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przy produkcji wyrobów z drewna
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w przepisach. Listy te zosta³y uzupe³nione o krótki opis wymagañ zawartych w przepisach
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This article discusses the possibility of preparing control lists to help employers in the wood industry
check the compatibility of their actions in the field of occupational safety and health (OSH) with
legal requirements. Those lists come with short descriptions of the requirements in OSH regulations relevant to this industry and a list of those regulations. The control lists have been prepared
in accordance with the accepted classification of OSH regulations on both direct and indirect
prevention methods.
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Prawid³owy stan bhp jest istotnym elemen!'*#'$*+
przedsiêbiorstwa. Zapobieganie wypadkom
przy pracy powoduje zmniejszenie strat spowodowanych przestojami, zastêpstwami,
czy te¿ ewentualnym odszkodowaniem dla
poszkodowanych. S³u¿y temu przede wszystkim
analiza aktualnego stanu bhp i porównanie
+#$#''+'- dzeniu prawid³owej polityki prewencji w przed%! !!# % * *$( &
do zadañ której nale¿y m.in. przeprowadzanie
corocznych analiz stanu bhp.Analizy te powinny
)'--%!$
pracy do wymagañ zawartych w przepisach.
S³u¿ba bhp jest organem opiniodawczo-doradczym pracodawcy, z tym zastrze¿eniem,
( !  #   $!
wtedy, gdy zatrudnia ponad 100 pracowników.
:!'!  !$#  ;;
do 100 pracowników realizacjê tych zadañ mo¿e
)  < + 
#= $&  $ $ 
kompetentnych – jednostkom zewnêtrznym.
>!$#;?ków (w przypadku, gdy jest zakwalifikowany
+$*"&$!
$!(#(!!+
w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu spo³ecznym z tytu³u wypadków przy pracy i chorób
zawodowych do 20 pracowników) mo¿e sam
)  *$( &  $
odpowiedniego szkolenia. Wed³ug danych GUS
@?;@-'%!!#DE&DJ
wszystkich polskich firm [1], ergo w ok. 1 mln 700
!-$%#
bez pomocy ze strony wyspecjalizowanej s³u¿-:!#!%%
do wiedzy z zakresu bhp, jak te¿ du¿a liczba
!  +$$# !% !'!%&
a tak¿e niedostateczne wyszkolenie lub wrêcz
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+&$#&(*$('+#)
*"- :*"  $
bhp, nietrafna identyfikacja zagro¿eñ, brak
,'"&
!'M'")
$$#!!$
potencjalnie wypadkowych.
Ze sprawozdania PIP za 2012 r. wynika,
¿e w wyniku kontroli przeprowadzonych
w mikroprzedsiêbiorstwach (skontrolowano
 NQ&D !-= !& ( 
%!$#- 
#$!'<R;?!-=!*
#%#$+!wania pracowników do pracy (badania lekar&&* VX=+
stanowisk i procesów pracy. Tak du¿a liczba
*"*!'
 '" '+,   
przez pracodawców.
Istotne jest nie tylko dotarcie do tych pra#!##'+,&
ale te¿ pomoc w ³atwym i szybkim wyszukiwaniu odpowiednich przepisów.
Y$!*"*"(#!!!&'
!-\'(#!
'* '& !$# $ ników, to zagro¿enia w niektórych sektorach
*" # - ^ ! !
nale¿y m.in. produkcja mebli i wyrobów
z drewna, gdzie w 2013 r. odnotowano 3758
wypadków przy pracy.
Istotne jest wiêc opracowanie narzêdzi
'+# & 
wszystkim tych z mikro- i ma³ych przedsiêbiorstw, w realizacji wymagañ prawa z zakresu
& % !' %# '+ #)
%*(#->'  !' # ! !& !  !!
 $*!# ' %&
#,- (!
!'(&!!#!*
modu³owo, co pozwoli na korzystanie z nich
M("!M*"
%"-\$*!)#'+
w zakresie bhp. Istotne jest przyjêcie takiej klasyfikacji, ¿eby korzystanie z tych list nie sprawia³o
!$"-x!!!(&(
!!$(&#(!#(
spraw z zakresu techniki, organizacji, jak te¿
#-

