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ORGANIZACJA OCHRONY PRACY W ZAK£ADZIE

ORGANIZACJA OCHRONY PRACY W ZAK£ADZIE

1. WPROWADZENIE

1. Wprowadzenie
95

Obowi¹zek stworzenia organizacji ochrony pracy w zak³adzie w najprostszej formie wynika
z postanowieñ k.p., w którym okreœlono prawa, obowi¹zki, uprawnienia i odpowiedzialnoœæ
pracodawców i pracowników w zakresie bhp.
W niniejszym rozdziale ujêto organizacjê i dzia³anie w zakresie bhp wewnêtrznych s³u¿b i organów w zak³adzie, tj. s³u¿by bhp, komisji bezpieczeñstwa i higieny pracy oraz spo³ecznej
inspekcji pracy (sip).

2. S£U¯BA BEZPIECZEÑSTWA I HIGIENY PRACY

2. S³u¿ba bezpieczeñstwa i higieny pracy

A. Rola i organizacja s³u¿by bhp
11

96

Zgodnie z art. 237 k.p. pracodawca zatrudniaj¹cy wiêcej ni¿ 100 pracowników tworzy s³u¿bê
bezpieczeñstwa i higieny pracy pe³ni¹c¹ funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy. Pracodawca zatrudniaj¹cy do 100 pracowników powierza wykonywanie
zadañ s³u¿by bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.

97

Pracodawca posiadaj¹cy ukoñczone szkolenie niezbêdne do wykonywania zadañ s³u¿by bhp
mo¿e sam wykonywaæ zadania tej s³u¿by, je¿eli:
– zatrudnia do 10 pracowników albo
– zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy dzia³alnoœci, dla której ustalono nie wy¿sz¹ ni¿ trzeci¹ kategoriê ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu
spo³ecznym z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
W przypadku braku kompetentnych pracowników pracodawca mo¿e powierzyæ wykonywanie
zadañ s³u¿by bhp specjalistom spoza zak³adu pracy.

98

Artyku³ 237 § 2 k.p. stanowi, ¿e pracownik s³u¿by bhp powinien spe³niaæ wymagania kwa-

11

lifikacyjne niezbêdne do wykonywania zadañ tej s³u¿by oraz ukoñczyæ szkolenie w dziedzinie
bezpieczeñstwa i higieny pracy przewidziane dla pracowników s³u¿by bhp. Postanowienie to
dotyczy stanu prawnego przed nowelizacj¹ rozp. Rady Ministrów z dnia 2 wrzeœnia 1997 r.
w sprawie s³u¿by bhp, kiedy jako wystarczaj¹ce wymagania kwalifikacyjne dla pracowników
s³u¿by bhp uznawano posiadanie wykszta³cenia wy¿szego lub œredniego z odpowiednim sta¿em pracy. Wówczas szkolenie tych osób w zakresie bhp by³o niezbêdne, gdy¿ czêsto nie
mia³y one ani przygotowania teoretycznego, ani ¿adnego sta¿u pracy w zakresie bhp.
Obecnie obowi¹zuj¹ce rozp. w sprawie s³u¿by bhp stanowi, ¿e kandydat na pracownika
s³u¿by bhp musi posiadaæ wykszta³cenie w zakresie bhp (technik bhp, ukoñczone wy¿sze studia o kierunku bhp, specjalizacjê lub studia podyplomowe w zakresie bhp).
WA¯NE! Pracownik s³u¿by bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadañ tej s³u¿by, nie mog¹ ponosiæ jakichkolwiek niekorzystnych dla
nich nastêpstw z powodu wykonywania zadañ i uprawnieñ s³u¿by bhp.
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4. SZKOLENIA OKRESOWE W ZAKRESIE BHP

