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Zmiany w Kodeksie pracy dotyczące bhp 

25 września br. Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustaw,  wśród których znalazły 
się dwie zmiany w przepisach Kodeksu pracy dotyczące bhp. Projekt ten trafi teraz 
do prac w parlamencie, a zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2019 roku. 

Obecna nowelizacja przepisów dotyczących bhp wprowadzi dwie zmiany: 

1. Likwidacja obowiązku okresowych szkoleń BHP dla 5 mln pracowników 
administracyjno-biurowych. 

Projekt likwiduje obowiązek okresowych szkoleń BHP dla 5 mln pracowników branż, 
które są najmniej wypadkowe. Proponowana zmiana obejmie pracowników 
administracyjno-biurowych, zatrudnionych u pracodawcy zakwalifikowanego do 
grupy działalności, dla której ustalono, nie wyższą niż trzecia, kategorię ryzyka,  
w rozumieniu przepisów o ZUS. 

2. Zwiększenie możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę 
zatrudniającego do 50 pracowników. 

Po zmianach pracodawca zatrudniający do 50 pracowników również będzie mógł 
pełnić zadania służby bhp. Warunkiem będzie ukończenie specjalnego szkolenia dla 
pracodawców wykonujących zadania służby bhp zgodnie § 13 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).  
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Czy pracownik może odmówić wykonywania pracy? 

Zgodnie z przepisami bhp pracodawca ma obowiązek zapewnienia zatrudnionym  
u siebie osobom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pracownik, z kolei, 
powinien starannie i sumiennie wykonywać swoje obowiązki. W sytuacji, gdy dalsze 
wykonywanie czynności zagraża życiu lub zdrowiu pracownika – ma on prawo 
odmówić świadczenia pracy. 

Kodeks pracy w art. 210 § 1 szczegółowo określa sytuacje, w których pracownik może 
powstrzymać się od pracy. Zgodnie z tymi przepisami uprawnienie do odmowy 
nabywa, jeżeli: 

 warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy  
i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, 

 wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym 
osobom, 

 jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy  
i stwarza zagrożenie dla innych osób (dotyczy pracowników, zatrudnionych 
przy pracach wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Prace te 
określa załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 
maja 1996 r. (Dz. U. z 1996 r. nr 62, poz. 287 z późn. zm.) 

§ 2 tegoż artykułu K.p. stanowi, że w momencie, gdy powstrzymanie się od 
wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa powyżej, pracownik ma 
prawo oddalić się z miejsca zagrożenia. 
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NIK: Polska jest jednym z krajów UE z najgorszą jakością powietrza 

Najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący ochrony powietrza przed 
zanieczyszczeniami nie zostawia złudzeń: Polska wciąż jest jednym z krajów Unii 
Europejskiej z najgorszą jakością powietrza. Według NIK, działania odpowiednich 
ministerstw, ale też samorządów wojewódzkich i gminnych (z nielicznymi 
wyjątkami) były daleko niewystarczające. 

Z raportu wynika, że główną przyczyną niedostatecznej jakości powietrza w Polsce 
jest emisja pyłów zawieszonych i B(a)P z domowych pieców i lokalnych kotłowni 
węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób. Jest to tzw. 
niska emisja. Powodują ją liczne źródła, wprowadzające do powietrza niewielkie ilości 
zanieczyszczeń. 

W ocenie NIK, projekt rozporządzenia dotyczący wymagań jakościowych dla paliw 
stałych przygotowany w lutym przez Ministra Energii zabezpiecza przede wszystkim 
interesy lobby węglowego, a nie dążenie do ochrony Polaków i środowiska 
naturalnego przed negatywnymi skutkami zanieczyszczenia powietrza. Europejska 
Agencja Środowiska opublikowała dane, z których wynika, że rocznie z powodu 
zatrutego powietrza (z uwagi na oddziaływanie PM2,5) umiera ponad 46 tys. ludzi. 

