
Operator ciężkich maszyn drogowych narażony jest na działanie 
narkotyczne oparów z asfaltu
Wykonywanie prac przy użyciu ciężkich maszyn drogowych wiąże się z wieloma 
zagrożeniami zdrowia i życia pracowników oraz osób postronnych. Bardzo 
ważne jest zatem zachowanie wymogów bezpiecznej pracy. 

Rękawice antywibracyjne uchronią pracowników przed chorobą 
białych palców
Ekspozycja zawodowa pracowników na drgania mechaniczne jest większa, 
niżby się mogło wydawać na pierwszy rzut oka... Ich negatywne oddziaływanie 
na organizm człowieka jest przyczyną licznych zmian chorobowych. 

Zasady bhp konieczne do zastosowania podczas transportu 
magazynowego
Technologia transportu towarów w magazynach jest ściśle związana z ro-
dzajem magazynu i przechowywanymi towarami. Obejmuje czynności od 
rozładunku środka transportu zewnętrznego poprzez przyjęcie towarów, 
ich składowanie, kompletowanie do wydania z magazynu i załadunku na 
środki transportu.

Spawacze są narażeni na zagrożenia szkodliwymi czynnikami 
chemicznymi i fizycznymi
Potrzeba, a nawet konieczność wykonywania robót spawalniczych występuje 
właściwie w każdej branży przemysłu. Dziś spawalnictwo to technika i tech-
nologia powszechnie stosowane, a praca spawacza należy do szczególnie 
odpowiedzialnych. Jednocześnie dalej jest ona bardzo niebezpieczna.
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Drodzy Czytelnicy! 

Zła organizacja miejsca pracy i nieprawidłowe zarządzanie 
w połączeniu z niską kulturą organizacyjną sprzyjają 
powstawaniu zagrożeń psychospołecznych, które mogą 
powodować szkody psychiczne, społeczne lub fizyczne. 
W kwietniu br. ruszyła kampania Europejskiej Agencji 
Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy „Stres w pracy? Nie, 
dziękuję!”. Więcej informacji na ten temat w Kalendarium.
Wykonywanie prac przy użyciu ciężkich maszyn drogowych 

wiąże się z wieloma zagrożeniami zdrowia i życia pracowników oraz osób 
postronnych. Bardzo ważne jest zatem zachowanie wymogów bezpiecznej 
pracy. W zakres obowiązków operatora wchodzą przeważnie czynności związane 
z przygotowaniem maszyny do pracy, jej obsługą, kontrolą, a także polegające 
na usuwaniu drobnych usterek. Szczególnie istotne jest zatem uświadomienie 
mu zagrożeń, jakie mogą wystąpić w jego pracy – zarówno dla niego samego, 
jak i innych pracowników. Zagadnienia te zostały poruszone w Temacie numeru. 
W Temacie branżowym przedstawiony został problem ekspozycji zawodowej 
pracowników na drgania mechaniczne. Jest on większy, niżby się mogło 
wydawać na pierwszy rzut oka. Ich negatywne oddziaływanie na organizm 
człowieka jest przyczyną licznych zmian chorobowych. 
W tekście Osobę porażoną prądem elektrycznym trzeba poddać badaniom 
szpitalnym poruszone zostało zagadnienie skutecznego minimalizowania ryzyka 
porażeń prądem elektrycznym. Ważne jest tutaj okresowe przeprowadzanie 
tzw. krytycznej analizy wykonywanych przez pracowników czynności, zwłaszcza tych 
rutynowych, przeprowadzanych szybko, czasem nawet w stresie.
Tekst Spawacze są narażeni na zagrożenia szkodliwymi czynnikami 
chemicznymi i fizycznymi został poświęcony procesowi spawania, który mimo 
stosowania coraz nowszych i bezpieczniejszych technologii niesie ze sobą wiele 
zagrożeń wypadkowych, chorobowych i uciążliwości. Zagrożenia przy pracach 
spawalniczych dotyczą nie tylko spawaczy, ale również ich pomocników, a nawet 
osób postronnych. Z tych względów przypominanie spawaczom wymagań bhp 
i sposobów bezpiecznego wykonywania prac w różnych miejscach, warunkach, 
z zachowaniem zasad i procedur bezpieczeństwa, jest nie tylko wymogiem 
prawnym, ale koniecznością w ograniczaniu skutków zagrożeń.
Zasady bhp konieczne do zastosowania podczas transportu magazynowego 
wiążą się z rodzajem magazynu i przechowywanymi towarami. Obejmują 
czynności od rozładunku środka transportu zewnętrznego poprzez przyjęcie 
towarów, ich składowanie, kompletowanie do wydania z magazynu i załadunku 
na środki transportu. Są one związane często ze znacznym wysiłkiem fizycznym 
wykonujących je pracowników, a co za tym idzie z możliwością doznania urazów, 
w szczególności urazów układu mięśniowo-szkieletowego. Z tego względu 
powinny być one odpowiednio przygotowane, nadzorowane, a pracownicy je 
wykonujący muszą być do nich przygotowani tak pod względem znajomości 
zagrożeń, jak i umiejętności ograniczania ich skutków.

