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Praca zimą – obowiązki pracodawcy 

Okres zimowy dla służb bhp rozpoczyna się już 1 listopada i trwa do 31 marca. 
Zgodnie z przepisami bhp na pracodawcy ciążą dodatkowe obowiązki związane  
z koniecznością zapewnienia odpowiednich do temperatury warunków pracy.  

W pomieszczeniach pracy temperatura powinna być odpowiednia do rodzaju 
wykonywanych zadań, ale nie może być niższa niż 14°C, chyba że względy 
technologiczne na to nie pozwalają. W pomieszczeniach, w których wykonywana jest 
lekka praca fizyczna, oraz w biurach, temperatura nie może być niższa niż 18°C. 

W warunkach szczególnie uciążliwych, a do takich zalicza się praca na zewnątrz  
w okresie zimowym, pracodawca powinien zapewnić nieodpłatnie posiłki i napoje 
profilaktyczne, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków 
wykonywania pracy.  

Pracownicy, wykonujący pracę na zewnątrz na otwartej przestrzeni powinni mieć 
zapewnione pomieszczenie, w którym się ogrzeją lub zmienią odzież.  Temperatura  
w tym pomieszczeniu nie powinna być niższa niż 16°C. Gdy temperatura powietrza 
spada poniżej 10°C, pracodawca zapewnia też odzież ochronną. 

Szczególną rozwagę i ostrożność należy zachować podczas wykonywania robót 
budowlanych. Śnieg, wichura i niska temperatura stanowią dodatkowe zagrożenia, 
szczególnie podczas prac na wysokości czy otwartej przestrzeni.  
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Małe firmy mają problem z przestrzeganiem zasad BHP 

Co szósta z pierwszej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy zakończyła się 
zastosowaniem mandatu karnego, wnioskiem do sądu lub zawiadomieniem 
prokuratury. Naruszenia dotyczyły przede wszystkim przestrzegania zasad bhp.  

Podobnie jak w latach ubiegłych, w prawie każdym zakładzie kontrolowanym po raz 
pierwszy ujawniano średnio 12 różnego rodzaju nieprawidłowości. Wynik ten daje 
poważny obraz skali problemów z przestrzeganiem przepisów prawa pracy. 

Kontrola zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy ukazała liczne nieprawidłowości 
w zakresie  oceny ryzyka zawodowego (brak dokumentacji) oraz błędy merytoryczne. 
Takie stan rzeczy stwierdzono w 39% skontrolowanych firmach. 

W zakresie szkoleń bhp ukazano istotne nieprawidłowości (40% kontroli). Ustalono, 
że 11% kontrolowanych przedsiębiorców nie przeprowadziło szkoleń wstępnych 
(instruktażu ogólnego i stanowiskowego) w dziedzinie bhp, a 29% szkoleń 
okresowych. 

Tworzenie i przestrzeganie procedur i instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy 
okazało się kolejnym poważnym problemem w kontrolowanych zakładach. Aż 40% 
przedsiębiorców nie opracowało instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy. 

32% kontrolowanych podmiotów nie zapewniło pracownikom sprawnie 
funkcjonującego systemu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środków do 
udzielania pierwszej pomocy. 
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Polacy wytwarzają więcej odpadów 

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazały, że w 2018 r. Polacy 
wytworzyli więcej odpadów, niż rok wcześniej. Na jednego mieszkańca przypadło 
325 kg. Na uwagę zasługuje fakt, że poprawiła się selektywna zbiórka odpadów 
komunalnych, w stosunku do poprzedniego roku wzrosła o 11 %. 

W 2018 r. wytworzono 12 485 tys. ton odpadów komunalnych i odnotowano wzrost 
wytworzenia o 4,3% w stosunku do roku ubiegłego. Oznacza to zwiększenie ilości 
wytworzonych odpadów komunalnych na jednego mieszkańca z 311 kg w 2017 r. do 
325 kg w 2018 r. 

