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Prace szczególnie niebezpieczne 

Prace szczególnie niebezpieczne to prace, przy wykonywaniu których występuje 
zwiększone zagrożenie lub wykonywane są w utrudnionych warunkach. Wykaz tych 
prac określony jest w przepisach rozdziału 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

Katalog prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy jest 
otwarty, ponieważ ustalenie i aktualizowanie wykazu spoczywa na pracodawcy.   

Podczas organizacji prac szczególnie niebezpiecznych należy podjąć ponadprzeciętne 
środki ostrożności. Pracodawca ustala szczegółowe wymagania bezpieczeństwa  
i higieny pracy, a w szczególności zapewnia: 

 bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób; 
 odpowiednie środki zabezpieczające; 
 instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:  

o imienny podział pracy, 
o kolejność wykonywania zadań, 
o wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych 

czynnościach. 

Ponadto pracodawca zapewnia, aby dostęp do miejsc wykonywania tych prac miały 
jedynie osoby upoważnione i odpowiednio poinstruowane. 
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   seka.pl 

 

Bezpieczny spacer. Uważaj na barszcz Sosnowskiego 

Barszcz Sosnowskiego to roślina parząca, a przebywanie w jej pobliżu stanowi dla 
człowieka duże zagrożenie. Do poparzenia może dojść nawet bez bezpośredniego 
kontaktu z rośliną, ponieważ wydzielane przez  nią olejki eteryczne mogą unosić się 
w powietrzu nawet na odległość kilkunastu metrów.    

Barszcz Sosnowskiego występuje na terenie całej Polski. Jest jedną z największych 
roślin zielnych na świecie, osiąga nawet  do  3-5  metrów wysokości. Wyglądem 
przypomina koper z charakterystycznymi białymi kwiatami zebranymi w duży baldach 
i łodygami pokrytymi purpurowymi plamkami. 

Najczęstszym objawem u osób mających kontakt z rośliną są zmiany skórne, które 

pojawiają się  zazwyczaj po kilkunastu godzinach. Są to oparzenia, czyli wysypki, 

zaczerwienienia, opuchlizny, owrzodzenia. Ponadto u osób mających kontakt 

z barszczem mogą występować: nudności, wymioty, bóle głowy, a także obrażenia 

układu oddechowego, oczu, a nawet wstrząs anafilaktyczny.  

W przypadku wystąpienia poparzenia należy jak najszybciej przemyć skórę letnią 
wodą z mydłem. Zaleca się też umyć wszystkie przedmioty i uprać odzież, która miała 
kontakt z barszczem. Jeżeli pojawią się pęcherze surowicze, ale jeszcze nie doszło do 
ich rozerwania, należy zastosować miejscowo maści (kremy) kortykosteriodowe.  
W przypadku kontaktu oczu z rośliną trzeba dokładnie przemyć je wodą, chronić 
przed światłem i skonsultować z okulistą. 
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Ekologia w biurze 

Naukowcy już od kilku lat biją na alarm w kwestii ochrony środowiska.  
W tym momencie ludzkość powinna podjąć wszelkie możliwe i natychmiastowe 
działania, by uniknąć katastrofy. Dlatego też ekologia w biurze to nie tyle trend, co 
konieczność.  

Ograniczenie zużycia papieru. Przede wszystkim warto pamiętać o ważnej zasadzie, 
jeżeli nie ma takiej potrzeby, to nie korzystać z drukarki. A ponadto: wdrożyć w firmie 
elektroniczny obieg dokumentów, kupować papier z recyklingu, korzystać z opcji 
dwustronnego drukowania, ponownie wykorzystywać kartki zadrukowane z jednej 
strony. 

Ograniczenie zużywania energii elektrycznej. W tym celu warto: wymienić 
standardowe świetlówki lub żarówki na oświetlenie LED; zainwestować w czujniki 
ruchu (np. na korytarzach); wyłączać drukarkę i kopiarkę w czasie, gdy z nich nikt nie 
korzysta, po zakończeniu pracy wszystkie urządzenia całkowicie wyłączać. 

Eliminacja plastików i segregacja śmieci. Ograniczyć, a najlepiej wyeliminować 
korzystanie z jednorazowych kubeczków czy talerzyków, a w miejscu przeznaczonym 
na kosze należy ustawić odpowiednie pojemniki umożliwiające segregację śmieci. 

Meble biurowe. Dobrym pomysłem jest też wyposażenie biura w meble wykonane  
z naturalnych materiałów.  

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


 

   seka.pl 

 

ZUS rozpoczął nabór wniosków na dofinansowanie poprawy 
warunków BHP 

Od 15 lipca br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski  
o dofinansowanie na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy  
w przedsiębiorstwie.  

Wsparcie mogą otrzymać projekty, które dotyczą zmniejszenia zagrożenia wypadkami 
przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego 
oddziaływania czynników ryzyka. 

