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Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych  

z wykonywaną pracą 

 

 

I. KONSTYTUCJA   RZECZPOSPOLITEJ  POLSKIEJ 
 

Art. 24 

Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. 

Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy. 

 

Art. 65 

Każdemu zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru 

miejsca pracy. Wyjątki określa ustawa. Obowiązek pracy może być nałożony tylko 

przez ustawę. Stałe zatrudnienie dzieci do lat 16 jest zakazane. Formy i charakter 

dopuszczalnego zatrudniania określa ustawa. Minimalną wysokość wynagrodzenia 

za pracę lub sposób ustalania tej wysokości określa ustawa. Władze publiczne 

prowadzą politykę zmierzającą do pełnego, produktywnego zatrudnienia poprzez 

realizowanie programów zwalczania bezrobocia, w tym organizowanie 

i wspieranie poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz robót publicznych i prac 

interwencyjnych. 

 

Art. 66 

Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.  

Sposób realizacji  tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa. 

Pracownik ma prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy  

i corocznych płatnych urlopów; maksymalne normy czasu pracy określa ustawa. 

 

Art. 67 

Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy 

ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. 

Zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa. Obywatel pozostający 

bez pracy nie z własnej woli i nie mający innych środków utrzymania ma prawo 

do zabezpieczenia społecznego, którego zakres i formy określa ustawa. 

 

Art. 68 

Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji 

materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania 

świadczeń określa ustawa. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia 

szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom 

niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku. Władze publiczne są 

obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobieganiu negatywnym dla 

zdrowia skutkom degradacji środowiska. Władze publiczne popierają rozwój 

kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. 
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Art. 69 

Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, 

pomocy w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji 

społecznej. 
 

 

II. Nadzór nad warunkami pracy 
 

Nadzór nad warunkami pracy pełni wiele organów państwowych.  

Należy do nich: 

 Państwowa Inspekcja Pracy, 

 Państwowa Inspekcja Sanitarna, 

 Urząd Dozoru Technicznego, 

 inne. 

Państwowa Inspekcja Pracy. 

Jest organem powołanym do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy  

w szczególności przepisów bhp. PIP nadzorem i kontrolą obejmuje wszystkie 

zakłady pracy. 

Państwowa Inspekcja Sanitarna  

Jest organem powołanym do nadzoru nad warunkami :ochrony zdrowia 

ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, 

a w szczególności w celu zapobiegania powstawania chorób zawodowych .  

Społeczna Inspekcja Pracy 

Społeczny nadzór nad warunkami pracy sprawuje Społeczna Inspekcja Pracy 

reprezentująca interesy wszystkich pracowników i jest kierowana przez 

zakładową organizację związkową. Społeczny Inspektor Pracy ma prawo do: 

 przeprowadzać kontrolę stanu budynków, pomieszczeń, maszyn, 

urządzeń pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 przeprowadzać kontrolę przestrzegania przepisów prawa pracy 

(regulamin pracy, urlopy, czas pracy, ochrona pracy kobiet, 

młodocianych), 

 brać udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków 

przy pracy, 

 wydać pracodawcy zalecenia dotyczące usuwania stwierdzonych 

nieprawidłowości. 

Społeczni Inspektorzy Pracy współdziałają z Państwową Inspekcją Pracy, 

która udziela im pomocy i przeprowadza kontrolę wykonania wydanych przez 

nią zaleceń. 
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III. Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów 

związanych z wykonywaną pracą. 
 

Prawa i obowiązki pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

zawarte w Kodeksie pracy. 

 

Art. 100  

§1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie  

i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracę, 

jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. 

 

§2.Pracownik jest obowiązany w szczególności: 

1. przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, 

2. przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku, 

3. przestrzegać przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów 

przeciwpożarowych, 

4. dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować  

w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na 

szkodę, 

5. przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach, 

6. przestrzegać w zakładzie zasad współżycia społecznego. 
 

Art. 210 

§1.W razie, gdy warunki pracy nie odpowiada przepisom bhp  

i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy 

wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym 

osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, 

zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. 

§2. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia,  

o którym mowa w § 1, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, 

zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. 

§2
1 

pracownik nie może ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla niego 

konsekwencji z powodu powstrzymania się od pracy lub oddalenia się z miejsca 

zagrożenia w przypadkach, o których mowa w § 1i 2. 

§3. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się  

z miejsca zagrożenia w przypadkach, o których mowa w §1 i 2, pracownik 

zachowuje prawo do wynagrodzenia. 

§4. Pracownik ma prawo, po uprzednim zawiadomieniu przełożonego, 

powstrzymać się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności 

psychofizycznej w przypadku, gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia 

bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób. 

§5. Przepisy §1, 2 i 4 nie dotyczą pracownika, którego obowiązkiem 

pracowniczym jest ratowanie życia ludzkiego lub mienia. 
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Art. 211 

Przestrzeganie przepisów i zasad bhp jest podstawowym obowiązkiem 

pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany: 

 

1. znać przepisy i zasady bhp, brać udział w szkoleniu  

i instruktażu z tego zakresu oraz poddać się wymaganym egzaminom 

sprawdzającym, 

2. wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz 

stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek 

przełożonych, 

3. dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz  

o porządek i ład w miejscu pracy, 

4. stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków 

ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich 

przeznaczeniem, 

5. poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zleconym 

badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich, 

6. niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy 

wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec 

współpracowników, a także inne osoby niebezpieczeństwie, 

7. współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

Prawa i obowiązki osób kierujących zespołami pracowników w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte w Kodeksie pracy.  

