
Aktualizacja
do serii Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku – Dokumentacja

W wymienionych tematach wprowadza się następujące zmiany:

Zmiana publikatora powoływanego w tekście komentarza rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia

26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j.: Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650

z późn. zm.).

Zgodnie z art. 226 Kodeksu pracy:

Pracodawca:

1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilak-

tyczne zmniejszające ryzyko,

2) informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed

zagrożeniami.

Pomiary czynników szkodliwych i uciąŜliwych

Pracodawca, nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, jest obowiązany do wykonania badań

i pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia w środowisku pracy.

Pracodawca wskazuje czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy, dla których wykonuje się badania i pomiary,

po przeprowadzeniu rozpoznania źródeł ich emisji oraz warunków wykonywania pracy, które mają wpływ na poziom

stężeń lub natężeń tych czynników lub na poziom narażenia na oddziaływanie tych czynników, ze szczególnym uwzględ-

nieniem:

– rodzaju tych czynników oraz ich właściwości;

– procesów technologicznych i ich parametrów;

– wyposażenia technicznego, w tym maszyn, urządzeń, instalacji i narzędzi, które mogą być źródłem emisji czynników

szkodliwych dla zdrowia, z uwzględnieniem wyników pomiarów tej emisji dostarczanych przez producentów;

– środków ochrony zbiorowej i danych dotyczących ich użytkowania;

– organizacji pracy i sposobu wykonywania pracy;

– rzeczywistego czasu narażenia na oddziaływanie czynników szkodliwych dla zdrowia, z uwzględnieniem obowiązu-

jącego u pracodawcy systemu i rozkładu czasu pracy.

Czynniki chemiczne i pyły

W razie występowania szkodliwego dla zdrowia czynnika chemicznego lub pyłu, z wyjątkiem czynnika o działaniu

rakotwórczym lub mutagennym, badania i pomiary wykonuje się:

– co najmniej raz na dwa lata – jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie czynnika szkodliwego

dla zdrowia powyżej 0,1 do 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS),

– co najmniej raz w roku – jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie czynnika szkodliwego dla

zdrowia powyżej 0,5 wartości NDS.

UWAGA: Jeżeli wyniki dwóch ostatnich badań i pomiarów szkodliwych dla zdrowia czynników chemicznych lub

pyłów, o których mowa powyżej, wykonanych w odstępie co najmniej dwóch lat nie przekroczyły

0,1 wartości NDS, pracodawca może odstąpić od wykonywania badań i pomiarów.

Czynniki rakotwórcze lub mutagenne

W przypadku występowania czynnika o działaniu rakotwórczym lub mutagennym badania i pomiary wykonuje się:

– co najmniej raz na sześć miesięcy – jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie czynnika

o działaniu rakotwórczym lub mutagennym powyżej 0,1 do 0,5 wartości NDS;
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– co najmniej raz na trzy miesiące – jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie czynnika

o działaniu rakotwórczym lub mutagennym powyżej 0,5 wartości NDS.

W razie narażenia na pył zawierający azbest badania i pomiary wykonuje się co najmniej raz na trzy miesiące. Jeżeli

wyniki dwóch ostatnich badań i pomiarów nie przekroczyły 0,5 wartości NDS, częstotliwość ta może być zmniejszona –

wówczas badania i pomiary wykonuje się co najmniej raz na sześć miesięcy.

UWAGA: Jeżeli wyniki dwóch ostatnich badań i pomiarów czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

wykonanych w odstępie co najmniej sześciu miesięcy nie przekroczyły 0,1 wartości NDS, pracodawca

może odstąpić od wykonywania badań i pomiarów.

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest jako:

– szkolenie wstępne, obejmujące:

– instruktaż ogólny (szkolenie wstępne ogólne),

– instruktaż stanowiskowy (szkolenie wstępne na stanowisku pracy),

– szkolenie okresowe.

Urządzenia elektryczne (jeśli dotyczy)

Tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

• niedopuszczalne jest składowanie materiałów bezpośrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub

w odległości mniejszej (licząc w poziomie od skrajnych przewodów) niż:

– 2 m – od linii niskiego napięcia;

– 5 m – od linii wysokiego napięcia do 15 kV;

– 10 m – od linii wysokiego napięcia do 30 kV;

– 15 m – od linii wysokiego napięcia powyżej 30 kV;

• zabronione jest sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych

bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych

przewodów, mniejszej niż:

– 3 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV;

– 5 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV;

– 10 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV;

– 15 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV;

– 30 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.

W Kartach pomiaru ryzyka zawodowego. Część I – Wymagania ogólne

Szkolenia z zakresu bhp

jest: Szkolenie podstawowe

powinno być: Pierwsze szkolenie okresowe do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy

Stanowisko pracy

Pomiary czynników szkodliwych

jest: Zgodnie z zakresem ustalonym przez Inspekcję Sanitarną

powinno być: Zgodnie z zakresem ustalonym przez pracodawcę

UZUPEŁNIJ W SWOJEJ DOKUMENTACJI:

Karta pomiaru ryzyka zawodowego. Część I – Wymagania ogólne:

Szkolenia z zakresu bhp

Pierwsze szkolenie okresowe Do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy

Stanowisko pracy

Pomiary czynników
szkodliwych

Zgodnie z zakresem ustalonym przez pracodawcę
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