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Audyt bhp w firmie – jakie są korzyści dla pracodawcy? 

Przedsiębiorco, czy jesteś pewien, że lokal, w którym prowadzisz działalność spełnia 
wszelkie wymagania z zakresu bhp i ppoż., a warunki pracy nie stwarzają zagrożenia 
dla pracowników? Najlepszym rozwiązaniem jest przeprowadzenie audytu bhp, 
który ukaże wszelkie nieprawidłowości lub też zgodności z obowiązującymi 
przepisami.   

Audyt bhp ma za zadanie sprawdzenie czy stan warunków pracy oraz wyposażenie 
pomieszczenia jest zgodne z obowiązującym prawem. Po przeprowadzonej kontroli 
pracodawca zyskuje: 

1. Raport, zawierający szczegółowe informacje, co firmie jest zgodne z prawem,  
a jakie elementy należy zmienić, albo usunąć. 

2. Propozycje wdrożenia nowych procedur i standardów, które mają za zadanie 
poprawę bhp w przedsiębiorstwie i doprowadzenie do sytuacji pełnej 
zgodności z prawem. 

3. Czas, by wdrożyć powyższe rozwiązania. 
4. Uniknięcie konsekwencji prawnych wyciąganych przez uprawnione organy 

kontroli. Audyt bhp jest przeprowadzany na żądanie pracodawcy, więc nawet 
po stwierdzonych nieprawidłowościach, nie otrzyma on mandatu lub innego 
upomnienia. 

5. Pewność, że przedsiębiorstwo działa, albo będzie działało w zgodzie  
z obowiązującymi przepisami. 

6. Pewność, że zarówno pracownicy jak i klienci są bezpieczni przebywając w jego 
firmie. 
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Odpowiednie oświetlenie wpływa na bezpieczeństwo 

Oświetlenie to bardzo ważny czynnik fizyczny w środowisku pracy, który w znacznej 
mierze decyduje o bezpieczeństwie pracowników. Niedoświetlenie miejsc pracy, 
olśnienie od opraw oświetleniowych oraz migotanie światła są czynnikami 
potencjalnego zagrożenia wypadkami w miejscu pracy.  

Z analiz wypadków przeprowadzonych przez CIOP-PIB wynika, że słaba widoczność  
w miejscu pracy jest często przyczyną wielu wypadków, m.in.: upadek, upadek  
z wysokości czy porażenie prądem. W efekcie występuje cały szereg zdarzeń 
potencjalnie wypadkowych (potknięcie, poślizgnięcie, upadek bezurazowy) oraz 
wypadków o różnym stopniu ciężkości, ze śmiertelnymi włącznie. 

Warto wspomnieć, że nieodpowiednie oświetlenie wpływa na wzrok, który szybko się 
męczy, co w konsekwencji może wywołać również błędy, stwarzające potencjalne 
ryzyko wypadkowe, np. przy obsłudze niebezpiecznych maszyn. 

W praktyce standardy oświetlenia realizowane są w zakresie spełnienia wymagań 
dotyczących eksploatacyjnego natężenia oświetlenia i jego równomierności. 
Pozostałe parametry decydujące o jakości, jak np. odpowiednie ograniczenie 
olśnienia, wskaźnik oddawania barwy czy migotanie światła, nie są ani oceniane, ani 
wymagane podczas kontroli organów nadzoru. 

W obszarze zagrożeń powodowanych niewłaściwym oświetleniem istotna jest 
świadomość zarówno pracowników jak i pracodawców. 
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Obowiązki użytkownika kotłowni 

Prawo ochrony środowiska nakłada na podmioty eksploatujące źródło lub kilka 
źródeł energetycznych obowiązek uzyskania pozwolenia lub dokonania zgłoszenia 
tych instalacji. Odpowiednie postępowanie zależy od łącznej mocy nominalnej 
użytkowanych urządzeń.  

Każdy przedsiębiorca, który posiada na terenie zakładu, biura własną kotłownię 
opalaną węglem, olejem lub gazem, powinien pamiętać o obowiązkach wynikających 
z przepisów ochrony środowiska. Zgodnie z art. 4  (Dz. U. z 2010 Nr 130, poz. 880 
i Dz.U. z 2017 poz. 2390) zgłoszenia wymagają: 

 instalacje energetyczne – o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, 
 instalacje energetyczne o nominalnej mocy cieplnej wynoszącej 1 MW, a jeżeli 

na terenie jednego zakładu położonych jest kilka instalacji energetycznych, to 
o łącznej nominalnej mocy cieplnej wynoszącej 1 MW, w skład których 
wchodzą wyłącznie źródła spalania paliw oddane do użytkowania przed dniem 
20 grudnia 2018 r., a w przypadku, gdy pozwolenia na budowę źródeł spalania 
paliw wydano przed dniem 19 grudnia 2017 r. – oddane do użytkowania 
nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r., należy dokonać organowi ochrony 
środowiska w terminie do dnia 31 grudnia 2028 r. 