        
W literaturze prawniczej istnieje wiele propozycji klasyfikacji przepisów bhp. Mimo ró¿nic
 !& ! # % 
wszystkim na klasyfikacji nie tyle wymagañ,
 # - x! ! +#
*$&+(#

$#(#!'codawcy.
Opis stosowanych dotychczas kryteriów
klasyfikacji przepisów bhp przedstawi³a
$# -|-  }@~- >!'!$'*"$"
wp³yw uczestników procesu pracy na poziom
,! }R~- >"& #(#
!'%#&#
!'+#&""!*+$
#Innym z kryteriów klasyfikacji by³ podzia³
##(#%#&!&*|- &
w zasadzie nie ró¿ni siê od omówionego
"- *") '! '$# % '
bhp, jednak z jednej strony nie wyczerpywa³
! #&  $+ '+* %
)Kryterium przedmiotowe, a nie podmio! #*   #
 -Y$!&#
  !  !" '#!  +
}~-^!&!'+#
*&-"
$& $# ! 
 "   < '
! ' (* ( )
do nich koszty szkoleñ, przeprowadzania
,!-=-:!'!#+(#!&!'(
#)*''
czy zapewnieniem nadzoru nad ich wykonywaniem. Jednak ta klasyfikacja nie jest aktualna w obecnym stanie prawnym, gdy¿ wiele
#+
#+#(!-
^*$&!*#
powo³ywanej komisji bhp, która jest forum
dyskusyjnym i konsultacyjnym w sprawach
bhp, pokrywa pracodawca.
X##!##
bhp jest ich wyliczanie ze wzglêdu na wagê,
# %   #$ }E~- Chodzi
tu o np. przestrzeganie wymagañ prawa od#%',&'
 $#, !&  laktycznej opieki zdrowotnej pracowników,
,& # !   "  $ 
(#V'# %  stawi³a T. Liszcz, która dzieli je na przepisy
+$$##&#
#''
'& #  '!   & "  
pracownika do bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy, s³u¿bê bhp, udzia³ za³ogi
 #$   $  

##$
z wykonywaniem pracy na innej podstawie ni¿
stosunek pracy [6].
(|-  ! '("
stosowania ró¿nych kryteriów i metod klasy#
 }@~- \( ! ) *  #
pracodawcy wobec pañstwa (PIP, PIS) i wobec
&!$")&
! '+# ) !  $
$!#-x!!(
*#!#%
*"!$&!
#(%+#"&puszczeniem pracownika do pracy (badania
& =  #& !
'$)nika w trakcie trwania stosunku pracy (odzie¿
& "  $&
posi³ki profilaktyczne itp.).
:()$+%&(+%$  '%   !# $!wodawcy od nak³adania na pracodawcê
#'>X>>XY
 $ *"& * !
traci uzasadnienie. T. Wyka wyró¿nia równie¿
#  " <#
%"=&"
<# %  =&  '
stosuje w tym przypadku kryterium wp³ywu
ich realizacji na bezpieczeñstwo i ochronê
}@~-V# "&  *" M *
 & *# !  czeñstwo pracowników, a ich niewykonanie
$(!'()
!!#-^#
%#!#
+$<-'!"=!&
! '# $ !
<!#=-('%'
dotyczy przede wszystkim sposobu egzekwowania przez pracowników realizacji tych
#    < +$
='+#) $ +& !'! #
  '+# ) 
#'V#  !  "  !*  #
edukacyjne, biurokratyczne, organizacyjne.
Po przeanalizowaniu dotychczas przyjêtych
$#ca wydaje siê ta przedstawiona przez T. Wykê,
#   "# #
$""-
x ( !)& ( !
!!'()&
( %#   ' $ '*+ dawcy niezbyt przejrzyste. Dlatego, w celu
# ! !& !#
 !+ *$& *##  +$
!##
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'$#  !' #
$!& #  #'
rejestrów, sprawozdañ, wykazów itp. Bardziej
czytelne wydaje siê jednak – zdaniem autorM*#!
 "-|) ! %
+ #+ !%  "+ #$ , % *'
o charakterze biurokratycznym (np. ocena ry+,%#'
jej dokumentacji).