Najwięcej odpadów wytwarzają mieszkańcy województwa dolnośląskiego. Najniższą 
wartość tego wskaźnika osiągnięto w województwie świętokrzyskim. Gminy wiejskie 
wytwarzają mniej. W 38% gmin odebrano poniżej 200 kg odpadów komunalnych na 
mieszkańca (głównie gminy wiejskie). Największe ilości odpadów komunalnych 
wytwarzane są w gminach turystycznych – w sześciu z nich odebrano ponad 1000 kg 
odpadów komunalnych na mieszkańca. 

Ilość odpadów komunalnych zebranych selektywnie z roku na rok rośnie. W 2018 r. 
zebrano selektywnie ponad 3,6 mln ton (29% ogółu wytworzonych odpadów 
komunalnych), co oznacza wzrost ilości tych odpadów o 11% w stosunku do roku 
poprzedniego. W miastach w 2018 r. zebrano selektywnie 106 kg na mieszkańca, na 
obszarach wiejskich 76 kg na mieszkańca. 
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Fajerwerki – zasady bezpieczeństwa 

Fajerwerki, petardy, rakiety czy sztuczne ognie są nieodłącznym elementem zabawy 
sylwestrowej. Są to wyroby pirotechniczne, a ich sprzedaż, przechowywanie  
i użytkowanie jest uregulowane prawnie. Nieodpowiednie obchodzenie się z tymi 
wyrobami może nieść za sobą konsekwencje zdrowotne oraz prawne. 

Obecnie prawo w Polsce zezwala na używanie wyrobów pirotechnicznych  
w miejscach publicznych wyłącznie w jedną noc – z 31 grudnia na 1 stycznia. W inne 
dni jest to zakazane, chyba że zgodę na używanie materiałów pirotechnicznych wydał 
właściwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta. 

Jak podają statystyki policyjne, w noc sylwestrową dochodzi do kilkuset poparzeń, 
zranień i pożarów, a nawet wypadków śmiertelnych. Najczęstszą przyczyną 
nieszczęśliwych zdarzeń jest niewłaściwe użytkowanie tych wyrobów oraz 
nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa. 

Pamiętaj, wybuchająca petarda, którą trzymasz w dłoni może spowodować 
oparzenia rąk i twarzy, a także poważniejsze uszkodzenia ciała, np. utratę wzroku, 
palców lub całej ręki.  
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Bezpiecznie na stoku 

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pozwala uniknąć poważnych wypadków 
zarówno w pracy, jak też poza nią. Międzynarodowa Federacja Narciarska już  
w 2002 r. opublikowała tzw. Kodeks reguł, który należy uważać za idealny wzór 
postępowania dla odpowiedzialnego i ostrożnego miłośnika sportów zimowych. 

1. Szacunek dla innych. Zachowuj się tak, aby nie narażać na niebezpieczeństwo innych. 
2. Kontrola prędkości. Dostosuj swoją prędkość i sposób jazdy do swoich osobistych 

umiejętności oraz do panujących warunków. 
3. Wybór trasy. Wybierz trasę w taki sposób, aby nie narazić na niebezpieczeństwo 

innych osób. 
4. Wyprzedzanie. Możesz wyprzedzać, jeżeli wyprzedzana osoba ma wystarczająco 

dużo miejsca na wykonanie wszelkich zamierzonych lub niezamierzonych manewrów. 
5. Ruszanie z miejsca i poruszanie się w górę stoku. Pamiętaj, by czynić to bez 

zagrożenia dla siebie i innych.  
6. Zatrzymywanie się na trasie. O ile nie jest to absolutnie konieczne, należy unikać 

zatrzymywania się na trasie zjazdu. 
7. Podchodzenie i schodzenie na nogach. Wspinając się lub schodząc należy trzymać się 

boku zbocza. 
8. Przestrzeganie znaków. Należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich znaków  

i oznaczeń tras. 
9. Pomoc przy wypadkach. W razie wypadku każdy winien udzielić poszkodowanym 

pomocy. 
10. Obowiązek ujawnienia tożsamości. Bez względu na to, czy jesteś świadkiem, sprawcą 

czy poszkodowanym  powinieneś podać swoje dane osobowe. 
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Bezpieczeństwo pożarowe w ramach szkoleń bhp 

Zasady bezpieczeństwa pożarowego powinien poznać każdy pracownik 
przedsiębiorstwa lub instytucji dla której świadczy pracę w ramach swojego 
zatrudnienia. Zaznajomienie z przepisami ppoż. odbywa się, co do zasady, podczas 
obowiązkowych szkoleń z zakresu bhp. 

