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Kiedy oświetlenie może być zagrożeniem w zakładach pracy? 

Oświetlenie również może stać się zagrożeniem. Dzieje się tak, gdy jest ono 
niewłaściwie dobrane, zamontowane niezgodnie z zasadami lub powoduje 
zmęczenie oczu  pracownika, wpływając przez to na jego bezpieczeństwo. 

Stanowiskiem pracy, na którym najczęściej można zaobserwować problemy  
z oświetleniem – jest miejsce wyposażone w monitor ekranowy. Pomimo obowiązku 
ciążącym na pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy, nie zawsze jest ono poprawnie zaprojektowane i wykonane. 

Niewłaściwie dobrane oświetlenie stanowiska pracy powoduje nadmierne obciążenie 
wzroku, co potęguje zmęczenie, ale może również doprowadzić do schorzenia lub je 
nasilić (pogłębiając wadę wzroku). W takiej sytuacji oświetlenie staje się czynnikiem 
szkodliwym, a więc zagrożeniem. 

Podczas wyposażenia stanowiska bardzo ważnym czynnikiem, oprócz prawnych 
wymagań, określonych w przepisach bhp, jest kwestia równomiernego oświetlenia 
strefy roboczej (np. blatu biurka).  

Dobrym rozwiązaniem może być zastosowanie oświetlenia pośredniego zamiast 
bezpośredniego. Oświetlenie to charakteryzuje się tym, że źródło światła jest ukryte, 
a światło rozchodzi się po pomieszczeniu poprzez odbicie od sufitu, ścian czy podłogi. 
Dzięki temu unika się blasków i cieni. 
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Uprawnienia energetyczne – rodzaje 

Uprawnienia energetyczne to zgodnie z literą prawa kwalifikacje potwierdzone 
świadectwem wydanym przez uprawnione komisje. Osoby obsługujące sieci, 
urządzenia i instalacje energetyczne muszą posiadać stosowne uprawnienia.  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 
2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez 
osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w art. 5. ust. 1  wyróżnia 
następujące rodzaje prac i stanowisk pracy, które wymagają stosownych uprawnień 
energetycznych: 

 Stanowiska pracy: stanowisko eksploatacji – są to prace w zakresie obsługi, 
konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym; stanowisko 
dozoru – jest to rodzaj pracy kierowniczej, dotyczy pracowników kierujących 
czynnościami innych osób, które wykonują prace w zakresie określonym w pkt 
1, oraz pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją 
urządzeń, instalacji i sieci. 

 Rodzaje prac: obsługa, konserwacja, remonty, montaż, kontrolno-pomiarowy. 

Ponadto w załączniku nr 1 do rozporządzenia wyróżnione są rodzaje urządzeń, 
instalacji i sieci przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji. Są 
to: G 1 – wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię 
elektryczną. G 2 – wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło 
oraz inne urządzenia energetyczne. G 3 - wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, 
magazynujące i zużywające paliwa gazowe. 
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Ustalono normy dwutlenku węgla dla ciężarówek 

Od 2025 roku samochody ciężarowe muszą emitować o 15 proc. mniej CO2 niż  
w roku bieżącym (2019). Taki wymóg jest rezultatem porozumienia Parlamentu 
Europejskiego i Rady Europejskiej w sprawie nowych norm emisji CO2 dla 
samochodów osobowych i dostawczych w UE na okres po 2020 r. 

Wprowadzenie nowych regulacji ma na celu wsparcie działań na rzecz klimatu  
i ochrony środowiska. Jak oceniają organizacje pozarządowe skupione w federacji 
„Transport & Environment” (T&E)  w 2022 roku zostaną one poddane przeglądowi  
i będą wymagały korekty, by wypełnić ustalenia Porozumienia paryskiego. 

Według założeń od 2025 r. nowe ciężarówki i autobusy mają emitować średnio o 15 
proc. mniej CO2, a od 2030 r. – o 30 proc. 

Stef Cornelis, specjalista ds. emisji z transportu ciężkiego w T&E komentując regulacje 
twierdzi, że nowe normy emisji CO2 dla samochodów ciężarowych to doskonała 
wiadomość dla firm i środowiska. 

Producenci samochodów ciężarowych do 2025 r. będą mogli korzystać z mechanizmu 
„superkredytów”, w którym sprzedaż bezemisyjnych ciężarówek będzie wliczona 
wielokrotnie w rozliczaniu redukcji emisji CO2. Jednak już po 2025 r., w skutek nacisku 
Parlamentu Europejskiego nastąpi odejście od tych kredytów na rzecz niewiążącego 
celu sprzedaży. 
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Wymagane parametry oświetlenia dla terenu budowy 

Standard BHP 09.05 to opracowane przez Porozumienie dla Bezpieczeństwa  
w Budownictwie minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia 
właściwego oświetlenia placu budowy i stanowisk pracy. Jest obligatoryjny dla 
wszystkich jednostek PBB i pomaga zapewnić bezpieczne oraz skuteczne praktyki 
podczas prac. 