Kontrola ukazała też alarmujące stany. Według NIK osiągnięcie wymaganych 
poziomów redukcji emisji pyłów i benzo(a)pirenu z sektora komunalno-bytowego, 
przy obecnym tempie działań, może zająć w skali poszczególnych województw 
objętych kontrolą od 24 do niemal 100 lat. 
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Robotyzacja zwiększa bezpieczeństwo pracowników 

Zachodnioeuropejskie oraz amerykańskie firmy już teraz są w czołówce pod 
względem wykorzystania robotyzacji i automatyzacji procesów w swojej 
działalności. Z punktu widzenia bezpieczeństwa okazuje się, że nowe technologie, 
oprócz obniżenia kosztów, mogą również zmniejszyć liczbę wypadków przy pracy.    

Z danych GUS oraz raportów Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że najczęstszą 
przyczyną wypadków przy pracy jest nieprawidłowe zachowanie pracownika. 
Automatyzacja procesów, gdzie za poprawne i zgodne z zasadami bhp wykonanie 
poszczególnych czynności będzie odpowiedzialny robot, może 
zwiększyć  bezpieczeństwo pracowników i tym samym zmniejszyć liczbę wypadków. 
Jednak dopóki to człowiek będzie nadzorował maszynę, dopóty będzie dochodziło do 
tragicznych zdarzeń. 

Specjaliści zajmujący się bezpieczeństwem w firmach stają zatem przed nowym 
wyzwaniem – organizacją pracy, gdzie część czynności wykonuje robot. Dobrym 
rozwiązaniem są np. szkolenia wykorzystujące technologię w celu zapewnienia 
odpowiedniej wiedzy na temat bezpiecznych warunków pracy. 

Firmy wykorzystują też czujniki bezpieczeństwa i szereg innych zabezpieczeń 
(wydzielone strefy, odcięcie zasilania, środki ochrony indywidualnej), które mają za 
zadanie minimalizację ryzyka wypadku. Ponadto prowadzą restrykcyjną politykę 
informacyjną na stanowiskach pracy zamieszczając odpowiednie komunikaty 
przy  kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa miejscach. 
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Bezpieczne użytkowanie maszyn do robót ziemnych podczas robót 
budowlanych 

Prace budowlane zaliczane są do prac niebezpiecznych, powodujących wiele 
zagrożeń zawodowych, m.in. z powodu  użycia maszyn roboczych. Przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy określają wymagania i obowiązki pracodawcy 
podczas eksploatacji maszyn roboczych przeznaczonych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych. 

Osoby nadzorujące prace budowlane i ziemne powinny uprzednio planować 
konkretne roboty, uwzględnić charakter pracy na poszczególnych placach budowy, 
umiejętności i zakres wiedzy operatora, a także wyposażenie i przeznaczenie 
maszyny. Ma to istotny wpływ na bezpieczeństwo operatora, ponieważ każda 
maszyna służy do realizowania danej funkcji – zgodnie z jej przeznaczeniem. 
Używanie tej maszyny niezgodnie z jej przeznaczeniem prowadzi do zaistnienia 
sytuacji niebezpiecznych. 

Ponadto, nadzorujący powinien też poinformować operatora maszyn do robót 
ziemnych o infrastrukturalnych instalacjach podziemnych, zlokalizowanych  
w obszarze prowadzenia prac (tzw. uzbrojenie terenu), a użytkowanie maszyn do 
robót ziemnych ma się odbywać na terenie rozpoznanym pod względem warunków 
geologicznych i gruntowych. 

Kolejnym punktem wpływającym na bezpieczne użytkowanie maszyny jest jej stan 
techniczny – powinna być sprawna. Należy też pamiętać, że maszyny te mogą być 
obsługiwane wyłącznie przez osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia 
zgodne z rodzajem i klasą danej maszyny.
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Co kontroluje straż pożarna? 

Do podstawowych zadań straży pożarnej, oprócz organizowania i prowadzenia akcji 
ratowniczych podczas pożarów i klęsk żywiołowych, należy też nadzór nad 
przestrzeganiem przepisów ochrony przeciwpożarowej. W tym celu 
przeprowadzane są kontrole ppoż. w przedsiębiorstwach. 