 

Art. 212 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

1. organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, 

2. dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie 

zgodnie z przeznaczeniem, 

3. organizować, przygotowywać i prowadzić pracę, uwzględniając 

zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami 

zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska 

pracy, 

4. dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy  

i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony 

zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem, 

5. egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bhp, 

6. zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad 

pracownikami. 
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Prawa i obowiązki pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

zawarte w Kodeksie pracy.  

 

Art. 94 

Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 

 

1. Zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich 

obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach 

oraz ich podstawowymi uprawnieniami, 

2. Organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu 

pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich 

uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy, 

3. Zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić 

systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 

4. Terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie, 

5. Ułatwić pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 

6. Stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły 

zawodowej lub szkoły wyższej warunki sprzyjające przystosowaniu się do 

należytego wykonywania pracy, 

7. Zaspakajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników, 

8. Stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz 

wyników ich pracy, 

9. Prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz 

akta osobowe pracowników, 

10.Wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. 
 

Art. 207 

§1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny 

pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie 

wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy 

specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 237
11 

§2.   

§2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie  pracowników poprzez 

zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim 

wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. 

W szczególności pracodawca jest obowiązany: 

1. Organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki 

pracy, 

2. Zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień  

w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie poleceń, 

3. reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz dostosować środki podejmowane w celu doskonalenia 
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istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc 

pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy, 

4. zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy  

i chorobom zawodowym uwzględniając zagadnienia techniczne, organizację 

pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska 

pracy, 

5. uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub 

karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach 

podejmowanych działań profilaktycznych, 

6. Zapewniać wykonanie nakazów, decyzji i zarządzeń wydawanych 

przez organy nadzoru nad warunkami pracy, 

7. Zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy. 

 

§2
1 

Koszty działań podejmowanych przez pracodawcę w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w żaden sposób nie mogą obciążać 

pracowników. 

§3.Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, 

w zakresie niezbędnych do wykonywania ciążących na nich obowiązków, 

przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

 

Art. 207
1  

§1 Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o: 

 

1) zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, 

na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, 

w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji 

zagrażających zdrowiu i życiu pracowników,  

2) działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu 

wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt 1, 

3) pracownikach wyznaczonych do: 

a) udzielania pierwszej pomocy, 

b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji 

pracowników.  

 

§2 Informacja o pracownikach, o których mowa w §1 pkt 3, obejmuje; 

1) imię i nazwisko, 

2) miejsce wykonywania pracy, 

3) numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej. 

 

Art. 208 

§1.W razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy 

zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek: 

1. współpracować ze sobą, 
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2. wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem  

i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym 

miejscu, 

3. ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania  

w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników, 

4. informować siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli  

o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym 

występującym podczas wykonywanych przez nich prac. 

§2.Wyznaczenie koordynatora, o którym mowa w § 1, nie zwalnia 

poszczególnych pracodawców z obowiązków zapewnienia bezpieczeństwa 

i higieny pracy zatrudnionym przez nic pracownikom. 

§3.Pracodawca, na którego terenie wykonują prace pracownicy zatrudnieni 

przez różnych pracodawców, jest obowiązany dostarczyć tym pracodawcom, 

w celu przekazania pracownikom, informacje, o których mowa w art. 207
1
. 

 

Art. 209
1 
 

§1. Pracodawca jest obowiązany; 

1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych 

wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników, 

2) wyznaczyć pracowników do: 

a) udzielania pierwszej pomocy, 

b)wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji 

pracowników, 

c) zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi 

w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych 

wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej. 

 

IV. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bhp przez 

pracowników i pracodawców. 
 

1. Odpowiedzialność wykroczeniowa (karno-administracyjna): 

Ponoszą jedynie pracownicy na stanowiskach kierowniczych lub 

działających w imieniu zakładu pracy. Państwowy Inspektor Pracy może 

nałożyć mandat lub złożyć wniosek do sądu o ukaranie grzywną o wymiarze 

której orzeka sąd. 

 

2. Odpowiedzialność porządkowa: 

Zgodnie z art.108 Kodeksu Pracy pracodawca może zastosować karę 

upomnienia, nagany oraz karę pieniężną wobec pracownika nie 

przestrzegającego przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Kara pieniężna 

za jedno wykroczenie nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia,  

a łącznie kary pieniężne nie mogą przekraczać dziesiątej części wynagrodzenia 

miesięcznego po dokonaniu potrąceń. 

 



  

 10 

3. Odpowiedzialność karna: 

Zgodnie z art.220 par.1 Kodeksu Karnego jeżeli osoba odpowiedzialna 

za bhp nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika 

na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku 

na zdrowiu, to podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

 

Naruszenie przepisów prawa na szkodę pracownika może również nosić 

znamiona przestępstwa. 

 

Pierwszy przepis - art. 218 kk. stanowi, że kto będąc odpowiedzialnym  

w zakładzie pracy za sprawy związane z zatrudnieniem, złośliwie lub 

uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub z 

przepisów  

o ubezpieczeniu społecznym i przez to naraża pracownika na szkodę, podlega 

grzywnie, karze ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności do lat 2.  