Serdecznie pozdrawiam, życząc jednocześnie satysfakcjonującej lektury.

Agnieszka Świeboda 
redaktor prowadząca 
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Kalendarium
Ruszyła kampania „Stres w pracy? Nie, dziękuję!”

Zła organizacja miejsca pracy i nieprawidłowe zarządzanie 
w połączeniu z niską kulturą organizacyjną sprzyjają powsta-

waniu zagrożeń psychospołecznych, które mogą powodować szkody 
psychiczne, społeczne lub fizyczne. W kwietniu br. ruszyła kampania 
Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA).

Choć zagrożenia psychospołeczne i stres związany z pracą mogą wyda-
wać się trudnym zagadnieniem, kampania ma udowodnić, że można im 
skutecznie przeciwdziałać, posługując się podobnymi narzędziami jak 
w przypadku innych problemów z zakresu bezpieczeństwa pracy. Z tego 
względu kampanii zaplanowanej na lata 2014–2015 pod ogólnym hasłem 
„Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” przyświecają następujące cele:
  podnoszenie świadomości na temat stresu i innych zagrożeń psycho-

społecznych związanych z pracą,
  dostarczenie i propagowanie prostych i praktycznych narzędzi oraz 

wytycznych w zakresie zarządzania zagrożeniami psychospołecznymi 
w miejscu pracy,
  podkreślenie pozytywnych efektów zarządzania zagrożeniami psycho-

społecznymi w miejscu pracy, w tym w wymiarze liczbowym.

Argumenty liczbowe
Z badań przeprowadzonych przez EU-OSHA wynika m.in., że:
1)  krajowe koszty stresu zawodowego we Francji zostały oszacowane na 

2–3 mld euro w 2007 roku,
2)  w Wielkiej Brytanii szacuje się, że w latach 2009–2010 liczba dni 

pracy utraconych z powodu stresu związanego z pracą wyniosła około 
9,8 mln, a średnia długość nieobecności w pracy – 22,6 dni,

3)  w Austrii problemy natury psychospołecznej wskazywane są jako główna 
przyczyna wczesnego przechodzenia na emeryturę wśród pracowników 
umysłowych i odpowiadają za ponad 42% tego typu przypadków.

Kwiecień
2014



Kalendarium

6 BHP w firmiemaj 2014

Nie można bagatelizować wpływu czynników środowiska pracy na or-
ganizm ludzki, zdrowie psychiczne i dobrostan pracowników. Praca 
w dobrych warunkach psychospołecznych może mieć bardzo pozytywny 
wpływ na zdrowie psychiczne pracowników, zapewnić większe poczucie 
integracji społecznej, tożsamości i statusu, możliwość rozwoju, a także 
większą pewność siebie. Słabe lub złe warunki psychospołeczne mogą 
z kolei nieść negatywne skutki dla zdrowia. 
Z punktu widzenia pracownika skutkiem nieprawidłowego zarządzania 
zagrożeniami psychospołecznymi jest stres zawodowy, zaburzenia zdrowia 
psychicznego, poczucie wypalenia zawodowego, trudności w skupieniu 
uwagi, popełnianie większej liczby błędów, problemy w życiu prywatnym, 
nadużywanie alkoholu i narkotyków oraz problemy z zakresu zdrowia 
fizycznego, zwłaszcza choroby układu krążenia i układu mięśniowo-
-szkieletowego.