3) Spotkanie koñcz¹ce – przeznaczone na wyjaœnienie w¹tpliwoœci, jakie mog³y pojawiæ siê
podczas samodzielnej nauki, oraz przeprowadzenie egzaminu sprawdzaj¹cego np. w postaci
testu, nastêpnie sprawdzenie wyników, wypisanie zaœwiadczeñ i wrêczenie ich uczestnikom
szkolenia, którzy zdali egzamin koñcowy.
Do samokszta³cenia kierowanego mo¿na wykorzystaæ internet i za jego poœrednictwem
– oraz odpowiedniego programu – dostarczyæ osobom szkolonym materia³y szkoleniowe, pytania kontrolne (testy) oraz przeprowadziæ egzamin.

b. Egzamin
Szkolenie okresowe koñczy siê egzaminem (np. w formie testu) sprawdzaj¹cym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objêtej programem szkolenia oraz umiejêtnoœci wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bhp. Egzamin przeprowadza organizator szkolenia, który potwierdza przeprowadzenie szkolenia okresowego
wydaj¹c zaœwiadczenie, którego wzór mo¿na znaleŸæ na koñcu rozdzia³u. Odpis
zaœwiadczenia nale¿y w³¹czyæ do akt osobowych pracownika.

363

c. Ramowy i szczegó³owy program szkolenia okresowego pracowników
administracyjno-biurowych
Program szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych, okreœlaj¹cy szczegó³ow¹ tematykê, formy realizacji i czas trwania szkolenia, jest obowi¹zany opracowaæ – na
podstawie ramowego programu szkolenia – pracodawca lub w porozumieniu z pracodawc¹
jednostka szkoleniowa. Program powinien byæ dostosowany do rodzaju i warunków prac wykonywanych przez uczestników szkolenia, a ich realizacja powinna zapewniæ spe³nienie ww.
celów szkolenia okresowego.
Program szkolenia, na podstawie którego by³y prowadzone aktualne szkolenia okresowe pracowników administracyjno-biurowych, powinien byæ przechowywany przez organizatora
szkolenia.
Poni¿ej zosta³y podane – program ramowy szkolenia okresowego (wg. rozp. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp) oraz przyk³adowy program szczegó³owy szkolenia okresowe pracowników administracyjno-biurowych, opracowany na podstawie programu ramowego.

364

Ramowy program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych (wg rozp. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp)

365

Lp.

Temat szkolenia

Liczba
godzin
(po 45 min)

1

2

3

1.

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotycz¹ce bhp, z uwzglêdnieniem:

2

a) praw i obowi¹zków pracowników i pracodawców w zakresie bhp oraz odpowiedzialnoœci za naruszenie przepisów i zasad bhp
2.

Postêp w zakresie oceny zagro¿eñ czynnikami wystêpuj¹cymi w procesach
pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagro¿eniami dla zdrowia i ¿ycia
pracowników
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CHOROBY ZAWODOWE ORAZ PROFILAKTYCZNA OPIEKA ZDROWIA

Wzór zaœwiadczenia lekarskiego:
(pieczêæ zak³adu opieki zdrowotnej
lub lekarza prywatnie praktykuj¹cego,
przeprowadzaj¹cego badanie profilaktyczne
(numer identyfikacyjny REGON)

ZAŒWIADCZENIE LEKARSKIE
W wyniku badania lekarskiego i oceny nara¿eñ wystêpuj¹cych na stanowisku pracy, stosownie do przepisów art. 55 § 1, art. 179 § 1 pkt 2, art. 201 § 2, art. 230 § 1 i art. 231 Kodeksu pracy, orzeka siê, co nastêpuje:
Pan(i) ......................................................................................................................................
(imiê i nazwisko)

urodzony(a) dnia .................. miesi¹ca ...................... roku ........................
zamieszka³y(a) w ....................................................................................................................
zatrudniony(a) w .....................................................................................................................
(nazwa i adres zak³adu pracy/pracodawcy)