 

Drugi przepis z tej dziedziny zawarty w art. 219 kk. ustanawia sankcję karną  

w postaci grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 

lat 2. Przestępstwem jest naruszenie przepisów prawa o ubezpieczeniach 

społecznych. Sprawcą może być każdy, kto tych naruszeń dokonuje. 

 

Trzeci przepis zawarty w art. 220 kk. ustanawia sankcję karną pozbawienia 

wolności do lat 3. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie podlega karze grzywny, 

karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 1 roku. 

Nie podlega karze sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące 

niebezpieczeństwo.  

 

Czwarty przepis – art. 221 kk. Stanowi, ze kto wbrew obowiązkowi nie 

zawiadamia w terminie właściwego organu o wypadku przy pracy lub chorobie 

zawodowej albo nie sporządza lub nie przedstawia wymaganej dokumentacji, 

podlega grzywnie do 180 stawek dziennych , albo karze ograniczenia wolności.   

 

4. Odpowiedzialność za szkody: 

Pracodawca nie może żądać naprawienia szkody od pracownika, który 

wyrządził mu ją niechcący podczas rzetelnego i sumiennego wykonywania 

obowiązków. Do odpowiedzialności materialnej wolno pociągnąć tylko takiego 

pracownika, który ponosi winę za powstałe straty. 

 

Odpowiedzialność materialna 

Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania 

obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, w 

myśl art. 114 – 122 Kodeksu pracy ponosi odpowiedzialność materialną w 

granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne 

następstwa działania lub zaniechania, z którego wynika szkoda.  
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W art. 124-127 kodeksu pracy jest określona odpowiedzialność pracowników 

za mienie powierzone pracownikowi. Pracownikowi, któremu powierzono 

z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się m. In. pieniądze, narzędzia 

i instrumenty, środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, 

odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu.  Te same 

zasady dotyczą szkody w mieniu powierzonym pracownikowi z obowiązkiem 

zwrotu albo do wyliczenia się 

 

Wysokość odszkodowania pracodawcy od sprawcy szkody zależy 

od rodzaju winy tego ostatniego. Pracownik, który wyrządził szkodę umyślnie 

(np. ukradł samochód), musi pokryć całą stratę. Gdy jednak szkoda powstała 

przez lekkomyślność lub niedbalstwo, zapłaci najwyżej kwotę równą trzem 

swoim pensjom. Od niektórych pracowników (kasjer, konwojent, magazynier) 

wymaga się szczególnej dokładności i ostrożności w pilnowaniu powierzonego 

mienia. Dlatego za szkodę w nim odpowiadają na zaostrzonych zasadach – nie 

tylko za rzeczywistą stratę pracodawcy, lecz także za utracone przez niego 

korzyści.  

 

V. Szkolenia z zakresu BHP 
 

Problematyka szkolenia zakresie BHP jest uregulowana przez art. 237
2 

-237
5 

Kodeksu pracy i dotyczy wszystkich zakładów pracy, niezależnie od formy ich 

własności. Działalność szkoleniowa w dziedzinie BHP może być organizowana 

i prowadzona przez pracodawcę lub na jego zlecenie także przez jednostki 

organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bhp.  Jednym  

z podstawowych obowiązków ciążących na pracodawcy jest przeszkolenie 

pracownika przed dopuszczeniem do pracy w zakresie bezpieczeństwa  

i higieny pracy oraz prowadzenie szkoleń (art.237
3
, par.2 K.P.) Zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy  z dnia 27 lipca 2004 r.  

w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 

180, poz.1860) szkolenia w zakresie bhp są prowadzone jako: 

 

- szkolenie wstępne, 

- szkolenie okresowe. 

 

Szkolenie wstępne obejmuje: 

- instruktaż ogólny, 

- instruktaż stanowiskowy. 

 

Instruktaż ogólny powinien zapoznać pracownika z: 

- podstawowymi przepisami bhp zawartymi w kodeksie pracy, w układach 

zbiorowych pracy oraz regulaminach pracy, 

- przepisami i zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy, 

- zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
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Instruktaż ogólny przechodzą: 

- wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, 

- studenci odbywający praktyki studenckie, 

- uczniowie szkól zawodowych odbywających praktyczną naukę zawodu  

w zakładzie pracy. 

 

Instruktaż ogólny  przeprowadzają pracownicy służby bhp. 

 

Instruktaż stanowiskowy powinien zapoznać pracownika z: 

- zagrożeniem występującym na określonym stanowisku pracy, 

- sposoby ochrony przed zagrożeniami, 

- metodami bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku. 

 

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza bezpośredni przełożony pracownika 

lub osoba przez niego upoważniona. 

 

Szkolenie okresowe powinno być prowadzone w okresie nie dłuższym 

niż 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku. 

Dla pracowników kierujących pracownikami, pracowników inżynieryjno-

technicznych oraz administracyjno – biurowych celem szkolenia jest 

opanowanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie: 

- identyfikacji i oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, 

- metody ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników, 

- kształtowanie warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami 

bhp, 

- postępowanie w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych. 

