
www.przyjacielprzypracy.pl

In
d 

37
15

48
.  

IS
SN

 0
13

7-
83

68
   

   
   

 N
ak

ła
d 

5 
00

0 
eg

z.
c

en
a 

13
,6

5 
zł

 (
Va

T 
5%

)

Laureat nagrody im. Haliny Krahelskiej
przyznanej przez Głównego Inspektora Pracy

NR 09
Wrzesień 2016

Ukazuje się od 1949 roku

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
I HIGIENY PRACY W  MAGAZYNACH 
WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

BHP
W LOGISTYCE

TEMAT Z OKŁADKI

            ISSN 0137-8368

WYPADKI PRZY PRACY: 
POSTRZELONY PRZEZ 
GWOŹDZIARKĘ

0 9
PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY - 
NAJPOWAŻNIEJSZE ZAGROŻENIA 
DLA PRACOWNIKÓW



PROM_SEC3000  4/20/16  9:42  Page 1



www.przyjacielprzypracy.pl

przyjaciel przy pracy  wrzesień 2016

KOMeNTarz przyjaciela

�

Na początku okresu wakacyjnego sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej wydała pozytywną opinię dotyczą-
cą realizacji budżetu Państwowej Inspekcji Pracy za zeszły rok. Naturalnie analizie zostały poddane zarówno wydatki, 
jak i wpływy, które Inspekcja odnotowała. Porównanie założonych wydatków z faktycznie poniesionymi dało wynik na 
poziomie 99%. 

Spora rozbieżność była natomiast w przychodach PIP. Ten 
element budżetu wyniósł ponad 221 mln zł, co stanowiło 

realizację na poziomie ponad 120%. Z jednej strony możemy 
cieszyć się z tak prężnego wypełniania planowanego budżetu 
przez tak ważną, polską instytucję, z drugiej strony warto 
pamiętać o tym, że lwią część tych wpływów stanowią kary 
i grzywny nakładane przez inspektorów na pracodawców. 

Na główne wydatki tej instytucji składają się przede wszyst-
kim koszty wynagrodzeń, stanowiące blisko 77% budżetu. 
Pośród pozostałych wydatków możemy wymienić m.in. 
partycypowanie w kosztach prowadzenia projektów współ-
finansowanych przez Unię Europejską, koszty związane 
z czynszami i administrowaniem obiektami oraz bieżące 
doposażenie Inspekcji w niezbędne środki pozwalające na 
skuteczne wypełnianie działań – w tym roku np. system 
elektronicznego obiegu dokumentów. 

Godnym wspomnienia jest również to, że nad kwestią  
budżetu czuwała Najwyższa Izba Kontroli, która stwierdziła, 
że wszystkie wydatki były realizowane w sposób celowy, 
planowany i przede wszystkim gospodarny. 

Innym ciekawym wydarzeniem, o którym w moim odczuciu 
warto wspomnieć, jest mianowanie nowych inspektorów PIP. 
Było to zwieńczenie trzech lat żmudnego zdobywania wiedzy 
i umiejętności niezbędnych do skutecznego pełnienia obo-
wiązków. Była to już 67. aplikacja, która pozwoliła poszerzyć 
grono inspektorów pracy. Niestety trzeba tu przypomnieć, 
że praca na tym stanowisku nie należy do najłatwiejszych. 
Jeśli chodzi o wynagrodzenia, to nie są one na najwyższym, 
albo chociaż na adekwatnym do włożonego wysiłku, po-
ziomie. Do tego dochodzi presja związana z wyrabianiem 
założonych statystyk mandatów, zaleceń, itp. W wielu przy-
padkach faktyczne poprawienie sytuacji pracownika nie ma 
związku z wystawianiem mandatu lub nakazu, ale nieste-
ty tego już się nie uwzględnia w statystykach. Naturalnie 
pojawia się też kwestia utartego wizerunku pracowników 
Państwowej Inspekcji Pracy, którzy podobnie jak pracow-
nicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie zawsze cieszą się 
powszechnym szacunkiem społeczeństwa. Bardzo dobrze 
można to zaobserwować w kręgu mikro i małych przedsię-
biorców, u których niedociągnięcia wykrywane podczas kon-
troli wynikają bardziej z niewiedzy niż złych chęci. Pozostaje 
mieć nadzieję, że wspomniane niedawno plany Inspekcji 
dotyczące bardziej zachowawczego wystawiania mandatów 

dla najmniejszych pracodawców ocieplą wizerunek tej insty-
tucji. Wracając do kwestii nowo mianowanych inspektorów 
pozostaje mieć nadzieję, że będą mieli dużo serca i zapału 
do pracy, a ich decyzja o wyborze tego zawodu była podyk-
towana pasją, dzięki czemu pomimo przeciwności i ciężaru 
obowiązków swoje zadania będą mogli wykonywać w sposób 
profesjonalny z uwzględnieniem racji zarówno pracowników 
jak i pracodawców.

Zostając w temacie Państwowej Inspekcji Pracy zwrócę 
uwagę na intensyfikowanie kontroli w handlu w dniu 15 
sierpnia. Jak doskonale wiemy jest to dzień ustawowo wol-
ny od pracy. Z tej racji wiążą się z tym pewne obostrzenia, 
które nie zawsze są przestrzegane przez właścicieli skle-
pów. Oczywiście sklep może być otwarty w tym dniu, ale 
niedopuszczalne jest aby za ladą stanął pracownik zatrud-
niony na podstawie umowy o pracę. Pracodawcy pozostaje 
albo prowadzić sprzedaż osobiście, albo zdecydować się 
na zatrudnienie pracownika na podstawie umowy cywilno-
prawnej. Naturalnie podczas samych kontroli inspektorzy 
nie ograniczali się tylko do sprawdzenia kto i na podsta-
wie jakiej umowy wykonuje pracę w tym dniu. Obiektem 
zainteresowania były również dokumenty potwierdzające 
ukończenie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz odbycie przez pracowników badań lekarskich 
w ramach medycyny pracy. Uwadze inspektorów nie umknęły 
również kwestie związane z wypłacaniem wynagrodzeń, 
czasem pracy oraz legalnością zatrudnienia cudzoziemców. 
Warto zauważyć, że była to pierwsza od ośmiu lat kontrola 
sklepów prowadzona w dzień, w którym obowiązuje zakaz 
handlu. Zastępca Głównego Inspektora Pracy stwierdził, 
że pomysł ten wynika z niepokojących doniesień dotyczą-
cych łamania zakazu pracy w handlu w święta. W obliczu 
oficjalnie zapowiadanych planów Inspekcji właścicielom 
sklepów nie pozostaje nic innego jak być dobrze przygotowa-
nym na wizytę inspektorów. W przypadku, w którym czują, 
że ich gotowość nie jest do końca wystarczająca oczywistym 
wyborem jest rezygnacja z otwarcia sklepu w tym dniu. Ra-
czej nie trzeba ukrywać, że całe przedsięwzięcie, zwłaszcza 
w kontekście zamieszczonej wcześniej informacji, wygląda 
jak działanie mające na celu zniechęcenie właścicieli sklepów 
do prowadzenia handlu w święta. ■

Jakub Cierpka, JC BHP     

�
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Prawidłowa organizacja pomieszczeń magazynowych 
Zapewnienie prawidłowej organizacji pomieszczeń magazy-
nowych to obowiązek ciążący na pracodawcy. Pracodawca 
dopuszcza pracownika do pracy po odbytym szkoleniu BHP, 
przeprowadza instruktaż stanowiskowy, odpowiednio orga-
nizuje pracę w magazynie mając na względzie przepisy BHP, 
a ponadto zapewnia dostęp do instrukcji BHP. Musi być także 
wyczulony na ewentualną kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy 
w zakresie prawidłowości realizacji ww. obowiązków.

Zgodnie z § 22 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 30 
października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań do-
tyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użyt-
kowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. 

nr 191 poz. 1596 ze zm., dalej w skrócie mBHP) stosowane 
w magazynach wózki podnośnikowe, na których znajdują się 
pracownicy, przystosowuje się bądź wyposaża w taki sposób, 
aby ograniczyć ryzyko związane z wywróceniem się tych 
wózków, w szczególności poprzez:
1) zainstalowanie obudowy (kabiny) dla kierującego lub
2) konstrukcję zapobiegającą wywróceniu się, lub
3) konstrukcję zapewniającą dostateczną wolną przestrzeń 
między podłożem i określonymi częściami wózka widłowego 
dla przewożonych pracowników, na wypadek wywrócenia 
się, lub
4) konstrukcję zabezpieczającą pracownika znajdującego się 
na miejscu kierowcy, aby nie został przygnieciony przez części 
wywracającego się wózka podnośnikowego.

Od przestrzegania oraz zapewnienia przepisów BHP w magazynie wysokiego składowania zależy bezpieczeństwo ludzi tam 
pracujących i przebywających. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy ww. miejsc powinny przewidywać przeprowadzenie 
prawidłowej organizacji pomieszczeń magazynowych, zapewnienie odpowiedniego ubioru pracownikom, zapewnienie 
odpowiedniego oznakowania dróg ewakuacyjnych umożliwiające szybkie wydostanie się pracowników na otwartą 
przestrzeń czy dokonanie prawidłowego montażu systemów wykrywania pożarów i gaszenia ognia. Ponadto praca 
w pomieszczeniach magazynowych powinna być wspomagana instrukcjami BHP dostarczonymi przez pracodawcę.

Warunki bezpieczeństWa 
i higieny pracy W magazynach 
Wysokiego składoWania

TeMaT z OKładKi - bhp w lOgisTyce

�

Anna Słowińska    

www.przyjacielprzypracy.pl
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Prawidłowa organizacja pracy w pomieszczeniach magazy-
nowych to także regały o wzmocnionej konstrukcji nośnej 
oraz systemy wysokiego składowania, obecnie coraz bardziej 
zautomatyzowane. 

Instrukcje BHP pracownikom magazynu dostarcza pracodawca 
Zgodnie z § 30 mBHP pracodawca powinien zapewnić pra-
cownikom magazynów wysokiego składowania dostęp do 
informacji, w tym pisemnych instrukcji dotyczących użytko-
wania maszyn. 
Instrukcje powinny zawierać co najmniej informacje doty-
czące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie:

warunków użytkowania maszyn,
występowania możliwych do przewidzenia sytuacji nie-
typowych,
praktyki użytkowania maszyn.

Instrukcje powinny być zrozumiałe dla pracowników, któ-
rych dotyczą.
Pracodawca ma ponadto obowiązek wyposażyć każde stano-
wisko pracy w instrukcje BHP i ppoż. Wyposażenie stanowisk 
w instrukcje podlega kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, a ich 
brak może skutkować karą do 5000 zł. Instrukcję należy umieścić 
przy maszynach i urządzeniach, tak aby była dostępna i czytel-
na. Pracownik powinien zapoznać się z jej treścią, a pisemne 
potwierdzenie przechowywane jest w jego aktach osobowych. 
W magazynach wysokiego składowania powinny być dostępne 
dla pracowników także instrukcje magazynowe, w szczególności 
określające sposób składowania, pakowania, załadunku i trans-
portu materiałów niebezpiecznych. Z treścią instrukcji należy 
zapoznać pracowników zatrudnionych przy tych pracach.

Informowanie pracowników o zagrożeniach w magazynie
Bardzo ważną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę jest § 31 
mBHP – pracodawca powinien informować pracowników 
o zagrożeniach związanych z maszynami znajdującymi się 
w magazynie lub jego otoczeniu oraz wszelkich zmianach 
w nich wprowadzonych w takim zakresie, w jakim zmiany 

1.
2.

3.

te mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo maszyny, nawet gdy 
pracownicy bezpośrednio nie użytkują tych maszyn. 

Przykład:
Pracownik magazynu nie obsługujący wózka podnośnikowe-
go został poinformowany o zagrożeniach związanych przy 
pracy z tymi maszynami. Poznał zasadę działania maszyny 
oraz możliwości występowania potencjalnych wypadków 
powodowanych przez tę maszynę. 
Korzyść dla pracownika: Pracownik wzbogacił się o wiedzę 
dotyczącą wózków podnośnikowych, dzięki temu będzie mógł 
uniknąć niepotrzebnych wypadków na terenie magazynu. 

W przypadku pracowników użytkujących maszyny na terenie 
magazynu wysokiego składowania zgodnie z § 32 mBHP 
pracodawca powinien podejmować niezbędne działania, aby 
pracownicy ci:

odbyli odpowiednie przeszkolenie w zakresie bezpiecznego 
ich użytkowania,
wykonujący naprawy, modernizację, konserwację lub ob-
sługę maszyn odbyli specjalistyczne przeszkolenie w tym 
zakresie.

Pracodawca powinien konsultować z pracownikami lub ich przed-
stawicielami zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną 
pracy w zakresie określonym w rozporządzeniu oraz umożliwiać 
pracownikom udział w dyskusjach w tych sprawach.

Odpowiedni ubiór pracowników magazynu
Warunki stosowania odzieży ochronnej pracowników maga-
zynów wysokiego składowania powinien określić pracodawca, 
czyli kiedy taka odzież powinna być stosowana i przez jaki 
czas noszona, w zależności od stopnia zagrożenia, częstości 
narażenia na nie oraz skuteczności samej odzieży ochronnej. 
Przepisy nie precyzują w jakiej formie powinien to zrobić. 
Do tzw. dobrej praktyki należy sporządzanie wykazów środków 
ochrony indywidualnej stosowanych w zakładzie, umieszczenie 
informacji o tych środkach w instrukcjach BHP i oznaczanie 
stref, w których powinny być stosowane. 

1.

2.

REKLAMA
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W związku z tym, iż pracownicy magazynów są narażeni na 
upadki z wysokości, potrącenia przez pracujące w magazy-
nie wózki widłowe czy spadające z góry towary, ich odzież 
ochronna określona przez pracodawcę powinna uwzględ-
niać: buty z podeszwą antypoślizgową, ochronniki słuchu, 
kaski czy rękawice.

Wybrane Polskie normy odnoszące się do funkcjonowania 
magazynów 

Oznakowanie dróg ewakuacyjnych magazynu
Zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpie-
czeństwa i higieny pracy (t.j. w Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 
ze zm., dalej w skrócie roBHP) pracodawca jest obowiązany 
zapewnić drogi ewakuacyjne ze wszystkich pomieszczeń ma-
gazynu, w których mogą przebywać pracownicy, umożliwiające 
szybkie wydostanie się pracowników na otwartą przestrzeń. 
Drogi ewakuacyjne oraz dojścia do nich prowadzące nie mogą 
być zastawiane. Wymagania dla dróg ewakuacyjnych i warunki 
ewakuacji określają przepisy techniczno-budowlane i dotyczące 
ochrony przeciwpożarowej. Ponadto dróg, przejść i dojazdów 
pożarowych do magazynu nie wolno zastawiać materiałami, 
środkami transportu, sprzętem i innymi przedmiotami. Na 
skrzyżowaniach dróg powinna być zapewniona dobra widocz-
ność.

Instalacja systemów wykrywania pożarów i gaszenia ognia w maga-
zynie
Należy pamiętać, że na pracodawcy spoczywa obowiązek doko-
nania prawidłowego montażu systemów wykrywania pożarów 
i gaszenia ognia w magazynach wysokiego składowania. W celu 
zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego na pracodawcy cią-
ży obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa poża-
rowego. Jej szczegółowy zakres określa § 6 rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, in-
nych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 
719). Dopuszcza się, aby ww. instrukcja stanowiła w obiektach 
produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich część instrukcji 
technologiczno-ruchowej.
Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego należy poddawać okre-
sowej aktualizacji – co najmniej raz na 2 lata, a także po takich 
zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu techno-
logicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony 
przeciwpożarowej. 

Od instrukcji bezpieczeństwa pożarowego należy odróżnić 
instrukcję postępowania na wypadek pożaru czyli krótką 
standardową instrukcję wywieszaną zwykle tam, gdzie zagroże-
nie pożarem jest znikome, podającą również wykaz telefonów 
alarmowych do służb ratowniczych. Instrukcje te są wymagane 
na podstawie § 4 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciw-
pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 
zgodnie z którym właściciele, zarządcy lub użytkownicy budyn-
ków oraz placów składowych i wiat, umieszczają w widocznych 
miejscach instrukcje postępowania na wypadek pożaru.  

Rola człowieka związana z zachowaniem BHP w magazynie 
Jak wiadomo żadna maszyna nie zastąpi człowieka. Dlatego 
tak konieczna jest dbałość o poziom wiedzy pracowników 
w zakresie przestrzegania BHP w pracy magazynowej. Rola 
człowieka nie ogranicza się tylko do zapewnienia przestrze-
gania przepisów BHP i właściwej organizacji pracy, związana 
jest także z umiejętnością przewidywania mogących wystąpić 
w przyszłości zdarzeń. ■

PN-B-01012:1981 Budowle magazynowe  
– Podział, nazwy i określenia

PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne – Barwy 
bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Znaki 
bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy 
i w obszarach użyteczności publicznej

PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne – Barwy 
bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Znaki 
bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy 
i w obszarach użyteczności publicznej

PN-N-01256-02:1992 
Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja

PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 
Znaki bezpieczeństwa – Ochrona i higiena pracy

PN-E-08501:1988 Urządzenia elektryczne 
– Tablice i znaki bezpieczeństwa

PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie – 
Oświetlenie miejsc pracy 
– Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach

•

•

•

•

•

•

•

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia z 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 
października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 
(Dz.U. nr 191 poz.1596 ze zm.) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. w Dz.U. z 2003 r. 
nr 169 poz. 1650 ze zm.)

Literatura 
http://promag.pl/Warunki_bezpiecznej_pracy_w_
magazynie_%E2%80%93_co_trzeba_wiedziec,9621.html
Popławska M. „Odzież ochronna oraz odzież 
i obuwie robocze” w Siemiątkowski L. i inni w „BHP 
w firmie” Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Warszawa 
2001 s.O 02/07
Słowińska A. „Prewencyjna rola instrukcji BHP w hali 
produkcyjnej” Nowoczesne Hale 6/12, Wydawnictwo 
Elamed Katowice 
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  Prawo polskie nie precyzuje definicji instytucji biegłe-
go sądowego. Jednak z praktyki wynika, że osoba taka 
jest organem pomocniczym wymiaru sprawiedliwości, 
powoływanym przy tych postępowaniach sądowych, 
które wymagają specjalistycznych wiadomości z da-
nej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła lub innych 
umiejętności. Jak zatem można zostać biegłym sądo-
wym? Ile czasu trwa taka procedura i jak przebiega?

Aby stać się biegłym wystarczy właściwie „chęć szczera”. Wy-
magania wobec kandydatów na biegłych nie są duże. Zgodnie 
z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 24 
stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych biegłym są-
dowym może być ustanowiona osoba, która: 
1) korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; 
2) ukończyła 25 lat życia; 
3) posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne 
w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej 
umiejętności, dla której ma być ustanowiona; 
4) daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków bie-
głego; 
5) wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym. 
Procedura powołania na biegłego jest dość szybka, zwykle 
jest to kilka tygodni od złożenia dokumentów.

Posiadanie wiadomości specjalnych powinno być wykazane 
dokumentami lub innymi dowodami. Ocena, czy posiadanie 
wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane, nale-
ży do prezesa sądu okręgowego, przy którym dany kandydat 
na biegłego ma być ustanowiony. Decyzja prezesa w zakre-
sie ustanowienia biegłym sądowym ma wyłącznie charakter 
uznaniowy. Oznacza to, że nie istnieje prawny obowiązek 
prezesa sądu okręgowego ustanowienia biegłym każdej osoby, 
która się zgłosiła i posiada określone kwalifikacje. Prezes sądu 
okręgowego ma bowiem obowiązek wybierania biegłych są-

dowych spośród najlepszych kandydatów w danej dziedzinie. 
To właściwie zależy od dziedziny. W odniesieniu do niektó-
rych dziedzin (np. biegli od uzależnień alkoholowych) istnieje 
obowiązek powołania osób dla których przepisy określają 
szczegółowe wymagania odnośnie kwalifikacji, wykształce-
nia, praktyki zawodowej oraz inne wymagania, które muszą 
spełniać kandydaci na biegłych sądowych.

  Biegły sądowy ustanowiony zostaje przy danym są-
dzie okręgowym przez jego prezesa. Jak wygląda kwestia 
pełnienia tej funkcji przy innych sądach? Czy przy sądzie 
okręgowym w innym mieście należy ponownie przejść 
całą procedurę ustanowienia czy jest ona jednorazowa 
i obowiązuje w całym kraju?
Biegły działa na terenie całego kraju, mimo że jest ustanowio-
ny przy konkretnym sądzie okręgowym, tzn. jest wpisany na 
listę biegłych tego sądu. Jeżeli ktoś chce być wpisany również 
w innych ośrodkach to oczywiście może, ale musi przejść 
cała procedurę ponownie. Z praktyki wynika, że sądy szukają 
biegłych na listach innych sądów, szczególnie gdy mało jest 
biegłych z danego zakresu.

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości 
z 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych, bie-
głych ustanawia się na okres 5 lat. Czy po upływie tego 
czasu należy ponownie przejść całą procedurę ustano-
wienia czy wystarczy zgłoszenie chęci dalszego pełnienia 
tej funkcji?
Niestety, ponownie trzeba przejść cała procedurę, tzn. zgro-
madzić potrzebne dokumenty i złożyć je wraz z prośbą o wpi-
sanie na listę do prezesa sadu. Kandydatowi na biegłego nie 
przysługuje roszczenie o ustanowienie biegłym. Odnosi się 
to także do biegłych, którzy pełnią lub pełnili tę funkcję 
i upływa im kadencja.
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  Rozporządzenie mówi o wykazaniu posiadania wiado-
mości specjalnych dokumentami lub innymi dowodami. 
Jakiego rodzaju powinny to być dokumenty i dowody?

Takimi dokumentami potwierdzającymi mogą być np. dy-
plomy ukończenia odpowiednich studiów wyższych, za-
świadczenia i dyplomy studiów podyplomowych, szkoleń 
specjalistycznych i oczywiście dorobek naukowy w danej 
dziedzinie. 

  Ocena czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało 
dostatecznie wykazane należy do prezesa danego sądu 
okręgowego. Jak przebiega taka ocena? Czy kandydat 
przechodzi jakąś dodatkową weryfikację wiedzy mery-
torycznej i posiadanego doświadczenia? 

Kandydat na biegłego składa w sekretariacie sądu okręgo-
wego dokumenty. Są one wstępnie sprawdzane pod kątem 
formalnym. Następnie prezes sądu analizuje złożone aplika-
cje i wybiera przyszłych biegłych. Nie ma żadnych rozmów 
kwalifikacyjnych, całość procedury odbywa się na podstawie 
złożonych dokumentów. Dla wybranych osób przygotowy-
wane są akty powołania na biegłych ze wskazaniem zakresu 
działania. Następnie przyszli biegli składają odpowiednie 
przyrzeczenie i otrzymują akty powołania. Od tej pory są 
już biegłymi.

  W swojej działalności w charakterze biegłego ma Pan 
już znaczny dorobek sporządzonych opinii. Ile mniej 
więcej rocznie wydaje Pan opinii? Jak długo trwa spo-
rządzenie jednej z nich?

Biegłym z zakresu maszyn i urządzeń jestem od 19 lat. Zle-
cenia wykonania opinii otrzymuję z sądów nie tylko okręgu 
radomskiego, ale właściwie z całej Polski. Zdarzyły się opinie 
wykonane dla potrzeb sądów niemieckich i czeskich. W tym 
czasie sporządziłem około 200 opinii dla wydziałów karnych, 
cywilnych, gospodarczych, pracy, prokuratur, policji itd. Śred-
nio jest to 10 opinii rocznie. Jednak w rzeczywistości nie było 
to równomiernie rozłożone. Były lata, gdy wykonywałem 2 
do 3 opinii miesięcznie. Były też i takie, gdy było to 2 czy 3 
opinie przez cały rok.

Czas sporządzenia opinii jest różny, zależy od skompliko-
wania sprawy i liczebności akt sprawy. Może to być kilka 
dni, zwykle około jednego miesiąca, choć w jednej ze spraw 
wykonywanych na zlecenie Naczelnej Prokuratury Wojskowej 
było to ponad pół roku. W przypadku spraw wymagających 
przeprowadzenia oprócz analizy akt sprawy dodatkowo badań 
naukowych czas wykonania opinii jest dłuższy, około 2-3 
miesiące. Czasami konieczny jest wyjazd w celu dokonania 
oględzin. 

 Czy biegłemu powołanemu do danego postępowania 
sądowego przysługuje immunitet procesowy? Jakie są 
jego prawa i obowiązki związane ze sporządzeniem opi-
nii? Czy np. jest zobowiązany do stawiennictwa w sądzie 
i uzasadnienia wydanej opinii?

Niestety biegli nie są objęci immunitetem procesowym w od-
różnieniu od np. prokuratorów i adwokatów. Biegli sądowi nie 
posiadają immunitetu ani materialnego, co oznacza, że mogą 
być pociągnięci do odpowiedzialności za działania wchodzące 
bezpośrednio w zakres sprawowania funkcji biegłego, ani 
formalnego, co oznaczałoby ograniczenie odpowiedzialności 
prawnej (w szczególności odpowiedzialności karnej) biegłe-
go ze względu na pełnioną funkcję.  Biegli sądowi ponoszą 
odpowiedzialność dyscyplinarną za postępowanie sprzeczne 
z zasadami wykonywania zawodu lub zasadami etyki zawo-
dowej danej grupy zawodowej, określonymi w regulaminach 
postępowań dyscyplinarnych, uchwalanych przez stowarzy-
szenia, skupiające dane grupy biegłych sądowych. Naruszenie 
zasad etyki zawodowej potwierdzone orzeczeniem dyscypli-
narnym może stanowić podstawę do zwolnienia biegłego 
z jego funkcji przez prezesa sądu okręgowego. 
Biegły nie może odmówić wykonania zleconej przez sąd 
opinii. Może tylko wystąpić o zmianę terminu złożenia 
opinii. Na wezwanie sądu musi się stawić w sądzie i brać 
udział w rozprawie odpowiadając zarówno na pytania sądu 
jak i stron postępowania. Czasami może to być także ustne 
wydania opinii uzupełniającej w związku z nowymi faktami 
ujawnionymi tuż przez rozprawą lub w jej trakcie.

 Czy biegły sądowy ma obowiązek podnoszenia swoich 
kwalifikacji, ciągłego kształcenia?
Biegły zobowiązany jest do podnoszenia kwalifikacji zawo-
dowych, gdyż po upływie 5-letniej kadencji, kiedy ubiega 
się o ponowne ustanowienie go biegłym, powinien wykazać 
spełnienie wszystkich stawianych biegłym wymagań, w tym 
również spełniać kryterium posiadania najwyższych kwali-
fikacji.  