Opracowany przez EU-OSHA zestaw narzędzi wspierających realizację 
kampanii stanowi doskonałą pomoc dla pracodawców, menedżerów, spe-
cjalistów ds. bhp, a w istocie rzeczy dla każdego, kto zechce przeprowadzić 
własną kampanię z zakresu bezpieczeństwa pracy. Są to praktyczne porady 
i wskazówki na temat prowadzenia kampanii, w tym: porady w zakresie 
planowania kampanii (określenie celów kampanii, wybór głównego hasła 
kampanii, budowanie świadomości i sposobów dotarcia do odbiorców, 
ocena kampanii), wytyczne w zakresie szacowania zasobów (opracowanie 
budżetu, współpraca z partnerami, promowanie kampanii za pomocą 
dostępnych środków), przykłady narzędzi i technik promujących prze-
słanie kampanii (informacje prasowe lub artykuły, reklama i promocja, 
marketing internetowy i media społecznościowe, organizacja imprez).
W drugim roku kampanii zostanie ponadto opublikowany wielojęzyczny 
przewodnik, zawierający proste, oparte na faktach informacje na temat 
zagrożeń psychospołecznych, przeznaczony dla pracodawców i menedże-
rów w małych firmach i w mikroprzedsiębiorstwach. Celem publikacji jest 
zmotywowanie pracodawców do przeciwdziałania zagrożeniom psycho-
społecznym związanym z pracą przez wskazanie, że kontrolowanie tego 
typu zagrożeń jest nie tylko możliwe, ale i bardzo opłacalne. Przewodnik 
zachęca małe przedsiębiorstwa w całej Europie do systematycznego i sku-
tecznego zarządzania zagrożeniami psychospołecznymi z wykorzystaniem 
narzędzi z poziomu danego kraju lub sektora gospodarki.
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Do udziału w kampanii zachęca się przede wszystkim:
–  pracodawców z sektora publicznego i prywatnego bez względu na 

wielkość przedsiębiorstwa,
–  menedżerów, przełożonych i pracowników,
–  specjalistów bhp,
–  przedstawicieli związków zawodowych i przedstawicieli ds. bhp,
–  organizacje zawodowe,
–  ośrodki edukacyjno-szkoleniowe

Badania przeprowadzone przez EU-OSHA pokazują, że stres i zagro-
żenia psychospołeczne związane z pracą mogą odpowiadać za 50–60% 
wszystkich absencji chorobowych. Jest to drugi w Europie najczęściej 
wskazywany problem zdrowotny związany z pracą, tuż po schorzeniach 
układu mięśniowo-szkieletowego. Badania wskazują jednocześnie, że 
zagrożenia psychospołeczne i stres związany z pracą powodują znaczne 
koszty zarówno dla firm i organizacji, jak i dla gospodarek krajowych, 
a pracownicy cierpiący na stres związany z pracą lub inne problemy psycho-
logiczne wykazują wysoki poziom absencji chorobowych. Powszechnym 
zjawiskiem jest także przychodzenie do pracy w stanie, który nie pozwala 
w pełni sprawnie funkcjonować (tzw. nieefektywna obecność w pracy).
Ogólne koszty zaburzeń zdrowia psychicznego w Europie (na tle zawodo-
wym i innym) szacuje się na 240 mld euro rocznie. Koszty bezpośrednie, 
np. leczenia, to mniej niż połowa tej sumy, a koszt 136 mld euro wynika 
z utraty produktywności, w tym z absencji chorobowych.

Marek Kalman
specjalista z zakresu bhp
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Producenci wyrobów aerozolowych poniosą 
dodatkowe koszty 

Weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie 
szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych. 
Wprowadza m.in. nowe obowiązki dla producenta lub im-
portera dezodorantu oraz definicje substancji i mieszaniny.

Rozporządzenie weszło w życie 2 kwietnia br., ale zmiany dotyczące wy-
robów aerozolowych zawierających substancje zaczną obowiązywać od 
19 czerwca 2014 r., a mieszaniny – 1 czerwca 2015 r. Aerozole zawierające 
mieszaniny wprowadzone do obrotu przed 1 czerwca 2015 r. i oznakowane 
według dotychczasowych zasad będą musiały być wycofane z obrotu do 
1 czerwca 2017 r.
Zgodnie z nowelizacją osoba wprowadzająca wyrób aerozolowy do ob-
rotu powinna przeprowadzić analizę zagrożeń stwarzanych przez ten 
wyrób w normalnych warunkach jego użytkowania oraz w warunkach 
możliwych do przewidzenia. Jeżeli ma to zastosowanie, analiza powinna 
obejmować zagrożenia związane z wdychaniem uwolnionej zawartości 
wyrobu aerozolowego, z uwzględnieniem wielkości rozpylanych krope-
lek lub cząstek oraz właściwości fizycznych i chemicznych zawartości. 
W związku ze zmianami zmodyfikowane zostały również przepisy do-
tyczące procedury badań palności wyrobów aerozolowych. Mogą one 
skutkować dodatkowymi kosztami działalności dla przedsiębiorców 
produkujących lub importujących aerozole.
Nowe przepisy określają także definicje substancji i mieszaniny. I tak:
  substancja – pierwiastek chemiczny i jego związki w stanie, w jakim 

występują w przyrodzie lub zostają uzyskane za pomocą procesu pro-
dukcyjnego, z wszystkimi dodatkami wymaganymi do zachowania ich 
trwałości oraz wszystkimi zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku 
zastosowanego procesu, wyłączając rozpuszczalniki, które można 
oddzielić bez wpływu na stabilność i skład substancji,
  mieszanina – mieszanina lub roztwór składające się z dwóch lub więk-

szej liczby substancji.
Wyrób aerozolowy powinien być wykonany w taki sposób, aby nie było 
możliwe pogorszenie jego odporności mechanicznej pod wpływem za-
wartości tego wyrobu, nawet podczas przedłużonego przechowywania. 