.................................................................................................................................................
na stanowisku .........................................................................................................................
Ze wzglêdu na wystêpuj¹ce przeciwwskazania:
1) szkodliwy wp³yw wykonywanej pracy na zdrowie (art. 55 § 1)*,
2) niemo¿noœæ wykonywania dotychczasowej pracy przez kobietê w okresie ci¹¿y
(art. 179 § 1 pkt 2)*,
3) zagro¿enie, jakie stwarza wykonywana praca dla zdrowia m³odocianego (art. 201
§ 2)*,
4) podejrzenie powstania choroby zawodowej (art. 230 § 1)*,
5) niezdolnoœæ d wykonywania dotychczasowej pracy ze wzglêdu na stwierdzon¹ chorobê zawodow¹ lub skutki wypadku przy pracy (art. 231)*,
sta³(a) siê niezdolny(a) do wykonywania dotychczasowej pracy.
W zwi¹zku z powy¿szym konieczne jest przeniesienie do pracy na innym stanowisku
na okres .................................................................................
Uwagi lekarza: ........................................................................................................................
.................................................................................................................................................
* Niepotrzebne skreœliæ
(pieczêæ i podpis
lekarza przeprowadzaj¹cego
badanie profilaktyczne)

......................................, dnia ..................... r.
Pouczenie:
Osoba zainteresowana i pracodawca otrzymuj¹cy zaœwiadczenie lekarskie – w przypadku zastrze¿eñ co do treœci tego zaœwiadczenia – mo¿e wyst¹piæ, w ci¹gu 7 dni od daty
otrzymania zaœwiadczenia, z wnioskiem o ponowne badanie lekarskie i wydanie zaœwiadczenia do wojewódzkiego oœrodka medycyny pracy, a w przypadku gdy zaœwiadczenie zosta³o wydane w wojewódzkim oœrodku medycyny pracy – do jednostki badawczo-rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy. Wniosek sk³ada siê za poœrednictwem lekarza, który wyda³ zaœwiadczenie.

554

Gdy lekarz wykonuj¹cy badanie profilaktyczne orzeknie przeciwwskazania zdrowotne dla pracownika do pracy na okreœlonym stanowisku pracy, wówczas:
– nie mo¿na tej osoby zatrudniæ na takim stanowisku, jakie pracodawca okreœli³ w skierowaniu;
– osobê, która jest pracownikiem, pracodawca musi przenieœæ na inne stanowisko pracy.
300
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3. OKRESOWA ANALIZA STANU BHP

778–779

– Pospieszne schodzenie po schodach,
– Zmêczenie, poœpiech,
– Zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem,
– Brak koordynacji przy pracach zespo³owych,
– Niew³aœciwe tempo pracy, poœpiech,
– Nieprzewidywalne zachowanie pacjenta.
Dominuj¹cymi przyczynami wypadków przy pracy w 2009 r., by³y: poœpiech (25%), œliskie, nierówne pod³o¿e (18,7%), organizacja pracy, zbyt ma³a obsada osobowa do wykonywanej czynnoœci (12,5%), pospieszne wchodzenie i schodzenie po schodach
(18,7%), zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem czy zachowaniem pacjenta
(12,5%), niestosowanie, brak sprzêtu zabezpieczaj¹cego (6,2%), czynniki zewnêtrzne
niezale¿ne od poszkodowanego/pasa¿er w transporcie publicznym (5,8%), inne
(0,62%).
Rysunek 3.

Poœpiech – 25%
Œliskie nierówne pod³o¿e – 18,7%
Zbyty ma³¹ obsada osobowa do wykonywania czynnoœci – 12,5%
Pospieszne wchodzenie i schodzenie po schodach – 18,7%
Zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem czy zachowaniem pacjenta – 12,5%
Niestosowanie brak sprzêtu zabezpieczaj¹cego – 6,2%
Czynniki zewnêtrzne niezale¿ne od poszkodowanego – 5,8%
inne – 0,62%

ród³o: opracowanie w³asne.

o. Ochrona przeciwpo¿arowa i przed innymi zagro¿eniami
Ta czêœæ analizy bezpieczeñstwa pracy dotyczy zabezpieczenia i ochrony przeciw po¿arowej
obiektów, pomieszczeñ i stanowisk pracy. Podajemy wyposa¿enie w instalacje, urz¹dzenia
i podrêczny sprzêt gaœniczy obiektów. Wskazujemy na kompletnoœæ oznaczenia dróg ewakuacyjnych, ich przepustowoœæ (czy nie s¹ zastawiane np. zbêdnym umeblowaniem biurowym).