Z Programu dofinansowania może skorzystać każdy płatnik składek, który łącznie 

spełnia określone wymagania, m.in. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne i ubezpieczenia zdrowotne oraz podatków. 

Wysokość dofinansowania wynosi: 

 Mikro przedsiębiorstwo (1-9 osób) – 90% budżetu projektu podlegającego 
dofinansowaniu, maksymalna kwota dofinansowania 140.000 PLN 

 Małe przedsiębiorstwo (10-49 osób) – 80%, maks. 210.000 PLN 
 Średnie przedsiębiorstwo (50-249 osób) – 60%, maks. 340.000 PLN 
 Duże przedsiębiorstwo (powyżej 250 osób) – 20%, maks. 500.000 

Wnioski można składać do 16 sierpnia 2019 r.  
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Choroby zawodowe – cieśń nadgarstka. Profilaktyka.  

Choroba, zwana zespołem cieśni nadgarstka, powstaje wskutek wykonywania 
długotrwałych, powtarzalnych, monotypowych ruchów nadgarstka w różnych 
płaszczyznach. Dotyka szerokiej grupy osób: od sportowców, poprzez pracowników 
przy taśmie produkcyjnej oraz biurowych, a także kobiety w ciąży. Schorzenie 
uznane jest za chorobę zawodową. 

Jednym z objawów jest mrowienie i drętwienie w okolicy nadgarstka. Leczenie i 
rehabilitacja schorzenia to proces długotrwały i może wykluczyć pracownika z 
wykonywania swoich czynności zawodowych nawet na parę miesięcy. Jak przekonuje 
Hanna Nieścior, fizjoterapeutka z wrocławskiego Twoje Centrum Fizjoterapii, 
skuteczną profilaktykę w chorobie stanowi odpowiednio dopasowane stanowisko 
pracy oraz ćwiczenia zapobiegawcze, które są bardzo proste i można je wykonywać 
podczas przerwy w pracy. 

1. Opuść ręce wzdłuż tułowia, rozszerzaj i łącz palce. Powtórz 10 razy. 
2. Podnieś ręce do góry, z wysiłkiem zaciskaj pięści i rozsuwaj palce. Powtórz 10 

razy. 
3. Wykonuj okrężne ruchy nadgarstków, 10 razy do wewnątrz i 10 razy na 

zewnątrz. 
4. Złóż dłonie przed klatką piersiową i napierając palcami na palce przechylaj ręce 

w prawo i w lewo. Powtórz 10 razy. 
5. Opuść rozluźnione ręce wzdłuż tułowia i wstrząsaj je kilka razy. 
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Operat przeciwpożarowy 

Operat przeciwpożarowy to dokument, który zawiera warunki ochrony 
przeciwpożarowej instalacji, obiektu, jego części lub innego miejsca 
magazynowania odpadów uzgodnione z właściwym miejscowo Komendantem 
Państwowej Straży Pożarnej.  

Obowiązek jego opracowania wynika z Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. 
(Dz. U. 2018r., poz. 992, 1000, 1479, 1544, 1564, 1592). Przepisy jednoznacznie 
precyzują kryteria informujące o tym, kto posiada uprawnienia do opracowania 
operatu przeciwpożarowego. Musi więc być wykonany przez: 

 rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w 
rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 620 i 1669) – w przypadku gdy organem właściwym jest 
marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska, 

 osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy – w przypadku gdy organem 
właściwym jest starosta. 

Dokument ten ma dokładnie sprecyzowaną zawartość i musi spełniać wszystkie 
wymogi formalne. Należy też pamiętać o konieczności dokonywania jego aktualizacji.  

W zakresie bezpieczeństwa pożarowego  ważne jest również skrupulatne i dokładne 
zapoznanie pracowników danego obiektu z operatem oraz wywieszenie planów 
ewakuacji, by były łatwo dostępne oraz, by bez trudu można było się z nimi zapoznać, 
a w razie pożaru – szybko z nich skorzystać. 
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Jakie obowiązki ma pracodawca w zakresie szczepień ochronnych? 

Główny Inspektorat Sanitarny przypomina, że pracodawca ma obowiązek 
zapewnienia szczepień ochronnych tym pracownikom, którzy wykonują swoje 
obowiązki w warunkach zagrożenia wystąpieniem niekorzystnych skutków 
zdrowotnych.  

W ostatnich latach obserwowany jest znaczny wzrost zachorowań na choroby 
zakaźne, w szczególności na odrę, a także znaczny spadek poziomu wyszczepialności. 

W związku z powyższym GIS przypomina, że w razie zatrudniania pracownika w 
warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych pracodawca 
ma obowiązek stosowania wszelkich dostępnych środków eliminujących narażenie, a 
jeżeli jest to niemożliwe,  ograniczających stopień tego narażenia, przy odpowiednim 
wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. 