 

Kolejne szkolenia okresowe są to szkoleniami aktualizującymi 

i ugruntowującymi wiadomości, umiejętności pracowników w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy nabytych w czasie szkolenia wstępnego oraz 

w poprzednich szkoleniach okresowych, zaznajomienie ich z nowymi 

rozwiązaniami techniczno- organizacyjnymi w tym zakresie. Częstotliwość 

i czas trwania szkolenia okresowego określa pracodawca w porozumieniu 

z zakładowymi organizacjami związkowymi, a w przypadku ich braku, 

z przedstawicielami pracowników, wybranych w tym celu przez załogę w trybie 

przyjętym w danym zakładzie. W przypadku pracowników zatrudnionych 

na stanowiskach kierowniczych, pracownicy inżynieryjno-techniczni szkolenie 

okresowe powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub 

samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat, a w przypadku 

pracowników administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat. 
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VI. Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników. 
 

Pracodawca w myśl art. 229 § 4 Kodeksu pracy nie może dopuścić do pracy 

pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak 

przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. 

Pracodawca wystawia skierowanie na badania lekarskie w dwóch 

egzemplarzach. Po jednym dla kierowanego na badania pracownika oraz lekarza 

przeprowadzającego badania profilaktyczne. 

Orzeczenia lekarskie wydawane są w formie pisemnej w dwóch 

egzemplarzach przez lekarza przeprowadzającego badanie profilaktyczne, które 

przekazuje po jednym egzemplarzu pracownikowi i pracodawcy. 

Pracodawca jest obowiązany przechowywać orzeczenie wydane 

na podstawie badań lekarskich.  
  

Badania profilaktyczne: 

 

Przeprowadzane są na podstawie wydanego przez pracodawcę skierowania, 

które powinno zawierać: 

 określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane, 

 w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników 

przenoszonych na inne stanowiska pracy – określenie stanowiska pracy, 

na którym osoba ta ma być zatrudniona; w tym przypadku pracodawca może 

wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy, w kolejności 

odpowiadającej potrzebom zakładu, 

 w przypadku pracowników – określenie stanowiska pracy, na którym 

pracownik jest zatrudniony, 

 informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy, o których 

mowa w pkt 2 i 3, czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków 

uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych 

dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach. 

 

Rodzaje badań w myśl art. 229 § 1-3, 5 Kodeksu pracy: 

 

 Wstępne badania lekarskie 

 

- osoba przyjmowana do pracy, 

- pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy, 

- pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują 

czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. 

 

Badaniom tym nie podlegają osoby przyjmowane ponownie do pracy 

u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych 

warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego 

stosunku pracy z tym pracodawcą. 
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Osoby przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 

30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli 

przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak 

przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na 

badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają 

warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób 

przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. 

 

 Okresowe badania lekarskie 

- wszyscy aktualnie zatrudnieni pracownicy (w ściśle określonych 

terminach, ustalonych przez właściwego lekarza w porozumieniu z 

pracodawcą), 

- pracownicy zatrudnieni w warunkach narażenia na działanie substancji  

i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających: 

 po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami 

lub pyłami, 

 po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi 

wniosek objęcie takimi badaniami. 

 

 Kontrolne badania lekarskie 

- pracownicy po niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, 

spowodowanej chorobami. 

 

Pracodawca: 

 ponosi koszty badań lekarskich oraz inne koszty profilaktycznej opieki 

zdrowotnej nad pracownikami, niezbędne ze względu na warunki pracy. 

 obowiązany rejestrować wyniki wykonywanych badań  

i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w formie rejestrów 

wyników i kart pomiarów, które powinny być przechowywane przez okres 

40 lat. Wyniki badań i pomiarów powinny być przechowywane w zakładzie 

przez okres 3 lat.  

 zatrudniający pracowników w warunkach narażenia na działanie czynników 

rakotwórczych ponadto jest zobowiązany prowadzić rejestr czynników 

rakotwórczych i rejestr pracowników narażonych na działanie czynników 

rakotwórczych. 

 ma obowiązek poddawać się wstępnym, okresowym  

i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do 

wskazań lekarskich. 

 

Pracownik ma obowiązek poddawać się wstępnym, okresowym  

i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się 

do wskazań lekarskich. 
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VII. Ochrona pracy kobiet i młodocianych. 
 

1. Młodociany: 

 

Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 15 lat, 

a nie przekroczyła 18 lat. Zabronione jest zatrudnianie osoby, która 

nie ukończyła 15 lat. Młodociany nieposiadający kwalifikacji zawodowych 

może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego. Młodociany 

zatrudniony na podstawie umowy o pracę w innym celu niż przygotowanie 

zawodowe może wykonywać tylko prace lekkie. Praca lekka nie może 

powodować zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego 

młodocianego, także nie może utrudniać młodocianemu wypełniania obowiązku 

szkolnego.  

 

Tygodniowy wymiar czasu pracy młodocianego w okresie odbywania 

zajęć szkolnych nie może przekraczać 12 godzin. W dniu uczestnictwa 

w zajęciach szkolnych wymiar czasu pracy młodocianego nie może przekraczać 

2 godzin. 

 

Wymiar czasu pracy młodocianego w okresie ferii szkolnych nie może 

przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. Dobowy wymiar czasu 

pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może jednak przekraczać 6 godzin.  

 

Młodociany podlega wstępnym badaniom lekarskim przed przyjęciem 

do pracy oraz badaniom okresowym i kontrolnym w czasie zatrudnienia. 

