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Wprowadzenie

Ostatnich kilka lat przyniosło wiele zmian w przepisach z zakresu bhp. Dotyczyły one przede
wszystkim zasad prowadzenia szkoleń bhp i dokumentacji powypadkowej. Nowe uregulowania po-
jawiły się także w dawno już niezmienianych dziedzinach, takich jak użytkowanie wózków jez-
dniowych z napędem silnikowym czy obsługa żurawi wieżowych i szybkomontujących. Ponadto
w zakresie wymagań dla środków ochrony indywidualnej odwołano się do przepisów unijnych, za-
wartych w nowym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca
2016 r. W kolejnym już wydaniu zbioru przepisów „BHP 2020” uwzględniliśmy te i inne nie-
wymienione wyżej zmiany w prawie. Wszystko po to, aby oddać w Państwa ręce jak najbardziej
funkcjonalne, podręczne narzędzie pracy.

W „BHP 2020” znajdą Państwo aktualne przepisy:
– Kodeksu pracy,
– ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy,
– rozporządzeń w sprawie ogólnych przepisów bhp oraz służby bhp.
Ponadto znalazły się tu rozporządzenia dotyczące:
– prowadzenia badań lekarskich i szkoleń bhp (także możliwości zwolnień z tych obowiązków),
– postępowania powypadkowego i związanej z nim dokumentacji,
– wymagań dla środków ochrony indywidualnej,
– minimalnych wymagań bhp w zakresie użytkowania maszyn,
– czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
– prac wzbronionych kobietom i młodocianym,
– prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej,
– aktualnych zasad zapewniania profilaktycznych posiłków i napojów,
– bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe,
– bhp przy czyszczeniu i malowaniu powierzchni,
– bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych,
– bhp przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących,
– bhp podczas wykonywania robót budowlanych,
– ochrony przeciwpożarowej.
Wszystkie przepisy pogrupowano w XVI działów tematycznych, ułatwiając odnalezienie szu-

kanego aktu.
Jeśli więc szukają Państwo kompletnego zbioru najważniejszych przepisów z zakresu bhp, nie-

zbędnych w pracy każdego specjalisty ds. bhp, to powyższa publikacja jest właśnie dla Was.

Michał Abramowski
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