Podczas czynności kontrolnych osoby upoważnione sprawdzają m.in.: 

 stan dróg ewakuacyjnych oraz ich prawidłowe oznakowanie, 
 instalacje sygnalizacyjno-alarmowe oraz oświetlenie awaryjne, 
 obudowy i zabezpieczenia przed dymem na klatkach schodowych, 
 podręczny sprzęt gaśniczy, hydranty i zaopatrzenie w wodę oraz stałe 

urządzenia gaśnicze (np. tryskacze), 
 znajomość procedur postępowania ewakuacyjnego, 
 zgodność wykonania obiektu z projektem budowlanym, 
 spełnienie wymogów bezpieczeństwa w zakładzie stwarzającym zagrożenie 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, 
 możliwości i warunki do przeprowadzenia działań ratowniczych przez jednostki 

ochrony ppoż., 
 poprawność instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. 

Kontrolujący ma prawo wstępu do niemal wszystkich obiektów i pomieszczeń. 
Wyjątek stanowią części mieszkalne, organizacje i instytucje międzynarodowe 
korzystające z immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych oraz obiekty 
zarządzane lub nadzorowane przez komórki lub jednostki organizacyjne podległe 
MON. 
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Zagrożenia na stanowisku operatora maszyn do robót ziemnych 

Operator maszyn do robót ziemnych jest narażony na szereg zagrożeń, 
wynikających przede wszystkim ze specyfiki pracy. Pracodawca oraz osoba 
nadzorująca te prace powinni bezwzględnie przestrzegać przepisów bhp oraz innych 
rozporządzeń dotyczących bezpiecznego użytkowania maszyn. 

Zagrożenia, na które narażony jest operator maszyn można podzielić na dwie grupy: 
te, które dotyczą wnętrza kabiny operatora, oraz te, które są obecne poza kabiną. 
Dodatkowo na tym stanowisku możliwe są do zidentyfikowania również zagrożenia:  

1. fizyczne, m.in.: hałas, drgania mechaniczne, zapylenie, mikroklimat we 
wnętrzu kabiny operatora, pożar (np. maszyny lub obiektów ), oparzenia, 
wybuch, porażenie prądem elektrycznym, pochwycenie, zmiażdżenie  
i uderzenie ruchomymi częściami maszyny,  potrącenie przez środki transportu 
technologicznego lub przez inne maszyny do robót ziemnych, zderzenie ze 
środkami transportu technologicznego lub innymi maszynami do robót 
ziemnych, upadek na niższy poziom; 
 

2. chemiczne – zatrucie spalinami czy kontakt z substancjami chemicznymi (np. 
oleje i płyny eksploatacyjne maszyny); 
 

3. biologiczne – zarażenie wirusami, bakteriami, grzybami i pasożytami; 
 

4. psychofizyczne – obciążenie fizyczne statyczne (np. wymuszona pozycja ciała) 
oraz dynamiczne, a także obciążenie nerwowo-psychiczne. 
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Bhp w warsztacie samochodowym – to również odpowiednia odzież 
robocza 

W warsztacie samochodowym, ze względu na rodzaj wykonywanych czynności, 
bardzo ważną kwestią jest bezpieczeństwo pracowników. Zgodnie z zasadami bhp, 
to pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiednich warunków pracy, 
a także za wyposażenie pracowników w środki ochronny indywidualnej oraz odzież 
roboczą. 