Pracodawca jest obowiązany przekazać informację o ryzyku zawodowym, które 

wiąże się z pracą wykonywaną przez młodocianego, oraz o zasadach ochrony 

przed zagrożeniami również przedstawicielowi ustawowemu młodocianego. 

Czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczać 

6 godzin na dobę, a w wieku powyżej 16 lat nie może przekraczać 8 godzin 

na dobę. Młodocianego nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani 

w porze nocnej. Nie wolno zatrudniać młodocianych przy pracach 

wzbronionych, których wykaz ustala w drodze rozporządzenia Rada Ministrów. 

 

Młodociany uzyskuje z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej 

pracy prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych. Z upływem roku pracy 

młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych. Jednakże 

w roku kalendarzowym, w którym kończy on 18 lat, ma prawo do urlopu  

w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed 

ukończeniem 18 lat.   
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2. Ochrona kobiet i uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem: 

 

Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub 

szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określiła w drodze rozporządzenia 

wykaz tych prac. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy  

o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy 

chyba, że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez 

wypowiedzenia z jej winy.  

 

Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych 

i w porze nocnej. Pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza 

stałe miejsce pracy ani zatrudniać w systemie czasu pracy, o którym mowa 

w art. 139 (przerywany czas pracy). 

 

Normy dźwigania dla kobiet stanowią, iż ręczne podnoszenie 

i przenoszenie ciężarów przy pracy dorywczej dla kobiet nie może przekroczyć 

do 20 kg masy brutto, a przy stałej 12 kg masy brutto. W okresie ciąży lub 

karmienia piersią kobiecie nie wolno przenosić przedmiotów o masie 

przekraczającej 3 kg  masy brutto. 

W okresie ciąży kobieta może pracować przy komputerze nie dłużej 

niż 50 minut w ciągu każdej godziny.  

Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku 

życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, 

w porze nocnej, w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139 Kp 

(przerywany czas pracy), jak również delegować poza stałe miejsce pracy. 

 

Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko 

piersią przy pracy wymienionej w art. 176 Kp (prace uciążliwe, niebezpieczne 

lub szkodliwe określone w  rozporządzeniu Rady Ministrów) jest obowiązany 

przenieść pracownicę do innej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe, zwolnić ją 

na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy. 

 

Art. 180 Kodeksu pracy. Wymiar urlopu macierzyńskiego. 

§1. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze: 

 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, 

 31 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, 

 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, 

 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, 

 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym 

porodzie, 

 

§2. Przed przewidywaną datą porodu pracownica może wykorzystać nie więcej 

niż 6 tygodni urlopu macierzystego. 
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§3. Po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany 

przed porodem aż do wyczerpania wymiaru, o którym mowa w §1. 

 

§4. Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu 

macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu  

i powrócić do pracy, jeżeli; 

 

1) Pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik-ojciec 

wychowujący dziecko; 

2) Przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu 

macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował 

ubezpieczony-ojciec dziecka, który w celu sprawowania tej opieki 

przerwał działalność zarobkową. 

Łączny wymiar urlopu macierzyńskiego oraz urlopu macierzyńskiego i okresu 

pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi tego 

urlopu w okolicznościach, o których mowa w §4-7 i §10-13 Art. 180 , nie może 

przekroczyć wymiaru urlopu macierzyńskiego, o którym mowa w §1.  

 

Za czas urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński na zasadach  

i warunkach określonych odrębnymi przepisami.  

 

Art. 182
1a 

Wymiar urlopu rodzicielskiego. 

§1. Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego 

za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo 

do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do: 

1) 32 tygodni – w przypadku, o którym mowa w art.180 §1pkt1; 

2) 34 tygodni – w przypadkach, o których mowa w art.180 §1 pkt 2-5. 

 

§2. Urlop w wymiarze, o którym mowa w §1, przysługuje łącznie obojgu 

rodzicom dziecka. 

 

§3. Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice 

dziecka. W takim przypadku łączny wymiar urlopu rodzicielskiego nie może 

przekraczać wymiaru, o którym mowa w §1. 

 

§4. W okresie pobierania przez jednego z rodziców zasiłku macierzyńskiego 

za okres odpowiadający urlopu rodzicielskiego drugi rodzic może korzystać 

z urlopu rodzicielskiego. W takim przypadku łączny wymiar urlopu 

rodzicielskiego i okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres 

odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego nie może przekraczać wymiaru, 

o którym mowa w §1.  

 

Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo w częściach nie później niż 

do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. 
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Urlop rodzicielski w wymiarze do 16 tygodni może być udzielony w terminie 

nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu albo 

nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego 

za okres odpowiadający części tego urlopu. Liczba wykorzystanych w tym 

trybie części urlopu pomniejsza liczbę części przysługującego urlopu 

wychowawczego.  

 

Art.182³ Urlop ojcowski. 

§1. Pracownik – ojciec dziecka wychowujący dziecko ma prawo do urlopu 

ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż: 

1) Do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo 

2) Do upływu 24 miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia 

orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia 

przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego 

podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do 

ukończenia przez nie 10 roku życia. 

Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż 

w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.  
 
 

Stan ciąży powinien być stwierdzony świadectwem lekarskim. 

Pracodawca jest obowiązany udzielać pracownicy ciężarnej zwolnień od pracy 

na zalecone przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą, 

jeżeli badania te nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy. Za czas 

nieobecności w pracy z tego powodu pracownica zachowuje prawo 

do wynagrodzenia. 