Wytyczne zawarte we wspomnianym standardzie określają parametry oświetlenia 
placu budowy: 

 oprawy oświetleniowe powinny być montowane na słupach, masztach  
i wieżach; 

 słupy powinny mieć wysokość od 3 do 20 m oraz wysięgniki o długości do 3 m; 
 minimalną wysokość zawieszenia opraw określają przepisy szczegółowe; 
 do oświetlenia terenów zewnętrznych przez krótki okres czasu korzysta się ze 

statywów; 
 urządzenia oświetleniowe powinny być utrzymywane w sprawności dzięki 

przeprowadzanym regularnie zabiegom; 
 wszystkie urządzenia elektroenergetyczne powinny zapewniać ochronę przed 

porażeniem prądem elektrycznym; 
 instalacje oświetleniowe na placu budowy powinny być co najmniej dwa razy w roku 

kontrolowane przez uprawnione osoby;  
 punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały odczytanie tablic  

i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu; 
 oświetlenie terenu budowy oraz niestacjonarnych stanowisk pracy, powinno być tak 

zaprojektowane, aby pracownicy mogli swobodnie poruszać się po całym obszarze 
oraz aby widzieli wyraźnie przedmioty pracy wzrokowej podczas wykonywania prac. 
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Wzór protokołu powypadkowego – zmiany w 2019 r. 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowało 
projekt  rozporządzenia w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności  
i przyczyn wypadku przy pracy. Obecnie projekt znajduje się w fazie konsultacji 
publicznych.  

Obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. 
w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. 
U. poz. 2298), wydane na podstawie art. 237 §2 Kodeksu pracy, wymaga zmiany  
w celu deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli  
i przedsiębiorców. Ponadto celem zmiany przepisów jest też minimalizacja liczby 
przetwarzanych danych osobowych, czyli dopasowanie przepisów do RODO.  

Projekt rozporządzenia przewiduje: 

 rezygnację z obowiązku stosowania pieczęci pracodawcy, wymaganej 
dotychczas we wzorze protokołu; 

 usunięcie numeru identyfikacyjnego REGON pracodawcy – gdyż jest zbędny dla 
tej regulacji; 

 usunięcie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) osoby poszkodowanej; 
 usunięcie miejsca urodzenia, a także imienia ojca poszkodowanego pracownika 

w wypadku przy pracy; 
 pozostawienie dla poszkodowanego pracownika i pracodawcy numeru PESEL 

lub numeru dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego 
tożsamość, co umożliwi identyfikację także obcokrajowców będących zarówno 
pracownikami i pracodawcami. 
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Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego –każdy pracownik powinien 
ją znać 

Każdy pracownik przyjmowany do pracy, bez względu na przyszłe zajmowane 
stanowisko służbowe i rodzaj wykonywanych czynności, ma obowiązek zapoznania 
się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. Potwierdza to własnoręcznym 
podpisem w pisemnym oświadczeniu, które włącza się do jego akt osobowych.  

Zgodnie z Ustawą o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 r. właściciele, 
zarządcy lub użytkownicy budynków, obiektów bądź terenów mają obowiązek 
zaznajamiania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi. Nie znajdziemy jednak 
w przepisach określenia pojęcia tego zapoznawania.  Nie ma tam również pojęć 
„szkolenie przeciwpożarowe” czy też „szkolenie w dziedzinie ochrony 
przeciwpożarowej”. 

Jedyną możliwością uregulowania tego problemu jest instrukcja bezpieczeństwa 
pożarowego dla obiektów, którą traktuje się jako akt prawa wewnętrznego  
w zakładzie pracy. 

Pracodawca, zatwierdzając instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów, 
określa jednocześnie sposób zaznajamiania pracowników z przepisami 
przeciwpożarowymi. W tej części instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, która 
dotyczy właśnie zaznajamiania pracowników z przepisami ppoż., powinien też 
odpowiednio uwzględnić rozwiązania przyjęte w dziedzinie szkolenia w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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Komórkowi zombie 

Komórkowi zombie to nikt inny jak użytkownicy smartfonów. Korzystają  
z telefonów w trakcie przejścia przez ulicę, podczas prowadzenia roweru, a nawet 
samochodu. Ich uwaga jest skupiona na aparacie w ręku, więc często snują się po 
ulicach jak tytułowi zombie.  

Tak określił ich w swoim komentarzu Przemysław Tomaszewski, Regionalny Kierownik 
BiOZ i Ochrony Środowiska, Lafarge w Polsce (koalicjant Bezpieczni w Pracy).  
W tekście zaznacza, że jest to rzeczywisty problem, ponieważ jak ukazują dane – 
symptomy przemiany w smartfonowe zombie przejawia już co 5 mieszkaniec dużego 
miasta w Europie i na świecie. 