        
przemys³u przetwórstwa drewna
> +$$# #    " '(
)  # %  '!+
""ników.
Do pierwszej grupy przepisów w zakresie
")(
M##'+'!#'!$',-:("
$+%) '+  # '+ !# !$ *
zak³adu, dróg dojazdowych, pomieszczeñ
&"!&+&',
higieniczno-sanitarnych
M # #  +niem i wyposa¿eniem stanowisk pracy, w tym
 !'  $!#
'+ !# + !
pracy, obs³ugi i stosowania maszyn, narzêdzi
$#,!&''
'+, !# '  
bezpieczeñstwa i higieny pracy przy obs³udze
obrabiarek do drewna, jak te¿ wymagania
!#*'+
M # #  ' &
w tym stosowaniem materia³ów i procesów
technologicznych oraz ró¿nych substancji
i czynników niebezpiecznych oraz przepisy
!# # #  !sowaniem czynników chemicznych i ich mie <" $# & &
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farby, rozcieñczalniki i lakiery), czynników rakotwórczych (py³y drewna twardego, niektóre
sk³adniki farb, lakierów klejów czy rozpuszczal=&+&!%#
wystêpowa³y przede wszystkim w przypadku
przechowywania drewna i jego cieplnej ob$#!!&
ochrony przed ha³asem oraz transportem
%'<("+!wisk pracy potrzeba takiego transportu mo¿e
!%)    
jak i produkcji mebli).
+$!#
" ( $+%) (
#
– przeprowadzenia badañ profilaktycznych
oraz organizacji i funkcjonowania systemu
pierwszej pomocy
– przeprowadzenia szkoleñ bhp i wydawania odpowiednich instrukcji
M!"$alnej oraz odzie¿y i obuwia roboczego,
– wydawania profilaktycznych posi³ków
i napojów.
V%# +$% %# !#  +$$# #   &
   "-
X%'()
+#-  %"  '+# !( !)
przedmiotu sporu zbiorowego. Nadzór nad
*##(,!
!&"!'>X>&$troli i egzekwuje dzia³ania. T. Wyka [2] zalicza
  "  +$$#
#    $&
biurokratyczne i organizacyjne.
V#$+#!''"
oraz zasad bezpieczeñstwa i higieny pracy
w zakresie niezbêdnym do realizacji wymagañ przepisów bhp. Wiedza ta nie ogranicza
siê do odbycia przez pracodawcê szkolenia
 $ - " # $($+%)!#
 ' +(,  "$
pracy. Do najwa¿niejszych z nich nale¿y ocena