 

Art.186 Urlop wychowawczy. 

§1. Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu 

wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. 

Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy 

zatrudnienia. 

§2. Wymiar urlopu wychowawczego wynosi 36 miesięcy. Urlop jest udzielany 

na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym 

dziecko kończy 6 rok życia.  

 

Urlop wychowawczy jest udzielany nie więcej niż w 5 częściach. Liczbę części 

urlopu ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków o udzielenie urlopu. 

 

Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych 

przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż 

jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy 

na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie. Pracownicy 

zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie 
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przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, 

przysługuje jej jedna przerwa na karmienie. 

 

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku 

do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy 

w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 

 

Prace wzbronione kobietom można podzielić na prace dotyczące: 

- kobiet w ciąży, 

- kobiet w ciąży i w okresie karmienia, 

- kobiet w okresie karmienia, 

- wszystkich kobiet, 

- wszystkich kobiet, z wyjątkiem nie będących w ciąży lub w okresie karmienia. 

 

Prace wzbronione kobietom: 

- prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną 

   pozycją ciała, 

- prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym, 

- prace w hałasie i drganiach, 

- prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania 

  jonizującego i nadfioletowego oraz prace przy monitorach ekranowych, 

- prace pod ziemią, poniżej poziomu gruntu i na wysokości, 

- prace w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu, 

- prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi, 

- prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych, 

- prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi i psychicznymi. 

 

Prace wzbronione kobietom w ciąży: 

- w środowisku, w którym poziom ekspozycji na hałas odniesiony  

do 8-godzinnego dnia pracy przekracza wartość 65 db, 

- narażające na drgania działające miejscowo na organizm kobiety,  

o dopuszczalnych wartościach określonych w wykazie – powyżej 4 godzin na 

dobę, 

- w warunkach narażenia na drgania o ogólnym oddziaływaniu na organizm 

kobiety – bez względu na poziom tych drgań, 

- w zasięgu pól elektromagnetycznych o natężeniu przekraczających wartości 

dla strefy bezpiecznej, określone w rozporządzeniu ministra pracy i polityki 

socjalnej z dnia 17 czerwca 1998r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych 

stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 

(dz. u. nr 79 poz. 513), 

- w środowisku, w którym występuje przekroczenie ¼ wartości najwyższych 

dopuszczalnych natężeń promieniowania nadfioletowego, określonych 

w ww. rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej, 

- w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, 
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- przy obsłudze monitorów ekranowych – do 50 minut w ciągu godziny 

i 10 minut przerwy, 

- na wysokości zagrażające upadkiem na wchodzenie i schodzenie po drabinie i 

klamrach, 

- w wykopach i zbiornikach otwartych. 

 

Prace wzbronione kobietom w ciąży lub w okresie karmienia: 

- przy ręcznym podnoszeniu i przenoszeniu oraz przewożeniu ciężarów o masie 

przekraczającej ¼ wartości określonych dla wszystkich kobiet (nie będących w 

ciąży lub w okresie karmienia), to znaczy: 

- przy ręcznym podnoszeniu i przenoszeniu ciężarów po powierzchni płaskiej: 

- 3 kg – przy pracy stałej i pracy dorywczej; 

- przy ręcznym przenoszeniu pod górę (po pochylniach, schodach...) ciężarów 

o masie przekraczającej: 

- 1 kg – przy pracy stałej i pracy dorywczej; 

 

Prace wzbronione kobietom w okresie karmienia 

to, poza wymienionymi wyżej, prace przy otwartych źródłach promieniowania 

jonizującego 

 

Prace wzbronione wszystkim kobietom 

to prace pod ziemią we wszystkich kopalniach z wyjątkiem pracy: 

- na stanowiskach kierowniczych, niewymagającej stałego przebywania 

pod ziemią i wykonywania pracy fizycznej, 

- w służbie zdrowia, 

- wykonywanej dorywczo i niewymagającej pracy fizycznej, 

w okresie studiów – w ramach szkolenia zawodowego. 

 

Prace wzbronione dla wszystkich kobiet, z wyjątkiem kobiet nie będących 

w ciąży lub w okresie karmienia:  

- przy ręcznym podnoszeniu i przenoszeniu ciężarów (po powierzchni płaskiej) 

o masie przekraczającej: 

- 12 kg – przy pracy stałej, 

- 20 kg – przy pracy dorywczej, 

- przy ręcznym przenoszeniu pod górę (po pochylniach, schodach...) ciężarów 

o masie przekraczającej: 

- 8 kg – przy pracy stałej, 

- 15 kg – przy pracy dorywczej; 

- przy przewożeniu ciężarów o masie przekraczającej: 

- 40 kg – przy przewożeniu na taczkach jednokołowych, 

- 80 kg – na wózkach 2-, 3-, i 4-kołowych, 

- 300 kg – przy przewożeniu na wózkach po szynach, przy czym masy te 

uwzględniają masę urządzenia transportowego; 



  

 21 

- związane z wysiłkiem fizycznym, jeżeli wydatek energetyczny netto 

na wykonanie pracy przekracza wartość 5000 kj (1200 kcal) na zmianę roboczą, 

- narażające na drgania o ogólnym lub miejscowym oddziaływaniu na organizm 

kobiety  

o dopuszczalnych wartościach określonych w wykazie (ostrzejsze wymagania 

określone są dla kobiet w ciąży). 