Strój roboczy pracownika warsztatu samochodowego powinien być dopasowany do 
konkretnego stanowiska pracy i powinien się składać z: 

 odzieży roboczej (w formie koszuli, spodni, bluzy lub kombinezonu 
ochronnego) zapewniającej odpowiednią przewiewność oraz swobodę 
ruchów; 

 okrycia wierzchniego, chroniącego przed zimnem i opadami atmosferycznymi 
(w okresie zimowym, jeżeli występują prace na zewnątrz pomieszczenia); 

 odblaskowej kamizelki ostrzegawczej (dla pracowników wykonujących prace 
na otwartej przestrzeni); 

 odpowiedniego obuwia – musi być wygodne, mieć grubą i wykonaną  
z właściwych materiałów podeszwę oraz wzmocnione noski, istotna jest 
także  wkładka antyprzebiciowa; 

 rękawic oraz kombinezonów ochronnych krótkotrwałego użycia; 
 odpowiednich środków ochrony indywidualnej. Są to: okulary, przyłbice lub 

gogle, hełmy czy ochronniki słuchu, takie jak nauszniki oraz zatyczki, a także 
maski i półmaski zabezpieczające układ oddechowy nos i usta przed dostaniem 
się pyłu lub wdychaniem środków chemicznych. 

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


 
#30latSEKA  seka.pl 

Smog obniża inteligencję 

Chińscy naukowcy przebadali 20 tyś. ludzi pod kątem wpływu zanieczyszczonego 
powietrza na ich organizm. Wyniki okazały się niepokojące – smog powoduje u ludzi 
zniecierpliwienie, niechęć do współdziałania, a także znacząco wpływa na poziom 
inteligencji.  

Brytyjski Guardian powołując się na badania przeprowadzone w Chinach informuje, 
że wpływ wysokiego poziomu toksycznego powietrza „jest równoznaczny z utratą 
roku nauki”. 

– Zanieczyszczone powietrze może spowodować, że poddani działaniu takiego 
powietrza zmniejszą swój poziom wykształcenia o jeden rok – mówił Xi Chen, członek 
zespołu badawczego. – Wiemy, że smog bardziej szkodzi osobom starszym, 
szczególnie powyżej 64 roku życia i mężczyznom z niższym wykształceniem. Jeśli 
obliczyć stratę dla nich, może to być kilka lat edukacji – wyjaśnił. 

Badania prowadzono w latach 2010-2014 na kobietach i mężczyznach w różnym 
wieku. 20 tysięcy ludzi wypełniało testy matematyczne i językowe. Następnie wyniki 
porównywano z poziomem dwutlenku azotu i dwutlenku siarki w powietrzu. 

Stwierdzono przy tym, że wysoki poziom zanieczyszczeń doprowadził do znaczących 
spadków wyników testów w zakresie języka i arytmetyki. Zdaniem naukowców 
zanieczyszczenie powietrza powoduje też „olbrzymie” zmniejszenie inteligencji. 
Ponadto, gdy poziom zanieczyszczenia był bardzo wysoki, badani niecierpliwili się lub 
nie współpracowali podczas testów. 
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Wypadek w drodze z pracy do domu - kiedy może zostać uznany?  

Jeżeli pracownik wracający z pracy do domu będzie miał w drodze nagłe, 
nieprzewidziane zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, taki wypadek może 
zostać uznany za wypadek w drodze z pracy do domu. 

Za wypadek w drodze z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną 
zewnętrzną, które nastąpiło w drodze z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej 
działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była 
najkrótsza i nie została przerwana. Jednakże są od tej reguły odstępstwa – droga 
może zostać przerwana w sytuacji, gdy: 

 przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, 
 droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów 

komunikacyjnych, najdogodniejsza. 

Ponadto, za drogę z pracy do domu uważa się również drogę z innego miejsca np. 
zatrudnienia, spożywania posiłków lub odbywania nauki. Oznacza to, że jeżeli z racji 
pełnienia obowiązków służbowych pracownik został wydelegowany do innego 
obiektu lub skierowany do odbycia szkolenia, albo studiów, wypadek w drodze  
z miejsca odbywania obowiązków lub nauki do domu zostanie uznany za wypadek 
przy pracy. 

W razie wystąpienia nieszczęśliwego zdarzenia pracownik powinien niezwłocznie 
poinformować o tym pracodawcę, który ma obowiązek ustalenia okoliczności 
wypadku. 
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