Brak stosownego pozwolenia może skutkować  nałożeniem mandatu, a w skrajnych 
przypadkach WIOŚ ma również prawo do wstrzymania użytkowania takiej instalacji. 
Jeśli przedsiębiorca użytkuje instalację bez wymaganego pozwolenia powinien 
naliczać podwyższone o 500% opłaty za korzystanie ze środowiska. 
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Ważna jest wiedza 

Wypadki przy pracy oraz w życiu prywatnym często wynikają z rutynowych 
zachowań albo nawet zwykłej nieostrożności. Dlatego tak ważna jest wiedza na 
temat zasad bezpiecznej pracy, by w sytuacjach kryzysowych móc odpowiednio 
zadziałać.  

– Jesteśmy przekonani, że bezpieczne i higieniczne warunki pracy wpływają na lepszą 
atmosferę w danym środowisku – mówi w wywiadzie dla Magazynu SEKA Marta 
Marusiak Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich. – Najważniejszą wartością są 
ludzie, jacy ją tworzą. Zapewnienie dobrych warunków przynosi korzyści obu stronom 
relacji: pracodawca – pracownicy – dodaje. 

Przekonuje też, że bhp może być narzędziem kreowania pozytywnego wizerunku 
firmy, zarówno wśród pracowników, współpracowników jak też na zewnątrz, tj. 
klientów, kontrahentów. Niestety, nie wszyscy to zauważają i dostrzegają jego 
ważność. 

Przykładowo, jak podaje Marta Marusiak, producent samochodu obok hasła 
„sprzedajemy najbezpieczniejszy samochód na świecie” nie pisze, że zapewnia 
odpowiednie warunki bhp dla swoich pracowników. W momencie, gdy wydarzy się 
wypadek w fabryce, firma ta straci w oczach klientów, kontrahentów, i oczywiście 
pracowników. 

Zachowanie standardów bhp powinno być normą, którą należy się chwalić. 
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Jak przebiegają szkolenia bhp na budowie? 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca jest obowiązany skierować na 
szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy każdego pracownika. Szczególnie 
istotne jest to w branży budowlanej, gdzie dochodzi do dużej liczby wypadków, 
często ciężkich lub nawet śmiertelnych.  

Szkolenie bhp powinni odbyć wszyscy pracownicy budowy oraz osoby biorące udział 
w realizacji prac budowlanych, np.: operatorzy maszyn, kierowcy 
samochodów  dostawczych, magazynierzy i pracownicy zapleczy budowlanych,  
a także wszystkie osoby wykonujące prace remontowe lub instalacyjne, np.: 
konserwatorzy, elektrycy, hydraulicy czy wykonawcy sieci teletechnicznych. 

Szkolenie dla stanowisk robotniczych powinno przybrać formę warsztatu, podczas 
którego przeprowadzany jest instruktaż podnoszący umiejętności bezpiecznej pracy, 
świadomość eliminacji zagrożeń występujących w środowisku pracy, a przede 
wszystkim wskazujący na potencjalnie niebezpieczne zachowania. 

Program szkolenia opiera się na wytycznych Rozporządzenia Ministra Gospodarki  
i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa  
i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180, poz.1860 z późn. zm.) i zawiera obowiązujące  
w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie zagadnienia. 

Po odbytym szkoleniu wszyscy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 
okresowego bhp dla branży budowlanej. 
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Przegląd stanu zagrożenia pożarowego obiektu 

W myśl przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej każdy właściciel lub 
zarządca budynku, obiektu lub terenu jest obowiązany zabezpieczyć go przed 
zagrożeniem pożarowym. Jedną z metod zapobiegania zagrożeniom (ustaloną  
w ustawie) jest przeprowadzanie okresowych przeglądów stanu bezpieczeństwa 
pożarowego.  

Art. 62 Prawa budowlanego określa częstotliwość oraz rodzaj przeglądu. Obiekty 
budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane kontroli: 

1. okresowej – raz w roku, podczas której sprawdza się stan techniczny: elementów 
budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne  
i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; 
instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji gazowych oraz 
przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych); 

2. okresowej – raz na 5 lat, sprawdza się wówczas stan techniczny i przydatność do 
użytkowania obiektu budowlanego, estetykę obiektu budowlanego oraz jego 
otoczenie; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej  
i piorunochronnej; 

3. Budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² oraz inne obiekty 
budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m² co najmniej dwa razy  
w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada; 

4. Każdorazowo w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, m.in.: zgłoszenia przez 
osoby zamieszkujące lokal mieszkalny znajdujący się w obiekcie budowlanym  
o dokonaniu nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji 
lub naruszeń. 
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Nowatorskie rozwiązania zwiększają bezpieczeństwo pracowników 

Praca na budowie, ze względu na zagrożenia wynikające ze specyfiki wykonywania 
różnych czynności, należy do jednej z bardziej niebezpiecznych. Przestrzeganie 
zasad bhp oraz ppoż., a także bezwzględne dbanie o bezpieczeństwo pracowników 
jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Pomocne w tej branży niejednokrotnie 
stają się nowatorskie narzędzia.  