 Czy w Polsce istnieje jakieś stowarzyszenie skupiające 
biegłych sądowych w zakresie BHP? Czy mają Pań-
stwo możliwość dzielenia się posiadanym doświadcze-
niem?
Biegli nie są zorganizowani w samorząd, nie posiadają także 
ogólnokrajowego stowarzyszenia, które wytyczyłoby standar-
dy postępowania dla wszystkich biegłych. Istnieją stowarzy-
szenia skupiające biegłych z poszczególnych dziedzin. Biegli 
tworzą jakby sekcje w ramach swoich stowarzyszeń zawodo-
wych. Istnieją np. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki 
Samochodowej i Ruchu Drogowego, Polskie Towarzystwo 
Kryminalistyczne, Stowarzyszenie Biegłych Sądowych do 
Spraw Wypadków Drogowych. Nie ma stowarzyszenia bie-
głych z zakresu BHP. 

Dobrą możliwością dzielenia się posiadanym doświadczeniem 
są coroczne Konferencje Biegłych Sądowych organizowa-
ne przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych. 
Ponadto zwykle raz do roku prezesi sadów okręgowych or-
ganizują jednodniowe szkolenia dla biegłych.

Dziękujemy za rozmowę
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Pracownicy rzeźni czy masarni narażeni są również na kon-
takt z substancjami niebezpiecznymi, takimi jak środki do 
dezynfekcji wszelkich powierzchni – dość często są to sub-
stancje żrące, drażniące. Należy również pamiętać o związkach 
chemicznych, które mogą wydzielać się podczas procesów 
wędzarniczych. 

Z uwagi na pracę związaną już z samym ubojem zwierząt, 
pracownicy rzeźni narażeni są na silny stres spowodowany 
obciążeniem psychicznym. 

Do powyższego katalogu należy również dodać zagrożenia, 
których gołym okiem nie dostrzeżemy – czynniki biologiczne 
– drobnoustroje, pasożyty znajdujące się w surowym mięsie 
jak również w produktach już zepsutych. Dlatego w zakładach 
zajmujących się ubojem zwierząt i przetwórstwem mięsa, zde-
cydowanie restrykcyjnie należy stosować się do zasad higieny 
czy to osobistej czy higieny pomieszczeń i wyposażenia tech-
nicznego (maszyn, urządzeń, narzędzi itp.). W tabeli 1 przed-
stawiono propozycję tematycznej listy kontrolnej, opracowanej 
na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej z 10 marca 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa 
(Dz.U. nr 25 poz. 226). 

Praca rzeźnika czy masarza wiąże się z szeregiem zagrożeń, nie zawsze widocznych na pierwszy rzut oka. Niejednokrotnie 
jest to ciężka praca fizyczna związana z ręcznym transportem czy pracą w zmiennym mikroklimacie – zimnym w chłodniach, 
gorącym np. w komorach wędzarniczych. Duże zagrożenia niosą za sobą same zwierzęta przeznaczone na rzeź  
– pracownik jest narażony na uszkodzenia ciała spowodowane ugryzieniem, kopnięciem. Następnie, niezbędne w pracy, 
ostre narzędzia ręczne (noże, tasaki) oraz maszyny do obróbki mechanicznej mięsa (kuter), które mogą spowodować 
poważne uszkodzenia ciała.

bezpieczeństWo i higiena pracy 
przy uboju zWierząt 
i przetWórstWie mięsa  
- tematyczna Lista kontroLna

Amelia Przybyła, Biuro Usług Doskonalenia, Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.          

zarządzaNie bhp
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KONTROLA TEMATyCZNA BHP W ZAKRESIE:

bezpieczeńsTwa i higieNy pracy przy ubOju zwierząT i przeTwórsTwie Mięsa

pOdsTawa prawNa: 
ROZPORZąDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻyWNOŚCIOWEj Z DNIA 10 MARCA 1999 R. W SPRAWIE BEZPIECZEńSTWA I HIGIENy PRACy 

PRZy UBOjU ZWIERZąT I PRZETWóRSTWIE MIęSA (DZ.U.1999.25.226)

KOMórKa OrgaNizacyjNa:   ................................................................................... daTa KONTrOli:     ...................................................................................

WyMAGANIE PRAWNE 
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w

ag
i Spełnienie wymagania

TAK NIE N
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1
§ 2. 1. Pracownicy z uszkodzonym naskórkiem rąk nie powinni być dopuszczeni do pracy wymagającej bezpośredniej styczności 
z przetwarzanym surowcem, półproduktem i produktem.

2 § 2. 2. Niedopuszczalne jest:

1. Wykonywanie czynności pracy z długimi, polakierowanymi lub 
naklejonymi paznokciami u rąk,

2. Noszenie biżuterii i ręcznych zegarków podczas pracy.

3
§ 3. 1. Punkty czerpania wody do mycia należy wyposażyć w urządzenia do mieszania wody zimnej i gorącej z zaworami zwrotnymi lub 
w dopływ ciepłej wody.

4
§ 3. 2. Węże stosowane do mycia powinny być zakończone końcówkami samozamykającymi i zawieszone na specjalnych zwijaczach w taki 
sposób, aby ich końcówki znajdowały się nie niżej niż 0,6 m od posadzki.

5
§ 3. 3. W pomieszczeniach produkcyjnych i umywalniach zawory wodne zainstalowane przy umywalkach powinny być przystosowane do 
otwierania bez użycia rąk.

6
§ 4. Na ścianach oraz ościeżnicach w pomieszczeniach produkcyjnych, komorach wędzarniczych, chłodniach i magazynach zakładów, 
w których używane są wózki służące do transportu wewnętrznego, powinny być zainstalowane urządzenia odbojowe lub cokoły spełniające 
ich funkcję.

7
§ 5. Wózki służące do transportu wewnętrznego oraz pozostały sprzęt jezdny używany w pomieszczeniach produkcyjnych, komorach 
wędzarniczych, chłodniach i magazynach zakładów powinny być wyposażone w koła wykonane z materiału nie powodującego brudzenia 
posadzki oraz odpornego na działanie środków stosowanych do mycia i dezynfekcji.

8
§ 6. 
1. Rurociągi, z zastrzeżeniem ust. 2, powinny być:

1. oznakowane zgodnie z Polskimi Normami,

2. usytuowane na wysokości co najmniej 2,50 m od podłoża 
stanowiska pracy lub drogi komunikacyjnej; jeżeli warunki techniczne 
nie pozwalają na usytuowanie rurociągów na wysokości 2,50 m, 
dopuszcza się ich instalowanie na wysokości nie mniejszej niż 2,0 
m pod warunkiem ich widocznego oznakowania.

9
§ 6. 2. Rurociągi przewodzące gorące lub żrące czynniki technologiczne, prowadzone nad stanowiskami pracy lub drogami komunikacyjnymi, 
powinny mieć zainstalowane miejscowe rynny odpływowe i izolację termiczną.

10
§ 7. 1. Konfiskator odpadów produkcyjnych służący do transportu i magazynowania tych odpadów oraz jego wyposażenie powinny być 
zlokalizowane w wydzielonym miejscu zakładu.

11
§ 7. 2. Konfiskator odpadów produkcyjnych, miejsce składowania obornika i zbiorniki gnojowicy powinny być opróżniane, myte i dezyn-
fekowane nie rzadziej niż co 3 doby.

12
§ 8. Do poganiania zwierząt na terenie zakładu należy stosować narzędzia wykonane z elastycznej gumy lub tworzywa, nie powodujące 
uszkodzeń skóry. W razie konieczności dopuszcza się stosowanie poganiaczy elektrycznych.

13 § 9. W magazynie żywca bydło i konie przeznaczone do uboju powinny być umieszczone w kojcach lub przywiązane do uwiązów.

14
§ 10. 1. Zwierzęta stwarzające swoim zachowaniem zagrożenie dla ludzi i innych zwierząt powinny być doprowadzane do uboju 
w pierwszej kolejności.

15
§ 10. 2. W pomieszczeniu przeznaczonym do przedubojowego oszałamiania zwierząt, konie i bydło powinny być przywiązane do 
uwiązów lub umieszczone w komorach ubojowych.

16
§ 11. 1. Pracownik zatrudniony na stanowisku przedubojowego oszałamiania zwierząt powinien posługiwać się kleszczami 
elektrodowymi zasilanymi z transformatora separacyjnego prądem o napięciu nie przekraczającym 400 V przy częstotliwości sieciowej 
50 Hz, których uchwyty powinny spełniać warunki określające rezystancję izolacji i wytrzymałość elektryczną dla tego rodzaju urządzeń.
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17
§ 11. 2. Układ sterowania z chwilą odjęcia elektrod kleszczy, o których mowa w ust. 1, od ciała zwierzęcia powinien spowodować 
samoczynnie spadek napięcia pomiędzy elektrodami poniżej 25 V.

18
§ 12. W czasie przerw w pracy lub po jej zakończeniu urządzenia stosowane do przedubojowego oszołamiania zwierząt powinny być 
wyłączone i zabezpieczone przed dostępem osób nie upoważnionych.

19 § 13. 1. Stanowiska pracy przy obsłudze oparzelnika powinny znajdować się w odległości uniemożliwiającej poparzenie pracowników.

20
§ 13. 2. Górna krawędź oparzelnika powinna znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 1,10 m od poziomu podłogi stanowiska pracy, 
o którym mowa w ust. 1.

21 § 14. Stanowiska pracy przy ręcznym:

1.doczyszczaniu tusz wieprzowych powinny znajdować się 
w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od szczeciniarki,

2.opalaniu tusz wieprzowych powinny znajdować się 
w odległości uniemożliwiającej poparzenie pracowników,

3.zdejmowaniu skór z tusz bydła i koni powinny być wyposażone 
w stoły lub inne urządzenia przeznaczone do tego celu.

22
§ 15. Podwieszone mechaniczne urządzenia do ręcznego przepoławiania tusz zwierząt rzeźnych (przecinarki) powinny być wyposażone 
w przeciwwagi oraz w osłony chroniące pracowników przed odpryskami kości i mięsa.

23
§ 16. 1. Przy ręcznym posługiwaniu się ostrymi narzędziami powinny być stosowane środki ochrony indywidualnej dłoni, przedramienia, 
tułowia i części udowej kończyn dolnych.

24 § 16. 2. Ostre narzędzia, o których mowa w ust. 1, powinny być:

1.w czasie przerw w pracy zabezpieczone przed dostępem do 
nich osób nie upoważnionych,

2.po zakończeniu pracy umyte, zdezynfekowane i zabezpieczone 
przed dostępem do nich osób nie upoważnionych.

25 § 17. 1. Popychanie surowca w urządzeniu do rozdrabniania powinno odbywać się za pomocą specjalnego popychacza.

26 § 17. 2. Niedopuszczalne jest zgarnianie ręką surowca z tarczy przepustowej urządzenia, o którym mowa w ust. 1.

27 § 18. W czasie pracy urządzeń mieszalniczych pobieranie próbek masy mięsnej powinno odbywać się przy użyciu specjalnych łopatek.

28
§ 19. 1. Komory wędzarnicze i parzelnicze powinny być szczelne w stopniu uniemożliwiającym przedostawanie się dymu lub pary 
wodnej do pomieszczeń.

29 § 19. 2. Niedopuszczalne jest otwieranie komór wędzarniczych bez uprzedniego ich przewietrzenia.

30
§ 20. W czasie pracy urządzenia do porcjowania i pakowania 
wyrobów gotowych niedopuszczalne jest w szczególności:

1.  zbliżanie rąk do dozownika, podajnika lub szczęk 
zgrzewających,

2.   przekraczanie dopuszczalnego ciśnienia sprężonego 
powietrza,

3.   blokowanie wyłączników krańcowych w układzie sterowania,

4.   wyłączanie czujników blokujących napęd,

5.   odchylanie lub zdejmowanie osłon z urządzenia.

Uwagi i wnioski:

OSOBy BIORąCE UDZIAł W KONTROLI KIERUjąCy KOMóRKą ORGANIZACyjNą

 (STANOWISKO, IMIę I NAZWISKO)  (STANOWISKO, IMIę I NAZWISKO)
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W przemyśle spożywczym są używane maszyny, urządzenia i narzędzia, z których eksploatacji wynika duża liczba poważ-
nych zagrożeń dla pracowników. Ponadto pracownicy wykonują wiele niebezpiecznych czynności jak np. ręczne prace 
transportowe, obróbka mechaniczna (krojenie, cięcie), czy obróbka termiczna surowców. Najpoważniejsze zagrożenia dla 
pracowników w branży spożywczej wynikają właśnie w związku z realizacją wymienionych obróbek. 

przemysł spoŻyWczy  
– najpoWaŻniejsze zagroŻenia 
dLa pracoWnikóW

Przemysław Rybiński          

Obróbka termiczna
W 2012 roku w zakładzie produkcyjnym w Tomaszowie Ma-
zowieckim miało miejsce zdarzenie potencjalnie wypadkowe 
– podczas czyszczenia patelni gastronomicznej, wykony-
wanego ręcznie przez pracownika, misa patelni opadła do 
pozycji pionowej. Podczas czyszczenia w misie znajdowała 
się woda o teperaturze bezpiecznej dla pracownika. Pracow-
nik nie doznał obrażeń – został jedynie pomoczony wodą. 
Przyczyną zdarzenia było pęknięte zabezpieczenie misy.  
W trakcie procesu obróbki termicznej w misie znajduje się 40 
litrów tłuszczu o temperaturze 150-190° C. Podobne zdarzenie 
podczas obróbki mogłoby doprowadzić do wypadku nawet 
ze skutkiem ciężkim bądź śmiertelnym.
Poparzenie jest trwałym uszkodzeniem części miękkich or-
ganizmu na skutek bezpośredniego działania m.in. wysokiej 
temperatury. 
W zależności od ciężkości oparzenia dzielimy na trzy 
stopnie1:

oparzenie powierzchniowe – zniszczeniu ulega naskórek, 
bez uszkodzenia cebulek włosowych, gruczołów łojowych 
i potowych,
oparzenia głębokie – zniszczona zostaje znaczna część 
skóry z gruczołami łojowymi i płytko położone części 
mieszków włosowych i gruczołów potowych,
oparzenie całkowite – zniszczona cała warstwa skóry.

Ze względu na głębokość uszkodzenia skóry bądź tkanki 
podskórnej wyróżnia się 4 stopnie oparzeń2:

I stopień – pojawienie się na skórze zaczerwienienia z to-
warzyszącym piekącym bólem,
II stopień – pojawienie się na podłożu rumieńcowym 

•

•

•

•

•

pęcherzyków wypełnionych płynem surowicznym oraz 
silnego bólu,
III stopień – oparzenie dotyczy także tkanki podskórnej, 
skóra przybiera barwę białą, szarą lub ciemnobrązową,
IV stopień – zwęglenie tkanek i daleko posunięta martwica.

Ryzyko oparzenia można ocenić mierząc temperaturę po-
wierzchni i porównując ją z ustalonymi progami oparzenia 
– granicą pomiędzy brakiem oparzenia a oparzeniem po-
wierzchniowym skóry przy ustalonym czasie trwania kontak-
tu. Zakresy wartości progów oparzenia w kontakcie z ciałem 
stałym znajdują się w normie PN-EN ISO 13732-1:2009.
W przypadku wystąpienia poparzenia bardzo ważne jest jak 
najszybsze udzielenie pomocy poszkodowanemu i zapewnienie 
możliwie szybko opieki lekarskiej. Wskazane jest schłodzenie 
rany czystą zimną wodą przez kilkanaście minut – woda zmniej-
sza ból i zapobiega powstawaniu głębokich oparzeń.

Obróbka mechaniczna
W przemyśle spożywczym bardzo często wykonywana jest 
obróbka mechaniczna surowców przy użyciu narzędzi ręcznych 
– różnego rodzaju noży, bądź innych narzędzi wyposażonych 
w element tnący, a także przy użyciu maszyn i urządzeń do 
obróbki. Wskazane jest używanie maszyn i urządzeń – te muszą 
spełniać wymagania minimalne lub zasadnicze – co w znacz-
nym stopniu redukuje możliwość występowania bezpośrednich 
zagrożeń dla pracownika. 
Podczas realizacji czynności w przemyśle spożywczym przy użyciu 
noża bądź innego narzędzia tnącego najczęściej nie jest możliwe 
zastosowanie środków ochronnych zabezpieczających pracownika 
przed wypadkiem – ze względów higieniczno-sanitarnych. 

•

•
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1  PN-EN ISO 13732-1:2009 – Ergonomia środowiska termicznego – Metody oceny reakcji człowieka na dotknięcie powierzchni – Część 1: Powierzchnie gorące
2  Rączkowski Bogdan, BHP w praktyce, ODDK Gdańsk 2016
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Najczęstszymi przyczynami wypadków przy pracy z na-
rzędziem tnącym są: 

użycie narzędzia, które nie jest odpowiednio ostre, jest zuży-
te – w efekcie konieczne jest przeniesienie większej siły do 
wykonania czynności tnącej i wzrasta ryzyko ześlizgnięcia 
się narzędzia z obrabianego materiału, 
użycie niewłaściwego/niedostosowanego do danej czyn-
ności narzędzia, 
pośpiech podczas wykonywania czynności tnących. 

Użycie maszyn i urządzeń do procesów obróbki me-
chanicznej znacznie obniża ryzyko wystąpienia zdarzeń 
wypadkowych przy samym procesie obróbki. Zasadnicze 
wymagania dla maszyn zawarte są w rozporządzeniu Mini-
stra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. nr 199 poz. 1228). 
Samo użycie maszyny bądź urządzenia do obróbki zazwyczaj 
nie jest tak niebezpieczne jak czynności związane z myciem 
i dezynfekcją maszyny bądź urządzenia, czy ich przezbrajaniem 
(np. wymianą narzędzia tnącego). Maszyna powinna być zapro-
jektowana w taki sposób, aby części stykające się z żywnością 
można było oczyścić przed każdym użyciem, a w przypadku 
gdy nie jest to możliwe, używać części jednorazowego użytku3. 
Części, które należy usunąć, powinno się łatwo demontować, 
natomiast wszystkie zakrzywione powierzchnie wewnętrzne 
powinny mieć taki promień krzywizny, który umożliwi ich 
dokładne oczyszczenie. Należy bezwzględnie pamiętać rów-
nież, że czyszczenie oraz każde przezbrojenie maszyny należy 
wykonywać zgodnie z instrukcją obsługi i najczęściej po od-
łączeniu zasilania energią elektryczną. 

Środki ochronne zmniejszające ryzyko zdarzeń wypadkowych
Środki ochrony indywidualnej to urządzenia lub wyposażenie 
przewidziane do noszenia bądź trzymania przez użytkownika 
w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, 
które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo i zdrowie4. 
Obejmują przede wszystkim:

zespół urządzeń bądź kilku rodzajów wyposażenia ochron-
nego, które zostały skompletowane przez producenta 
w celu ochrony przed występującymi zagrożeniami,
urządzenie lub wyposażenie ochronne połączone rozłącz-
nie lub nierozłącznie z nieochronnym środkiem wyposa-
żenia indywidualnego, noszone bądź trzymane przez użyt-
kownika w celu wykonywania określonych czynności,
części wymienne bądź podzespoły środków ochrony indy-
widualnej, istotne dla ich właściwego funkcjonowania oraz 
używane i przeznaczone wyłącznie do tych środków. 

Podstawowym warunkiem prawidłowego doboru środków ochrony 
indywidualnej jest właściwe rozpoznanie i poprawnie wykonana 
ocena zagrożeń. Dla wyżej opisywanych zagrożeń związanych z ob-
róbką termiczną i mechaniczną w przemyśle spożywczym najistot-
niejsza jest właściwa ochrona kończyn górnych pracownika. 

•

•

•

•

•

•

Poziomy skuteczności w zakresie odporności termicznej 
rękawic ochronnych oraz znakowanie określa norma PN-EN 
407:2007. Kolejne parametry dotyczą odporności na palność, 
na kontakt z gorącym przedmiotem, na ciepło konwekcyjne, na 
promieniowanie cieplne, na małe odpryski stopionego metalu 
i na duże odpryski stopionego metalu5. Skala punktowa dla 
każdego parametru wynosi od 1 do 4, wyższa wartość oznacza 
wyższą odporność. Dla pracy w przemyśle spożywczym klu-
czowy jest parametr drugi dotyczący odporności na kontakt 
z gorącym przedmiotem. Piktogram przedstawia rysunek 1.
Poziomy skuteczności w zakresie odporności rękawic ochron-
nych przed czynnikami mechanicznymi oraz znakowanie 
określa norma PN-EN 388:2006. Kolejne parametry dotyczą 
odporności na ścieranie, na przecięcie ostrym narzędziem, na 
rozdzieranie i na przebicie6. Dla pracy w przemyśle spożyw-
czym kluczowy jest parametr drugi dotyczący odporności na 
przecięcie, piktogram przedstawia rysunek 2.
Środki ochronne przeznaczone do kontaktu z żywnością są 
oznakowane zgodnie z dyrektywą Komisji nr 80/590 i muszą 
odpowiadać pod względem wykonania postanowieniom roz-
porządzenia WE nr 1935/2004 oraz rozporządzenia Komisji 
nr 2023/2006 w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w od-
niesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kon-
taktu z żywnością, a następnie muszą odpowiadać wymogom 
dyrektywy Komisji nr 2002/72 w sprawie tworzyw sztucznych 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością lub gumy i mate-
riałów tekstylnych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 
Piktogram przedstawia rysunek 3.

Uwaga! Przy doborze środków ochronnych dla pracowni-
ka branży spożywczej należy zwrócić szczególną uwagę 
na piktogramy. Większość dostępnych na rynku środ-
ków przedstawianych jako ochronne do przemysłu spo-
żywczego to środki chroniące produkt, bez właściwości 
ochronnych dla pracownika!  ■
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3  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. nr 199 poz. 1228)
4  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 259 poz. 2173) 
5  PN-EN 407:2007 – Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi
6  PN-EN 388:2006 – Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

Rysunek 1.  
Piktogram dla oznakowania 
ochrony przed oparzeniem (wysoka 
temperatura i płomień)

Rysunek 2. 
Piktogram dla oznakowania 
odporności na przecięcie

Rysunek 3. 
Piktogram dla oznakowania środków, 
których dopuszczalne jest stosowanie 
przy kontakcie z żywnością
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Sektor spożywczy to wiele różnych działalności. Mieszczą 
się w nim producenci żywności dla ludzi, a także dla zwie-

rząt oraz cały sektor dystrybucji. Ważny jest także udział pro-
ducentów wszelkich napojów, w tym alkoholowych. Wachlarz 
jest bardzo szeroki. Od nisko przetworzonych produktów, 
do takich, które wymagają bardzo zaawansowanych techno-
logii. Od zakładów uboju zwierząt, do produkcji papierosów 
najważniejszych światowych marek.

Oprócz producentów krajowych, w naszym kraju inwestu-
ją światowe koncerny. Produkty wielu marek obecnych na 
półkach sklepów w najdalszych zakątkach Europy powstają 
w zakładach pod Poznaniem, Warszawą, czy Krakowem.
Można powiedzieć, że przemysł ten dotyczy nas wszystkich 
na co dzień. Wpływa na naszą jakość życia i bezpośrednio 
na zdrowie. W związku z tym, jest obiektem zainteresowania 
ośrodków tworzących rozwiązania prawne i podlega wielu 
regulacjom. Najważniejsze z nich z punktu widzenia konsu-
menta to regulacje sanitarne, a z punktu widzenia przyszłości 
planety, regulacje środowiskowe. Istnieje tu cały szereg przepi-
sów krajowych oraz – głównie dla eksporterów – przepisów 
unijnych.

W naszej branży (szeroko pojęta ochrona środowiska oraz 
bezpieczeństwo) firma DENIOS skupia się na wypełnieniu 
norm ochrony środowiska.
Tak jak w wielu innych gałęziach przemysłu, występują tu dwa 
główne zagrożenia. Pierwszym jest zagrożenie wyciekiem 
substancji do gruntów i wód. Zgodnie z art. 6.1. ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 

Przemysł spożywczy w Polsce to jedna z najważniejszych gałęzi gospodarki. Odpowiada on za około 20% produkcji w na-
szym kraju. Jest to ten sektor biznesu, który doskonale poradził sobie w czasie transformacji ustrojowej nie tylko na rynku 
wewnętrznym ale także na europejskim i szerzej światowym. Przed tą gałęzią gospodarki otwierają się też coraz lepsze 
perspektywy w związku z kojarzeniem przez konsumentów słowa „polskie” z najlepszą jakością. Jakością rozumianą także 
jako czysty, zgodny z naturą produkt. Polscy producenci rozumieją doskonale to wyzwanie, odpowiadają na nie oraz sta-
wiają wysoko poprzeczkę ewentualnym konkurentom.

przemysł spoŻyWczy 
– technika grzeWcza

Jacek Szczepanik, Wiceprezes Denios Sp. z o.o.         
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NATURA ZAPEWNIA NAJLEPSZA OCHRONE.
W PRZEMYSLE JESTESMY MY.

■ Od -25 do +250 °C
■ Od 1 do 18 IBC
■ Od 4 do 72 beczek 200l
■
■

■

■

REKLAMA
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nr 62 poz. 627) kto podejmuje działalność mogącą negatywnie 
oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania 
temu oddziaływaniu.
Ma to zastosowanie wszędzie tam, gdzie spotyka się płynne 
substancje chemiczne używane w produkcji. Zwykle są to 
ilości potrzebne na jakiś dłuższy czas, minimalnie beczka 
200 l ale często wiele tysięcy litrów. Może to być np. aromat 
spożywczy. W gotowym produkcie występuje w niewielkich 
dozwolonych ilościach, natomiast jako surowiec do produkcji 
w postaci koncentratu, np. na bazie alkoholu, może być nie-
bezpieczny dla przyrody w przypadku emisji. Taką substan-
cję należy zabezpieczyć przed wyciekiem za pomocą wanny 
wychwytowej albo odpowiedniego magazynu.
Zwykle w przemyśle spożywczym, w związku z procesami 
technologicznymi, potrzebne jest dokładne zarządzanie tem-
peraturą surowca do produkcji. Nie może być ani za zimny, 
ani za gorący, tylko dokładnie taki jaki jest potrzebny. A może 
to być np. 80°C. Niektóre substancje w takiej temperaturze 
znajdują się już powyżej swojej temperatury zapłonu, czyli 
stają się materiałem niebezpiecznym pożarowo. Występuje 
więc zagrożenie wybuchem i/lub pożarem. Należy tu 
postępować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w spra-
wie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 719).

Jedną ze specjalizacji firmy DENIOS jest bezpieczne 
ogrzewanie substancji. Istnieją rozwiązania techniczne za-
równo dla małych jak i dużych ilości.
Ogrzewacze do beczek zostały stworzone z myślą o łatwym 
ich użyciu tam gdzie akurat jest taka potrzeba. Zapewniają 
rozgrzanie danej substancji w celu jej przygotowania do dal-
szej produkcji. Różne sposoby użycia nie stanowią problemu 
gdyż ogrzewacze występują w 3 rodzajach: podłogowa płyta 
grzewcza, płaszcz grzewczy lub kombinowane rozwiązanie 
– płyta grzewcza i płaszcz grzewczy.