Zgodnie z przepisami to pracodawca jest obowiązany zapoznać pracowników  
z przepisami przeciwpożarowymi oraz sposobami postępowania na wypadek pożaru  
i innego zagrożenia. Problematyka bezpieczeństwa pożarowego omawiana jest,  
z reguły, podczas szkolenia w dziedzinie bhp, którego szczegółowe zasady określa 
rozporządzenie ministra gospodarki i pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Podczas ogólnego instruktażu bhp omawiane pracownik powinien poznać: 

 potencjalne źródła zagrożeń pożarowych, 
 instrukcję postępowania na wypadek pożaru, 
 zasady ewakuacji, 
 zasady użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, ze szczególnym 

uwzględnieniem warunków panujących w firmie, w której pracuje. 

Podczas stanowiskowego szkolenia bhp problematykę ochrony ppoż. porusza się pod 
warunkiem,  że w procesach produkcyjnych w firmie stosowane są materiały 
niebezpieczne pożarowo. 
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W 2020 roku PIP zamierza przeprowadzić 72 tys. kontroli 

18 grudnia 2019 r. w siedzibie Sejmu Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek 
przedstawił program działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2020 r. Poza 
długofalowymi kampaniami, prowadzone będą też działania kontrolne  
w obszarach, gdzie występuje najwięcej zagrożeń. Taką branżą jest budownictwo. 

Gdzie będą kontrole? 

 W przedsiębiorstwach i zakładach, w których wystąpiły wypadki przy pracy.  
 W zakładach, w których występuje narażenie na czynniki o działaniu 

rakotwórczym lub mutagennym. 
 U pracodawców, którzy zakończyli działania dostosowujące ich firmy do 

standardów prawa. 
 W budownictwie zakres przedmiotowy kontroli zostanie poszerzony o ocenę 

przestrzegania przez pracodawców przepisów bhp podczas prac 
wykonywanych za pomocą żurawi wieżowych i szybkomontujących. 

 W zakładach opieki zdrowotnej. Kontrole mają na celu ograniczenie wpływu 
zagrożeń związanych z przygotowywaniem, podawaniem i przechowywaniem 
leków cytostatycznych. 

 U podmiotów prowadzących działalność leczniczą kontrole obejmą placówki 
szpitalne i ambulatoryjne.  

 W górnictwie – będą ukierunkowane na ujawnienie nieprawidłowości, które 
mogą skutkować zagrożeniami dla życia lub zdrowia pracowników.  

 W handlu kontrola obejmie realizację postanowień obowiązującej od 2018 r. 
ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. 
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Wirtualna rzeczywistość w BHP 

W branży BHP skuteczność nauczania jest kluczowa, ponieważ przekazywane 
informacje w przyszłości mogą zadecydować o czyimś zdrowiu lub życiu. Uczestnik 
szkolenia powinien więc zostać poddany takiej formie wizualnej, która  
w maksymalny sposób zmniejszy ryzyko rozproszenia i znużenia. Taką formą są 
właśnie szkolenia z zastosowaniem technologii wirtualnej rzeczywistości.  

Wirtualna rzeczywistość zapewnia zapamiętywalność na średnim poziomie 75%. Dla 
porównania, treści czytane zapamiętywane są na poziomie 10%, a wiadomości 
przekazywane w tradycyjnej formie wykładu – na poziomie poniżej 50%. Wirtualna 
rzeczywistość jest więc narzędziem, które stanowi poważną konkurencję dla 
tradycyjnych metod nauczania, a wykorzystanie jej w branży BHP wiąże się  
z ogromnymi korzyściami, przekładającymi się na bezpieczeństwo, zdrowie i życie 
ludzkie. 