778

Czy zosta³a opracowana je¿eli wielkoœæ obiektów tego wymaga – Instrukcja Ochrony Przeciwpo¿arowej, czy w obiektach jest wystarczaj¹ca iloœæ podrêcznego sprzêtu gaœniczego, czy jest
terminowo przegl¹dany, konserwowany i legalizowany. Szkolenie w zakresie ppo¿ i zasady
ewakuacji, ich potwierdzenie (forma). Potwierdzenie realizacji tych obowi¹zków lub ich
brak, wskazania do poprawy, ocena dokumentacji, instrukcji programów szkolenia, terminowoœæ przegl¹du i oceny sprzêtu ppo¿.

779
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891

ZARZ¥DZANIE OCHRON¥ PRACY

Ogólne zasady wyznaczania dopuszczalnoœci ryzyka zawodowego oraz zalecenia dotycz¹ce dzia³añ wynikaj¹cych z oceny tego ryzyka (oszacowanie w skali trójstopniowej
– tabela 1 i piêciostopniowej – tabela 2)
Tabela 1
DopuszczalOszacowanie
ryzyka zawo- noœæ ryzyka zawodowego
dowego

Niezbêdne dzia³ania

Du¿e

niedopuszczalne Je¿eli ryzyko zawodowe jest zwi¹zane z prac¹ ju¿ wykonywan¹, dzia³ania w celu jego zmniejszenia nale¿y
podj¹æ natychmiast (np. przez zastosowanie œrodków
ochronnych). Planowana praca nie mo¿e byæ rozpoczêta do czasu zmniejszenia ryzyka zawodowego do poziomu dopuszczalnego.

Œrednie

dopuszczalne

Ma³e

Zaleca siê zaplanowanie i podjêcie dzia³añ, których celem jest zmniejszenia ryzyka zawodowego.
Konieczne jest zapewnienie, ¿e ryzyko zawodowe pozostaje co najmniej na tym samym poziomie.

Tabela 2
Oszacowanie
Dopuszczalryzyka zawo- noœæ ryzyka zadowego
wodowego
Bardzo du¿e

niedopuszczalne Praca nie mo¿e byæ rozpoczêta ani kontynuowana do
czasu zmniejszenia ryzyka zawodowego do poziomu
dopuszczalnego.

Du¿e

Œrednie

Niezbêdne dzia³ania

Je¿eli ryzyko zawodowe jest zwi¹zane z prac¹ ju¿ wykonywan¹, dzia³ania w celu jego zmniejszenia nale¿y
podj¹æ natychmiast (np. przez zastosowanie œrodków
ochronnych). Planowana praca nie mo¿e byæ rozpoczêta do czasu zmniejszenia ryzyka zawodowego do poziomu dopuszczalnego.
dopuszczalne

Zaleca siê zaplanowanie i podjêcie dzia³añ, których celem jest zmniejszenia ryzyka zawodowego.

Ma³e

Zaleca siê rozwa¿enie mo¿liwoœci dalszego zmniejszania poziomu ryzyka zawodowego lub zapewnienie, ¿e
ryzyko zawodowe pozostaje najwy¿ej na tym samym
poziomie.