Wersja kombinowana całkowicie zamyka ogrzewaną beczkę. 
W ten sposób ciepło jest dostarczane dookoła i następuje jego 
optymalne przekazanie. Podczas tworzenia tego rozwiązania 
wzięto pod uwagę maksymalnie efektywne przekazywanie 
ciepła – tak aby robić to możliwie jak najszybciej. 
Konstrukcja jest stworzona z myślą o długotrwałej pracy 
w przemyśle. Natomiast jeśli trzeba tylko lekko podgrzać suro-
wiec, wystarczy płyta grzewcza pod beczkę. To rozwiązanie 
stosuje się tam, gdzie nie potrzeba dużo ciepła. Ogrzewacz 
typu FH-M zapewnia równomierną dystrybucję ciepła na 
całej powierzchni beczki.
Wszystkie ogrzewacze DENIOS są bezstopniowo regulowane 
i wyposażone w elektroniczny termometr ze wskazaniem 
temperatury. Bezpieczeństwo obsługi zwiększa hydraulicz-
nie zamykana klapa. W ten sposób uniknięto możliwości 
niekontrolowanego jej opadnięcia oraz zapewniono łatwość 
obsługi.
Uzupełnieniem oferty są „miękkie” płaszcze grzewcze od 
pojemności pojemników od 30 l do 200 l, a także dla paleto-

pojemników 1000 l. Ich warstwa zewnętrzna składa się z po-
krytego poliuretanem nylonu. Pomiędzy warstwą zewnętrzną 
a warstwą przekazującą ciepło znajduje się spiralny element 
grzewczy, dodatkowo zaizolowany powłoką silikonową. Za-
pewnia to efektywną izolację cieplną i zapobiega grzaniu na 
zewnątrz. Po jednym cyklu, płaszcze te nadają się natychmiast 
do kolejnego użycia, bez długiego czasu wychładzania. Łatwy 
montaż na pojemniku zapewniają plastikowe zatrzaski na 
końcu pasków. Ich długość można regulować, przystosowując 
tym samym płaszcz do różnych wielkości pojemników.
W przypadku substancji łatwopalnych ogrzewacze są 
zgodne z Dyrektywą ATEX.

Gdy konieczne jest zapanowanie nad większą ilością, albo 
długotrwałe utrzymywanie surowca w wysokiej temperaturze, 
rozwiązaniem są komory grzewcze DENIOS. Najmniejsza 
komora pomieści jedną paletę, czyli dwie beczki substancji. 
Ilość maksymalna jest właściwie nieograniczona.
Zasada działania komór grzewczych jest taka, że do zadanej 
temperatury ogrzewane jest powietrze. Dopiero ogrzane po-
wietrze przekazuje energię do beczek czy paletopojemników. 
Wymiennik ciepła będzie dostosowany do możliwości jakie są 
w danym zakładzie produkcyjnym. Może być to para, energia 
elektryczna, olej itp.
Już w standardzie można bezpiecznie osiągnąć temperatury 
do 150°C, natomiast w przypadku specjalnych zastosowań 
możliwe są nawet podwójne wartości, oczywiście przy zacho-
waniu wytycznych ATEX ■
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Porażenie prądem elektrycznym następuje wskutek użytko-
wania niesprawnych elektronarzędzi. Elektronarzędzia to 

zasilane energią elektryczną urządzenia do obróbki materiałów, 
sterowane bezpośrednio dłońmi człowieka (stałe, stacjonarne 
– przewoźne, przenośne), a także trzymane w rękach (ręcz-
ne), takie jak: układarki do warstwowania tkanin, maszyny 
do znakowania i rozkroju, krajarki ręczne, maszyny krojcze 
taśmowe, żelazka, prasowalki, przeglądarki, prasy do klejenia 
i formowania, maszyny do szycia, maszyny do plisowania. 

Zwiększone zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym wy-
stępuje w pomieszczeniach o dużej wilgotności (pralnia, farbiar-
nia czy prasowalnia) oraz o dużym nasyceniu elektronarzędziami, 
gdzie dotknięcie ich metalowych (przewodzących) obudów po-
wierzchnią ciała jest prawdopodobne, a możliwość przerwania 
tego dotyku jest ograniczona (krojownie czy szwalnie). 

Elektronarzędzia zasilane napięciem bezpiecznym
Jest to najskuteczniejszy środek ochrony przeciwporażeniowej. 
Jest on zasilany z tzw. układu SELV (Safety Extra-Low Voltage 
– bezpieczne bardzo niskie napięcie). Obwody tego układu nie 

mają żadnego połączenia z ziemią, uziemieniami, z przewodami 
ochronnymi i neutralno-ochronnymi oraz z własnymi i obcymi 
częściami przewodzącymi. Napięcia, mogące być stosowane 
z tego układu do zasilania przedmiotowych elektronarzędzi, 
to 6, 12 lub 24 wolty prądu przemiennego oraz 6, 12, 24 lub 
48 woltów prądu stałego. Źródła prądu dla obwodów SELV 
pokazano na rysunku 1. 

Elektronarzędzia zasilane napięciem 230/400 V
Elektronarzędzia II klasy ochronności
Elektronarzędzia wykonane w tej klasie ochronności posia-
dają izolację podwójną lub izolację wzmocnioną albo osłony 
izolacyjne, natomiast nie mają przewodu ochronnego PE. 
II klasę ochronności oznacza się na tabliczce znamionowej 
podwójnym kwadratem (rysunek 2).

W Polsce w branży tekstylnej 3% wypadków przy pracy to zdarzenia spowodowane porażeniem prądem elektrycznym. 
W skali roku jest to około 20 osób. aż dwudziestu poszkodowanych, a liczbę dotkniętych nieszczęściem należy powiększyć 
o członków ich rodzin.

zagroŻenie poraŻeniem prądem 
eLektrycznym W przemyśLe 
odzieŻoWym

Andrzej Smoliński         

RyS. 1. ŹRóDłA BARDZO NISKIEGO NAPIęCIA 

RyS. 2. SyMBOL, KTóRyM OZNACZA SIę URZąDZENIA II KLASy 

OCHRONNOŚCI Z IZOLACją PODWójNą

Wtyczki elektronarzędzia i gniazda wtykowe tego układu nie 
mogą pasować do gniazd i wtyków sieci napięcia 230/400 V 
(aby nie doszło do pomyłkowego podłączenia).
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2. Elektronarzędzia I klasy ochronności
Zasilanie elektronarzędzi w tej klasie pochodzi z sieci w ukła-
dzie TN-S, czyli urządzenia jednofazowe połączone są z zasila-
niem przewodem trójżyłowym (przewód fazowy L, neutralny 
N i ochronny PE), a trójfazowe przewodem pięciożyłowym 
(dodatkowo dwie żyły fazowe). Jest to układ pozwalający na 
zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) jako 
elementu samoczynnie wyłączającego zasilanie w sytuacji 
uszkodzeniowej – pojawienia się napięcia na obudowie czy in-
nych elementach przewodzących, normalnie nie będących pod 
napięciem. Prąd różnicowy (wyłączający) RCD – 30 mA.

3. Separacja elektryczna
Ten rodzaj ochrony przeciwporażeniowej polega na oddzie-
leniu galwanicznym obwodu zasilającego od obwodu odbior-
czego (elektronarzędzia) poprzez transformator separacyjny 
o przekładni 1:1. Warunkiem skuteczności tej ochrony jest 
zasilanie z jednego transformatora separacyjnego tylko jedne-
go elektronarzędzia oraz spełnienie poniższych wymagań:

iloczyn długości przewodu od transformatora separacyj-
nego do elektronarzędzia w metrach i napięcia zasilającego 
w woltach nie może być większy niż 100000;
części czynne obwodu odseparowanego muszą być pewnie 
oddzielone galwanicznie od ziemi i innych obwodów;
przedłużacze w obwodzie separowanym powinny być typu 
OPd (guma wzmocniona neoprenem), a wtyki i gniazda 
wykonane z materiału nieprzewodzącego;

1.

2.

3.

jeżeli z transformatora separacyjnego zasila się elektrona-
rzędzie I klasy ochronności na stanowisku metalowym, to 
należy połączyć styk ochronny elektronarzędzia przewo-
dem wyrównawczym z tym stanowiskiem.

Przeglądy i badania elektronarzędzi
Wszystkie omawiane elektronarzędzia muszą być objęte 
przeglądami codziennymi (wykonywanymi codziennie, przed 
rozpoczęciem pracy czy zmiany roboczej, przez operatora 
elektronarzędzia i zakończonymi wpisem do zeszytu przeglą-
dów codziennych danego elektronarzędzia) oraz badaniami 
okresowymi (wykonywanymi przez elektryka z uprawnieniami 
pomiarowymi co miesiąc oraz po każdej naprawie, nieużywa-
niu elektronarzędzia przez ponad 30 dni oraz po jego prze-
stawieniu – dotyczy elektronarzędzi stałych i stacjonarnych, 
zakończonymi sporządzeniem protokołu z badania).

Przeglądy codzienne obejmują:
oględziny zewnętrzne, czyli sprawdzenie:

stanu obudowy, osłon, uchwytów, przewodu zasilają-
cego i jego zamocowania (rys. 3) oraz wtyczki – czy 
nie są uszkodzone, 
działania wyłącznika, blokad, regulatorów i innych 
elementów sterowania,
czy są wszystkie mocowania obudowy (śruby) i czy 
nie są poluzowane,
czy nie są zatkane otwory wentylacyjne;

4.

a)
•

•

•

•
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sprawdzenie biegu jałowego – czyli włączenie elektronarzędzia na kilkanaście 
sekund bez obciążenia w celu sprawdzenia czy nie wydaje ono nietypowych 
dźwięków, czy nie wycieka smar, czy nie ma nadmiernego iskrzenia między 
komutatorem i szczotkami (jeżeli elektronarzędzie ma silnik);
sprawdzenie wyłącznika RCD (chroniącego sprawdzane elektronarzędzie) – przez 
naciśnięcie przycisku “test” (sprawny RCD powinien się wtedy wyłączyć).

Badania okresowe obejmują:
oględziny wewnętrzne - po zdjęciu obudowy elektronarzędzia należy sprawdzić:

zamocowanie przewodu zasilającego – odgiętki i odciążki i czy przewód 
ochronny jest dłuższy od przewodów czynnych (rys. 3),
trwałość styków łączeniowych,
czy elementy dyskretne (kondensatory, cewki, rezystory) nie są nadpalone,
w przypadku gdy elektronarzędzie ma silnik - stan komutatora i długość 
szczotek, stan łożysk, trybów i przekładni oraz czy nie widać przegrzanych 
uzwojeń;

pomiar rezystancji (oporności) izolacji. Wykonuje się ten pomiar między częścią 
elektronarzędzia będącą pod napięciem, a dostępną dla dotyku częścią metalową. 
Wymagana rezystancja to nie mniej niż 2 megaomy. Pomiar należy wykonać napięciem 
probierczym 1500 V dla elektronarzędzi I klasy ochronności, 2750 V dla II klasy 
(podwójna izolacja) i 750 V dla III klasy (napięcie zasilające do 24 V AC),
pomiar rezystancji przewodu ochronnego PE. Pomiar ten wykonuje się dla 
elektronarzędzia I klasy ochronności, pomiędzy stykiem ochronnym wtyczki, 
a jego metalową obudową. Napięcie pomiarowe nie powinno przekraczać 12 V, 
a prąd o wartości 1,5 prądu znamionowego nie powinien być mniejszy niż 25 A. 
Wynikiem pozytywnym jest oporność nie większa niż 0,1 oma. ■

b)

c)

a)
•

•
•
•

b)

c)

RyS. 3. SCHEMAT SPOSOBU PRZyłąCZENIA
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Spor-
tu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeń-

stwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 
i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.) nakłada 
na dyrektora obowiązek corocznego przeglądu stanu budyn-
ków szkolnych oraz kontroli czy zapewniane są bezpieczne 
i higieniczne warunki nauki. W nr 09/2015 Przyjaciela przy 
Pracy omówiliśmy szczegółowo kontrolę stanu techniczne-
go budynku szkoły. Zaproponowaliśmy listę kontrolną po-
zwalającą na przeprowadzenie szczegółowej kontroli. W nr 
11/2015 zajęliśmy się bezpieczeństwem uczniów i warunkami 
jakie muszą spełniać poszczególne pomieszczenia szkoły: 
pracownie, biblioteki i sala gimnastyczna. W tym numerze 
chcielibyśmy kontynuować tę tematykę w odniesieniu do 
pomieszczeń sanitarno-higienicznych oraz pomieszczeń ku-
chennych i stołówek.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) w budynku użyteczności pub-
licznej, jakim jest szkoła, należy urządzić ustępy ogólnodo-
stępne. Jeżeli liczba osób w pomieszczeniach przeznaczonych 
na pobyt ludzi na danej kondygnacji jest mniejsza niż 10, 
dopuszcza się umieszczenie ustępu na najbliższej, wyższej 
lub niższej kondygnacji. W ustępach powinna przypadać co 
najmniej jedna umywalka na 20 osób, co najmniej jedna miska 
ustępowa i jeden pisuar na 30 mężczyzn oraz jedna miska 
ustępowa na 20 kobiet. Odległość od stanowiska pracy lub 
miejsca przebywania ludzi do najbliższego ustępu nie może 
być większa niż 75 m.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 
października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicz-
nych szkołach i placówkach (Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1408) 
nakłada obowiązek zapewnienia uczniom w pomieszczeniach 
sanitarno-higienicznych ciepłej i zimnej bieżącej wody oraz 
środków higieny osobistej. Urządzenia sanitarne muszą być 
utrzymywane w czystości i w stanie pełnej sprawności tech-
nicznej. 

Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem Ministra Infrastruktu-
ry ściany w tych pomieszczeniach powinny mieć do wysokości 
co najmniej 2 m powierzchnie zmywalne i odporne na działa-
nie wilgoci, a drzwi powinny otwierać się na zewnątrz.

Szkoła to miejsce, w którym uczniowie spędzają większość swojego czasu. Tu uczestniczą w zajęciach obowiązkowych 
i dodatkowych. Uczą się, rozwijają swoją sprawność fizyczną oraz uzupełniają kalorie. Szkoła musi więc być oazą bezpie-
czeństwa dla każdego ucznia.

bezpieczeństWo W szkoLnych 
pomieszczeniach  
higieniczno-sanitarnych, 
stołóWkach i skLepikach 

Justyna Wolanin, Stanisław Wolanin          
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Wiele szkół prowadzi żywienie swoich uczniów. Są to zazwyczaj 
obiady, choć zdarzają się również śniadania. Kolejnym elemen-
tem naszej szkolnej układanki są zatem pomieszczenia kuchen-
ne oraz jadalnie nazywane szkolnymi stołówkami. W ustawie 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 
nr 95 poz. 425 ze zm.), ustawodawca stwierdza, że stołówka 
szkolna jest integralną częścią szkoły. Ma za zadanie dostarczyć 
uczniom gotowych do spożycia posiłków i napojów. Muszą one 
być bezpieczne pod względem jakości zdrowotnej. Uczniowie 
muszą również spożywać posiłki w odpowiednich higienicz-
nych warunkach. Należy pamiętać, że w kuchni obowiązują 
odrębne przepisy bezpiecznego przygotowywania posiłków: 
instrukcje dobrej praktyki higienicznej, dobrej praktyki pro-
dukcyjnej oraz procedury oparte na zasadach HACCP. W tym 
artykule nie będziemy zastanawiać się nad przepisami, które 
musza być spełnione przy produkcji posiłków i podawaniu ich 
uczniom, ale zastanowimy się jakie warunki muszą spełniać 
pomieszczenia, w których znajdują się szkolne kuchnie, oraz 
nad sprzętem znajdującym się w tych kuchniach.

Z przepisów rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego 
ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołu-
jącego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz 
ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żyw-
ności (Dz.Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1), rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 852/2004 z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.
Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1) oraz z przepisów krajowych: 
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywno-
ści i żywienia (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 594) i rozporządzeń 
wykonawczych do tej ustawy wynikają warunki, jakie muszą 
spełniać pomieszczenia. 

Pomieszczenia żywnościowe muszą być utrzymane w czy-
stości i w dobrym stanie technicznym. Posadzki muszą być 
łatwe do utrzymania czystości, a ściany wyłożone materiałem 
łatwo zmywalnym i odpornym na zawilgocenie. Podłogi i ścia-
ny muszą być również łatwe do dezynfekcji. Pomieszczenie 
należy zapatrzeć w wodę przeznaczoną do spożycia. W kuch-
ni muszą być wyodrębnione pomieszczenia do konkretnej 
obróbki produktów wstępnej (brudnej) i właściwej (czystej). 
Pomieszczenia i ciągi komunikacyjne powinny być tak roz-
planowane, aby nie krzyżowały się brudne z czystymi. Blaty 
robocze muszą spełniać warunek łatwego utrzymania czystości, 
być powierzchniami gładkimi, zmywalnymi, odpornymi na 
korozję oraz wykonane z nietoksycznych materiałów. Okna 
i inne otwory muszą być zabezpieczone przed owadami, np. 
poprzez zamontowanie siatek ochronnych. 

W pomieszczeniach kuchennych musi być dostępna od-
powiednia liczba umywalek przeznaczonych do mycia rąk 
– z bieżącą ciepłą wodą, zaopatrzonych w środki do mycia 
rąk i do higienicznego ich suszenia. Pracownicy muszą mieć 
dostęp do odpowiedniej liczby ubikacji spłukiwanych wodą, 
podłączonych do sprawnego systemu kanalizacyjnego. Nie 

mogą się one łączyć bezpośrednio z pomieszczeniami, w któ-
rych pracuje się z żywnością. 

W tym miejscu należy się również pochylić nad sprzętem 
używanym w kuchni. Zgodnie z zasadami i przepisami BHP, 
każdy mechaniczny sprzęt kuchenny musi posiadać instrukcję 
bezpiecznego użytkowania, być w pełni sprawnym. 

W skład stołówki szkolnej wchodzi również jadalnia. Jadalnia 
musi być dostosowana do liczby uczniów spożywających w niej 
posiłki. Jej ściany i podłoga powinny być również wykonane 
z materiałów łatwo zmywalnych. Blaty stolików powinny być 
łatwe do utrzymania czystości. Materiał, z którego są zrobione 
powinien być łatwy do zmywania i odporny na zawilgocenie.

Szkole jadalnie również są organizowane w przypadkach, kiedy 
uczniowie spożywają gorące posiłki na terenie szkoły, ale po-
siłki są przygotowywane poza szkołą i są do niej dowożone.

Jeszcze kilka słów na temat bagatelizowanego problemu skle-
pików szkolnych. Sklepiki w obecnych czasach są wynajmo-
wane podmiotom, które prowadzą w nich własną działalność 
gospodarczą, ale nadal znajdują się w placówkach szkolnych 
i nadal pozostają pod nadzorem dyrektora szkoły.

Dyrektor nie może ingerować w sposób prowadzonej dzia-
łalności, ale na pewno zgodnie z obowiązującymi przepisami 
może ingerować w asortyment, który jest w tych sklepikach 
sprzedawany. Może również zapewnić właściwe warunki do 
funkcjonowania sklepiku, tzn. zadbać o właściwy stan sanitarny 
pomieszczeń. Ściany, podobnie jak w innych pomieszczeniach, 
w których jest żywność, muszą być wykonane z materiałów 
łatwo zmywalnych, łatwych do dezynfekcji. Do niezbędnego 
wyposażenia należą blaty produkcyjne, urządzenia chłodnicze, 
w których przechowuje się np. półprodukty. W przypadku 
konieczności obierania i czyszczenia warzyw, np. marchew-
ki, wymagane jest posiadanie osobnego pomieszczenia do 
dokonywania tzw. „obróbki brudnej”. Jest rzeczą oczywistą, 
że pomieszczenie sklepiku powinno być wyposażone w umy-
walkę z bieżącą wodą, a pracownicy mieć zapewniony dostęp 
do ustępu. To są oczywiście wymagania dla sklepików, które 
choć w minimalnym zakresie obrabiają produkty żywnościo-
we. Jeśli sklepik ogranicza się do sprzedaży tylko gotowych, 
opakowanych artykułów, wówczas wymagania są mniej re-
strykcyjne.

 Pamiętajmy, że bezpieczeństwo uczniów powierzonych opie-
ce szkoły jest najważniejsze. Przedmiotem nieustannej troski 
dorosłych powinno być dążenie do stworzenia dzieciom wa-
runków do nauki, zabawy i wypoczynku w przyjaznej, radosnej 
atmosferze.

Poniżej proponujemy listę kontrolną, z pomocą której można 
skontrolować stan pomieszczeń, o których piszemy.

 »

zarządzaNie bhp
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pyTaNie TAK NIE
NIE

DOTy-
CZy

UWAGI

pOMieszczeNia saNiTarNO-higieNiczNe

1 Czy urządzenia higieniczno-sanitarne są utrzymywane w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej?

2 Czy w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zapewnia się zimną bieżącą wodę?

3 Czy w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zapewnia się ciepłą bieżącą wodę?

4 Czy w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zapewnia się środki higieny osobistej: mydło, papier toaletowy, 
ręczniki papierowe lub suszarki do rąk?

5 Czy posadzki w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych są wykonane z nieśliskich, wodoodpornych materia-
łów?

6 Czy ściany w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych do wysokości 2 m są wykonane z materiałów zmywalnych?

7 Czy drzwi od kabin otwierają się na zewnątrz?

8 Czy jest możliwość dostania się do kabiny mimo jej zamknięcia w sytuacjach awaryjnych? 

sTOłówKa Oraz KuchNia

9 Czy kuchnie i jadalnie utrzymywane są w czystości? 

10 Czy wyposażenie kuchni i jadalni jest we właściwym stanie technicznym zapewniającym bezpieczne jego używa-
nie?

11 Czy drogi komunikacyjne na terenie kuchni pozwalają zachować kolejność obróbki produktów?

12 Czy wszystkie urządzenia mechaniczne posiadają instrukcje bezpiecznej obsługi? 

13 Czy w kuchni są wydzielone pomieszczenia do obróbki „brudnej” i „czystej” ?

14 Czy zapewniono źródło wody spełniającej wymagania dla wody zdatnej do picia?

15 Czy gorące posiłki spożywa się wyłącznie w jadalniach lub innych pomieszczeniach wydzielonych w tym celu?

16 Czy wielkość stołówki i liczba stołów jest dostosowana do liczby uczniów jednocześnie spożywających posiłek?

17 Czy w kuchni znajduje się apteczka pierwszej pomocy?

sKlepiK szKOlNy

18 Czy sklepik szkolny sprzedaje artykuły wymagające obróbki?

19 Czy ściany i podłoga sklepiku są z materiałów łatwo zmywalnych?

20 Czy w pomieszczeniu, w którym znajduje się sklepik znajduje się umywalka z bieżącą wodą?

21 Czy w sklepiku są urządzenia przystosowane do przechowywania żywności?

LISTA KONTROLNA    

zarządzaNie bhp
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W myśl art. 231 § 1 k.p. w razie przejścia zakładu 
pracy lub jego części na innego pracodawcę 

staje się on, z mocy prawa, stroną w dotychczaso-
wych stosunkach pracy. Przy czym istotnym jest brak 
możliwości wyłączenia stosowania tego przepisu np. 
przez strony umowy handlowej, jeśli transakcja spełnia 
przesłanki zawarte w tym przepisie. Decyduje tu zawsze 
ustalenie czy doszło do tzw. przejścia zakładu pracy lub 
jego części. Sam przepis nie zawiera określenia pojęcia 
„przejście”. Należy je rozumieć szeroko, jako wszelkie 
czynności i zdarzenia, które powodują przejście na innego 
pracodawcę zakładu pracy w znaczeniu przedmiotowym 
w całości lub w części. Innymi słowy, przejęcie zakładu 
pracy ma miejsce zawsze wtedy, gdy do innego pra-
codawcy przechodzą składniki majątkowe, z którymi 
związane było zatrudnienie pracowników. Ale nie 
tylko, bowiem w orzecznictwie wskazuje się również 
na przejście funkcji i zadań części zakładu pracy na 
nowy podmiot, jako ważny element przy ocenie zastoso-
wania omawianego przepisu. 

Potwierdza to wyrok SN z dnia 9 stycznia 2012 r. (III 
PK 36/11), zgodnie z którym, podstawowym celem art. 
231 § 1 k.p. jest ochrona interesów pracowników i dlate-
go przyjmuje się, że przejście zakładu pracy na nowego 
pracodawcę może nastąpić także wtedy, gdy przejmuje 
on zadania wykonywane przez poprzednika, przy czym 
nie jest niezbędne przejęcie znaczącego substratu mająt-
kowego. Każda sytuacja wymaga jednak indywidualnej 
oceny. 

istota przejęcia pracoWnikóW 
przez innego pracodaWcę
W trybie art. 231 kodeksu pracy 
Zmienność uwarunkowań biznesowych powoduje, że częstym zjawiskiem jest sprzedaż całych przedsiębiorstw lub ich 
zorganizowanych części, albo też wydzielanie poszczególnych działalności do osobnych spółek zależnych w ramach 
tworzonych lub istniejących grup kapitałowych. W sferze polskiego prawa pracy skutkuje to najczęściej przejęciem 
pracowników przez innego pracodawcę w trybie art. 231 kodeksu pracy, co jak pokazuje praktyka nie zawsze jest wy-
konywane prawidłowo. 

Robert Maliszewski, Dyrektor Działu Prawnego, SEkA S.A.          

prawO
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Dodatkowo, SN w uzasadnieniu wyroku z dnia 26 lutego 
2015 r. (III PK 101/14) zwrócił uwagę na fakt, że zarówno 
Trybunał Sprawiedliwości, jak i Sąd Najwyższy, odszedł od 
poglądu, że samo przejęcie zadań jest wystarczającą prze-
słanką przejścia zakładu pracy lub jego części na innego 
pracodawcę. W wypadku zakładów pracy funkcjonujących 
w sferze gospodarczej, przedmiotem przejścia jest bowiem 
zawsze zakład pracy lub część zakładu pracy, stanowiące 
zorganizowane połączenie zasobów, którego celem jest pro-
wadzenie działalności gospodarczej, bez względu na to, czy 
jest to działalność podstawowa czy pomocnicza. Zgodnie 
z aktualnym stanowiskiem wymienionych sądów, ocena czy 
nastąpiło przejście części zakładu pracy (jednostki gospodar-
czej) na nowego pracodawcę, wymaga ustalenia, czy przejmo-
wana część zakładu pracy (jednostka gospodarcza) zachowała 
tożsamość, a w szczególności, zależnie od tego, czy działanie 
jednostki gospodarczej opiera się głównie na pracy ludzkiej 
czy na składnikach majątkowych, konieczne jest ustalenie, 
czy nowy usługodawca przejął decydującą o jej zachowaniu 
część pracowników lub majątku (wyposażenia materialnego) 
przejmowanej jednostki (zob. np. wyroki Sądu Najwyższego 
z: 14 czerwca 2012 r., I PK 235/11, LEX nr 1250558 i 13 
marca 2014 r., I BP 8/13, LEX nr 1511807 i tam powołane 
wcześniejsze orzecznictwo Sadu Najwyższego i Trybunału 
Sprawiedliwości). 