2
Kwiecień
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Na wyrobie aerozolowym należy umieścić widoczne, czytelne i trwałe 
oznakowanie, np. napis ostrzegawczy niezależnie od zawartości: „Pojem-
nik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem” oraz wszelkie dodatkowe 
środki ostrożności stosowane podczas obsługi, ostrzegające użytkowników 
przed szczególnymi zagrożeniami, jakie stwarza dany wyrób aerozolowy 
– jeśli do wyrobu aerozolowego jest dołączona instrukcja obsługi, musi 
również zawierać określenie tych środków ostrożności.

Podstawa prawna
rozporządzenie ministra gospodarki z 10 marca 2014 r. zmieniające roz-
porządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolo-
wych (Dz.U. z 2014 r. poz. 345).

Marek Kalman
specjalista z zakresu bhp

Utrzymywanie pasów przeciwpożarowych 
w sąsiedztwie linii kolejowej nadal bez zmian

11 kwietnia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie ministra 
infrastruktury i rozwoju z 21 marca 2014 r. w sprawie zmia-
ny rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających 

usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wyko-
nywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu 
urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpoża-
rowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 403). Rozporządzenie wydłużyło jednorazowo 
okres utrzymywania pasów przeciwpożarowych na dotychczasowych 
zasadach o kolejne 3 lata.

Marcin Papierz
prawnik

11
Kwiecień

2014



Kalendarium

10 BHP w firmiemaj 2014

Elastyczny czas pracy to rozwiązanie sprawdzone 
w czasie kryzysu

Nie spełnił się czarny scenariusz o nadużywaniu przez 
przedsiębiorców nowych przepisów o elastycznym czasie 

pracy. Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że z tej możli-
wości skorzystało 707 firm, głównie z Katowic, Rzeszowa, Krakowa 
i Olsztyna. 

W sierpniu zeszłego roku weszły zmiany dotyczące elastycznego czasu 
pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 896), które dały pracodawcom dwie nowe 
możliwości. Pierwsza to  wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy 
do maksymalnie 12 miesięcy. Wcześniej nie mogło to być więcej niż 
4 miesiące. Drugie rozwiązanie to możliwość wprowadzenia w firmie 
ruchomego czasu pracy. Pracownicy mogą dzięki temu zaczynać pracę np. 
w poniedziałek, środę i piątek o godzinie 9 rano, a we wtorek i w czwartek 
o 10. Mogą również rozpoczynać dzień np. między godziną 7 a 10. Takie 
zmiany są jednak możliwe za zgodą związków zawodowych działających 
w zakładzie pracy. Jeśli ich nie ma – pracodawca musi porozumieć się 
z przedstawicielami pracowników. 
Z danych PIP wynika, że do końca marca elastyczny czas pracy wprowa-
dziło 707 pracodawców. To głównie duże przedsiębiorstwa zatrudniające 
od 50 do 249 osób (248). Nieco mniej jest średnich firm zatrudniających 
do 49 pracowników (198) oraz największych powyżej 250 pracowników 
(124). Najchętniej z nowych rozwiązań korzystają przedsiębiorstwa zaj-
mujące się przetwórstwem przemysłowym (37%), handlem i naprawami 
(18%) oraz budownictwem (11%). Najwięcej firm wprowadziło nowe 
przepisy w Katowicach (130), Rzeszowie (65), Krakowie (64) i Olsztynie 
(52). Z danych wynika też, że z tej możliwości korzystają głównie firmy, 
które naprawdę potrzebują tego rozwiązania. Elastyczny czas pracy to 
rozwiązania sprawdzone w czasie kryzysu. Obecnie takie przepisy z po-
wodzeniem stosowane są w wielu państwach Unii, m.in. w Wielkiej 
Brytanii, Niemczech, Czechach czy na Słowacji. 
Trzeba jednak pamiętać, że nawet po wprowadzeniu elastycznego czasu 
pracy pracownikom nadal przysługuje wynagrodzenie za przepracowane 
nadgodziny. Tak jak do tej pory pracodawca może rekompensować pod-
władnym dłuższą pracę czasem wolnym. Zmiany wprowadzone w Ko-

Marzec
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