Bardzo ma³e

Nie jest konieczne prowadzenie ¿adnych dzia³añ.

f. Osi¹ganie celów zmniejszenia ryzyka

892

Proces zmniejszania ryzyka mo¿e byæ zakoñczony po spe³nieniu nastêpuj¹cych warunków:
– zagro¿enia bêd¹ zlikwidowane lub ryzyko zmniejszone przez:
– zmiany w konstrukcji lub zast¹pienie materia³ów i substancji mniej szkodliwymi,
– techniczne œrodki ochrony;
– wybranie technicznych œrodków ochrony, znanych z doœwiadczenia mo¿liwych do u¿ycia
w okreœlonych sytuacjach;
458
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Sprê¿one gazy

Zaprószenie oczu

6

7

8

10

Py³y

Zagro¿enie czynnikami szkodliwymi

2

Pr¹d elektryczny o napiêciu do 1 kV

1

4

Dopuszczalne

Dopuszczalne

5

Nie jest konieczne prowadzenie ¿adnych dzia³añ.

Przestrzeganie procedur dotycz¹cych sposobu wykonywania czynnoœci.

Zaleca siê rozwa¿enie mo¿liwoœci dalszego zmniejszenia poziomu ryzyka zawodowego lub zapewnienie, ¿e ryzyko zawodowe pozostaje najwy¿ej na
tym samym poziomie.

Przestrzeganie terminów pomiarów instalacji elektrycznych w zakresie ochrony przeciwpora¿eniowej.

Wskazana okresowa kontrola sposobu wykonywania czynnoœci.

Zaleca siê zaplanowanie i podjêcie dzia³añ, których
celem jest zmniejszenia ryzyka zawodowego.

– zachowanie ostro¿noœci,

Dopuszczalne

MA£E (skala trójstopniowa

Wartoœæ wspó³czynnika nara- Konieczne jest zapewnienie, ¿e ryzyko zawodowe
– procedura wykonywania czynnoœci przygotowania elementów nadwozia do ¿enia py³ami wynosi 0,19 NDS pozostaje co najmniej na tym samym poziomie.
lakierowania,

– wentylacja mechaniczna i grawitacyjna,

S – ma³a
BARDZO MA£E

P – ma³o prawdopodobne

– wzmo¿ona uwaga.

Dopuszczalne

MA£E

– okulary ochronne lub os³ona twarzy,

– okulary ochronne lub os³ona twarzy,

– okresowe kontrole wytrzyma³oœci przewodów gazowych,

– sprawnoœæ z³¹czek przewodów ciœnieniowych,

– sprawnoœæ przewodów ³¹cz¹cych sprê¿arkê z narzêdziem pneumatycznym,

– nie wykonywanie pracy zwi¹zanej z naprawami instalacji pneumatycznej P – ma³o prawdopodobne
przez pracowników,
S – œrednia
– aktualnoœæ badañ Dozoru Technicznego w odniesieniu do sprê¿arek,

– aktualnoœæ prowadzonych okresowych (co najmniej raz na 5 lat) pomiarów
instalacji elektrycznej w zakresie ochrony przeciwpora¿eniowej, rezystancji
izolacji i uziemieñ.

– przestrzeganie instrukcji bhp,

– codzienny przegl¹d urz¹dzeñ przed ich u¿yciem (przewody zasilaj¹ce, wty- P – ma³o prawdopodobne
czki, wy³¹czniki)
S – du¿a
– u¿ywanie sprawnych technicznie narzêdzi i urz¹dzeñ elektrycznych, prowadzenie okresowych przegl¹dów elektronarzêdzi,
ŒREDNIE
– w³aœciwy stan techniczny przewodów zasilaj¹cych oraz gniazd wtykowych,

3

cd. KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO (karta nr ......)