Art. 23¹ k.p. – a kształt stosunku pracy
Zgodnie z treścią art. 231 § 1 kodeksu pracy, w razie przejścia 
zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje 
się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach 
pracy. Zaznaczyć należy, że powyższa zasada oznacza przede 
wszystkim to, iż dotychczasowa treść stosunku pracy nie 
ulega zmianie. 
Zgodnie z treścią art. 231 kodeksu pracy, wstąpienie nowego 
pracodawcy w stosunki pracy nawiązane przez poprzednie-
go pracodawcę z pracownikami przejętego zakładu pracy 
powoduje utrzymanie w mocy wszystkich warunków tych 
stosunków pracy, również tych, które nie wynikają wprost 
z umowy o pracę (czyli tych wynikających z dodatkowych 
dokumentów regulujących kształt indywidualnych stosun-
ków pracy). W takiej sytuacji nie następuje rozwiązanie do-
tychczasowych umów o pracę zawartych z dotychczasowym 
pracodawcą, a jedynie nastąpi „automatyczna” zmiana pra-
codawcy. Nie wymaga to zatem zmiany treści umów o pracę 
– wystarczająca jest tu indywidualna pisemna informacja do 
każdego przejmowanego pracownika. 
Przejętego pracownika będą obowiązywały zasady wynagra-
dzania zawarte w umowie o pracę oraz np. w regulaminie 
wynagradzania obowiązującym u poprzedniego pracodaw-
cy. Zasady te będą obowiązywać do chwili upływu okresu 
wypowiedzenia tych zasad przez nowego pracodawcę (lub 
wejścia w życie ustaleń wynikających z porozumienia stron) 
– oczywiście o ile nowy pracodawca będzie chciał dokony-
wać takich zmian. Aby zmienić warunki pracy i płacy 
pracowników konieczne jest zatem dokonanie po dniu 
przejścia części zakładu pracy wypowiedzeń zmienia-

jących indywidualnie wobec każdego pracownika (art. 
42 k.p.) lub ewentualnie podpisanie porozumień zmie-
niających [patrz uchwała SN z dnia 24 października 1997 r. 
(III ZP 35/97)].  
Warto również podkreślić, że zgodnie z art. 231 § 2 k.p., za 
zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powsta-
łe przed przejściem części zakładu pracy na innego 
pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca od-
powiadają solidarnie (np. niewypłacone nadgodziny, czy 
premie). Zasadne jest wiec przeprowadzenie przez praco-
dawcę przejmującego audytu w tym zakresie, jeszcze przed 
datą przejęcia pracowników. 

Art. 231 k.p. – lista pracowników objętych przejęciem 
W przypadku częściowego przejęcia zakładu pracy zasto-
sowanie art. 231 k.p. wymaga prawidłowego określenia listy 
pracowników, którzy będą objęci przejęciem. 
Zasadą jest bowiem, że pracodawcy nie mogą dowolnie 
ustalać listy osób przejmowanych. Automatyzm prawny 
wynikający z art. 231 k.p. oznacza w tej kwestii, iż do nowe-
go pracodawcy przechodzą wszyscy pracownicy związani 
najogólniej mówiąc z „przejmowanym biznesem”, ale nie 
obejmuje to innych pracowników. Ustalenia w tym zakresie 
wymagają wnikliwej analizy konkretnego stanu faktycznego, 
zwłaszcza w zakresie stanowisk pomocniczych, administra-
cyjnych, czy obsługujących wewnętrznie daną „przechodzącą 
linię biznesową”. ■

SEkA WYJAŚnIA prawO
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Kierowcą wózka jezdniowego może zostać pracownik, 
który spełnił następujące warunki: 

wiek – co najmniej 18 lat,
potwierdził stan zdrowia stosownym orzeczeniem lekar-
skim [2],
odbył instruktaż stanowiskowy, zakończony sprawdzeniem 
wiedzy,
ukończył z wynikiem pozytywnym szkolenie (kurs) i uzyskał 
kwalifi kacje, potwierdzone stosownym zaświadczeniem,
uzyskał imienne zezwolenie, wydane przez pracodawcę. 

Alternatywnie – zamiast punktów 4) i 5)
ukończył kurs operatorów na podstawie przepisów roz-
porządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eks-
ploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 
1263),

albo
zdał egzamin państwowy na operatora w Urzędzie Dozoru 
Technicznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospo-
darki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania 
kwalifi kacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urzą-
dzeń technicznych (Dz.U. nr 79 poz. 849). 

„Uprawnienia wewnętrzne”, czyli imienna zgoda na użytko-
wanie wózków jezdniowych, to obecnie jedna z najpopularniej-
szych dróg zdobycia uprawnień do prowadzenia tych urządzeń 
szczególnie w fi rmach, gdzie występuje duża rotacja pracow-
ników. Należy pamiętać o kilku istotnych elementach, aby 
takie uprawnienia miały moc prawną. Nie można zapominać,
że drogą do zdobycia uprawnień jest ukończenie kursu [3]. 
Istnieje wiele fi rm, które organizują szkolenia dla kierowców 
wózków jezdniowych (również w siedzibie pracodawcy), ale 
warunkiem nabycia uprawnień jest odbycie kursu w oparciu 

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

o program stworzony i udostępniony przez UDT. Należy mieć 
pewność, że fi rma posiada oryginalny program nauczania, 
uprawniający do nadawania ww. uprawnień zawodowych, co 
można sprawdzić w dostępnym w Internecie „Wykazie fi rm 
posiadających program szkolenia udostępniony przez 
Urząd Dozoru Technicznego.” Warto wspomnieć, że do 
2010 r. oprócz UDT opracowywaniem programów kursów do 
obsługi wózków jezdniowych zajmował się również Ośrodek 
Doskonalenia Kadr w Mysłowicach. Programy Ośrodka zo-
stały przejęte przez Akademię UDT i nadal są aktualne. 

Czas trwania kursu jest zróżnicowany w zależności od ro-
dzaju wózka, na który chcemy zdobyć uprawnienia i wynosi 
odpowiednio dla poszczególnych wózków (w godzinach lek-
cyjnych, czyli 45 min):

13 godzin – wózki jezdniowe unoszące, w tym 3 godz. 
zajęć praktycznych,
26 godzin – wózki jezdniowe unoszące, naładowne i ciąg-
nikowe, w tym 5 godz. zajęć praktycznych,
42 godziny – wózki podnośnikowe prowadzone i zdalnie 
sterowane (kategoria urządzeń III WJO), w tym 10 godz. 
zajęć praktycznych, 
59 godzin – wózki podnośnikowe z wyłączeniem specja-
lizowanych (kategoria urządzeń II WJO), w tym 15 godz. 
zajęć praktycznych,
81 godzin – wózki podnośnikowe specjalizowane (kategoria 
urządzeń I WJO, głownie wózki ze zmiennym wysięgiem 
oraz operatorem unoszonym wraz z ładunkiem), w tym 25 
godz. zajęć praktycznych,
8 godzin bezpieczna wymiana butli gazowej (szkolenie z wy-
miany butli jest potrzebne przy wózkach napędzanych tym 
paliwem, oczywiście operator nie musi być przeszkolony 
w tym zakresie by prowadzić wózek, ale nie może samo-
dzielnie wymienić butli).

•

•

•

•

•

•

Wózki jezdniowe umożliwiają transport ciężkich ładunków, które nie powinny być przenoszone ręcznie. Często w po-
tocznym języku możemy spotkać się z innymi określeniami jak: wózki podnośnikowe, widłowe, widlaki, sztaplarki czy 
raki. Nawiązanie do wideł w potocznym nazewnictwie wynika z faktu, iż jest to najpopularniejszy rodzaj osprzętu wy-
korzystywanego w tych urządzeniach, ale nie jedyny. Najbardziej prawidłowym określeniem jest użycie nazwy wózki 
jezdniowe [1], ponieważ tylko ona obejmuje całe spektrum tych maszyn. Ponadto takie nazewnictwo funkcjonuje 
w nadawanych uprawnieniach, niezależnie od ukończonych kursów lub szkoleń.

Mieczysław kluska, główny specjalista ds. BHP, ekspert SEkA S.A         

upraWnienia do obsługi 
WózkóW jezdnioWych
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Ponadto istnieje możliwość podniesienia uprawnień poprzez 
uczestnictwo w kursie uzupełniającym. Przed przystąpie-
niem do niego należy:

posiadać zaświadczenie kwalifi kacyjne uprawniające do 
obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych w kate-
gorii II WJO,
posiadać zaświadczenie o ukończeniu kursu wg programu 
opracowanego lub zatwierdzonego przez Akademię UDT.

Czas szkolenia uzupełniającego jest różny w zależności od 
kategorii wydawanego zaświadczenia, a mianowicie:

28 godzin dla szkolenia z zakresu obsługi wózków jez-
dniowych podnośnikowych specjalizowanych (dla jednego 
rodzaju wózka, np. ze zmiennym wysięgnikiem), w tym 10 
godzin zajęć praktycznych,
34 godziny dla szkolenia z zakresu obsługi wózków jez-
dniowych podnośnikowych specjalizowanych obu rodzajów 
wózka, w tym 16 godzin zajęć praktycznych. 

Kursant musi odbyć przynajmniej taką liczbę godzin, jaka 
została wypisana powyżej, w przeciwnym razie kurs jest 
nieważny. Liczba godzin musi być wypisana na suplemencie 
zaświadczenia, którego wzór został ściśle określony przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
Posiadanie zaświadczenia nie uprawnia jeszcze operatora do 
poruszania się wózkiem jezdniowym. Musi jeszcze otrzymać 
od pracodawcy pisemną imienną zgodę na prowadzenie 
wózka w jego zakładzie. Zgoda ta jest jednorazowa i po roz-
wiązaniu umowy o pracę traci swoją ważność. Jeśli pracownik 
posiada zaświadczenie o odbyciu kursu, to przedstawia je u na-
stępnego pracodawcy, co stanowi podstawę do wystawienia 
ponownie imiennej zgody na użytkowanie wózka. 
Kwalifi kacje zawodowe nadane przez UDT są kolejnym doku-
mentem, jakim operator może się legitymować. Rozróżniamy 
trzy kwalifi kacje do obsługi wózków [4]:

III WJO – wózki podnośnikowe prowadzone i zdalnie 
sterowane,
II WJO – wózki podnośnikowe z wyłączeniem specjali-
zowanych,
I WJO – wózki podnośnikowe specjalizowane (wózki ze 
zmiennym wysięgiem oraz operatorem unoszonym wraz 
z ładunkiem).

Ich kolejność nie jest przypadkowa – jeśli operator legitymuje się 
kwalifi kacją np. II WJO może prowadzić wózki z tej kategorii 
oraz z kategorii niższej, czyli III WJO, zabrania mu się natomiast 
używać wózków należących do grupy I WJO. Dlatego warto 
uzyskać kwalifi kację I WJO, ponieważ daje nam to moż-
liwość prowadzenia wszystkich wózków jezdniowych. 
Na samym początku należy odbyć kurs przygotowujący uczest-
nika do egzaminu UDT (ale uwaga – jego ukończenie nie 
upoważnia do wykonywania pracy na podstawie zezwolenia 
pracodawcy). Jeśli już mamy zaświadczenie o ukończeniu kur-
su, możemy złożyć wniosek do terenowego oddziału UDT 
o przeprowadzenie egzaminu kwalifi kacyjnego. Egzamin po-
dzielony jest na dwie części. Część teoretyczna, na którą składa 
się pięć pytań oraz część praktyczna – wykonanie wskazanej 
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operacji. Koszt takiego egzaminu to 185 zł brutto (opłata 
corocznie waloryzowana – 10% płacy minimalnej), nieza-
leżnie od kategorii WJO. Jeśli kursant pozytywnie przejdzie 
egzamin otrzymuje zaświadczenie kwalifi kacyjne w formie 
legitymacji podobnej do prawa jazdy. Podobieństwo to nie 
kończy się tylko na kształcie, ponieważ tak samo jak prawo 
jazdy zaświadczenie obowiązuje na terenie całego kraju, jest 
bezterminowe i nie wymaga imiennej zgody pracodawcy.
Kwalifi kacje UDT dają możliwość poruszania się poza terenem 
zakładu (przy spełnieniu innych wymogów do poruszania się 
po drogach publicznych, jak np. odpowiednia kategoria prawa 
jazdy). Kolejną możliwością zdobycia uprawnień do posługi-
wania się wózkami jezdniowymi, choć rzadko spotykaną, jest 
książeczka Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Gór-
nictwa Skalnego [5]. Należy pamiętać, że wózki jezdniowe 
wykorzystywane są niemal we wszystkich rodzajach przedsię-
biorstw, również budowlanych czy górniczych (terenowe wózki 
jezdniowe, wózki ze zmiennym wyciągiem zwane potocznie 
„Manitu”). Kwalifi kacja nadawana przez IMBiGS ma podobną 
rangę, jak ta „UDTowska” – również trzeba odbyć kurs na 
podstawie programu opracowanego przez IMBiGS i tak samo 
należy zdać egzamin przed komisją IMBiGS.
Oczywiście należy pamiętać, ze niezależnie od posiadanych 
uprawnień do obsługi wózków jezdniowych, każdy pracownik 
przed dopuszczeniem do pracy powinien odbyć szkolenie 
wstępne BHP – instruktaż stanowiskowy w celu weryfi kacji 
posiadanych umiejętności z zakresu jazdy wózkiem jezdnio-
wym oraz składowania towarów na regałach [6]. ■

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. nr 120 poz. 1021, 
zm.: Dz.U. z 2003 r. nr 28 poz. 240)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 
1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich 
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 69 poz. 332 
ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych 
z napędem silnikowym (Dz.U. nr 70 poz. 650 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu 
sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń 
technicznych (Dz.U. nr 79 poz. 849)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 
1263)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. nr 24 poz. 141
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I. UWAgI OgólnE 
Magazyn to miejsce składowania materiałów: nośników 
energii, surowców, półproduktów i produktów. Magazyn 
może być zlokalizowany w pomieszczeniach zamkniętych, 
pomieszczeniach półotwartych (wiaty), bądź na wydzielonym 
terenie otwartym. 

Pomieszczenie magazynowe powinno spełniać wymagania 
w zakresie ogólnych przepisów BHP, dotyczących obiektów 
budowlanych i pomieszczeń pracy. Przy składowaniu ma-
teriałów w magazynie należy w szczególności: określić dla 
każdego rodzaju składowanego materiału miejsce, sposób 
i dopuszczalną wysokość składowania; zapewnić, aby masa 
składowanego ładunku nie przekraczała dopuszczalnego 
obciążenia urządzeń przeznaczonych do składowania (re-
gałów, podestów itp.); zapewnić, aby masa umieszczonego 
ładunku, łącznie z masą urządzeń przeznaczonych do jego 
składowania i transportu, nie przekraczała dopuszczalnego 
obciążenia podłóg i stropów, na których odbywa się skła-
dowanie; wywiesić czytelne informacje o dopuszczalnym 
obciążeniu podłóg, stropów i urządzeń przeznaczonych do 
składowania; dbać o to, by regały posiadały odpowiednio 
wytrzymałą i stabilną konstrukcję oraz były zabezpieczo-
ne przed przewróceniem się; pamiętać o tym, że szerokość 
odstępów między regałami powinna być odpowiednia do 
stosowanych środków transportowych oraz musi zapewnić 
bezpieczne operowanie tymi środkami i ładunkami; dbać 

o to, by sposób układania materiałów na regałach, w sto-
sach, na paletach lub w kontenerach nie stwarzał zagrożeń 
dla bezpieczeństwa pracowników. 

II. WYMAgAnIA DOTYCZąCE MAgAZYnIERA
Pracownik musi mieć ukończone 18 lat, przejść wymagane 
profilaktyczne badania lekarskie oraz ukończyć potrzebne 
szkolenia – w tym z zakresu BHP. Do obsługi wózka widło-
wego lub obsługi innych środków transportu i składowania 
(np. układnicy magazynowej) zatrudniony powinien posiadać 
odpowiednie uprawnienia. Magazynier jest zobowiązany 
do podpisania deklaracji odpowiedzialności materialnej za 
powierzone materiały i zapasy magazynowe, zgodnie z przy-
jętą procedurą w danym zakładzie pracy i odpowiednimi 
przepisami prawnymi.

III. CHARAkTERYSTYkA STAnOWISkA PRACY
Pracownik zatrudniony jest w magazynie przemysłowym. 
Do jego obowiązków należy: przyjmowanie do magazynu 
i wydawanie z magazynu materiałów na podstawie obowią-
zujących dowodów obrotu materiałowego; prowadzenie 
komputerowej ewidencji materiałów i kontroli stanu fak-
tycznego magazynu; należyte rozmieszczenie w magazynie 
materiałów wg grup, asortymentów, rodzajów i wymiarów 
oraz częstotliwości wydawania – w transporcie indywidu-
alnym i zmechanizowanym przy użyciu wózka widłowego; 
utrzymanie magazynu w należytym porządku oraz przestrze-

ocena ryzyka zaWodoWego 
dLa stanoWiska magazyniera
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ganie przepisów w zakresie BHP i ppoż.; zabezpieczenie 
przechowywanych materiałów przed zniszczeniem, uszko-
dzeniem, zanieczyszczeniem; zabezpieczenie pomieszczeń 
magazynowych przed włamaniem i kradzieżą; umieszczenie 
w widocznym miejscu instrukcji oraz wszelkich wymaganych 
znaków – m.in. bezpieczeństwa. Zatrudnienie magazyniera 
– praca zmianowa, pełny etat.

IV. OBSłUgA WóZkA WIDłOWEgO
Przed przekazaniem wózka do użytkowania pracodaw-
ca powinien zapewnić kontrolę jego stanu techniczne-
go, w tym kontrolę elementów, układów i mechanizmów; 
w szczególności należy sprawdzić prawidłowość działania 
układu kierowniczego, hamulcowego i napędowego, me-
chanizmów podnoszenia oraz osprzętu, a także sprawność 
oświetlenia i sygnalizacji, prawidłowość działania urządzeń 
pomiarowo-kontrolnych oraz elementów i urządzeń zabez-
pieczających kierowcę i osoby współuczestniczące w czyn-
nościach transportowych. Przeprowadzenie kontroli powinno 
być odnotowane w dokumentach eksploatacyjnych wózka.

Przed przystąpieniem do pracy z użyciem wózka, praco-
dawca lub jego przedstawiciel powinien przekazać kierowcy 
wózka aktualne informacje o warunkach pracy, a w szcze-
gólności o masie ładunków, ich właściwościach fizycznych 
i chemicznych oraz rodzajach opakowań tych ładunków, 
zagrożeniach pożarowych, wybuchowych, chemicznych 
i innych mogących wystąpić w pomieszczeniach, w których 
wózek ma być eksploatowany. Kierowca powinien uzyskać 
również informacje o stanie technicznym dróg i trasie prze-
jazdu wózka, wymaganiach dotyczących organizacji pracy 
związanej z użytkowaniem wózka, w tym środkach, jakie na-
leży stosować dla zachowania bezpieczeństwa podczas pracy. 
Informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy na stanowisku 
należy przekazywać kierowcy wózka m.in. podczas szkole-
nia z zakresu BHP, określonego w odrębnych przepisach 
oraz każdorazowo w przypadku zmiany warunków wyko-
nywania pracy. Ładunki transportowane wózkami powinny 
być rozmieszczone i zamocowane tak, aby nie stwarzały 
zagrożeń wypadkowych. Niedopuszczalne jest używanie 
w pomieszczeniach pracy wózków z silnikami spalinowymi 
zasilanymi benzyną etylizowaną lub zawierającą inne sub-
stancje toksyczne.

Niedopuszczalne jest m.in.: używanie wózków w miejscach 
o nawierzchni i jej nachyleniu nie odpowiadającym warunkom 
określonym w dokumentacji techniczno-ruchowej wózka; 
używanie wózków w miejscach o niesprawdzonej wytrzyma-
łości podłoża lub o wytrzymałości mniejszej niż wymaga-
na dla obciążonego wózka; używanie wózków w miejscach 
nieoświetlonych, chyba że wózek wyposażony jest w światła 
odpowiednie do rodzaju i miejsca wykonywanej pracy; obcią-
żanie wózka ponad jego dopuszczalną ładowność; używanie 
wózków w warunkach niestabilnego lub śliskiego podłoża 
uniemożliwiającego bezpieczne manewrowanie transporto-
wanym ładunkiem.

Pracownik powinien znać dopuszczalne prędkości wózków 
na poszczególnych odcinkach dróg, uwzględniając przy tym 
nasilenie ruchu, rodzaj przewożonych ładunków, szerokość 
i stan dróg oraz widoczność. Maksymalna prędkość jazdy 
wózków jest ograniczona do 25 km/h, ale ich prędkość użyt-
kowa musi być dostosowana do warunków na trasie prze-
jazdu. Przyjmuje się, że prędkość ta powinna odpowiednio 
wynosić: do 18 km/h na długich prostych odcinkach drogi; 
do 12 km/h w pobliżu budynków i hal produkcyjnych; do 6 
km/h w halach produkcyjnych; do 5 km/h na rampach i po-
mostach; do 3 km/h w miejscach o ograniczonej widoczności 
lub tam, gdzie przechodzą ludzie.

V. SZACOWAnIE RYZYkA
Oceny ryzyka dokonamy tutaj zgodnie z Polską Normą PN-
N-18002:2011 w skali trójstopniowej, wg tabeli 1. 

W zależności od oszacowanego ryzyka, pracodawca powinien 
podjąć odpowiednie środki profilaktyczne, tym bardziej zdecy-
dowane, im większe zagrożenie występuje na danym stanowi-
sku. Ryzyko małe (M) i średnie (S) przyjmuje się jako dopusz-
czalne (akceptowalne). W pierwszym przypadku należy dążyć 
do utrzymania ryzyka na poziomie M, w drugim przypadku 
trzeba dążyć do obniżenia ryzyka z poziomu S do poziomu M. 
Ryzyko określone natomiast jako duże (D) jest nieakceptowalne 
i trzeba podjąć natychmiastowe środki zaradcze, obniżające 
poziom ryzyka zawodowego na stanowisku pracy.

Stopień

prawdopodobieństwa 

(P)

Ciężkość następstw [C]

1.Mała 
[M]

2.Średnia 
[S]

3.Duża 
[D]

Mało prawdopodobne 
[M] Małe (1) Małe (1) Średnie (2)

Prawdopodobne [S] Małe (1) Średnie (2) Duże (3)

Wysoce 
prawdopodobne [D] Średnie (2) Duże (3) Duże (3)

ryzyKO zawOdOwe
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W przedstawionej tutaj karcie oceny ryzyka (tabela 2), 
część pierwsza (rubryki pionowe: p. 2 – 7) przedstawia 
identyfikację zagrożeń (możliwych zdarzeń), które są zwią-
zane z wykonywanymi pracami. Identyfikacja zagrożeń 
uświadamia nam jakie niebezpieczne sytuacje mogą się 
pojawić i jaka może być ich skala (lub była przed podję-
ciem działań naprawczych). Należy dodać, że ciężkość oraz 
prawdopodobieństwo tych zagrożeń (zdarzeń) przyjmuje 
się tutaj w zakresie zdroworozsądkowym i na tej podstawie 
wyznaczone zostaje ryzyko przed korektą. Część druga 
karty (rubryki pionowe: p. 8 – 11) przedstawia aktualną 
ocenę ryzyka. 

lp.
zagrożenie 
(zdarzenie)

Możliwe źródło  
zagrożenia 

Możliwe skutki 
zagrożenia

Środki profilaktyczne
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Powierzchnie, na których 
możliwy jest upadek (upadek 
na tym samym poziomie).

Śliskie i nierówne powierzchnie przy dojściu 
do magazynu i w samym magazynie.  
Zatarasowane przejścia.

Potłuczenia, złamania 
kończyn, zwichnięcia, 
urazy wewnętrzne.

S S S Stosowanie przez pracowników wzmocnionego obuwia, z antypoślizgową podeszwą. 
Zapewnienie porządku i czystości w miejscu pracy. S M M

2 Różnica poziomów 
(upadek na niższy poziom).

Wchodzenie na drabiny oraz schodzenie  
z nich podczas układania lub zdejmowa-
nia towarów z regałów. Upadek z rampy 
magazynu.

Potłuczenia, złamania 
kończyn, zwichnięcia, 
urazy kręgosłupa, urazy 
wewnętrzne. Śmierć.

D S D Stosowanie sprawnych technicznie drabin i zachowanie ustalonych zasad bezpieczeństwa 
przy ich ustawianiu. Zachowanie szczególnej ostrożności. D M S

3

Przemieszczające się 
przedmioty i inne obiekty 
(przygniecenie,
uderzenie, potrącenie).

Przewrócenie się regału. Upadek 
składowanych przedmiotów. Niestabilne 
ułożenie materiałów w stosie lub 
na paletach. Poruszające się środki 
transportu ręcznego lub mechanicznego. 
Przemieszczające się towary przewożone 
wózkiem widłowym. Przewrócenie się wózka.

Urazy ciała. Śmierć. D S D

Właściwe oznaczenie wytrzymałości regałów i przestrzeganie podanych obciążeń. 
Układanie najcięższych przedmiotów na najniższych półkach. Zabezpieczenie 
regałów przed przewróceniem. Układanie stosów i palet w taki sposób, by zachować 
ich stabilność. Prowadzenie rozładunku począwszy od najwyższych warstw. 
Prawidłowe rozplanowanie dróg transportowych. Właściwe ułożenie materiałów 
na wózku i dostosowanie prędkości do istniejących warunków. Stosowanie hełmu 
ochronnego.

D M S

4 Przedmioty ostre lub szorstkie.
Ostre krawędzie przenoszonych lub prze-
wożonych towarów, palet, opakowań lub 
odłamki szkła.

Rany cięte i kłute.
Otarcia naskórka. S S S Zachowanie szczególnej ostrożności.  

Stosowanie prawidłowo dobranych rękawic ochronnych. S M M

5 Pyły (zapylenie). Produkty sypkie luzem przechowywane 
w magazynie.

Choroby układu 
oddechowego i narządu 
wzroku.

S S S
Stosowanie szczelnego ogrodzenia do wysokości co najmniej 0,5 m powyżej składowanego 
materiału. Stosowanie ochron indywidualnych przy przesypywaniu materiału – w tym 
masek przeciwpyłowych i okularów ochronnych. Stosowanie urządzeń odpylających.

M M M

6 Czynniki chemiczne – toksyczne, 
żrące.

Spaliny. Związki toksyczne 
przechowywane w magazynie.

Uszkodzenia wewnętrzne 
organizmu. Śmierć. D S D

Nie używanie wózków jezdniowych z silnikiem spalinowym wewnątrz pomieszczeń 
magazynowych. Właściwe oznakowanie pojemników zawierających trucizny. Zachowanie 
wymaganych procedur przy kontaktach z chemikaliami.

D M S

7 Czynniki biologiczne.

Bakterie znajdujące się w brudzie – głównie 
laseczki tężca (Clostridium tetani) i zgorzeli 
gazowej. (Clostridium perfringens) – gr. 2.
Mikroorganizmy chorobotwórcze przenoszone 
drogą kropelkowo-powietrzną, m.in. wirus 
grypy – gr. 2

Choroby o działaniu 
ogólnoustrojowym.  
Choroby dróg oddechowych.

S S S

Stosowanie rękawic ochronnych.
Przestrzeganie procedur postępowania w razie zranień. Poddanie się szczepieniom 
ochronnym – w razie takiej potrzeby. Prawidłowe wyposażenie apteczki pierwszej 
pomocy.