ryzyka zawodowego. Pracodawca powinien
!)+(!%$#+
*& $+%# ! 
!%$#
sposoby ich wykonywania.
W celu uzyskania informacji o poziomie
+(,!%$#
&'$)'
stê¿enia i/lub natê¿enia czynników, szczególnie w przypadku stosowania w produkcji
czynników chemicznych i ich mieszanin (farby,
lakiery, kleje u¿ywane przede wszystkim przy
produkcji mebli) oraz poziomu ha³asu.
Uzyskanie przez pracodawcê wiedzy na te'! !$ " &  !' 
wszystkim wyników oceny ryzyka zawodowego i identyfikacji zagro¿eñ jest warunkiem
%'   # ' #  -
:(#!'#
informowania pracowników o:
M$'#'##
zagro¿eniami
– zagro¿eniach dla zdrowia i ¿ycia wystêpu#*
pracach
– podejmowanych dzia³aniach ochronnych
i zapobiegawczych podjêtych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagro¿eñ.
V# $! # %
##'
przez pracodawcê spisów, rejestrów, wykazów
!-:(#
– prowadzenie spisu stosowanej w produkcji substancji niebezpiecznej, mieszaniny
&$!!#+($'!#+(
– rejestrowanie wszystkich rodzajów prac
w kontakcie z substancjami chemicznymi,
ich mieszaninami, czynników lub procesów
technologicznych o dzia³aniu rakotwórczym
lub mutagennym
– rejestrowanie pracowników zatrudnionych przy pracach w kontakcie z substancjami
chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami
lub procesami technologicznymi o dzia³aniu
rakotwórczym lub mutagennym
M!(#ników na dzia³anie szkodliwych czynników
biologicznych
– rejestrowanie pracowników zatrudnio(#³anie szkodliwych czynników biologicznych
M # $ &  $!!")!$nienia dwóch pracowników w celu asekuracji
– dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego rejestrowanie badañ i pomiarów
czynników szkodliwych dla zdrowia
– prowadzenie rejestru wypadków przy
pracy
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– prowadzenie rejestru stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeñ o takie choroby.
V# + # %
do wyra¿onych #3 #%%% 4# % w przepisach
"#!#&  !( #  *'
odpowiednich s³u¿b i zespo³ów do dzia³añ
w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy.
^!(##
wymienione w art. 207 § 2 Kodeksu pracy1.
^$++$!#
– wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania dzia³añ
w zakresie zwalczania po¿arów i ewakuacji
pracowników
– wyznaczenia koordynatora w razie
wykonywania w tym samym miejscu prac
przez pracowników zatrudnionych u ró¿nych
pracodawców
– organizacji s³u¿by bhp
– powo³ania komisji bezpieczeñstwa i higieny pracy
– organizacji konsultacji w sprawach bezpieczeñstwa i higieny pracy w zak³adach pracy,
!*#'<!$#@E?=
– powo³ywania zespo³ów powypadkowych.
Na podstawie przedstawionej klasyfikacji
przepisów w CIOP-PIB opracowano modu³owe
listy kontrolne. W prawie polskim wymagania
# %  ! $ '
!#@?!
+$!#,->!!*D'$*
#cji, do ka¿dego z nich zaproponowano pytania
1
|#$++!%#
$+%!!-|$'!)
pracodawcê, czy zapewnia przestrzeganie w zak³adzie
pracy przepisów bhp.

kontrolne. Z uwagi na bardzo szczegó³owe
  $  "&
# %  '!+ "
pracy, modu³y podzielone zosta³y dodatkowo
+$M!#%+$!,!>! ! # 
!'!&%#!#  $!- ^! ! !
uzupe³nione zosta³y materia³ami informacyj'&#'%#
!#'+,&!()
w zakresie danego modu³u. Pozwoli to w razie
#!"$$*!wie materia³ów informacyjnych lub siêgniêcie
"  +$$# "
w pytaniu wymagania aktów prawnych. Opracowane w ten sposób pytania kontrolne i ma!*'$#%!
internetowych www.ciop.pl w zak³adce Bhp
 \%!  '"
meblarskim.

Podsumowanie
Opracowane pytania kontrolne dla pra!#''!
+"  '  *,  
bhp. Poniewa¿ prawo to czêsto zmienia siê,
przede wszystkim z uwagi na szybki postêp
!&!(*")'!#
Unii Europejskiej, pytania zosta³y pogrupowane w ten sposób, aby zmiana przepisów
*"'*"
!, !- x" +*we omówienie przepisów, jakie pracodawca
'$ !)  $ 
*"!!
*!(,!#
samego systemu prawa bhp w Polsce.