5. PRZYK£ADOWE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA RÓ¯NYCH STANOWISKACH
904

493

1262

WYPADKI PRZY PRACY

2. Miejscowoœæ sporz¹dzenia karty .................................................................................................
3. Przeszkody i trudnoœci uniemo¿liwiaj¹ce sporz¹dzenie karty wypadku w wymaganym terminie 14 dni: ......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4. Kartê odebrano w dniu ...........................................................................................
..........................................................
(podpis uprawnionego)
* Niepotrzebne skreœliæ
** Podaæ okres niezdolnoœci objêty zaœwiadczeniem lekarskim, które zosta³o przed³o¿one
przed sporz¹dzeniem karty wypadku. Podmiot sporz¹dzaj¹cy kartê wypadku, nie bêd¹cy p³atnikiem sk³adek, wpisuje okres niezdolnoœci do pracy na podstawie oœwiadczenia poszkodowanego lub cz³onka jego rodziny.

N. Za³¹cznik nr 15 – Wniosek o odszkodowanie
1262
..............................................................................
(imiê, nazwisko zawiadamiaj¹cego)
..............................................................................
(adres zamieszkania)
WNIOSEK
O JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE Z TYTU£U WYPADKU
PRZY PRACY / CHOROBY ZAWODOWEJ*
DANE IDENTYFIKACYJNE P£ATNIKA SK£ADEK
1. Nazwa oraz adres p³atnika sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne:
.............................................................................................................................................................
2. NIP: .............................................................. 3. REGON: ...............................................................
DANE IDENTYFIKACYJNE POSZKODOWANEGO
1) Imiê i nazwisko poszkodowanego: ..............................................................................................
2) PESEL: ........................................................ REGON: ...................................................................
3) Dokument to¿samoœci: .................................................................................................................
4) Data i miejsce urodzenia: ............................................................................................................
5) Miejsce zamieszkania: ................................................................................................................
WNIOSKUJÊ / NIE WNIOSKUJÊ* o przes³anie do Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
w ........................................................... dokumentacji niezbêdnej do ustalenia uszczerbku na
zdrowiu, spowodowanego:
1. wypadkiem przy pracy w dniu ......................................................................
PROTOKÓ£ Nr .............. / ................. z dnia ....................................................*
KARTA WYPADKU z dnia .........................................................*
2. chorob¹ zawodow¹ ........................................................................................................................
DECYZJA Nr ........................... z dnia .......................................
.........................................................
(miejscowoœæ, data)
.............................................................
(podpis sk³adaj¹cego wniosek)
* niepotrzebne skreœliæ
766
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2. BEZPIECZEÑSTWO I HIGIENA PRACY NA WYSOKOŒCI

1451–1453

c. Rusztowania wisz¹ce i podesty
Rusztowania wisz¹ce i podesty ruchome powinny byæ po zmontowaniu poddane próbie ich 1451
pracy – zgodnie z dokumentacj¹ techniczno-ruchow¹ (instrukcj¹) – dostarczan¹ przez producenta wraz z ka¿dym urz¹dzeniem.
WA¯NE!

Stan rusztowania wisz¹cego nale¿y sprawdzaæ codziennie przed u¿yciem.

Pozostawianie materia³ów i wyrobów na pomostach rusztowañ i ruchomych podestów roboczych po zakoñczeniu pracy jest zabronione, podobnie jak zrzucanie elementów demontowanych rusztowañ i ruchomych podestów roboczych.
Wchodzenie i schodzenie osób na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, je¿eli pomost znajduje siê w najni¿szym po³o¿eniu lub w po³o¿eniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposa¿ony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcj¹ producenta.
Na pomoœcie ruchomego podestu roboczego jest zabronione:
1452
– przebywanie jednoczeœnie wiêcej osób, ni¿ przewiduje instrukcja producenta;
– wykonywanie gwa³townych ruchów lub przechylanie siê przez porêcze;
– gromadzenie wyrobów, materia³ów i narzêdzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego;
– opieranie siê o œcianê obiektu budowlanego przez osoby znajduj¹ce siê na podeœcie;
– ³¹czenie podestu z s¹siednim ruchomym podestem roboczym oraz przechodzenie z jednego na drugi.
W razie zbli¿ania siê burzy i przy wietrze o szybkoœci wiêkszej ni¿ 10 m/sek. pracê na rusztowaniu wisz¹cym nale¿y przerwaæ, a pomost opuœciæ do najni¿szego po³o¿enia i zabezpieczyæ
przed ruchami wahad³owymi.