S M M

8
Wysoka temperatura i otwarty 
ogień (oparzenia
termiczne).

łuk elektryczny występujący podczas 
zwarcia w przewodach przyłączeniowych 
akumulatora. 

Rany oparzeniowe.  
Uszkodzenie narządu 
wzroku.

S S S Przestrzeganie ustalonych procedur. Stosowanie ochron osobistych ciała i oczu. M M M

9 Hałas. Środki transportu. Urządzenia i maszyny 
pracujące na zewnątrz magazynu.

Uszkodzenie narządu 
słuchu. S S S Podjęcie działań organizacyjnych zmniejszających działanie hałasu. Stosowanie w razie 

konieczności ochronników słuchu. M M M

10

Obciążenie fizyczne – 
dynamiczne i statyczne
(przeciążenie układu mięśniowo-
kostnego). 

Zbyt duży wysiłek fizyczny.  
Wymuszona pozycja ciała podczas pracy.

Przepuklina. Urazy 
kręgosłupa. Choroby 
narządu ruchu. 

D S D Przestrzeganie norm transportu indywidualnego. Stosowanie przerw 
i rotacji pracowników zatrudnionych przy uciążliwych robotach. S M M

11
Prąd elektryczny
(porażenie prądem 
elektrycznym).

Niesprawna instalacja elektryczna.  
Niesprawne stanowisko ładowania  
akumulatorów.

Urazy ciała.
Śmierć. D M S

Stosowanie sprawnych zabezpieczeń przeciwporażeniowych. Stosowanie spraw-
nego technicznie osprzętu elektrycznego i przewodów doprowadzających prąd el.  
Systematyczna kontrola instalacji elektrycznej – w tym ładowania akumulatorów.

D M M

12 Nieodpowiednie oświetlenie 
miejsca pracy.

Słabe oświetlenie naturalne.  
Źle dobrane punkty świetlne.

Urazy spowodowane 
wypadkami przy pracy. 
Choroby narządu wzroku.

S S S Dbanie o czystość okien i świetlików. Dostosowanie poziomu natężenia oświetlenia 
do rodzaju wykonywanej pracy, także przy komputerze – zgodnie z normami. M M M

13
Niewłaściwe warunki 
mikroklimatyczne 
w pomieszczeniu.

Temperatura w pomieszczeniu 
przekraczająca zakres ustalony dla komfortu 
cieplnego. Nieodpowiednia wilgotność. 
Nieodpowiednia wentylacja.

Przeziębienia lub 
przegrzania organizmu. 
Choroby układu 
oddechowego.

S S S
Dostosowanie mikroklimatu pomieszczeń do subiektywnego odczucia komfortu 
cieplnego, m.in. poprzez regulację temperatury i wymiany powietrza.  
Stosowanie właściwie dobranego ubrania roboczego.

M M M

14 Pożar. Wybuch. Zaprószenie ognia w miejscu 
magazynowania materiałów łatwopalnych.

Oparzenia ciała. Urazy. 
Śmierć. D S D

Zachowanie szczególnej ostrożności. Przestrzeganie przyjętych w magazynie 
procedur. Wyposażenie stanowiska w wymagany sprzęt ppoż.  
Systematyczna konserwacja i przegląd tego sprzętu.

D M S

15 Zmienne warunki atmosferyczne.

Praca na zewnątrz magazynu (przyjmowanie 
i wydawanie towaru). Wysokie lub niskie 
temperatury, w zależności od pory roku. 
Opady atmosferyczne. 

Przegrzanie lub 
przeziębienie organizmu. S S S Stosowanie ubrania odpowiedniego do warunków otoczenia.  

Profilaktyczne posiłki i napoje – gdy wynika to z przepisów. M M M

16 Obciążenie emocjonalne 
(stres).

Odpowiedzialność finansowa za 
bezpieczeństwo magazynowanych towarów. 
Konflikty międzyludzkie.

Wystąpienie choroby 
nerwowej lub chorób ogól-
noustrojowych.

S S S
Ustalenie przejrzystych zasad odpowiedzialności za powierzone mienie. Stworzenie 
warunków umożliwiających zapewnienie bezpieczeństwa magazynowanych towarów. 
Bieżące rozwiązywanie potencjalnych konfliktów. Kształtowanie postaw asertywnych.

S M M



przyjaciel przy pracy  wrzesień 2016

lp.
zagrożenie 
(zdarzenie)

Możliwe źródło  
zagrożenia 

Możliwe skutki 
zagrożenia

Środki profilaktyczne

C
ię

żk
oś

ć 
(C

)

Pr
aw

do
p.

 (P
)

R
yz

yk
o 

(R
)

C
ię

żk
oś

ć 
(C

)

Pr
aw

do
p.

 (P
)

R
yz

yk
o 

(R
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Powierzchnie, na których 
możliwy jest upadek (upadek 
na tym samym poziomie).

Śliskie i nierówne powierzchnie przy dojściu 
do magazynu i w samym magazynie.  
Zatarasowane przejścia.

Potłuczenia, złamania 
kończyn, zwichnięcia, 
urazy wewnętrzne.

S S S Stosowanie przez pracowników wzmocnionego obuwia, z antypoślizgową podeszwą. 
Zapewnienie porządku i czystości w miejscu pracy. S M M

2 Różnica poziomów 
(upadek na niższy poziom).

Wchodzenie na drabiny oraz schodzenie  
z nich podczas układania lub zdejmowa-
nia towarów z regałów. Upadek z rampy 
magazynu.

Potłuczenia, złamania 
kończyn, zwichnięcia, 
urazy kręgosłupa, urazy 
wewnętrzne. Śmierć.

D S D Stosowanie sprawnych technicznie drabin i zachowanie ustalonych zasad bezpieczeństwa 
przy ich ustawianiu. Zachowanie szczególnej ostrożności. D M S

3

Przemieszczające się 
przedmioty i inne obiekty 
(przygniecenie,
uderzenie, potrącenie).

Przewrócenie się regału. Upadek 
składowanych przedmiotów. Niestabilne 
ułożenie materiałów w stosie lub 
na paletach. Poruszające się środki 
transportu ręcznego lub mechanicznego. 
Przemieszczające się towary przewożone 
wózkiem widłowym. Przewrócenie się wózka.

Urazy ciała. Śmierć. D S D

Właściwe oznaczenie wytrzymałości regałów i przestrzeganie podanych obciążeń. 
Układanie najcięższych przedmiotów na najniższych półkach. Zabezpieczenie 
regałów przed przewróceniem. Układanie stosów i palet w taki sposób, by zachować 
ich stabilność. Prowadzenie rozładunku począwszy od najwyższych warstw. 
Prawidłowe rozplanowanie dróg transportowych. Właściwe ułożenie materiałów 
na wózku i dostosowanie prędkości do istniejących warunków. Stosowanie hełmu 
ochronnego.

D M S

4 Przedmioty ostre lub szorstkie.
Ostre krawędzie przenoszonych lub prze-
wożonych towarów, palet, opakowań lub 
odłamki szkła.

Rany cięte i kłute.
Otarcia naskórka. S S S Zachowanie szczególnej ostrożności.  

Stosowanie prawidłowo dobranych rękawic ochronnych. S M M

5 Pyły (zapylenie). Produkty sypkie luzem przechowywane 
w magazynie.

Choroby układu 
oddechowego i narządu 
wzroku.

S S S
Stosowanie szczelnego ogrodzenia do wysokości co najmniej 0,5 m powyżej składowanego 
materiału. Stosowanie ochron indywidualnych przy przesypywaniu materiału – w tym 
masek przeciwpyłowych i okularów ochronnych. Stosowanie urządzeń odpylających.

M M M

6 Czynniki chemiczne – toksyczne, 
żrące.

Spaliny. Związki toksyczne 
przechowywane w magazynie.

Uszkodzenia wewnętrzne 
organizmu. Śmierć. D S D

Nie używanie wózków jezdniowych z silnikiem spalinowym wewnątrz pomieszczeń 
magazynowych. Właściwe oznakowanie pojemników zawierających trucizny. Zachowanie 
wymaganych procedur przy kontaktach z chemikaliami.

D M S

7 Czynniki biologiczne.

Bakterie znajdujące się w brudzie – głównie 
laseczki tężca (Clostridium tetani) i zgorzeli 
gazowej. (Clostridium perfringens) – gr. 2.
Mikroorganizmy chorobotwórcze przenoszone 
drogą kropelkowo-powietrzną, m.in. wirus 
grypy – gr. 2

Choroby o działaniu 
ogólnoustrojowym.  
Choroby dróg oddechowych.

S S S

Stosowanie rękawic ochronnych.
Przestrzeganie procedur postępowania w razie zranień. Poddanie się szczepieniom 
ochronnym – w razie takiej potrzeby. Prawidłowe wyposażenie apteczki pierwszej 
pomocy.

S M M

8
Wysoka temperatura i otwarty 
ogień (oparzenia
termiczne).

łuk elektryczny występujący podczas 
zwarcia w przewodach przyłączeniowych 
akumulatora. 

Rany oparzeniowe.  
Uszkodzenie narządu 
wzroku.

S S S Przestrzeganie ustalonych procedur. Stosowanie ochron osobistych ciała i oczu. M M M

9 Hałas. Środki transportu. Urządzenia i maszyny 
pracujące na zewnątrz magazynu.

Uszkodzenie narządu 
słuchu. S S S Podjęcie działań organizacyjnych zmniejszających działanie hałasu. Stosowanie w razie 

konieczności ochronników słuchu. M M M

10

Obciążenie fizyczne – 
dynamiczne i statyczne
(przeciążenie układu mięśniowo-
kostnego). 

Zbyt duży wysiłek fizyczny.  
Wymuszona pozycja ciała podczas pracy.

Przepuklina. Urazy 
kręgosłupa. Choroby 
narządu ruchu. 

D S D Przestrzeganie norm transportu indywidualnego. Stosowanie przerw 
i rotacji pracowników zatrudnionych przy uciążliwych robotach. S M M

11
Prąd elektryczny
(porażenie prądem 
elektrycznym).

Niesprawna instalacja elektryczna.  
Niesprawne stanowisko ładowania  
akumulatorów.

Urazy ciała.
Śmierć. D M S

Stosowanie sprawnych zabezpieczeń przeciwporażeniowych. Stosowanie spraw-
nego technicznie osprzętu elektrycznego i przewodów doprowadzających prąd el.  
Systematyczna kontrola instalacji elektrycznej – w tym ładowania akumulatorów.

D M M

12 Nieodpowiednie oświetlenie 
miejsca pracy.

Słabe oświetlenie naturalne.  
Źle dobrane punkty świetlne.

Urazy spowodowane 
wypadkami przy pracy. 
Choroby narządu wzroku.

S S S Dbanie o czystość okien i świetlików. Dostosowanie poziomu natężenia oświetlenia 
do rodzaju wykonywanej pracy, także przy komputerze – zgodnie z normami. M M M

13
Niewłaściwe warunki 
mikroklimatyczne 
w pomieszczeniu.

Temperatura w pomieszczeniu 
przekraczająca zakres ustalony dla komfortu 
cieplnego. Nieodpowiednia wilgotność. 
Nieodpowiednia wentylacja.

Przeziębienia lub 
przegrzania organizmu. 
Choroby układu 
oddechowego.

S S S
Dostosowanie mikroklimatu pomieszczeń do subiektywnego odczucia komfortu 
cieplnego, m.in. poprzez regulację temperatury i wymiany powietrza.  
Stosowanie właściwie dobranego ubrania roboczego.

M M M

14 Pożar. Wybuch. Zaprószenie ognia w miejscu 
magazynowania materiałów łatwopalnych.

Oparzenia ciała. Urazy. 
Śmierć. D S D

Zachowanie szczególnej ostrożności. Przestrzeganie przyjętych w magazynie 
procedur. Wyposażenie stanowiska w wymagany sprzęt ppoż.  
Systematyczna konserwacja i przegląd tego sprzętu.

D M S

15 Zmienne warunki atmosferyczne.

Praca na zewnątrz magazynu (przyjmowanie 
i wydawanie towaru). Wysokie lub niskie 
temperatury, w zależności od pory roku. 
Opady atmosferyczne. 

Przegrzanie lub 
przeziębienie organizmu. S S S Stosowanie ubrania odpowiedniego do warunków otoczenia.  

Profilaktyczne posiłki i napoje – gdy wynika to z przepisów. M M M

16 Obciążenie emocjonalne 
(stres).

Odpowiedzialność finansowa za 
bezpieczeństwo magazynowanych towarów. 
Konflikty międzyludzkie.

Wystąpienie choroby 
nerwowej lub chorób ogól-
noustrojowych.

S S S
Ustalenie przejrzystych zasad odpowiedzialności za powierzone mienie. Stworzenie 
warunków umożliwiających zapewnienie bezpieczeństwa magazynowanych towarów. 
Bieżące rozwiązywanie potencjalnych konfliktów. Kształtowanie postaw asertywnych.

S M M

Na etapie identyfikacji zagrożeń 
- przed korektą

TABELA 2. KARTA OCENy RyZyKA ZAWODOWEGO DLA PRAC WyKONyWANyCH NA STANOWISKU MAGAZyNIERA WG POLSKIEj NORMy PN- N-18002:2011 (SKALA TRójSTOPNIOWA)
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naraŻenie zaWodoWe na hałas 
oraz drgania mechaniczne – 
miszmasz W gąszczu przepisóW, 
czy teŻ Wyrazisty przekaz?  część ii 

Zgodnie z wykładnią prawa tej grupy pracowniczej nie wolno 
zatrudniać:

przy pracach w warunkach narażenia na hałas, którego:
poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego 
dobowego lub do przeciętnego tygodniowego określo-
nego w kodeksie pracy wymiaru czasu pracy przekracza 
wartość 65 dB (w przypadku młodocianych 80 dB),
maksymalny poziom dźwięku A przekracza 110 dB,
szczytowy poziom dźwięku C przekracza 130 dB.  

przy pracach w narażeniu na hałas infradźwiękowy, którego: 
równoważny poziom ciśnienia akustycznego skorygowa-
ny charakterystyką częstotliwościową G, odniesiony do 
8-godzinnego dobowego lub przeciętnego tygodniowe-
go określonego w k.p. wymiaru czasu pracy przekracza 
wartość 86 dB,
szczytowy nieskorygowany poziom ciśnienia akustycz-
nego przekracza wartość 135 dB. 

przy pracach w narażeniu na hałas ultradźwiękowy, któ-
rego: 

równoważne poziomy ciśnienia akustycznego w pas-
mach tercjowych o częstotliwościach środkowych od 10 
kHz do 40 kHz, odniesione do 8-godzinnego dobowego 
lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w k.p. 
wymiaru czasu pracy,
maksymalne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach 
tercjowych o częstotliwościowych środkowych od 10 kHz 
do 40 kHz przekraczają wartości podane w tabeli 1.

Dopuszczalne wartości ekspozycji drgań mechanicznych dla 
kobiet w ciąży i modocianych przedstawia tabela 2.

1.
•

•
•

2.
•

•

3.

•

•

Przywołane w pierwszej części artykułu rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 6 czerwca 2014 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. poz. 817) 
jest ściśle sprzężone ze środowiskiem, w którym pracują kobiety oraz młodociani. Ta szczególna grupa pracownicza została 
„umieszczona pod parasolem ochronnym” zarówno w rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 września 1996 r. w sprawie wy-
kazu prac wzbronionych kobietom (Dz.U nr 114 poz. 544 i 545 ze zm.), jak też w rozporządzeniu Rady Ministrów z 24 sierpnia 
2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. 
Nr 200 poz. 2047, zmiany: Dz.U. z 2015 r. poz. 929).

Elżbieta kowalska         

Częstotliwość 
pasm 

tercjowych kHz

Równoważny poziom ciśnienia 
akustycznego odniesiony  

do 8-godzinnego dobowego 
wymiaru czasu pracy lub 

przeciętnego tygodniowego 
wymiaru czasu pracy, 

określonego w kodeksie pracy 
wymiaru czasu pracy (dB)

Maksymalny 
poziom 
ciśnienia 

akustycznego

1 2 3

10
12,5
16 

75 100

20 85 110

25 100 125

31,5
40 105 130

TABELA 1. PRACE W NARAŻENIU NA HAłAS ULTRADŹWIęKOWy – WARTOŚCI DOPUSZCZALNE DLA 
KOBIET W CIąŻy ORAZ MłODOCIANyCH
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Rodzaj drgań Rodzaj ekspozycji Wartości dopuszczalne (NDN) dla 
młodocianych

Wartości dopuszczalne (NDN) dla 
kobiet w ciąży

Drgania działające przez kończyny 
górne (drgania miejscowe)

Dzienna ekspozycja 1A(8)dop= 1,0 m/s2 1A(8)dop= 1,0 m/s2

Ekspozycja krótkotrwała 2a hv,dop,30 min = 4,0 m/s2 2a hv,dop,30 min = 4,0 m/s2

Drgania o działaniu ogólnym

Dzienna ekspozycja A(8)dop= 0,25 m/s2

Praca wzbroniona

Ekspozycja krótkotrwała 3a w,dop,30 min= 1,0 m/s2

1A(8)dop   – dopuszczalna dzienna ekspozycja na drgania (m/s2)
2ahv,dop30 min  – maksymalna dopuszczalna wartość sumy wektorowej, wyrażona w m/s2, NDN dla drgań działających 
       przez kończyny górne trwających 30 min lub krócej
3aw,dop,30 min  – maksymalna dopuszczalna suma wektorowa, wyrażona w m/s2, NDN dla drgań działających w sposób   
       ogólny, trwających 30 min lub krócej

W myśl rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011 r. 
w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych 
dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 33 poz. 166), 
pracodawca zapewnia ich wykonanie nie później niż w ter-
minie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, a następnie 
w zależności od uzyskanej interpretacji ich cykliczne pro-
wadzenie. Istnieją pewne odstępstwa od cykliczności ich 
wykonywania, kiedy zachodzą np. zmiany w wyposażeniu 
technicznym (modernizacja maszyn pod kątem obniżenia 
poziomu emisji hałasu/drgań w maszynach, przeniesienie 
maszyny w inne miejsce, zakup nowego parku maszynowego) 
lub w warunkach wykonywania pracy. 
Zagłębiając się w tematykę badań środowiskowych mierzal-
nych czynników fizycznych pomiary prowadzimy:

co najmniej raz na dwa lata, jeżeli stwierdzono natężenie 
czynnika powyżej 0,2 do 0,5 wartości NDN,
co najmniej raz na rok, jeżeli stwierdzono natężenie 
czynnika powyżej 0,5 wartości NDN. 

Jeżeli podczas 2 ostatnich pomiarów hałasu lub drgań mecha-
nicznych, przeprowadzonych w odstępstwie 2 lat, uzyskamy 
w raportach środowiskowych natężenie czynnika do 0,2 war-
tości NDN (krotność NDN k ≤ 0,2), pracodawca ma prawo 
odstąpić od dalszego monitoringu środowiskowego. 
Przeprowadzone pomiary, oprócz udostępnienia informacji 
pracownikom o ich wynikach, muszą zostać naniesione do za-
łożonego rejestru badań czynników szkodliwych dla zdrowia 
oraz karty badań i pomiarów, których wzory zostały określone 
odpowiednio w załączniku nr 1 oraz 2 tegoż rozporządze-
nia. O ile raporty środowiskowe muszą być przechowywane 
przez 3 lata, to w przypadku kart badań i pomiarów okres 
przechowywania wydłuża się aż do 40 lat, licząc od daty ostat-
niego wpisu. W przypadku likwidacji zakładu, pracodawca 

•

•

ma obowiązek niezwłocznego ich przekazania państwowemu 
wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu. 

Pomiary stanowią podstawowe narzędzie do monitoringu 
warunków środowiska pracy, dając nam obraz wdrożonych 
bądź wdrażanych rozwiązań technicznych w zakładzie. Jeśli 
projektujemy nowe miejsca pracy – budujemy lub adaptuje-
my halę do tego celu, warto pomyśleć o wykonaniu projek-
tu akustycznego hali. Sporym ułatwieniem może okazać się 
norma PN-EN ISO 11690-3:2002 Akustyka – Zalecany 
sposób postępowania przy projektowaniu miejsc pra-
cy o ograniczonym hałasie, wyposażonych w maszyny. 
Część 3: Propagacja dźwięku i prognozowanie hałasu 
w pomieszczeniach pracy. Zakres normy obejmuje zasady 
propagacji dźwięku w pomieszczeniu wraz z prognozowaniem 
poziomów ciśnienia akustycznego emisji hałasu na stanowisku 
pracy. Dla obiektów nowo projektowanych, jak też tych w fa-
zie modernizacji, warto wykorzystać specjalistyczny program 
komputerowy STREFA. Służy on do symulacji komputerowej 
rozchodzenia się hałasu w modernizowanej hali. Pierwszym 
krokiem w przeprowadzeniu symulacji jest wykonanie w pro-
gramie modelu hali. Model budynku jest tworzony w układzie 
kartezjańskim, wprowadzając współrzędne krawędzi ścian 
(x, y, z). Program daje nam możliwość wprowadzenia różnych 
współczynników pochłaniania dźwięku dla różnych części 
ścian, gdyż materiały z których zostały wykonane ściany mogą 
mieć różne współczynniki. Wartości współczynników są okre-
ślane na podstawie danych literaturowych. Następny krok to 
wprowadzenie do programu położenia oraz wartości mocy 
akustycznych źródeł hałasu. Tak wprowadzone dane umożli-
wiają przeprowadzenie obliczeń numerycznych dla stanu bez 
wdrożenia rozwiązań technicznych (stan istniejący) oraz po 
zastosowaniu proponowanych zabezpieczeń akustycznych. 

 »

TABELA 2. WARTOŚCI DOPUSZCZALNE EKSPOZyCjI DRGAń MECHANICZNyCH 
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W tym momencie wielu Czytelników może zadać sobie pytanie 
po co firma ma ponosić dodatkowe nakłady finansowe na 
jakieś projekty akustyczne, które nikomu do szczęścia nie są 
potrzebne. Otóż zjawisko nadmiernego hałasu w zakładach 
pracy nie może być traktowane tylko jako jeden z czynników 
pogarszających warunki pracy, lecz jako główne zagrożenie, 
przed którym należy chronić pracowników. Podejmowane 
rozwiązania techniczne w zakresie likwidacji/ograniczania 
narażenia na czynniki szkodliwe dostępnymi środkami tech-
niczno-organizacyjnymi należy zaliczyć do podstawowych 
kierunków działań pracodawcy. 

W jednym z zakładów produkcyjnych z terenu województwa 
lubelskiego postawiono bardzo nowoczesną linię przetwórczą 
w oparciu o obowiązujące normatywy higieniczne. Techno-
lodzy wzięli pod uwagę poziom emisji hałasu z dokumenta-
cji techniczno-ruchowej poszczególnych podzespołów linii, 
który oscylował na poziomie 82-83 dB. Uwzględniono też 
dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla bezpośred-
niego otoczenia zakładu (terenu zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego), ale zupełnie po-
minięto rodzaj materiału ścian hali. Hala w całości została 
wyłożona blachą falistą, co w konsekwencji doprowadziło 
do wrażeń słuchowych w postaci rezonansu akustycznego. 
Przypomnę, iż odbita fala dźwięku od ścian pozbawionych 
chłonności akustycznej będzie tylko wzmacniać dźwięk za-
miast go wytłumiać poprzez obniżenie jego energii. Co cie-
kawe większość rozwiązań ograniczających hałas nie mogło 
wejść w fazę wdrożeniową, choćby ze względu na dźwignice, 
podwieszone do konstrukcji sufitu. Zaznaczę, iż hałas gene-
rowany przez źródło propaguje się zgodnie z nałożonymi 
ograniczeniami miejsca generacji, jak: podłoże, ściany, sufit 
itp. Na drodze tej dźwięk doznaje wielokrotnych odbić, ugięć 
i osłabień.

Pamiętajmy, iż montowanie samych ekranów przeciwha-
łasowych u źródeł hałasu bez możliwości dodatkowego 
zastosowania ustrojów dźwiękochłonnych na ścianach 
i stropie jest bezcelowe. Zakładowi pozostało jedynie za-
stosowanie znacznie uboższego pakietu rozwiązań działań 
dostosowawczych w postaci: 

zastosowania tłumików akustycznych, ograniczających 
hałas przenikający przez otwory i instalacje,
zmniejszenie energii wibroakustycznej hałasu niskoczę-
stotliwościowego, propagowanej drogą materiałową,
wyciszenie źródeł hałasu w maszynie,
rotacja pracowników. 

•

•

•
•

Narażenie na hałas oraz drgania mechaniczne są jednym 
z najczęstszych zagrożeń zdrowia pracowników w środo-
wisku pracy. Biorąc do ręki raport środowiskowy w zakresie 
pomiarów hałasu w środowisku pracy najczęściej zauważymy 
w nim poniższe powołania normatywne: 

PN-N-01307:1994 Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu 
w środowisku pracy. Wymagania dotyczące wykonywania 
pomiarów,
PN-EN ISO 9612:2011 Akustyka – Wyznaczanie zawo-
dowej ekspozycji na hałas – metoda techniczna.

Zgodnie z w/w normami pomiary hałasu słyszalnego spro-
wadzają się do wyznaczenia:

równoważnego poziomu dźwięku A, którego wartość jest 
niezbędna do wyliczenia dziennego poziomu ekspozycji 
na hałas L Ex, 8h (dB), 
maksymalnego poziomu dźwięku A, który przyjmuje 
oznaczenie L A, max (dB). Oznacza on maksymalną war-
tość skuteczną poziomu dźwięku A,
szczytowego poziomu dźwięku C, który przyjmuje ozna-
czenie L C peak, max (dB). Oznacza on wartość chwilową 
poziomu dźwięku C.

Zmierzenie zarówno maksymalnego, jak i szczytowego po-
ziomu dźwięku umożliwi ocenę hałasów krótkotrwałych, jak 
i impulsowych o dużych poziomach. 

Nim zlecimy pomiary środowiskowe warto wiedzieć 
o istnieniu pewnych odstępstw w zakresie ich stosowania.  
W oparciu o normę europejską PN-EN ISO 9612:2011, 
wyznaczenie zawodowej ekspozycji na hałas nie będzie 
dotyczyć oceny maskowania komunikacji słownej lub 
oceny infradźwięków, ultradźwięków i pozasłuchowych 
skutków hałasu. Normy nie stosuje się również do po-
miarów ekspozycji na hałas pracowników stosujących 
ochronniki słuchu.
Przywołane powyżej normy są w pewnym zakresie wykorzy-
stywane do pomiaru hałasu na stanowisku pracy, ale muszą 
one być dodatkowo sprzężone z innymi normami. Gwoli 
przypomnienia podam, iż do pomiaru hałasu infradźwiękowe-
go oprócz pierwszej przywołanej normy z 1994 r. stosuje się 
dodatkowo normy PN-ISO 7196:2002 Akustyka – Charakte-
rystyka częstotliwościowa filtru do pomiarów infradźwięków 
oraz PN-Z-01338:2010 Akustyka – Pomiar i ocena hałasu 
infradźwiękowego na stanowiskach pracy. W przypadku oceny 
narażenia na hałas ultradźwiękowy, oprócz pierwszego powo-
łania normatywnego laboratoria badawcze z racji wycofania 
normy PN-N-01321:1986 w dniu 07.11.2011 r. wykorzystują 
do pomiaru wewnętrzne procedury badawcze opracowane 
właśnie na podstawie normy europejskiej z 2011 r. ■ 

•

•

•

•

•
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bhp w MagazyNie (e-bOOK)

Książka „BHP w magazynie” jest skierowana do pracodawców, osób kierujących 
pracownikami i pracowników służby BHP z różnych branż, którzy w swoich zakła-
dach pracy organizują lub już prowadzą magazyny. Dowiesz się jakie wymagania 
organizacyjne i budowlane musi spełniać pomieszczenie przeznaczone na maga-
zyn. Zorganizujesz w sposób bezpieczny, zgodny z przepisami i zasadami, prace 
w magazynie z uwzględnieniem zarówno ręcznych prac transportowych, jak i zme-
chanizowanych. Poznasz zasady składowania na placach magazynowych i w maga-
zynach półotwartych oraz otwartych. 