Władze europejskich miast zauważają poważny problem i próbują stosować różne 
inicjatywy zapobiegające niebezpieczeństwu na drogach. Autor przytacza tutaj 
przykład władz Augsburga, które zleciły zamontowanie w chodnikach LED-owych 
świateł ulicznych, a przy torowiskach tramwajowych dodatkowych sygnałów 
dźwiękowych. Zadaniem tych urządzeń jest uchronienie zapatrzonych w telefon 
pieszych przed spowodowaniem niebezpiecznej sytuacji na drodze. 

Niestety, pomimo zapisu w art. 45 ust 2 pkt 1. Ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, 
który jasno wskazuje, że „kierującemu pojazdem zabrania się korzystania podczas 
jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku”, kierowcy 
wciąż używają smartfonów. A statystyki są bezlitosne, liczba wypadków 
spowodowanych przez kierowców, używających smartfonów w czasie jazdy – rośnie. 
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Raport początkowy – co to jest, kogo dotyczy i co zawiera? 

Raport początkowy, zwany inaczej sprawozdaniem bazowym, jest dokumentem, 
który należy dołączyć do wniosku o wydanie albo zmianę pozwolenia 
zintegrowanego. Określa rzeczywisty stan środowiska wodno-gruntowego. Jego 
pełna nazwa to: Raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód 
gruntowych substancjami powodującymi ryzyko. 

Nowelizacja ustawy prawo ochrony środowiska z 11 lipca 2014 r. wprowadziła wymóg 
sporządzenia raportu początkowego w Polsce już od 2014 roku. Obowiązek ten 
dotyczy wyłącznie takiej instalacji, która produkuje, wykorzystuje lub uwalnia 
substancje powodujące ryzyko. Musi też istnieć prawdopodobieństwo 
zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu tymi 
substancjami. 

Każdy raport początkowy powinien zawierać informacje o działalności prowadzonej 
na terenie zakładu oraz działalnościach prowadzonych w przeszłości. W dokumencie 
powinna znaleźć się także bardzo dokładna lista niebezpiecznych substancji, które są 
produkowane, wykorzystywane lub uwalniane przez wymagające stosownego 
zezwolenia zintegrowane instalacje. 

Niezbędnym elementem raportu początkowego są informacje dotyczące stanu 
zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych wymienionymi wcześniej 
substancjami. Potwierdzeniem tych danych powinny być wyniki badań 
przeprowadzone przez akredytowane laboratorium. Należy zatem wcześniej ustalić 
miejsca poboru prób gruntów i wód podziemnych oraz zakres wymaganych badań. 
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Obowiązki środowiskowe wynikające z użytkowania spawalni 

Każde przedsiębiorstwo, które wykorzystuje w swojej działalności spawalnictwo ma 
obowiązki wynikające z Ustawy o ochronie środowiska. Obowiązujące przepisy 
dokładnie precyzują na jakiej podstawie można prowadzić w zakładzie prace 
spawalnicze. 

W związku procesem spawalniczym, w trakcie którego powstaje tzw. dym 
spawalniczy, i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010  
w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza  
z instalacji nie wymaga  pozwolenia, na użytkowniku spawalni ciąży obowiązek 
uzyskania stosownych pozwoleń. 

W przypadku posiadania do trzech stanowisk spawania instalacja nie wymaga 
pozwolenia tylko zgłoszenia. 

Jeżeli przedsiębiorca posiada więcej niż trzy stanowiska spawalnicze, wówczas 
instalacja wymaga pozwolenia. 

Zgłoszenie instalacji lub uzyskane pozwolenie ważne jest do czasu wprowadzenia 
zmian w instalacji, np. jej rozbudowy lub przebudowy. Brak wymaganego pozwolenia 
lub z naruszenie jego warunków może skutkować nałożeniem kary: aresztu, 
ograniczenia wolności bądź grzywny. 

Ponadto, do końca marca należy składać zbiorcze zestawienie informacji o zakresie 
korzystania ze środowiska z uwzględnieniem emisji z procesu spawania, a do końca 
lutego dodatkowo należy złożyć raport do KOBiZE. 
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Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bhp 

Niejednokrotnie w naszych publikacjach pisaliśmy, że pracodawca ma obowiązki  
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wynikające z Kodeksu pracy oraz  
z przepisów wykonawczych (rozporządzeń), wydanych na jego podstawie. Co zatem 
mówią przepisy? 

Przede wszystkim art. 207 § 1 Kp stanowi, że odpowiedzialność za stan 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi pracodawca. W myśl 
kolejnego  art. 207 § 2 Kp jest on obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników, 
poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy 
odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności jest 
obowiązany: 

 organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki 
pracy, 

 zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp,  
 reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 zapewnić rozwój spójnej polityki, zapobiegającej wypadkom przy pracy  

i chorobom zawodowym, 
 uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub 

karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych. 

Zgodnie z art. 207 § 3 Kp to pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są 
obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich 
obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa  
i higieny pracy. 
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