
ręki wykonywaniem powtarzających się czynności. Może to być układanie cegieł, 
praca przy taśmie w fabryce czy wielogodzinne wprowadzanie danych  
z wykorzystaniem klawiatury komputera. 

Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania choroby przewlekłej do chorób 
zawodowych (występujących w wykazie) jest sporządzenie prawidłowej oceny 
narażenia zawodowego pracowników, u których rozpoznano przewlekłe choroby 
obwodowego układu nerwowego, wywołane sposobem wykonywania pracy. 

Do najlepiej udokumentowanych zawodowych czynników sprzyjających wystąpieniu 
zespołu cieśni nadgarstka należy: 

 narażenie na długotrwałe, powtarzalne, monotypowe ruchy nadgarstka  
w różnych płaszczyznach; 

 monotypowe ruchy chwytania, zaciskania rąk na narzędziach pracy albo 
obrabianych przedmiotach z użyciem dużej siły i w długotrwałej przymusowej 
pozycji kończyn górnych w stawach nadgarstkowych. 
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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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