Prace murarskie, czyli malowanie oraz tynkowanie, należą do podstawowych robót 
budowlanych i uznawane są za niebezpieczne. A ze względu na wykonywanie ich na 
otwartej przestrzeni, także za uciążliwe. 

Prace te powinny być wykonywane wyłącznie ze stałych pomostów lub rusztowań. 
Niedozwolone jest wykonywane tych robót z drabin przystawnych. Zabronione jest 
jednoczesne prowadzenie robót na dwóch lub więcej kondygnacjach w tym samym 
pionie, bez ochrony pracowników przed spadającymi materiałami i narzędziami. 

Dlatego tak ważne jest, by drabiny, pomosty czy rusztowania były stabilne, wykonane 
z porządnych materiałów i zapewniały odpowiednie zabezpieczenie dla pracownika.  

Ostatnio na rynku można znaleźć nowatorskie rozwiązania, które stawiają nie tylko na 
bezpieczeństwo, ale również na komfort pracownika – przykładowo, platforma do 
malowania/tynkowania, która ostatnio miała swoją premierę. Jest to podest, który 
umożliwia przemieszczanie się wzdłuż ściany podczas pracy bez konieczności 
schodzenia. Posiada antypoślizgowe stopy i haki oraz zabezpieczenia dla pracownika. 
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Urlop na żądanie – kiedy pracodawca ma prawo odmówić? 

Urlop na żądanie jest przywilejem pracownika uregulowanym w Kodeksie pracy. 
Zgodnie z przepisami pracownik, któremu przysługuje urlop wypoczynkowy, ma 
prawo do wykorzystania 4 dni urlopu na żądanie. Co do zasady pracodawca jest 
zobowiązany takiego urlopu udzielić. Czy w związku z powyższym pracodawca może 
jednak podjąć decyzję odmowną? 

Urlop na żądanie został przewidziany w Kodeksie pracy jako prawo pracownika do 
wolnego w sytuacjach nagłych i losowych, by mógł on usprawiedliwić swoją 
nieobecność w pracy. Art. 1672 Kodeksu pracy stanowi w tym zakresie: „Pracodawca 
jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym 
nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie 
udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu”. 

Mimo to, pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie. Ma to miejsce 
wyłącznie w sytuacji, gdy wystąpią wyjątkowe okoliczności, a obecność pracownika  
w pracy okaże się niezbędna do ochrony interesów przedsiębiorstwa. Taką decyzję 
powinien jednak rzeczowo uzasadnić, ponieważ wyjątkowe okoliczności są zawsze 
indywidualnie oceniane przez sąd. 

Jeżeli brak jest przesłanek wyszczególnionych m.in. w art. 100 § 2 pkt 4 Kodeksu 
pracy, takich jak np. zagrożenie interesu firmy czy jej działalności, a pracownik 
zgodnie z przepisami wystąpił o urlop na żądanie, pracodawca nie może mu odmówić 
jego udzielenia. Za bezpodstawne odmówienie urlopu na żądanie na pracodawcę 
może zostać nałożona kara grzywny. 
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Obowiązek prawny przedsiębiorcy w zakresie BDO 

Podmiot, który jest wpisany do rejestru BDO, w momencie, gdy jego dane uległy 
zmianie lub rozszerzono zakres prowadzonej przez niego działalności, jest 
obowiązany do złożenia marszałkowi województwa wniosku o dokonanie zmiany 
wpisu w rejestrze. 

Aktualizacji wpisu należy dokonać poprzez wypełnienie formularza, określonego 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów 
formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu  
z rejestru, prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz  
o gospodarce odpadami (Dz.U. 2018 poz. 2528). Na te działania przedsiębiorca ma 30 
dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana. 

Do formularza należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do 
wpisu do rejestru, którego wzór możemy znaleźć na stronie internetowej urzędu.  
W zakresie składanej dokumentacji przepisy przewidują możliwość formy 
elektronicznej, wówczas przekazywany  dokument winien być opatrzony 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym ePUAP. 

W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności wymagającej wpisu do 
rejestru, podmiot jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania 
wykonywania tej działalności, do złożenia marszałkowi województwa wniosku  
o wykreślenie z rejestru.  
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Kto może zostać pracownikiem służby bhp? 

Zawód specjalisty czy inspektora  bhp jest zawodem regulowanym. Oznacza to, że 
pracownikiem służby bhp może zostać jedynie osoba, która posiada niezbędne 
kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. 
w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Zgodnie z § 4 ust. 2 ww. Rozporządzenia pracownikami służby bhp mogą zostać osoby 
spełniające następujące wymagania kwalifikacyjne: 

1. inspektor bhp – zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy; 
2. starszy inspektor bhp: zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co 

najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp  lub wyższe wykształcenie o kierunku 
lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia 
podyplomowe w tym zakresie; 

3. specjalista bhp: wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności bhp albo 
studia podyplomowe bhp oraz posiada co najmniej 1 rok stażu pracy  
w służbie bhp; 

4. starszy specjalista bhp: wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności  
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe  
bhp oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp. 

5. główny specjalista bhp: wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności  
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w tym 
zakresie oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp. 
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