Przede wszystkim prawo to jest bardzo rozbudowane a w niektórych przypadkach wrêcz
kazuistyczne. Niektóre wymagania, szczegól!#'!+"
# ! *  (
!- %&(##
&!(!#!
w innym ujêciu oraz innym brzmieniu, co po$ !$" !!-|$"
!!!'+,'#
prawnicy, gdy¿ niejednokrotnie potrzebna
jest do tego szeroka wiedza techniczna,
ale przede wszystkim pracodawcy, którzy te
 '$# !)-|$ '
'+)   #+
ma³y warsztat stolarski szczególnej wiedzy
technicznej niezbêdnej do zrozumienia, a tym
bardziej prawid³owej interpretacji przepisów.
Wydaje siê zatem wskazane podjêcie
prac nad ujednoliceniem i uproszczeniem
 # '+  kresie bezpieczeñstwa i higieny pracy tak, aby
do ich stosowania nie by³a potrzebna specjalistyczna wiedza. Dotyczy to nie tylko legislacji
&!(*"'!
w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy
$&!#$
harmonizacji prawa krajowego z prawem unij''(!!*+!")BIBLIOGRAFIA
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1.1.2. Wyposa¿enie stanowisk pracy*
#$ % &' "
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35. !&(!!$!'!}N~
36. %!<!%=$(!'}E~
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 #("!*#$\!X!$!$R@??R-#(!$$+<^--:;@?&-;;R=
}~#%(+$

)   *      + , &'  twórstwie drewna i produkcji mebli musi znaæ i stosowaæ
M$!@N;D-<!--^--;DDQ-:@;&
-D'-=};~
M#\!>>!Y@N";DD-
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy (t. j. Dz.U. z 2003 r.
:;ND&-;NE?'-=}@~
M$!;DD->$<!--^--@?;?-:@R&
poz. 1623 ze zm.) [3]
M#\!X!$!$;@!@??@-
$!&')$$!$
<^--:E&-ND?'-=}~
M # \!    R?  @??@ -
'''+,!#,!+
$(!'^--:;D;&
-;EDN=}E~
M#\!;!@???-
bezpieczeñstwa i higieny pracy przy obs³udze obrabiarek dokrewna (Dz.U.
:RN&-?D=}N~
M # \!    R? +$ @?? -  
,!+#!%''$
czynników chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz. 86) [7]
M#\! R@?;@-$!
chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o dzia³aniu
!'$'$!+'"$<^---QD?=}Q~
M#\! @@!@??E-
  +    "$  
ochrony zdrowia pracowników zawodowo nara¿onych na te czynniki (Dz.U.
:Q;&-;N=}D~
M#\!>>!Y*;'@???-
w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy przy rêcznych pracach transportowych
(Dz.U. Nr 56, poz. 462 ze zm.) [10]
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M # \!   >   E  @??E -
,!+#('
na ha³as lub drgania mechaniczne (Dz.U. Nr 157, poz. 1318) [11]
M # \!   V Y*   R? '
;DDN -    ,  & $
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeñ lekarskich
<^--:ND&-
332, ze zm.) [12]
M#\!>@@??-wie szkolenia w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz.
1860 ze zm.) [13]
M#\!@Q';DDN-!*<^--:N?&-@D=};~
M # \! >  >! Y*   @D !
2002 r. w sprawie najwy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ i natê¿eñ czynników
"$<^--:@;&-;QRR'-=};E~
M#\! @$!+@?;;-,
 '      "$  <^--
Nr 33, poz. 166) [16]
M#\! VY*;@;DDN-
w sprawie wykazu jednostek upowa¿nionych do przeprowadzania badañ ma!*!+$$!!"
dla zdrowia oraz zakresu tych badañ (Dz.U. Nr 101, poz. 473) [17]
M#\!@";DD-*$(
,!+<^--:;?D&-?&'-=};Q~
M#\!;@??D-$!
"<^--:;?E&-Q?=};D~
M#\!Q@?;?-'''+,&!#,!+&#
 '("# !#  '$  !' $ <^--
:;RQ&-DR;=}@?~-