Niniejsze opracowanie zawiera informacje dotyczą-
ce wymagań budowlanych, jak i organizacyjnych dla 
budynków i pomieszczeń magazynów z uwzględnie-
niem różnych towarów w nich magazynowanych, np. 
gazów, substancji chemicznych. Książka ta zawiera 
praktyczne wskazówki na temat organizacji bezpiecz-
nej pracy w magazynach m.in. podczas transportu 
ręcznego oraz zmechanizowanego czy składowania 
materiałów różnego pochodzenia. Publikacja ta jest 
również źródłem gotowych rozwiązań w zakresie wy-

posażenia magazynów w urządzenia do składowania. 
Wszystko zgodnie z wymaganiami przepisów oraz za-
sad BHP. jest to również znakomite źródło wiedzy na 
temat wymagań w kwestii ochrony przeciwpożarowej. 
Ta pozycja może być również świetnym materiałem 
pomocniczym podczas przygotowywania i prowa-
dzenia szkoleń BHP, dla pracowników magazynów 
i osób nimi kierujących oraz pracodawców, którzy 
muszą zapewnić bezpieczeństwo w takich miejscach 
pracy.

Zagadnienia zawarte w poradniku stanowią nieza-
stąpioną pomoc dla pracodawców wykonujących 
zadania służby bhp oraz zawodowych służb bhp 
podczas dokonywania oceny stanu bezpieczeństwa 
i higieny pracy w zakładzie.

Książka podzielona jest na dwie części: 
Część I – zawiera wymagania przepisów, które są 
pomocne przy opracowywaniu oceny stanu bezpie-
czeństwa i higieny pracy w zakładzie.

Część II – przedstawia sposób postępowania przy 
wykonywaniu oceny stanu BHP w zakładzie oraz 
wzór oceny stanu BHP w zakładzie.

Wśród czynników odgrywających dużą rolę w zabu-
rzeniach organizmu zalicza się substancje i mieszani-
ny chemiczne niebezpieczne stosowane w procesach 
obróbki galwanicznej, chemicznej czy mechanicznej. 
W opracowaniu zamieszczono najważniejsze wia-
domości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 
w galwanizerniach. Podano w sposób praktyczny za-
grożenia przy pracach galwanotechnicznych i sposo-
by ochrony przed tymi zagrożeniami. Szczegółowo 
potraktowano szkodliwe oddziaływanie chemikaliów 
niebezpiecznych stosowanych w galwanizerni. 
Opracowanie przeznaczone jest dla pracowników za-
trudnionych przy procesach galwanotechnicznych tj. za-
trudnionych na stanowiskach robotniczych. Może z nie-
go korzystać też kierownictwo techniczne produkcji, 
począwszy od brygadzistów mistrzów i technologów.

Liczba stron: 150
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
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JAką gAŚnICę WYBRAć?
Już od kilku lat na rynku polskim dostępne są gaśnice wodne 
mgłowe GMW-3x AF oraz GWM-6x AF. Skróty te oznaczają, 
że są to gaśnice (G) wodne (W) mgłowe (M) o pojemności 
odpowiednio 3 i 6 litra i służą są do gaszenia pożarów grup 
A oraz F.  
Środkiem gaśniczym wykorzystywanym w gaśnicach jest mgła 
wodna. Działanie mgły wodnej w czasie pożaru polega przede 
wszystkim na chłodzeniu gorących gazów oraz wypieraniu tlenu 
ze środowiska pożaru. Atomizacja cieczy w specjalnych głowi-
cach, zasilanych cieczą i sprężonym gazem o niskim ciśnieniu 
(azotem), ma wymierne zalety. Rozproszona ciecz ma dużo 
większą powierzchnię kontaktu z otoczeniem, a tym samym 
większą powierzchnię parowania. Dzięki stosowaniu kropli 
o tak niewielkich rozmiarach (rzędy 25 mikronów) do gaszenia 
wykorzystuje się środek gaśniczy w 100%. Dla porównania 
gasząc prądem wodnym, nawet rozproszonym, wykorzystuje 
się ok. 10% wody, pozostała część opada na ziemię, zalewając 
i niszcząc gaszone elementy. 
Skuteczność gaśnicy GWM-6x wynosi 13A 40F, co oznacza:
13A – gaśnica jest zdolna do ugaszenia pożaru o powierzchni 
ok. 0,65 m2 i gęstości obciążenia ogniowego ok. 830MJ/m2. 
Jest to skuteczność gaśnicza taka sama jak gaśnicy pianowej 9l. 
Dla porównania skuteczność gaśnicy proszkowej GP6x ABC 
wynosi około 40A. 
40F – ugaszenie pożaru testowego. 40F oznacza ugaszenie 40 
litrów oleju jadalnego.
 

Polskie przepisy wymagają, aby odległość do gaśnicy z każdego 
miejsca, w którym może przebywać człowiek nie była większa 
niż 30 metrów. Nie znajduje to jednak odzwierciedlenia w litera-
turze i wymaganiach innych europejskich krajów. W przypadku 
gaśnic służących do gaszenia pożarów grupy F, zaleca się, aby 
odległość ta została skrócona do maksymalnie 9 metrów. 

ZAlETY gAŚnIC WODnO-MgłOWYCH:
minimalizują szkody powstałe podczas gaszenia pożaru, 
nie pozostawiają śladów, nie niszczą ważnych dokumentów 
oraz urządzeń precyzyjnych,
mają szeroki zakres stosowania, mogą gasić nawet tłuszcze 
w urządzeniach gastronomicznych pod napięciem (do 1kV 
przy zachowaniu minimalnej odległości od gaszonego 
urządzenia 1 m), 
 mają zastosowanie m.in. w budynkach produkcyjno-maga-
zynowych, archiwach, galeriach, szpitalach, biurach, szko-
łach oraz szerokie zastosowanie w gastronomii i kuchniach 
domowych. W pełni wykorzystane właściwości gaśnic 

•

•

•

gaśnica Wodna mgłoWa  
– ekoLogiczna, ergonomiczna, skuteczna

Gaśnica proszkowa – jej użycie powoduje zabrudzenia będące wynikiem reakcji chemicznych i niejednokrotnie niszczy 
przez to gaszone mienie. 
Gaśnica pianowa – większość gaśnic pianowych nie nadaje się do gaszenia urządzeń pod napięciem. 
Gaśnica śniegowa – nie można używać jej do gaszenia ubrań płonących na ludziach.

katarzyna noga, POl-POŻ kOłTOn SP. JAWnA         
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pożary grupy a 
Pożary materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, 

których spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli  
(np. drewno, węgiel)

pożary grupy F
Pożary tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych  

(np. pożar rozgrzanego oleju we frytkownicy)
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GWM6x GWM3x

GWM-3x AF oraz GWM-6x AF będą przy za-
bezpieczeniu nimi pomieszczeń w obiektach 
zabytkowych, wystawowych oraz muzealnych, 
można stosować je do gaszenia ubrań na lu-
dziach, np. w przypadku zakleszczenia ofi ar 
w samochodzie po wypadku,
są ekologiczne – środkiem gaśniczym jest zato-
mizowana woda zdemineralizowana,
możliwość czasowego przerwania gaszenia,
według opinii producenta gaśnic z powodze-
niem można gasić nimi również pożary cieczy 
palnych,
są łatwe w użyciu, nie powodują odrzutu.

Ograniczeniem wykorzystywania gaśnic wodno-
mgłowych jest ich zakres stosowania od +5OC,
co eliminuje je w czasie mrozów i narzuca reżim 
przechowywania gaśnic w pomieszczeniach ogrzewa-
nych. Dodatkowo, porównując rynkowe ceny gaśnicy 
GWM-6x z gaśnicą GP6x, gaśnica wodno-mgłowa 
jest ok. cztery razy droższa. ■

•

•

•
•

•
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interes praWny pracoWnika

Przypomnę: art. 189 kodeksu postępowania cywilnego 
brzmi: „(Powództwo o ustalenie). Powód może żądać 

ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku praw-
nego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny.” 

Pracownik, w interesie którego Sąd Najwyższy rozpatrywał 
problemy związane z powyższym pytaniem prawnym – Paweł 
S. – pracował jako kierowca na podstawie umowy o pracę. 
Podczas rozładunku samochodu poślizgnął się na skrzyni 
ładunkowej, spadł z niej, upadł na kolano tak nieszczęśliwie, 
że stał się niezdolny do pracy. W protokóle powypadkowym 
nie uznano tego za wypadek przy pracy. Sąd Rejonowy 
ustalił jednak, że zgromadzone dowody przemawiają za 
uznaniem zdarzenia za wypadek przy pracy w rozumieniu 
art. 3 ust.1 ustawy wypadkowej. M.in. uznał, że protokół 
powypadkowy nie odpowiadał wymogom obowiązujących 
przepisów, dotyczących ustalania okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania.

Pracodawca w apelacji do Sądu Okręgowego podniósł, 
że powodowi, Pawłowi S. brakuje interesu prawnego w usta-
leniu przez Sąd wypadku przy pracy, skoro to ustalenie ma 
służyć tylko do uzyskania zasiłku chorobowego. Paweł S. 
bowiem wyjaśnił, że występuje z powództwem aby uzyskać 
prawo do wyrównania zasiłku chorobowego do 100%.; in-
nych roszczeń nie przewiduje. Sąd Okręgowy postanowił 
przekazać pytanie prawne Sądowi Najwyższemu. Uzasadnił to 
istnieniem odmiennych koncepcji rozumienia „interesu praw-
nego” z art. 189 k.p.c., wyrażających się w dwóch kierunkach 
wykładni występujących w judykaturze. Jedna z nich przyjmu-
je, że pracownik ma interes prawny w uzyskaniu orzeczenia 
sądowego, zastępującego protokół powypadkowy, jeżeli na 
jego podstawie chce uzyskać świadczenia w postępowaniu 
przed organem rentowym. Odmienny kierunek orzeczniczy 
eksponuje niedopuszczalność dochodzenia na podstawie art. 
189 k.p.c. ustalania faktów, także prawotwórczych, jeżeli celem 
powództwa jest uzyskanie dowodu do wykorzystania w po-
stępowaniu o świadczenie z ubezpieczenia społecznego. 

Sąd Najwyższy zważył kilka kwestii, które składały się na 
odpowiedź na postawione pytanie. Organ rentowy rozpozna-
jący wniosek o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy nie 
jest związany prawomocnym wyrokiem wydanym w sprawie 
z powództwa pracownika przeciwko pracodawcy o ustalenie 
lub zmianę protokółu powypadkowego w zakresie uznania 
zdarzenia za wypadek przy pracy. Taki wyrok nie ma powagi 
rzeczy osądzonej w sprawie toczącej się na skutek odwoła-
nia od decyzji organu rentowego. Brak związania organu 
rentowego wyrokiem sądu pracy ustalającym wypadek 
przy pracy, nie wyklucza powództwa na podstawie art. 
189 k.p.c. o ustalenie wypadku przy pracy. Co zaś dotyczy 
orzecznictwa przyjmującego niedopuszczalność dochodze-
nia, żadnego z tych orzeczeń nie wydano w sprawie, w której 
poszkodowany pracownik dochodził świadczeń z ubezpie-
czenia społecznego, w tym wypadkowego. Obiekcje Sądu 
Okręgowego w tym zakresie są zatem bezzasadne. 

Kolejny problem: czy w ogóle jest dopuszczalne samoistne 
powództwo o ustalenie wypadku przy pracy na podstawie 
art. 189 k.p.c. bez dalszych uwarunkowań. Odpowiedź jest 
twierdząca i ma oparcie w dotychczasowym orzecznictwie. 
Zasadnie zwraca się w nim uwagę na samoistność powódz-
twa z art. 189 k.p.c., w szczególności na istniejącą w prawie 
materialnym podstawę dla dochodzenia tylko ustalenia wy-
padku przy pracy oraz na jego znaczenie dla uzyskiwania 
przez pracownika (lub jego rodzinę) kompensaty szkód 
wynikłych z wypadku przy pracy, w tym z ubezpieczenia 
społecznego (wypadkowego). 

Kontynuując, Sąd Najwyższy zważył: interes prawny jako 
przesłanka materialno-prawna powództwa o ustalenie 
wypadku przy pracy nie może być ograniczany tylko do 
świadczeń z ubezpieczenia społecznego (wypadkowego). 
Mimo umieszczenia definicji wypadku w ustawie wy-
padkowej, wypadek przy pracy jest instytucją prawa 
pracy. Jego skutki prawne są więc szersze, niż tylko 
odszkodowawcze z ubezpieczenia. Wypadek przy pracy 

Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przedstawił Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia następujące 
zagadnienie prawne: „Czy pracownik wnoszący o ustalenie, iż konkretne zdarzenie było wypadkiem przy pracy w rozumie-
niu art. 3 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodo-
wych, ma interes prawny w rozumieniu art. 189 k.p.c. w wytoczeniu takiego powództwa przed sądem pracy, jeżeli został 
sporządzony protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy zawierający ustalenie negatywne, a pracow-
nik wskazuje, iż powyższego ustalenia domaga się w celu uzyskania świadczenia z ubezpieczenia społecznego (zasiłku 
chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru)?” 

Andrzej Dobrzyński     

Na sali sądOwej
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jest przede wszystkim zdarzeniem prawa prywatnego (sto-
sunku pracy). Znaczenie ma zatem również jego prawidłowa 
kwalifikacja w relacji z pracodawcą, niezależnie od zasad 
powszechnej odpowiedzialności ubezpieczeniowej, które 
mogą ulec zmianie.

Wypadek przy pracy w swoim skutku narusza podstawowe 
dobro osobiste pracownika, jakim jest jego zdrowie (art.11.1 
kodeksu pracy – poszanowanie dóbr osobistych w związku 
z art. 23 kodeksu cywilnego – ochrona dóbr osobistych). 
Powództwo o ustalenie wypadku przy pracy ma zatem ko-
lejne uzasadnienie wynikające z faktycznej i prawnej kon-
strukcji wypadku przy pracy. Aktualne jest też stwierdzenie, 
że wypadek przy pracy może stanowić czyn niedozwolony 
i podstawę do odpowiedzialności odszkodowawczej według 
prawa cywilnego. Podobne uzasadnienie, łączone z ochroną 
dobra osobistego, może mieć żądanie sprostowania pro-
tokółu powypadkowego, w którym podane okoliczności 
naruszają godność pracownika. 

Wypadek przy pracy jest zdarzeniem powodującym 
różne skutki prawne, w tym przede wszystkim dla pra-
cownika, zatem dopuszczalne jest powództwo o jego 
prawidłowe ustalenie. Przy tym świadczenia odszkodo-
wawcze nie muszą się aktualizować od razu po wypadku 
przy pracy; dlatego interes prawny pracownika w usta-
leniu wypadku przy pracy realizuje się także w gwaran-
cyjnej i dokumentacyjnej funkcji takiego powództwa. 

Wreszcie: czy można odmówić ustalenia wypadku przy pracy 
na podstawie art. 189 k.p.c., gdy pracownik domaga się tylko 
świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Odpowiedź na to 

pytanie jest negatywna, została już wyrażona w poprzednio 
przedstawionej argumentacji. Wprawdzie w stosunkach cy-
wilnoprawnych przyjmuje się, że powództwo o ustalenie nie 
jest dopuszczalne gdy w konkretnej sytuacji można wytoczyć 
powództwo o świadczenie ale – stwierdził SN – zasada 
ta nie jest stosowana rygorystycznie lecz z uwzględ-
nieniem celowości i ekonomii procesowej; oprócz 
utrwalonego orzecznictwa interes prawny pracownika 
wynika z prawa materialnego, jak to już zostało uzasad-
nione. Ważne jest też, że w procesie cywilnym nie można 
decydować za stronę, ona bowiem w pierwszej kolejności 
ocenia czy jej interes prawny realizuje się w samym ustaleniu 
stosunku prawnego czy aż w dochodzeniu świadczenia. Już 
samo ustalenie wypadku przy pracy (sprostowanie protokó-
łu powypadkowego) może być dla poszkodowanego (lub 
jego rodziny przy wypadku śmiertelnym) wystarczające dla 
dochodzenia innych praw. Powództwo o ustalenie wypadku 
przy pracy różni się od żądania świadczenia z ubezpieczenia 
społecznego. W pierwszym przypadku jest to powództwo 
przeciwko pracodawcy; w drugim – przeciwko organowi 
rentowemu. Sąd nie decyduje za stronę, która korzysta z po-
wództwa jakie jej przysługuje.

Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego SN, czytamy w sen-
tencji, uchwalił tezę: powództwo o ustalenie, że konkretne 
zdarzenie było wypadkiem przy pracy w rozumieniu 
art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubez-
pieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych jest dopuszczalne na podstawie 
art. 189 k.p.c. ■

sTOwarzyszeNie  
pOlsKie FOruM zarządzaNia bezpieczeńsTweMi higieNą pracy  

isO 45000

Zgodnie z sugestiami osób zainteresowanych wdrożeniem, auditowaniem i doskonaleniem systemów zarządzania oraz tematyką w zakresie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy grupa sympatyków złożyła wniosek o rejestrację  stowarzyszenia. Decyzją Sądu Rejonowego  w Częstochowie w dniu 14.04.2016 r. do 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000612811 zostało wpisane stowarzyszenie polskie Forum zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 
isO 45000.

celeM sTOwarzyszeNia FOruM isO 45000  jesT:
promowanie nowoczesnych i skutecznych rozwiązań w zakresie SZBiHP w organizacjach,

rozwijanie i promowanie inicjatyw, postaw oraz działań sprzyjających rozwojowi i rozpowszechnianiu SZBiHP, 
tworzenie i propagowanie metod, technik, narzędzi, koncepcji oraz procesów realizowanych w ramach szeroko pojętych aspektów SZBiHP, 

a także w obszarze tematyki bhp,
integracja środowisk zajmujących się SZBiHP,

wspieranie  działań i organizacji wprowadzających SZBiHP, tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji oraz wzmacniania etyki 
zawodowej swoich członków i kadry zajmującej się SZBiHP.

1.
2.

3.

4.
5.

zapraszaMy OsOby zaiNTeresOwaNe dO współpracy
Siedziba: 

Stowarzyszenie Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000
42 – 200 Częstochowa, ul. Faradaya 53 lok 44 

tel. +48 (34) 321 43 80, 
e-mail: sekretariat@pfiso45000.pl

Bliższych informacji udzielą:
Andrzej Kowalkow  tel. 504 255 340
Dariusz Okraska     tel. 504 255 339
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postrzeLony przez gWoździarkę

W kwietniu 2016 r. podczas budowy domu jednorodzin-
nego koło Olsztyna (woj. warmińsko-mazurskie) do-

szło do wypadku jednego z pracowników firmy budowlanej. 
Wstrzelił on sobie w klatkę piersiową, przebijając płuco, dwa 
gwoździe o średnicy 3,2 mm i długości 9 cm, kiedy przenosił 
gwoździarkę pneumatyczną. Inspektor Państwowej Inspek-
cji Pracy, który badał zdarzenie stwierdził, że poszkodowany 
przenosił urządzenie nie odłączywszy go uprzednio od zasi-
lania, a ponadto nie znał podstawowych zasad jego obsługi 
– pracował na budowie pierwszy dzień. 

Okoliczności wypadku
W dniu wypadku właściciel firmy wraz ze swoim krewniakiem, 
zatrudnionym na stanowisku dekarza oraz poszkodowanym 
(wiek: 45 lat), wykonującym pracę pomocnika dekarza na 
podstawie umowy zlecenia (zatrudniony poprzedniego dnia), 
o godzinie 7 rano rozpoczęli roboty dekarskie na nowobudo-
wanym domu jednorodzinnym. Właściciel firmy z kuzynem 
pracowali na połaci dachowej, natomiast poszkodowany na 
poziomie terenu. Kontrłaty i łaty przybijano przy użyciu gwoź-
dziarek: pneumatycznej konstrukcyjnej B.PRO ND34/100 
JOHN (rok produkcji: 2011) i gazowej (na naboje gazowe) 
B.PRO ND90 WOODY. Po przybiciu łat na południowej 
połaci dachu, przystąpiono do przenoszenia całego sprzętu 
(gwoździarki, sprężarka, drabiny, rusztowania) i materiałów na 
drugą stronę budynku. Dekarz nosił łaty, a pracodawca przecią-
gał sprężarkę olejową B.PRO Pumper 256-20 (data produkcji: 
grudzień 2011 r.), do której przewodem sprężonego powietrza 
podłączona była gwoździarka B.PRO. Samą gwoździarkę niósł 
natomiast poszkodowany – trzymał ją oburącz przyciśniętą 
do klatki piersiowej. Wąż sprężonego powietrza miał nato-
miast luźno nawinięty na jedno z przedramion. W pewnym 
momencie nastąpiły dwa wystrzały gwoździarki. Okazało się, 

że poszkodowany tak nieudolnie trzymał gwoździarkę, 
że nacisnął spust i wstrzelił sobie w prawą stronę klatki pier-
siowej dwa gwoździe. Po wezwaniu pogotowia, pracownik 
został przewieziony do szpitala, gdzie wyciągnięto gwoździe 
i stwierdzono, że doszło „jedynie” do obrażeń klatki piersiowej 
i przebicia prawego płuca.

Ustalenia inspektora Państwowej Inspekcji Pracy
Podczas wizji lokalnej, przeprowadzonej na budowie w dniu 
zdarzenia, sprawdzono poprawność działania gwoździarki, 
przy przenoszeniu której doszło do wypadku. Okazało się, 
że urządzenie jest wyposażone w specjalny mechaniczny bez-
piecznik uniemożliwiający oddanie strzału bez jednoczesnego 
naciśnięcia spustu i dotknięcia nosem narzędzia do powierzchni 
roboczej. Inspektor PIP stwierdził, że gwoździarka działała 
prawidłowo. Poszkodowany musiał więc w trakcie jej przeno-
szenia jednocześnie wykonać dwie czynności – wcisnąć jedną 
z dłoni spust i docisnąć nos urządzenia do swojej klatki piersio-
wej. Do wyjaśnienia pozostała kwestia utrzymania w urządze-
niu ciśnienia wystarczającego dla oddania dwóch wystrzałów. 
Inspektor pracy stwierdził, że sprężarka, do której w momencie 
przenoszenia podłączona była gwoździarka, była odłączona 
od zasilania (od prądu). Nie udało się natomiast ustalić czy ze 
sprężarki, przed transportem, spuszczono powietrze. W związ-
ku z tym, w trakcie oględzin przeprowadzono próbę polegającą 
na oddaniu strzałów gwoździarką po odłączeniu sprężarki od 
zasilania i spuszczeniu z jej zbiornika powietrza. Przewodu ze 
sprężonym powietrzem nie odłączano od gwoździarki (tak 
było również w momencie wypadku, co wynikało z zeznań 
świadka i poszkodowanego), ale zagięto go w odległości około 
4 m od szybkozłącza wpiętego do urządzenia. Okazało się, 
że powietrze w przewodzie miało ciśnienie wystarczające do 
oddania 3 strzałów – dwa gwoździe wbiły się w przygotowany 

Jacek Żerański   
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drewniany element na pełną długość, a trzeci wbił się na 
długość około 6 cm.
Na podstawie zeznań poszkodowanego i świadków oraz 
oględzin urządzenia, inspektor PIP ustalił następujące 
przyczyny wypadku:
- brak instrukcji posługiwania się gwoździarką pneu-
matyczną – właściciel zakładu nie udostępnił instrukcji 
bezpiecznej obsługi i konserwacji – co było niezgodne 
z § 68 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 
poz. 401); 
- eksploatowanie gwoździarki niezgodnie z instrukcją pro-
ducenta – nieodłączenie gwoździarki od zasilania (nie-
odłączenie przewodu sprężonego powietrza) podczas 
transportu – co stanowiło naruszenie § 68 wspomnianego 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bez-
pieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych, który stanowi, że maszyny i inne urządze-
nia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny 
być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie 
z instrukcją producenta; w instrukcji obsługi gwoździarki 
zapisano: „Zawsze należy odłączyć zasilanie przed prze-
niesieniem na inne stanowisko pracy”;
- niewłaściwe trzymanie gwoździarki przez poszkodowa-
nego – podczas przenoszenia gwoździarki nie powinno się 
dotykać spustu; w cytowanej instrukcji zapisano: „Spust 
należy naciskać tylko w czasie wykonywania strzału. 
W przeciwnym razie przypadkowe dotknięcie bezpiecz-
nikiem jakiegoś przedmiotu lub części ciała może spowo-
dować bardzo niebezpieczne zadziałanie narzędzia”;
- niewłaściwe zachowanie się poszkodowanego spowo-
dowane niewiedzą oraz niedostateczną koncentracją na 
wykonywanej czynności.