 

VIII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz świadczenia 

z nimi związane. 
 

W razie wypadku przy pracy pracodawca ma obowiązek: 

1) podjąć niezbędne działania likwidujące lub ograniczające zagrożenia, 

2) zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, 

3) ustalić okoliczności i przyczyny wypadku oraz zastosować odpowiednie 

środki zapobiegające podobnym  wypadkom w przyszłości, 

4) zawiadomić właściwe organy. 

 

Pracodawca ma obowiązek zabezpieczenia miejsca wypadku do czasu 

ustalenia jego okoliczności i przyczyn poprzez: 

1) nie dopuszczenie do miejsca wypadku osób niepowołanych, 

2) nie uruchamianie bez koniecznej potrzeby maszyn i innych urządzeń 

technicznych, których praca w związku z wypadkiem została wstrzymana, 

3) nie dokonywanie zmian w położeniu maszyn i innych urządzeń 

technicznych, jak również zmian w położeniu innych przedmiotów, które 

spowodowały wypadek lub pozwalają odtworzyć jego okoliczności.  

 

Zgodę na ponowne uruchomienie maszyn i innych urządzeń technicznych  

w miejscu, gdzie zdarzył się wypadek może wyrazić wyłącznie pracodawca pod 

warunkiem uzgodnienia swojego zamiaru ze społecznym inspektorem pracy 

oraz dokonania oględzin miejsca wypadku oraz sporządzenia, o ile zachodzi 

taka potrzeba, szkicu lub zdjęcia miejsca wypadku. W przypadku wypadku 

śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego – taką zgodę wyraża pracodawca po 

uzgodnieniu z właściwym terenowym inspektorem pracy i prokuratorem. 

 

Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku zespół powypadkowy 

musi przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku,  

a w szczególności: 

a) dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych 

urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadać warunki 

wykonywania pracy i inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na 

powstanie wypadku;  

– oględziny miejsca wypadku powinny umożliwić ustalenie stanu 

technicznego, utrzymania i eksploatacji pomieszczenia  

w obiekcie, w którym zdarzył się wypadek, 
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– stanu maszyny i innych urządzeń technicznych oraz narzędzi pracy, przy 

eksploatacji których nastąpił wypadek, 

– przebiegu procesu technologicznego i organizacji pracy, a zwłaszcza 

prawidłowości sprawowanego nadzoru nad wykonywaniem pracy, 

– skuteczności zabezpieczeń ochronnych i środków ochrony 

indywidualnej, 

– rodzaju wykonywanych przez poszkodowanego czynności przed 

wypadkiem i w trakcie wypadku oraz czy wykonywana praca była mu 

dozwolona, 

– innych okoliczności, które mogły mieć wpływ na wypadek. 

b) sporządzić szkic lub wykonać fotografię miejsca wypadku (jeżeli jest to 

konieczne), 

c) uzyskać wyjaśnienie  poszkodowanego o wypadku (jeżeli stan jego zdrowia 

na to pozwala), 

d) uzyskać informacje od świadków wypadku, 

e) zasięgnąć opinii lekarza, w szczególności lekarza sprawującego opiekę 

zdrowotną nad pracownikami, a także w razie potrzeby innych specjalistów, 

f) zebrać inne dowody dotyczące wypadku, 

g) dokonać kwalifikacji prawnej wypadku, kierując się zasadami określonymi 

w ustawie wypadkowej, 

h) określić wnioski i środki profilaktyczne na podstawie zawartych  

w dokumentacji powypadkowej ustaleniach w celu wykorzystania ich do 

okresowych analiz stanu wypadkowości przy pracy w firmie i dokonania 

oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, a także zastosowania 

właściwych środków zapobiegawczych aby uniknąć podobnym wypadkom 

w przyszłości. 

 

Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie nagłe wywołane przyczyną 

zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku  

z pracą: 

 podczas lub związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych 

czynności albo poleceń przełożonych, 

 podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności  

w interesie zakładu pracy, nawet bez polecenia, 

 w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji zakładu pracy w drodze 

między siedzibą zakładu pracy a miejscem wykonywania obowiązków 

wynikających ze stosunku pracy. 

 

Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się – w zakresie uprawnień 

do świadczeń – wypadek, któremu pracownik uległ: 
 w czasie trwania podróży chyba, że zostanie spowodowany postępowaniem 

pracownika, które nie pozostawało w związku z wykonywaniem 

powierzonych mu zadań,
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 w związku z odbywaniem służby w zakładowych i resortowych formacjach 

samoobrony albo w związku z przynależnością do obowiązkowej lub 

ochotniczej straży pożarnej działającej w zakładzie pracy,
 

 przy wykonywaniu zadań przez działające w zakładzie pracy organizacje 

polityczne, zawodowe lub uczestnicząc w organizowanych przez nie czynach 

społecznych. 

 

Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek w wyniku którego 

nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała np. utrata wzroku, słuchu, mowy, 

rozstrój zdrowia. 

Zbiorowy wypadek przy pracy to wypadek któremu w wyniku tego 

samego zdarzenia uległy co najmniej 2 osoby.   

  

Za wypadek w drodze do pracy i z pracy uważa się wypadek, któremu uległ 

pracownik jeżeli poruszał się droga najdogodniejszą z przyczyn 

komunikacyjnych i jeżeli droga ta nie została przerwana, chyba że przerwa  

w drodze była życiowo uzasadniona.  