Zgodnie z art. 226 i 227 Kp. pracodawca ma obowiązek: 

 dokonania oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą, czyli 
prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z 
wykonywaną pracą; 

 stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zapobiegających 
chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą, w 
szczególności w postaci szczepień. 
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Jak walczyć z mobbingiem? 

Pracodawca ma względem pracowników wiele obowiązków wynikających  
z ustaw i regulacji prawnych. Jednym z takich wymogów jest przeciwdziałanie 
mobbingowi, które najczęściej jest realizowane przez opracowanie i wdrożenie 
wewnętrznej polityki antymobbingowej. 

Jak skutecznie prowadzić działania antymobbingowe? 

Przede wszystkim, jak twierdzi Joanna Koczaj-Dyrda, radca prawny, specjalistka ds. 
mobbingu, procedura antymobbingowa powinna być tak skonstruowana, wdrożona  
i nadzorowana w zakładzie pracy, by pracownicy nie bali się z niej skorzystać. 
Powinna być przejrzysta, zapewniająca rzeczywiste prawa skarżącego, czyli 
domniemanej ofiary. 

Dobry pracodawca, który nie chce być narażony na utratę dobrego imienia, może  
i powinien reagować, gdy pojawia się problem interpersonalny. Sam powinien zadbać 
o wyeliminowanie mobberów. Nie może lekceważyć żadnych sygnałów – zwłaszcza, 
gdy ktoś składa skargę. Warto też pamiętać, że w takich sytuacjach należy 
wykorzystać mediacje, które niestety często są niedoceniane. 

Z kolei osobom, które doświadczają mobbingu, Joanna Koczaj-Dyrda radzi, by 
reagowały, walczyły, nie dały się zniszczyć, nie uciekały, nie czekały aż to się skończy, 
bo się nie skończy, nie chowały głowy w piasek, ale walczyły o siebie. Nie wolno 
milczeć. 
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Będą uproszczenia w wydawaniu decyzji środowiskowych 

W lipcu br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz 
niektórych innych ustaw.  

Celem zmiany przepisów jest przede wszystkim usprawnienie procedur i postępowań 
administracyjnych związanych z realizacją procesu inwestycyjnego. 

Najważniejsze założenia projektu: 

 Dla inwestycji, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzania oceny 
oddziaływania na środowisko – wskazany organ będzie wydawał decyzję 
środowiskową. 

 Przy ubieganiu się o wydłużenie terminu ważności decyzji środowiskowej nie 
trzeba będzie wykazywać, że przedsięwzięcie jest realizowane etapowo.  

 Wypis z rejestru gruntów będzie można dostarczyć w postaci papierowej lub 
elektronicznej. 

 Podstawowym rozwiązaniem jest zniesienie obowiązku przekazywania do 
organu wydającego decyzję środowiskową wypisów z rejestru gruntów  
w sytuacji, gdy liczba stron przekroczy 10. Co więcej, przy tak dużej liczbie 
stron, o  decyzjach i innych czynnościach będzie można zawiadomić w formie 
publicznego obwieszczenia lub poprzez udostępnienie pisma w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji 
publicznej. 
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PIP apeluje do rolników o przestrzeganie zasad bhp podczas żniw 

Państwowa Inspekcja Pracy wystosowała apel do rolników o przestrzeganie zasad 
bhp podczas tegorocznych żniw oraz o zapewnienie bezpieczeństwa dzieci 
przebywających w gospodarstwie. Przestrzega, że ceną pośpiechu, zmęczenia, 
nieuwagi w czasie wykonywanych prac może być kalectwo, a nawet śmierć. Wśród 
ofiar wypadków są także dzieci. 

Zasady bezpiecznej pracy: 

 zadbaj o bezpieczeństwo używanych podczas prac żniwnych maszyn  
i urządzeń; 

 zadbaj o bezpieczeństwo pożarowe prowadzonych prac żniwnych – ciągniki  
i maszyny rolnicze wyposaż w podręczny sprzęt gaśniczy; 

 uzupełniaj płyny, zwłaszcza w czasie upałów i stosuj przerwy w pracy; 
 pracuj w odzieży i obuwiu roboczym. 

Odpowiedzialność prawna i moralna za bezpieczeństwo dzieci spoczywa na 
dorosłych. W związku z tym: 

 nie angażuj dzieci do prac niebezpiecznych i szkodliwych; 
 nie powierzaj im prac ponad ich siły i możliwości; 
 zapewnij opiekę i zorganizuj bezpieczne miejsce zabaw z dala od pracujących  

i przejeżdżających maszyn; 
 nie pozwalaj dzieciom na samodzielną obsługę ciągnika i maszyn rolniczych. 
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