ZDjęCIE 1. TEREN BUDOWy – WIDOCZNE LEŻąCE NA ZIEMI NIEZABEZPIECZONE PRZEWODy ELEKTRyCZNE 

I PRZEWóD SPRęŻONEGO POWIETRZA

ZDjęCIE 2. SPRęŻARKA, DO KTóREj ByłA 

PODłąCZONA GWOŹDZIARKA

ZDjęCIE 3. WIDOCZNE NIEKOMPLETNE 

I NIEPRAWIDłOWO POSADOWIONE 

RUSZTOWANIA 

Inne nieprawidłowości stwierdzone na budowie 
Podczas kontroli placu budowy inspektor stwierdził inne nie-
prawidłowości w zakresie bezpieczeństwa pracy, np.:
- przy jednej ze ścian budynku ustawiono dwie kolumny rusz-
towania metalowego typu „Warszawa” o wysokości 3,5 m; 
rusztowania te nie zostały wyposażone w pełne pomosty ro-
bocze, balustrady, pion komunikacyjny oraz ich nie uziemiono; 
ponadto były posadowione nieprawidłowo – z jednej strony 
ramy oparto na bloczkach betonowych i ścinkach kantówek, 
a z drugiej strony bezpośrednio na gruncie (bez użycia podsta-
wek); poza tym przed rozpoczęciem eksploatacji nie dokonano 
ich odbioru technicznego (inspektor w trakcie kontroli wydał 
decyzję wstrzymania eksploatacji rusztowań),
- ustawiono dwie drabiny aluminiowe segmentowe przystawne 
oparte górnymi końcami o okap – jedna długości 6 m (na pra-
wej krawędzi dachu) i druga długości 5,4 m (na lewej krawędzi 
dachu); drabiny nie zostały wyposażone w prowadnice pionowe, 
umożliwiające założenie urządzenia samohamownego połączo-
nego z linką bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa (inspektor 
wydał decyzję wstrzymania ich eksploatacji),
- na ciągach komunikacyjnych leżały niezabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi: przewody elektryczne oraz  

przewód sprężonego powietrza łączący sprężarkę z gwoździar-
ką; (nieprawidłowość usunięto w trakcie kontroli),
- pracodawca wyposażył jednego z pracowników w hełm 
(rok prod.: 2008), który nie posiadał właściwości ochronnych 
– z instrukcji producenta wynikało, że okres trwałości hełmu 
ochronnego oraz jego części składowych wynosi 4 lata od daty 
produkcji; (nieprawidłowość usunięto w trakcie kontroli – pra-
codawca zakupił nowe hełmy ochronne),
- pracodawca wyposażył pracownika w szelki bezpieczeń-
stwa (data prod.: maj 2007 r.), które nie posiadały właściwości 
ochronnych – z instrukcji producenta wynikało, że można je 
użytkować przez okres 5 lat (licząc od daty pierwszego ich 
wydania); (inspektor wydał decyzję zapewnienia odpowiednich 
szelek),
- pracodawca nie udostępnił pracownikom instrukcji obsługi 
eksploatowanych w zakładzie gwoździarek pneumatycznych 
(nieprawidłowość usunięto w trakcie kontroli). 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w zakresie 
bezpieczeństwa pracy, inspektor PIP zastosował wobec właś-
ciciela zakładu karę grzywny w drodze mandatu. ■
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Jeśli chcemy zatrudnić osobę niepełnosprawną na początek 
musimy ocenić jej potencjał zawodowy. W tym celu należy:

określić rodzaj niepełnosprawności kandydata do pracy,
określić zawód jaki kandydat będzie wykonywać,
określić czy kandydat ma możliwość wykonywania 
zadań przypisanych do danego stanowiska,
ustalić wytyczne dla grupy wielkiej obejmującej za-
wód, o którym mowa w punkcie wcześniejszym,
określić działania, które należy wykonać przed przy-
jęciem pracownika, tzn. dostosowanie stanowiska 
i środowiska pracy.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz.U. poz. 1145) w sprawie 
klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku 
pracy oraz zakresu jej stosowania wynika, że mamy 10 wiel-
kich grup zawodowych:

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy 
i kierownicy – zawody, w których podstawowymi zada-
niami są: planowanie, określanie i realizowanie podstawo-
wych celów i kierunków polityki państwa, formułowanie 
przepisów prawnych oraz kierowanie działalnością jedno-
stek administracji publicznej, a także sprawowanie funkcji 
zarządzania w przedsiębiorstwach lub ich wewnętrznych 
jednostkach organizacyjnych.
Specjaliści – zawody wymagające wysokiego poziomu 
wiedzy zawodowej, umiejętności oraz doświadczenia 
w zakresie: nauk technicznych, przyrodniczych, społecz-
nych, humanistycznych i pokrewnych. Ich główne zadania 
to wdrażanie do praktyki koncepcji i teorii naukowych 
lub artystycznych, powiększanie dotychczasowego stanu 
wiedzy poprzez badania i twórczość oraz systematyczne 
nauczanie w tym zakresie.
Technicy i inny średni personel – zawody wymagające 
posiadania wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbęd-
nych do wykonywania głównie prac technicznych i podob-
nych, związanych z badaniem i stosowaniem naukowych 
oraz artystycznych koncepcji i metod działania.

•
•
•

•

•
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2.

3.

Pracownicy biurowi – zawody wymagające posiadania 
wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do za-
pisywania, organizowania, przechowywania i wyszukiwania 
informacji, obliczania danych liczbowych, finansowych 
i statystycznych oraz spełniania obowiązków wobec klien-
tów, szczególnie związanych z operacjami pieniężnymi, 
organizowaniem podróży, informacjami i spotkaniami 
w zakresie biznesu.
Pracownicy usług i sprzedawcy – zawody wymagające 
wiedzy, umiejętności i doświadczenia, które są niezbędne 
do świadczenia usług ochrony, usług osobistych związa-
nych między innymi z podróżą, prowadzeniem gospo-
darstwa, dostarczaniem żywności, opieką osobistą oraz 
do sprzedawania i demonstrowania towarów w sklepach 
hurtowych czy detalicznych.
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy – zawody wyma-
gające wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych 
do uprawy i zbioru ziemiopłodów, zbierania owoców 
lub roślin dziko rosnących, uprawy i eksploatacji lasów, 
chowu i hodowli zwierząt, połowów lub chowu i ho-
dowli ryb.
Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – zawody wy-
magające wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbęd-
nych do uzyskiwania i obróbki surowców, wytwarzania 
i naprawy towarów oraz budowy, konserwacji i naprawy 
dróg, konstrukcji i maszyn. Główne zadania wymagają 
znajomości i zrozumienia charakteru pracy, stosowanych 
materiałów, maszyn i wytwarzanych produktów.
Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń – zawody 
wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia nie-
zbędnych do prowadzenia pojazdów i innego sprzętu 
ruchomego, nadzorowania, kontroli i obserwacji pracy 
maszyn i urządzeń przemysłowych na miejscu lub za 
pomocą zdalnego sterowania oraz do montowania pro-
duktów z komponentów zgodnie z normami i metodami 
montażu. Wykonywanie zadań wymaga odpowiedniej wie-
dzy i zrozumienia zasad funkcjonowania obsługiwanych 
urządzeń.

4.

5.

6.

7.

8.

Czy warto zatrudnić osobę niepełnosprawną? Czy jest to obarczone spełnieniem jakiś dodatkowych warunków? Na takie 
pytanie staramy się odpowiedzieć od kilku miesięcy, omawiając zagadnienie przystosowania środowiska pracy do potrzeb 
osób z różnymi niepełnosprawnościami. Ten artykuł poświęcony jest osobom z niepełnosprawnością intelektualną, w tym 
wynikającą z zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz psychiczną.

pracoWnik niepełnospraWny 
inteLektuaLnie

Justyna Wolanin, Stanisław Wolanin         
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Pracownicy wykonujący prace proste – zawody, które 
wymagają podstawowych umiejętności i wiedzy teoretycz-
nej niezbędnych do wykonywania przeważnie prostych 
i rutynowych prac. Praca wykonywana jest przy zasto-
sowaniu prostych narzędzi ręcznych i przy ograniczonej 
własnej inicjatywie i ocenie.
 Siły zbrojne – w grupie tej klasyfikowani są żołnierze 
zawodowi służby stałej i kontraktowej.

Analizując te dane otrzymujemy odpowiedź na pytanie czy 
nasz kandydat ma odpowiednie umiejętności do wykonywania 
zawodu oraz czy ze swoją niepełnosprawnością może ten 
zawód wykonywać. Wynika jasno, że pracownicy z niepełno-
sprawnością intelektualną i wynikającą z zaburzeń ze spek-
trum autyzmu maja ograniczone możliwości wykonywania 
zawodów z 1 grupy wielkiej. Osobom z niepełnosprawnością 
wynikającą z choroby psychicznej należy dostosować środo-
wisko pod kątem psychospołecznych warunków pracy.

Dla 2 grupy wielkiej – specjaliści – należy dostosować stano-
wisko dla osób z niepełnosprawnością wynikającą z choroby 
psychicznej oraz dla osób z zaburzeniami ze spektrum auty-
zmu, ale osoby niepełnosprawne intelektualnie nie powinny 
być zatrudniane.

Dla grupy 3 – osoby niepełnosprawne intelektualnie nie po-
winny być zatrudniane, ale można dostosować stanowiska 
pracy dla osób z chorobami psychicznymi, oraz osób z za-
burzeniami ze spektrum autyzmu.

Zawody pochodzące z grupy 4 – pracownicy biurowi – tu 
możemy zatrudnić każdą osobę odpowiednio dostosowując 
jej stanowisko pracy.

Grupa wielka 5 – w tej grupie są zawody, przy których jest 
możliwe dostosowanie stanowisk tylko dla grupy osób z nie-
pełnosprawnością wynikającą z choroby psychicznej.
6 i 7 grupa wielka to zawody, w których można dostosować 
każde stanowisko pracy.

Przy grupie wielkiej 8 należy zwracać uwagę na niepełno-
sprawnych intelektualnie, ponieważ nie powinno się ich za-
trudniać do wykonywania zawodów z tej grupy.

Grupa wielka 9 jest grupą zawodów dla pracowników wy-
konujących prace proste i w każdym przypadku można do-
stosować ich stanowiska pracy.

Grupa 10 – siły zbrojne – tu trudno mówić o zatrudnianiu 
osób z niepełnosprawnością psychiczną lub intelektualną.

PRZYSTOSOWAnIE ŚRODOWISkA PRACY
Nie istnieją szczególne zalecenia dotyczące architektonicz-
nego dostosowania obiektów do potrzeb osób z niepełno-
sprawnością wynikającą z chorób psychicznych, z zaburzeń 
ze spektrum autyzmu lub intelektualną. W związku z tym 

9.

10.

nie ponosimy dodatkowych kosztów na dostosowanie po-
destów, wejść, wyjść, podjazdów, wind, pomieszczeń socjal-
nych itp. 

Oświetlenie i sygnalizacja wizualna natomiast wymaga 
dostosowania. Dla osób z niepełnosprawnością wynikającą 
z zaburzeń ze spektrum autyzmu, u których występuje nad-
wrażliwość na światło, należy ograniczyć olśnienie bezpo-
średnie i odbiciowe, oraz tętnienie i migotanie światła. Jeśli 
są stosowne świetlówki należy stosować elektroniczne układy 
zapłonowe, aby wyeliminować migotanie światła oraz efektu 
stroboskopowego.

Ważne jest również dostosowanie sygnalizacji wizualnej. 
Wszystkie znaki i tablice powinny być wyraźne, jedno-
znaczne. Miejsce pracy, pomieszczenia i obiekty powinny 
być w sposób zrozumiały oznaczone. Informacje teksto-
we powinny być proste i łatwe do odczytania, zrozumie-
nia i rozpoznania i umieszczone w widocznych miejscach. 
Niektóre informacje tekstowe powinny być wizualizowane, 
jak np. instrukcje obsługi. Powinniśmy stosować barwy sto-
nowane w pomieszczeniach pracy osób niepełnosprawnych. 
Nie powinniśmy używać barw zbyt intensywnych oraz zbyt 
wielkich kontrastów, gdyż mogą one wywoływać nadmierne 
pobudzenie, a pracownikom trudno będzie zachować kon-
centrację i uwagę. 

W zakresie akustyki i sygnalizacji dźwiękowej nie są wy-
magane szczególne dostosowania dla osób z niepełnospraw-
nością wynikającą z choroby psychicznej, ale przy niepełno-
sprawności wynikającej z zaburzeń ze spektrum autyzmu już 
musimy stanowisko dostosować. Wszelkie materiały instruk-
tażowe, szkoleniowe, informacyjne muszą być tak przygoto-
wane, aby były jasne, czytelne i jednoznaczne np. w formie 
piktogramów. Należy ograniczyć sygnały dźwiękowe do 
minimum, oraz stosować stopniowanie głośności. Każdy 
gwałtowny dźwięk może wzbudzić w osobie niepełnospraw-
nej lęk i panikę. Osobie niepełnosprawnej (bez względu na 
typ niepełnosprawności) powinna być przydzielona osoba 
wspierająca na wypadek ewakuacji. Powinna to być osoba 
pracująca w pobliżu osoby niepełnosprawnej, znająca za-
sady ewakuacji oraz gwarantująca doprowadzenie osoby 
niepełnosprawnej do punktu zbiórki do ewakuacji. Dobrze 
byłoby rozszerzyć sygnalizację bezpieczeństwa o sygnalizację 
świetlną, lub nawet wyposażyć pracownika w indywidualny 
systemu bezpieczeństwa wyposażony w sygnalizator świetlny 
lub wibracje. Zaleca się również opracowanie wewnętrznego 
systemu komunikacji z osobami niepełnosprawnymi.

Jakie są szczególne normatywy obciążenia fizycznego 
dla pracowników z niepełnosprawnością psychiczną lub 
intelektualną? Właściwie nie ma. Należy kierować się głow-
nie zdrowym rozsądkiem. Jeśli z niepełnosprawnością psy-
chiczną idzie również niepełnosprawność fizyczna, należy 
to uwzględnić. Pamiętajmy jednak, że w przypadku osób 
niepełnosprawnych należy ograniczać wykonywanie ciężkich 
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i bardzo ciężkich prac fizycznych, stosować częstsze przerwy, 
należy ograniczyć wykonywanie czynności związanych z ręcz-
nymi pracami transportowymi w odniesieniu do materiałów 
niebezpiecznych – substancji chemicznych i ich mieszanin.

Osoby niepełnosprawne intelektualnie i psychicznie, w tym 
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, mogą pracować przy 
obsłudze maszyn i urządzeń technicznych np. zgrzewar-
ki, maszyny do szycia, wiertarki z osłoną nastawną strefy 
niebezpiecznej. W maszynach tych musi być jednak moż-
liwość dostosowania tempa i rytmu pracy do możliwości 
osoby niepełnosprawnej oraz praca musi być wykonywana 
w spokojnych warunkach bez nadmiernej stymulacji wzro-
kowo-słuchowej. Dobrze jest aby osoba nadzorująca – tre-
ner pracy – odpowiednio ustawił rytm i tempo pracy osoby 
niepełnosprawnej oraz wielokrotnie omówił z pracownikiem 
czynności wchodzące w skład wykonywanego przez niego 
zadania. Instrukcja obsługi powinna być jasna i zrozumiała, 
najlepiej wyrażona w formie piktogramu.

Czy pracownik z niepełnosprawnością intelektualną czy 
psychiczną może pracować w mikroklimacie zimnym lub 
gorącym? Oczywiście, że tak. Pamiętajmy jednak, że niektóre 
leki zaburzają system termoregulacji. Wówczas wskazane 
byłoby dostosować temperaturę otoczenia do indywidual-
nych potrzeb pracownika. W tym miejscu należy wspomnieć 
również o zabezpieczeniu gorących lub zimnych powierzchni. 
Stosujemy wówczas taśmy w barwach ostrzegawczych ogra-
dzające te powierzchnie.

Występowanie w środowisku pracy substancji chemicz-
nych i ich mieszanin stanowi ograniczenie przy zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością intelektualną 
i psychiczną wynikającą z zaburzeń ze spektrum autyzmu. 
Jedynie po uzyskaniu zgody lekarza medycyny pracy, osoby 
z niepełnosprawnością wynikającą z choroby psychicznej 
mogą być zatrudniane w takim środowisku.

Specyficzne niepełnosprawności dotyczące psychiki i intelek-
tu wymagają szczególnych psychospołecznych warunków 
pracy. Zatrudniając osobę chorą psychicznie należy w szcze-
gólności pamiętać o dostosowaniu harmonogramu pracy do 
dobowego rytmu pracownika, rytmu dnia i nocy. Pracow-
nicy tacy powinni pracować w ciągu dnia na jedną zmianę. 
Pracownik taki powinien być traktowany „normalnie” bez 
nadmiernej troskliwości, pobłażania oraz szczególnej uwagi. 
Pamiętać należy również o zasadach równego traktowania 
pracowników. Osoba niepełnosprawna powinna być rozlicza-
na ze swojej pracy w identyczny sposób jak inni pracownicy 
w firmie, niewyręczana niepotrzebnie w sytuacjach, które tego 
nie wymagają. W sytuacji pogorszenia się stanu psychicznego 
pracownika należy zapewnić mu możliwość skorzystania ze 
wsparcia trenera pracy. Wsparcie takie nie powinno trwać 
długo, na co dzień pracownik powinien pracować samodziel-
nie. Można natomiast w sytuacjach trudnych zaproponować 
elastyczny system pracy.

Osoby z niepełnosprawnością wynikającą ze spektrum au-
tyzmu powinny pracować w małych zespołach, w środowi-
sku, w którym nie występuje nadmierna stymulacja, czyli 
uciążliwy ruch i hałas, oraz nie jest wymagane duże tempo 
pracy. Osobom tym nie powierzamy pracy polegającej na 
zarządzaniu pracą innych ludzi, ani na kontaktach z wielo-
ma osobami (klientami), oraz pracy związanej z odpowie-
dzialnością finansową. Osoby takie muszą mieć dokładnie 
określone obowiązki i zależności służbowe. W ich pracy nie 
mogą występować sytuacje, które wymagają podejmowania 
samodzielnych decyzji.

Pracownicy z niepełnosprawnością intelektualną najlepiej 
sprawdzają się w wykonywaniu prostych czynności pomoc-
niczych charakteryzujących się prostotą, schematycznością 
i powtarzalnością. Zakres obowiązków tych osób powinien 
być jasno określony i zdefiniowany. Czynności powinny być 
z góry zaplanowane, niezmienne i odbywać się w ustalonej 
kolejności. Trudniejsze zadania powinny być rozłożone do jak 
najprostszych czynności. Tempo powinno być dostosowane 
do indywidualnych możliwości danego pracownika. Zawsze 
przed rozpoczęciem pracy takiej osobie przypominamy cykl 
jej pracy. Pracownik z niepełnosprawnością intelektualną nie 
powinien być narażony na kontakt z wieloma nieznanymi 
osobami oraz jakąkolwiek presję. Należy stworzyć przyjazną 
atmosferę. W razie nieprzewidzianych sytuacji taki pracownik 
musi mieć możliwość wezwania osoby wspierającej, która 
udzieli mu odpowiedniego wsparcia i niezbędnej pomocy.

Grupa osób z niepełnosprawnościami, o których piszemy 
w tym artykule jest grupą, której pracodawcy boją się najbar-
dziej, ale jak wykazaliśmy ich zatrudnianie jest możliwe, należy 
tylko każdy z tych przypadków rozpatrywać indywidualnie. 
Określenie zawodu to jedno, a określenie specyficznych czyn-
ności wykonywanych w ramach tego zawodu na danym stano-
wisku pracy to druga sprawa. Należy każdemu kandydatowi 
do pracy przyjrzeć się z osobna i określić jego przydatność do 
pracy, a potem dokonać prostego dostosowania stanowiska, 
stworzyć przyjazną atmosferę i wykonać czynności związane 
z zatrudnieniem – badania lekarskie i szkolenie BHP.

Pamiętajmy: dla osób niepełnosprawnych praca to naj-
lepsza rehabilitacja.

Literatura: 
Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie 
stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficz-
nych potrzebach – ramowe wytyczne, pod redakcją nauko-
wą dr. hab. inż. Wiktora M. Zawieski  
www.pfron.org.pl/download/1/4405/Ramowewytyczne.pdf  
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Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza

Obowiązki:
Nadzór nad przepisami prawnymi w zakresie BHP i ochrony 
środowiska
Wprowadzanie standardów dot. bezpieczeństwa w zakładach 
produkcyjnych
Bieżąca współpraca z kierownikami zakładów w zakresie 
bezpieczeństwa
Przeprowadzanie szkoleń BHP pracowników i podwykonawców
Przeprowadzanie audytów
Sprawdzanie zakładowych systemów reagowania na wypadki
i awarie
Współpraca z organami administracji państwowej
Przeprowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania 
zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
Udział w opracowywaniu oceny ryzyka zawodowego
Doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
Prowadzenie rejestrów, kompletowanie dokumentów 
dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób 
zawodowych oraz podejrzeń o takie choroby, a także 
przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Wymagania:
Wykształcenia wyższego w zakresie zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy
Minimum 3-letniego doświadczenia w pracy na podobnym 
stanowisku w firmie przemysłowej
Znajomości j. angielskiego umożliwiającej swobodną 
komunikację (B2/C1)
Silnej motywacji do pracy i inicjatywy w działaniu
Samodzielności i zaangażowania
Mile widziane uprawnienia audytora wewnętrznego systemów 
zarządzania BHP
Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:
Pracę w dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej firmie 
przemysłowej
Szkolenia wprowadzające i rozwijające
Dostęp do wiedzy i nowoczesnych narzędzi BHP
Możliwość rozwoju zawodowego
Atrakcyjne wynagrodzenie i pakiet socjalny
 (opieka medyczna, pracowniczy program emerytalny)

Pełna treść ogłoszenia dostępna na stronie  
 www.goldenengineers.com
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starszy inspektor ds. bhp

Centralne Laboratorium Badawcze CON-LEX posiadające 
certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji (AB 1070) 
poszukuje partnerów/przedstawicieli z terenu całego kraju do 

współpracy w zakresie badań środowiska pracy.

Mile widziane:
znajomość rynku BHP

własna działalność gospodarcza

Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy
o kontakt pod adresem: 

Centralne Laboratorium Badawcze CON-LEX
ul. Graniczna 24, 26-600 Radom
tel. 48 385 11 15, 501 077 553

laboratorium@conlex.pl   www.conlex.pl

Lokalizacja: woj. śląskie
Obowiązki:

Prowadzenie szkoleń BHP w jednostkach klientów
Prowadzenie audytów bezpieczeństwa
Prowadzenie postępowań powypadkowych
Wydawanie zaleceń po wypadkach i kontrola ich realizacji
Raportowanie wskaźników BHP i PPOŻ

Wymagania:
Uprawnienia do pracy w służbie BHP (studia wyższe)
łatwe nawiązywanie kontaktu z ludźmi
Znajomość programów: Excel oraz Outlook
Odpowiedzialność za wykonywane obowiązki
Znajdowanie rozwiązań w trudnych sytuacjach win-win
Organizacja pracy pod presją czasu
Wysoka kultura osobista
Chęć zdobycia nowych doświadczeń w prężnie rozwijającej się 
młodej organizacji
Znajomość języka angielskiego oraz posiadanie uprawnień 
Inspektora PPOŻ będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:
Rozwijającą pracę związaną z pełnieniem misji Inspektora BHP
Stabilną pracę w firmie o mocnej pozycji rynkowej
Wyjątkową atmosferę w młodym, zmotywowanym do działania 
zespole
Pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
Auto służbowe
Niezbędne narzędzia do wykonywania codziennych 
obowiązków

Pełna treść ogłoszenia dostępna na stronie  
 www.goldenengineers.com

»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»

»

»
»
»

»
»
»

specjalista ds. bhp

badania środowiska pracy

współpraca
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W dniach 25-26 października 2016 r. SEKA S.A. organizuje 
XVII edycję Ogólnopolskiego Forum Prawa Pracy. Tym ra-
zem w ramach Forum pojawią się dwa wiodące i ważne dla 
pracodawców tematy.

Pierwszy z nich dotyczy najnowszych zmian w zakresie prawa 
pracy i ubezpieczeń społecznych. W tym bloku wystąpień 
i dyskusji nie tylko przeanalizowane zostaną już uchwalone 
regulacje prawne dotyczące np. minimalnej stawki godzinowej 
od umów zlecenia, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 
2017 r., ale także zaproszeni prelegenci omówią i zastanowią 
się nad skutkami planowanych dalszych zmian w prawie. 

Drugi blok poświęcony będzie praktycznemu podejściu do 
tzw. optymalizacji kosztów pracy. Eksperci przybliżą mię-
dzy innymi kwestie efektywnego uregulowania i rozlicza-
nia czasu pracy, tak aby z jednej strony było to wsparciem 
dla biznesu, a z drugiej zapewniało kontrolę i ograniczenie 

zjawiska nieuzasadnionych nadgodzin. Poruszone zostaną 
również zagadnienia optymalizacji kosztowej w sferze prawa 
podatkowego i ubezpieczeń społecznych, a także w związku 
z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych.

Na Forum organizatorzy zapraszają wszystkie osoby zain-
teresowane poszerzaniem swojej wiedzy w obszarze nowe-
lizacji przepisów kodeksu pracy o umowach terminowych 
oraz obawiające się kontroli w zakresie zawierania umów 
cywilnoprawnych. 

Informacje dotyczące Forum znajdują się na stronie inter-
netowej http://forumprawapracy.eatnet.eu/ 

red.

XVII edycja Ogólnopolskiego Forum Prawa Pracy
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W dniach 24-25 listopada 2016 r. 
EcoMS i Bureau Veritas organizują 
konferencję „Ryzyka w zarządza-
niu podwykonawcami”. Tematyka 

konferencji dotyczyć będzie nie tylko ryzyk związanych 
z zarządzaniem podwykonawcami, ale również BHP na pla-
cach budowy. Doświadczeni eksperci, z wielu fi rm i różnych 
branż, zaprezentują konkretne narzędzia, metodologię, nowe 

kierunki w podejściu do bezpieczeństwa, jak również już 
stosowane rozwiązania oraz normy.

Szczegółowe informacje o konferencji dostępne są na stronie 
internetowej:
http://podwykonawcybezryzyka.pl/ 

konferencja „Ryzyka w zarządzaniu podwykonawcami” 
PaTRONaT MEDIalNy

Z okazji zbliżającego się Dnia Pracownika Służby BHP, 
obchodzonego 19 września, Ogólnopolskie Stowarzysze-
nie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
Oddział w Lublinie organizuje w dniach 16-17 września 
2016 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie 
seminarium. 

Prelegentami będą przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie, producentów 
i dystrybutorów środków ochrony indywidualnej oraz spe-
cjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej 
http://lublin.ospsbhp.pl/aktualnosci/seminarium-bhp 

Zarząd OSPSBHP O/Lublin

Seminarium 16-17 września w lasach Janowskich

XVII edycja Ogólnopolskiego Forum Prawa Pracy

PaTRONaT MEDIalNy
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Populacja pracowników w Europie starzeje się – wynika z tego 
dłuższe życie zawodowe oraz coraz większa liczba pracow-
ników z problemami zdrowotnymi i przewlekłymi choro-
bami. Jednocześnie można zaobserwować ogólny niedobór 
siły roboczej i wykwalifikowanych pracowników. Częściej 
pojawiają się także problemy związane z wydajnością i po-
ziomem absencji. 
W kontekście starzenia się pracowników, zarządzanie bez-
pieczeństwem pracy wymaga podejścia wieloaspektowego, 
łączącego w sobie elementy zarządzania zasobami ludzkimi, 
profilaktyki zdrowotnej, a także zapobiegania niezdolności do 
pracy i powrotu osób niepełnosprawnych na rynek pracy. 

Tym i podobnym zagadnieniom będzie poświęcona konferen-
cja „Zrównoważone życie zawodowe”. Udział jest bezpłatny, 
a zgłoszenia będą przyjmowane do momentu wyczerpania 
miejsc. 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bez-
pieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Gdańsku i Central-
ny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 
w Warszawie zapraszają do udziału w konferencji.

Sylwia Janowicz
Wiceprezes Zarządu OSPSBHP O/Gdańsk

konferencja „Zrównoważone życie zawodowe”
Oddział Gdański Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wraz z Centralnym Instytutem Ochrony 
Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym organizuje w dniu 28 września 

2016 r. w Gdańsku konferencję pn. „Zrównoważone życie zawodowe”, w ramach kampanii 
społecznej „Bezpieczni na stracie, zdrowi na mecie”. 