H. Bezpieczeñstwo prac wykonywanych na dachach
Przy wchodzeniu na dachy budynków wysokich, nale¿y korzystaæ z komunikacji pionowej bu- 1453
dynku, zwracaj¹c uwagê (zw³aszcza w starych lub nieu¿ywanych budynkach) na stan techniczny windy, schodów, porêczy, w³azów dachowych itp.
Przed przyst¹pieniem do prac nale¿y dokonaæ szczegó³owych oglêdzin dachu i stwierdziæ
czy istniej¹ce konstrukcje jak: kominy, balustrady, gzymsy, ³awy kominiarskie, itp. maj¹ odpowiedni¹ wytrzyma³oœæ pozwalaj¹c¹ na mocowanie do nich lin, zabezpieczeñ, os³on, podestów itp.
WA¯NE!

Informacji o technicznym stanie konstrukcji dachu (w razie w¹tpliwoœci) nale¿y zasiêgn¹æ
(najlepiej na piœmie) od administratora lub w³aœciciela budynku.
Przy wykonywaniu prac na dachach o przykryciu mog¹cym ulec za³amaniu, jak szk³o, p³yty faliste, papa na zmursza³ych deskach itp., miejsca pracy i przejœcia nale¿y przykryæ odpowiednimi podestami (deskami) zabezpieczaj¹cymi.
Pracownicy bezwzglêdnie powinni byæ zabezpieczeni przed upadkiem z dachu za pomoc¹ szelek bezpieczeñstwa i lin asekuracyjnych, których d³ugoœæ powinna byæ tak dobrana,
aby pracownicy nie mogli przekroczyæ krawêdzi dachu.

WA¯NE!
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WYMAGANIA BHP PRZY WYBRANYCH PRACACH

Zwykle „szefem” w zespole zajmuj¹cym siê transportem jest operator albo osoba nadzoruj¹ca dany transport.

WA¯NE!

Praca zespo³owa jest np. konieczna, gdy operator pracuje przy pomocy podnoœnika o wysokoœci podnoszenia siêgaj¹cej kilkunastu metrów i nie widzi dok³adnie miejsca, gdzie chce posadowiæ np. podnoszon¹ paletê. Rozwi¹zuje ten problem wózek do uk³adania na du¿ych wysokoœciach, w którym kabina operatora wêdruje w górê wraz z podnoszonym ³adunkiem, ale nie
zawsze jest on dostêpny.
Nie nale¿y u¿ywaæ widlaka np. do przetaczania wagonów, do otwierania i zamykania przesuwnych drzwi w wagonach kolejowych – chyba ¿e wózek zosta³ wyposa¿ony w specjalne
urz¹dzenie do tego celu, a operator zosta³ przeszkolony w jego u¿ywaniu.
Przed roz³adunkiem lub za³adunkiem samochodu ciê¿arowego nale¿y upewniæ siê, czy kierowca tego pojazdu zaci¹gn¹³ hamulec postojowy, a pod tylne ko³a pod³o¿y³ kliny. Nale¿y zawsze
utrzymywaæ bezpieczn¹ odleg³oœæ od krawêdzi ramp, doków, platform itp.

a. Znaki manipulacyjne i zasady sk³adowania towarów
18

1492 Operator wózka jezdniowego powinien znaæ znaczenie znaków, tzw. manipulacyjnych, umieszczanych na opakowaniach ³adunków, jak np.:

„Chroniæ przed wilgoci¹”,

„Góra ³adunku” lub „Góra, nie przewracaæ!”,

„Uwaga: ³adunek ³atwo t³uk¹cy siê!”,

„Chroniæ przed upadkiem”,

„Sk³adowaæ najwy¿ej w dwóch warstwach” (cyfra na znaku oznacza liczbê
warstw),
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