VR dobrze się też sprawdzi przy szkoleniach ppoż., wstępnych, szkoleniach  
z ewakuacji budynku, przy zapoznawaniu z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego,  
w czasie szkoleń dla gości zewnętrznych, firm, biur czy hoteli. 

Aplikacje VR to nie tylko doświadczenie zagrożenia, ale również sposób na mierzenie 
efektywności szkolenia i ocenę wiedzy użytkowników. Każdy uczestnik za swoje 
działania otrzymuje punkty, odznaki i informacje, które pozwalają na stworzenie 
tabeli wyników za poszczególne zadania. Specjalista, który prowadzi szkolenie, może 
w łatwy sposób ocenić wiedzę uczestników szkolenia, stworzyć raport i mierzyć 
postępy grupy. 
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Projekt rozporządzenia ws. BDO może uratować małe firmy 

14 grudnia br. Michał Kurtyka, Minister Klimatu, skierował do konsultacji 
publicznych projekt rozporządzenia w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, 
dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji. Projektowane 
rozporządzenie dotyczy przede wszystkim sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw. 

W uzasadnieniu projektu czytamy, że np. w sektorze usług i handlu detalicznego, 
które często są prowadzone na zasadach jednoosobowej działalności gospodarczej,  
w ciągu roku wskazane rodzaje odpadów wytwarzane są w niewielkich ilościach. Fakt 
ich wytworzenia stanowi obowiązek prowadzenia ich jakościowej i ilościowej 
ewidencji, a następnie sporządzania corocznego sprawozdania dla marszałka 
województwa. 

Z obowiązku ewidencjonowania odpadów zostaną więc zwolnieni przedsiębiorcy, 
którzy wytwarzają odpady, nie będące odpadami komunalnymi, inne niż 
niebezpieczne, w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, m.in.: 
odpady opakowaniowe – ilość odpadów, dla której nie trzeba prowadzić ewidencji 
wynosi od 0,2 do 1 tony; odpady pochodzące z dysków komputerowych lub płyt CD 
(do 50 kg); przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia produkty spożywcze (do 
0,1 tony); odpady budowlane: tynki, tapety, okleiny – od 5 do 10 ton w zależności od 
ich rodzaju. 

Projekt przewiduje, że 1,5 mln przedsiębiorców z sektora MŚP może zostać 
zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania odpadów. 
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Najbardziej stresujące zawody 

Badania przeprowadzone przez Koalicję Bezpieczni w Pracy ukazało, że ponad 80% 
Polaków odczuwa stres w pracy. Pracodawcy mają więc zadanie, by poprawić 
warunki pracy i tym samym wyeliminować, a przynajmniej zminimalizować jego 
poziom. Istnieją jednak zawody, w których stres jest nieodłącznym elementem 
podejmowania prawie wszystkich czynności. 

Na poziom stresu wpływa kilka czynników, jednak każdy człowiek odczuwa je 
indywidualnie. Jedni poradzą sobie bez problemu, inni będą sparaliżowani strachem. 

Jakie zawody są najbardziej stresujące? 

 Żołnierz, policjant i strażak. Wiele badań dowodzi, że najwięcej stresu 
wywołują prace, które wiążą się z zagrożeniem życia. Podstawowym 
czynnikiem powodującym stres jest tutaj ryzyko utraty zdrowia i życia. Podczas 
rekrutacji prowadzi się więc specjalne testy psychologiczne, które mają ukazać, 
czy ta osoba poradzi sobie na tym stanowisku. 

 Lekarz, pielęgniarka, położna, pilot i kontroler lotów. Kolejnym czynnikiem 
wpływającym na poziom stresu jest odpowiedzialność za innych. Są to 
zawody, w których ponosi się odpowiedzialność za zdrowie i życie innych osób. 

 Dziennikarz, aktor, muzyk czy tancerz. Niektórzy odczuwają ogromny stres, 
gdy muszą wystąpić przed dużą publicznością. 

 Zawód związany z terminowością. Czas, a właściwie jego ograniczenie, czyli 
terminowość, to kolejny czynnik, który wywołuje stres. 
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