PaTRONaT MEDIalNy

Polskie Towarzystwo Higienistów Przemysłowych 
oraz Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med.  
J. Nofera w dniach 25-27 października 2016 r. w Ło-
dzi organizują XVII Sympozjum „Higiena pracy 
– aktualne problemy”. 

Sympozjum poświęcone będzie problematyce zwią-
zanej z szeroko rozumianą profilaktyką negatywnych 
skutków zdrowotnych narażenia na czynniki szkodliwe 
w środowisku pracy.

Wygłoszenie wiodących referatów powierzono specjali-
stom higieny i medycyny pracy m.in. z Instytutu Medy-
cyny Pracy w Łodzi, Europejskiej Agencji Chemikaliów 
oraz Biura ds. Substancji Chemicznych. 

Informacje oraz karta zgłoszenia uczestnictwa 
w Sympozjum dostępne są na stronie internetowej 
http://old.imp.lodz.pl/pthp/aktualnosci.htm 

XVII Sympozjum  
„Higiena pracy 
– aktualne problemy”.
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„Bardzo dobrze przygotowany plan konferencji, pozwalający na zapoznanie się z różnorodną tematyką, począwszy od kwestii 
„soft”, do tematów stricte technicznych jak np. dyrektywa maszynowa. Prelegenci w pełni profesjonalni, posiadający ogromną 
wiedzę i kompetencje w zakresie omawianych tematów.”

Dyrektor ds. BHP, Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o., „FORUM NOWOCZESNE BHP 2016”, kwiecień 2016

„Znakomita forma aktualizacji konkretnej wiedzy. Wysoki poziom i duże zaangażowanie prelegentów w zakresie praktycznych 
rad. Bardzo cenne praktyczne uwagi, poziom 6+. Czas spędzony w ramach warsztatów na zajęciach oceniam jako bardzo dobrze 
wykorzystany. Przejrzysty system zarządzania bezpieczeństwem na przykładach oraz pokierowanie systemem pracy. Polityka 
w zakresie BHP w drobnych szczegółach świadczy o powszechnym przyjęciu i stosowaniu dobrych praktyk jako standard.”

Specjalista ds. BHP, ArcelorMittal Poland S.A., „Bezpieczna organizacja pracy i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych”, 
maj 2015

MOVIDA inspiruje podczas Forum noWoczesne bhp

MOVIDA zaprasza do udziału w masterclass FORUM NOWOCZESNE BHP (27-28-29 września br.). Podczas masterclass 
wysłuchają Państwo kilkunastu prelekcji, wezmą udział w praktycznych warsztatach, wymienią się opiniami 
i doświadczeniami. Meritum spotkania zostało poszerzone o wizyty „BHP Session” w dwóch zakładach o nowoczesnych 
rozwiązaniach z zakresu BHP Faurecia Automotive Polska S.A. oraz CWS-boco. 

Szczegółowe informacje dotyczące spotkania znajdą Państwo na stronie
www.movida.com.pl i pod numerem 22 696 74 82. 

PaTRONaT MEDIalNy

aKTualNOŚci www.przyjacielprzypracy.pl
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Oddział Podlaski w Białymstoku Ogólnopolskiego Stowarzy-
szenia Pracowników Służby BHP obchodzić będzie w tym roku 
10-lecie swojego istnienia. Założony został z inicjatywy trzech osób: 
Pawła Miniuka, Haliny Baranowskiej i Haliny Szeremety. Początkowo 
Oddział liczył 16 osób, w tej chwili jest to 30 członków. W okresie 
tych 10 lat wiele osób awansowało na inne stanowiska i wypisało się ze 
stowarzyszenia, ale 10 osób to członkowie, którzy są w Stowarzyszeniu 
od jego założenia. Do Oddziału w Białymstoku należą osoby zarów-
no pracujące na umowy o pracę jak i prowadzące własną działalność 
gospodarczą. Obsługują fi rmy w różnych branżach m.in. przemysł 
budowlany, drogowy, energetyczny, elektroniczny, służbę zdrowia, 
farmaceutyczny, Straż Pożarną i Straż Graniczną, wojsko, nadleśnictwo, 
przemysł drzewny i metalowy, działalność handlową i spółdzielczą. 

DZIAłAlnOŚć ODDZIAłU PODlASkIEgO OSPSBHP W 2016 R.
W dniu 25 lutego 2016 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Białymstoku odbyło sie seminarium dla członków Ogólnopolskie-
go Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP – Oddziału Podlaskiego 
w Białymstoku. Seminarium prowadził Jerzy Derpa, Zastępca Okrę-
gowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru. Oddział Podlaski OSPSBHP 
reprezentował Prezes Oddziału – Paweł Miniuk.
Seminarium poświęcone było problemom związanym z minimal-
nymi i zasadniczymi wymaganiami dla maszyn i urządzeń do ob-
róbki drewna oraz bezpieczeństwu pracy przy prowadzeniu robót 
budowlanych.
Prelegantami byli:

Starszy Inspektor Pracy Specjalista - Tomasz Werdoni
Nadispektor Pracy - Jerzy Buraczewski

Podsumowując seminarium obie strony wyraziły chęć kontynuowania 
współpracy w zaprezentowanej formie w celu poprawy bezpieczeń-
stwa pracy w zakładach pracy.

W dniu 23 maja 2016 r. Oddział Podlaski Ogólnopolskiego Sto-
warzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
zorganizował zwiedzanie stadionu miejskiego w Białymstoku dla 
członków Stowarzyszenia.

10 czerwca 2016 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wy-
borcze członków Oddziału w Białymstoku. W zebraniu uczestniczyła 
Prezes Zarządu Głównego OSPSBHP Elżbieta Bożejewicz.
Oddział w Białymstoku otrzymał dyplom za działania na rzecz pro-
mocji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku 
pracy. Prezesem na kolejna kadencję został wybrany Paweł Miniuk.

•
•

ogóLnopoLskie stoWarzyszenie 
pracoWnikóW słuŻby bhp 
oddział podLaski W białymstoku

Paweł Miniuk, Prezes Zarządu Oddziału Podlaskiego w Białymstoku OSPSBHP         

CZłONKOWIE ODDZIAłU PODLASKIEGO W BIAłyMSTOKU OSPSBHP

CZłONKOWIE ODDZIAłU NA STADIONIE W BIAłyMSTOKU

UROCZySTE PRZEKAZANIE DyPLOMU

prezeNTacje
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ROISSY, Francja, 2 sierpnia - Honeywell (NYSE: HON) 
wprowadza na rynek Hapichem™, nowy wentylowany 
i antystatyczny kombinezon odporny na wpływ czynników 
chemicznych oraz chroniący pracowników w środowisku 
pracy kwalifikowanym jako potencjalnie wybuchowe.

Kombinezon Hapichem, zbudowany z materiału zapew-
niającego odporność chemiczną (CHEM), o wysokim 
współczynniku ochrony (PF>50 000), stanowi skutecz-
ną barierę przed silnymi składnikami farmaceutycznymi 
(HAPI) oraz posiada certyfikację ATEX. 

„Osoby mające do czynienia ze środkami chemicznymi 
potrzebują konkretnej ochrony, a istniejące rozwiązania 
nie zapewniają satysfakcjonujących poziomów komfortu 
oraz bezpieczeństwa. Nowy kombinezon stanowi ideal-
ne rozwiązanie dla prac wykonywanych w środowisku, 
w którym powietrze zanieczyszczone jest cząsteczkami 
i niezbędne jest zarówno stosowanie odzieży ochronnej, 
jak i ochrona układu oddechowego” - wyjaśnia David 
Guiho, strategiczny menedżer produktu w firmie Honey-
well Industrial Safety, w regionie EMEA.

W sytuacjach, w których konieczna jest ochrona układu 
oddechowego, ciała, ale także ochrona antystatyczna i che-
miczna, pracownicy tradycyjnie musieliby zastosować trzy 
różne środki ochrony indywidualnej: wentylowany kaptur, 
niewentylowany kombinezon gwarantujący wysoki stopień 
ochrony chemicznej oraz antystatyczne nakładki na buty. 
Kombinezon Hapichem zapewnia więc kompleksową 
ochronę w jednym rozwiązaniu, generując tym samym 
oszczędności firmy, jednocześnie zapewniając najwyższy 
poziom bezpieczeństwa. Kombinezon bezhalogenowy 
może również zostać spalony po jego zużyciu.

Odzież jednorazowego użytku jest w pełni zgodna z naj-
nowszymi normami EN 14605/A1:2009 (odzież chroniąca 
przed ciekłymi chemikaliami), EN 1073-1:1998 (odzież 
chroniąca przed skażeniem radioaktywnym) oraz EN 
1149-5:2008 (zabezpieczenie elektrostatyczne przy pra-
widłowym uziemieniu). 

Kombinezon został specjalnie zaprojektowany do użyt-
kowania w niskociśnieniowych sieciach dostarczania 
powietrza. Dzięki niskiemu zużyciu powietrza pozwala 
na jednoczesne podłączenie większej liczby osób wy-
konujących tam pracę do tej samej sieci. Opatentowana 
zintegrowana wentylacja powietrza w kształcie litery Y 
pozwala użytkownikom na bezpieczne siadanie lub pracę 
w pozycji klęczącej.

honeyWeLL WproWadza na rynek 
innoWacyjny WentyLoWany kombinezon 
z certyFikacją ateX przeznaczony dLa 
branŻy chemicznej i Farmaceutycznej

NOwOŚci
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Kombinezon posiada wysoką odporność mechaniczną i chemiczną. Cechą 
wyjątkową jest opatentowany magnetyczny zawór wylotowy, który wraz 
z podwójnym szczelnym zamkiem redukują ryzyko zanieczyszczenia. Po-
marańczowy pasek bezpieczeństwa z boku stanowi intuicyjne rozwiązanie 
awaryjne na wypadek usterki systemu dostarczania powietrza wewnątrz 
kombinezonu. 

Inne cechy kombinezonu obejmują opatentowaną konstrukcję zaworu 
wylotowego zapewniającą zgodność kombinezonu z prysznicami odkaża-
jącymi i zmniejszającą ryzyko zapchania się samego zaworu. Dodatkowo, 
przedni zamek błyskawiczny eliminuje konieczność pomocy drugiej osoby 
podczas zakładania i zdejmowania kombinezonu. 

Poliestrowy wizjer zapewnia znakomite właściwości optyczne dające sze-
rokie pole widzenia, a także poprawioną odporność na niebezpieczne 
środki chemiczne.

Mankiety jednorazowego użytku pozwalają użytkownikowi na dostoso-
wanie rozmiaru rękawic oraz ich rodzaju do rozmiaru dłoni, a także do 
typu zagrożeń chemicznych.

Kombinezon wyposażony może być również w trzy rodzaje podeszew: 
stopę standardową, z zabezpieczeniem przeciwpoślizgowym pod stopą 
oraz stopę z podeszwą rozpraszającą, którą przystosować można do roz-
maitych warunków pracy.

Więcej informacji na temat Honeywell Industrial Safety, produktów oraz 
usług znaleźć można na stronie internetowej
http://www.honeywellsafety.com. 

Honeywell Industrial Safety (HIS), stanowiąca część Honeywell Automation and Control Solutions, wspomaga organizacje w zakresie 
zarządzania bezpieczeństwem w miejscu pracy. HIS oferuje najszerszy zakres produktów bezpieczeństwa przemysłowego — od 
środków ochrony indywidualnej zapewniających bezpieczeństwo narządu wzroku, słuchu oraz głowy, do ochrony przed upadkiem 
z wysokości oraz ochrony dróg oddechowych. Dodatkowo w ofercie znajdują się także oprogramowania, sprzęt ratunkowy oraz 
urządzenia monitorujące stężenie gazów toksycznych i łatwopalnych, które chronią nie tylko życie i zdrowie pracowników, ale 
także działalność przedsiębiorstw. Honeywell Industrial Safety zapewnia ochronę na jeszcze wyższym poziomie, dzięki procesowi 
transformacji od rozwiązań punktowych do rozwiązań kompleksowych. Niezależnie od tego, czy mowa o detekcji gazu, ŚOI, czy też 
o urządzeniach przenośnych i stałych, nasze produkty wspierają naszych klientów, dzięki systemom monitoringu środowiska pracy 
w czasie rzeczywistym, a także w zakresie reagowania na zagrożenia, zarządzania ryzykiem oraz poprawiania produktywności. HIS 
pomaga więc klientom podejmować lepsze decyzje w kwestii bezpieczeństwa całej organizacji. 

Firma Honeywell (www.honeywell.com), znajdująca się na liście Fortune 100 obejmującej największe przedsiębiorstwa w USA, to lider 
w wielu dziedzinach technologii i produkcji, oferujący klientom na całym świecie swoje produkty i usługi dla przemysłu lotniczego, 
technologie kontroli dla budynków, domów i przemysłów, turbosprężarki oraz materiały wysokowydajne. 
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ergOpOlis
 ul. Nowosielska 54, 15-617 Białystok

tel. (85) 744 66 55

Pierwszy nóż z rodziny Klever z wymiennymi ostrzami. 
Teraz z nową wzmocnioną blaszką na grzbiecie rękojeści 
do cięcia taśm pakowych na kartonie.

jeszcze większa rękojeść ułatwia trzymanie noża w dłoni. 
Szerokie szczeliny tnące 6 mm., tną oprócz uniwersalnych 
materiałów opakowaniowych, także grube materiały 
jak karton 3-warstwowy. Na grzbiecie noża dodatkowo 
umieszczona została blaszka do rozcinania taśm 
samoprzylepnych na kartonach.

Dane techniczne:
Ostrza zapasowe: tak
Szerokość szczeliny tnącej: 4 mm
Wykończenie: plastik / guma
Rodzaj stali: węglowa made in Solingen
Szlif: dwustronny 

■
■
■
■
■

jusKy
 ul. Ostrowskiego 30

53-238 Wrocław

www.jusky.pl

Ochronniki słuchu na pałąku nagłownym Peltor™ 
OPTIME™ I. Idealne do użycia w miejscach 
o umiarkowanym natężeniu dźwięków przemysłowych, 
takich jak warsztaty, sklepy z artykułami metalowymi, 
drukarnie, ale również na zewnątrz np. podczas 
koszenia trawników lub zajęć rekreacyjnych 

spełniają wymagania normy EN352-1■

www.bhp.podlasie.pl

KleVer
X chaNge
Nóż 
bezpieczny

od 43,75 zł

OpTiMe 1
Ochronniki
słuchu

od 59,00 zł

 ul. Ostrowskiego 30

aTesTO.pl prezeNTuje

�2

Nosze ratunkowe są skonstruowane specjalnie do 
ratowania w ograniczonej przestrzeni lub w miejscu 
z ograniczonym dostępem. Konstrukcja umożliwia 
ich użycie przy ratowaniu z wysokości, ratunek przy 
pomocy śmigłowca, ratunek z wody, względnie ratunek 
przy operacjach wojskowych dzięki ich uniwersalności 
i prostemu użyciu.

Wielofunkcyjne nosze ewakuacyjne, mogą być ciągnięte 
po niemal każdym rodzaju podłoża. Mogą być również 
wykorzystane jako zastępczy środek transportu dla 
ciężkiego wyposażenia. Doskonale sprawdzą się także jako 
system ratownictwa wodnego. Możliwości użytkowe tego 
zestawu czynią go jednym z najbardziej uniwersalnych 
systemów transportowych.

W skład zestawu wchodzą następujące elementy:
nosze o elastycznej konstrukcji,
pasy zawiesiowe umożliwiające transport w pozycji 
poziomej,
lina umożliwiająca transport poszkodowanego 
w pozycji pionowej,
plecak transportowy z zaczepem umożliwiającym 
ciągnięcie poszkodowanego na noszach za sobą,
dodatkowe 4 uchwyty w przypadku większej liczby 
osób podejmujących poszkodowanego,
zatrzaśnik AZ018.

Parametry:
Wielkość rozłożona: 2435 x 920 mm
Wielkość złożona: 920 x 180 mm
Ciężar: 6 kg
Materiał: PCV+PS

Własności:
Antybakteryjne
Niepalne
Odporne na ścieranie
Giętkie
Maksymalne obciążenie: 500 kg

■
■

■

■

■

■

■
■
■
■

■
■
■
■
■

dX 020

Wielofunkcyjne
nosze ratunkowe

od 3075,00 zł

prOTeKT
 Starorudzka 9

93-403 łódź

www.protekt.com.pl
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Rozwiązanie krzyżówki z numeru 07-08/2016
PESTYCYDY TO TRUCIZNA, PAMIęTAJ

a b c d e F g h j K l M N

1 1 2 3 4 5 6

2 7

3 8 9

4

5 10 11 12 13

6 14

7 15 16 17

8 18

9 19

10

11 20

12 21 22 23

13

14 24 25 26

15 27

16

17 28 29

18

19 30 31

KRZYŻóWKA
Poziomo
1) kolec róży, 3) łup, 8) ogród rajski, 9) wyjechał 
z kraju, mieszka na obczyźnie, 10) gdy idziemy 
głosować, 12) na bocznej ściance pudełka zapa-
łek, 14) bywa następstwem skaleczenia, upadku, 
15) „Poczta” nad wejściem do budynku, 18) zbir, 
bandzior, 19) pora dojrzewania, np. truskawek, 
jabłek, 20) ośmioklasista, 21) wąska wstążka lub 
kwiat ogrodowy, 24) część łyżwy ślizgająca się po 
lodzie, 27) jadalny grzyb o białym trzonie i kapelu-
szu w postaci pomarszczonej czapeczki, 28) jeden 
z trzech zimnych ogrodników, 29) bydło domowe 
z charakterystycznym garbem, hodowane w krajach 
podzwrotnikowych, 30) wiele ich na drodze górskiej, 
31) gruba kromka chleba.

Pionowo
1) Indianin, 2) na skrzyżowaniu wielu dróg, ulic, 4) 
dawniej: właściciel majątku ziemskiego, 5) awantura, 
draka, 6) lekceważy uznane wartości, autorytety, 7) 
szef  rządu i główny dowódca armii w Turcji osmań-
skiej, 11) naprawi uszkodzony sztucer, 13) pierwsze 
pomieszczenie, do którego wchodzi się prosto z 
dworu, 16) … drzewny obejmuje tartaki, fabryki 
sklejek, 17) lekceważąco o tym, co z konieczno-
ści zastępuje coś innego, 22) zapewni nagłośnienie 
sali, 23) „fraszka, …, zabawka blaszana” („Loko-
motywa”), 24) długa indiańska łódź wiosłowa, 25) 
listu poleconego – na poczcie, 26) na powierzchni 
szosy. (r)

Szyfr utworzą litery z następujących kratek:
(4-K, 17-M, 11-D, 13-N) (9-D) (17-A, 1-C, 8-J, 9-N, 
7-D, 10-C, 17-G, 1-N, 4-H, 1-E, 12-G, 16-H, 5-A, 2-D) 
(19-J, 15-L, 6-G, 8-M, 12-C).

DIAGRAM
W diagramie ujawniono niektóre litery. Puste pola należy 
uzupełnić takimi literami, żeby powstała krzyżówka złożona 
wyłącznie z rzeczowników. W kolorowych polach powstanie 
rozwiązanie.

Rozwiązanie diagramu z numeru 07-08/2016
PRZECHODZIEń

P W M E I

P W E N E R

C O N E N

C E N R K Z

W Ł E L Z M

R D Ś D N E N

R C A E Y

M T N Z W

U A E M R T

A T E A W N

I K K D N E

P N Ż K E

Rozwiązanie krzyżówki i diagramu (sam szyfr), z dopiskiem 
„krzyżówka / diagram z nr 09”, można przesyłać na adres redakcji: 

ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom, lub: redakcja@przyjacielprzypracy.pl 
w ciągu miesiąca od ukazania się numeru. 

Dziękujemy
za przesłane rozwiązania 

krzyżówki i diagramu. 
Nagrody książkowe ufundo-
wane przez firmę SANNORT 

zostały przesłane pocztą

KrzyżówKa

��
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 Jakie dokumenty musi przedstawić ojciec dziecka 
ubiegający się o zasiłek macierzyński w przypadku 
śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez 
matkę dziecka?
Na podstawie § 15 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu 
informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do 
zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i ma-
cierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych 
do przyznania i wypłaty zasiłków (Dz.U. poz. 2205 z późn. 
zm.) Dokumentami niezbędnymi do przyznania i wypłaty 
zasiłku macierzyńskiego ubezpieczonemu ojcu dziecka lub in-
nemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny, w przy-
padku śmierci ubezpieczonej matki lub porzucenia przez nią 
dziecka, jest odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego 
kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez płatni-
ka składek albo Zakład oraz, złożone w formie papierowej 
lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego 
z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu za-
ufanego ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Zakładu, 
oświadczenie ubezpieczonego odpowiednio o śmierci matki 
dziecka albo o porzuceniu przez nią dziecka.

 Prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyń-
skiego dla rodziców zastępczych dla dwójki dzieci 
w wieku 5 i 7 lat. 
Na podstawie art. 183 § 1 kodeksu pracy pracownik, który 
przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńcze-
go z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przyspo-
sobienia dziecka, lub który przyjął dziecko na wychowanie jako 
rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, 
ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego 
w wymiarze 31 tygodni – w przypadku jednoczesnego przy-
jęcia dwojga dzieci nie dłużej jednak niż do ukończenia przez 
dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego 
podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej 
niż do ukończenia przez nie 10 roku życia. Jeżeli pracownik 
przyjął dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dzie-
cka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku 
szkolnego, do 10 roku życia, ma prawo do 9 tygodni urlopu 
na warunkach urlopu macierzyńskiego (art. 183 § 3 k.p.). 
W związku z powyższym wymiar urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego uzależniony jest od wieku dziecka. Zatem 
w sytuacji, gdy pracownik przyjął dwoje dzieci w wieku 5 i 7 
lat, to będzie miał prawo do urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego w wymiarze 9 tygodni na to starsze dziecko 
i na drugie dziecko w wieku 5 lat w wymiarze 20 tygodni. 
Zatem wymiar urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego 
na dwoje dzieci w wieku 5 i 7 lat wyniesie 29 tygodni.
Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego jest udzielany 
na pisemny wniosek pracownika. Do wniosku dołącza się 
dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie 
wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych 
z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączonych do takich 
wniosków (Dz.U. poz. 2243). Pracodawca jest obowiązany 
uwzględnić wniosek pracownika.

 Czy pracownica może przerwać urlop rodziciel-
ski w związku ze zwolnieniem lekarskim i ponownie 
wrócić na urlop rodzicielski? 
Zgodnie z art. 1821c § 1 kodeksu pracy urlop rodzicielski jest 
udzielany jednorazowo albo w 4 częściach nie później niż do 
zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 
6 rok życia.
Zgodnie z art. 1821c § 3 k.p. urlop rodzicielski w wymiarze 
do 16 tygodni może być udzielony w terminie nieprzypada-
jącym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu albo 
nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku 
macierzyńskiego za okres odpowiadający części tego urlopu 
aż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko 
kończy 6 rok życia. Liczba wykorzystanych w tym trybie części 
urlopu rodzicielskiego pomniejsza liczbę części przysługu-
jącego urlopu wychowawczego. Oznacza to, że warunkiem 
skorzystania z 16 tygodniowego urlopu rodzicielskiego do 
roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 rok życia, 
jest wykorzystanie co najmniej jednej części urlopu rodzi-
cielskiego. 

Możliwość przerwania urlopu macierzyńskiego (rodziciel-
skiego) w związku z hospitalizacją matki przewiduje przepis 
art. 180 § 10 k.p. Zgodnie z tym przepisem pracownica, która 
przebywa w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu 
leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju 
stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, ze wzglę-
du na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie oso-
bistej opieki nad dzieckiem, po wykorzystaniu po porodzie 
co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, może prze-
rwać urlop macierzyński na okres pobytu w tym szpitalu albo 
przedsiębiorstwie, jeżeli część urlopu macierzyńskiego za ten 
okres wykorzysta pracownik – ojciec wychowujący dziecko 
albo pracownik – inny członek najbliższej rodziny. Przepis 
ten stosuje się odpowiednio do urlopu rodzicielskiego (art. 
1821g k.p.).
W związku z powyższym przerwanie urlopu rodzicielskiego 
jest możliwe tylko w sytuacji, gdy pracownica przebywa w szpi-
talu. Urlop rodzicielski nie może być przerwany zwolnieniem 
lekarskim. Natomiast pracownica może zrezygnować z części 
urlopu rodzicielskiego i powrócić do pracy na zasadach okre-
ślonych w kodeksie pracy. 

przyjaciel radzi i OdpOwiada
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Redakcja miesięcznika Przyjaciel przy Pracy zaprasza 
do współpracy autorów, którzy chcieliby opublikować 
w naszym czasopiśmie swoje teksty, dzieląc się 
swoją wiedzą, doświadczeniem, sprawdzonymi 

metodami. 

Czekamy na Państwa teksty z praktycznymi 
przykładami z Waszej działalności w służbie BHP, 
propozycjami rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa 
pracy, opisami ciekawych przypadków, przykładami 

dobrych praktyk itp. 



PRENUMERATA ROCZNA 2016
150,15 PLN BRUTTO

( + koszty pakowania i wysyłki w wysokości 44,00 PLN brutto/rok)

ZOSTAŃ PRENUMERATOREM PRZYJACIELA PRZY PRACY

PRENUMERATA 
ELEKTRONICZNA

Dostęp do e-wydań 
miesięcznika i wszystkich 
płatnych treści na stronie 

24h/dobę
Archiwum zakupionych 

wydań
Treści dostępne na 

urządzeniach mobilnych

»

»

»

aktualności z branży BHP

przykłady dobrych praktyk 
- wdrożonych rozwiązań 
techniczno - organizacyjnych 
poprawiających 
bezpieczeństwo 
pracowników

szczegółowe analizy 
przyczyn wypadków przy 
pracy

oceny ryzyka zawodowego

zagrożenia i czynniki 
występujące w miejscu 
pracy

•

•

•

•

•

relacje z najważniejszych 
imprez i spotkań 
branżowych

informacje o nowych 
produktach i rozwiązaniach 
służących poprawie 
warunków pracy

bezpieczeństwo pracy 
w pożarnictwie

prezentacje osób, instytucji 
oraz inicjatyw związanych 
z branżą BHP

pracownicy 
[NIE]pełnosprawni

•

•

•

•

•

ATRAKCYJNE RABATY
dla osób składających zamówienia na prenumeratę w wydawnictwie 

w tym m.in. na szkolenia BHP i pomiary środowiska pracy

PRZYJACIEL PRZY PRACY W LICZBACH

tel. 48 384 56 55, 500 679 568
fax 48 385 11 16

prenumerata@przyjacielprzypracy.pl
www.przyjacielprzypracy.pl

ZAMÓW
PRENUMERATĘ

11 60 70 5 000 15 000
niemal

czytelników co miesiąc

nakład

każdego wydania

niemal

lat na rynku

niemal

stron każde wydanie

wydań

rocznie

www.przyjacielprzypracy.pl
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