 

Postępowanie pracodawcy w razie wypadku: 

 

 podjąć niezbędne działania eliminujące zagrożenie, 

 zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, 

 zapewnić ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny 

wypadku, 

 zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom. 

 

O śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz  

o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym 

związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy należy 

zawiadomić właściwego Państwowego Inspektora Pracy i Prokuratora. 

 

Wymagana dokumentacja: 

 

 protokół powypadkowy, 

 rejestr wypadków, 

 statystyczna karta wypadku, 

 karta wypadku przy pracy dla pracowników nie etatowych, zatrudnionych na 

umowę-zlecenie, 

 wyjaśnienie poszkodowanego o wypadku, 

 informacja świadka o wypadku, 

 zaświadczenie o stanie zdrowia poszkodowanego – druk OL-9, 

 wniosek do ZUS o odszkodowanie. 
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Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy: 

 

 Do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku pracodawca ma 

obowiązek zabezpieczyć miejsce wypadku, 

 Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku dokonuje zespół powypadkowy, 

powołany przez pracodawcę,  

 Zespół przesłuchuje poszkodowanego, świadków, dokonuje oględzin miejsca 

wypadku, zasięga opinii specjalistów, sporządza protokół powypadkowy, 

 Zatwierdzenie i doręczenie protokołu powypadkowego: 

 

Pracodawca przechowuje przez 10 lat protokół powypadkowy wraz 

z pozostałą dokumentacją powypadkową. 

 

 Wpisanie danych do rejestru wypadków zgodnie ze wskazówkami zawartymi  

w rozporządzeniu, 

 Sporządzenie statystycznej karty wypadku w dwóch egzemplarzach;  
 

 

Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy : 

- zasiłek chorobowy – przewidziany dla ubezpieczonego, którego niezdolność 

do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową 

-100% wynagrodzenia 

- świadczenie rehabilitacyjne – dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu 

zasiłku chorobowego nadal jest niezdolny do pracy a dalsze leczenie lub 

rehabilitacja rokują powrót do pracy, 

- jednorazowe odszkodowanie – dla ubezpieczonego, który doznał stałego 

lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Za stały uszczerbek na zdrowiu 

uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje 

upośledzenie czynności organizmu nie rokujące poprawy. Za długotrwały 

uszczerbek na zdrowiu uważa się naruszenie zdrowia na okres przekraczający 

6 m-cy, mogące się poprawić. 

- zasiłek wyrównawczy – dla ubezpieczonego będącego pracownikiem 

wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. 

 

Świadczenia nie przysługują, jeżeli wyłączną przyczyną wypadku 

przy pracy było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów 

ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek 

rażącego niedbalstwa.   

 

Świadczenia nie przysługują również pracownikowi który będąc nietrzeźwy 

lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych 

przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku. 

 

 



  

 25 

ZUS odmawia przyznania świadczenia w razie : 

 nie przedstawienia protokołu powypadkowego lub karty wypadkowej 

 nie uznania w protokole powypadkowym zdarzenia za wypadek 

przy pracy, 

 gdy protokół powypadkowy zawiera stwierdzenia bezpodstawne,  

tj. skutki nie wynikają z opisanych zdarzeń) 

 

Przyczyna zewnętrzna wypadku – musi pochodzić spoza organizmu 

pracownika.  

Nie musi być przyczyną wyłączną – powinna być jednak przyczyną 

współsprawczą. 

Przyczyna nagła – działanie czynnika zewnętrznego na organizm pracownika 

jest skoncentrowane w czasie. 

Powinien istnieć związek przyczynowy między działaniem przyczyny 

zewnętrznej a wystąpieniem określonych skutków.  
 

Za choroby zawodowe uważa się choroby określone w wykazie chorób 

zawodowych, jeżeli zostały spowodowane działaniem czynników szkodliwych 

dla zdrowia, występujących w środowisku pracy. Podejrzenie choroby 

zawodowej oraz jej rozpoznanie może nastąpić u pracownika lub byłego 

pracownika, w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym lub po 

zakończeniu pracy w takim narażeniu, lecz nie później niż w okresie, który 

został określony w wykazie chorób zawodowych. 

 

Postępowanie w sprawie chorób zawodowych: 

 

 Zgłoszenia dokonują; 

- Pracodawca zatrudniający pracownika, 

- Lekarz sprawujący profilaktyczna opiekę nad pracownikiem, który 

podczas wykonywania zawodu powziął podejrzenie choroby zawodowej  

u pracownika, 

- Pracownik, który podejrzewa , że występujące u niego objawy mogą 

wskazać na taką chorobę. 

 

 Komu zgłaszać; 

- Właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, 

- Właściwemu państwowemu inspektorowi pracy. 

 

 W jakiej formie; 

- Na formularzu określonym w przepisach w sprawie dokumentowania 

chorób zawodowych, 

- Telefonicznie jako zgłoszenie dodatkowe. 

 

Po zakończeniu postępowania mającego na celu ustalenie uszczerbku 

na zdrowiu lub niezdolności do pracy z związku ze stwierdzoną chorobą 
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zawodową pracownika pracodawca przesyła do Instytutu Medycyny Pracy 

w Łodzi oraz do właściwego państwowego inspektora sanitarnego 

zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej. 

 

W razie rozpoznania u pracownika choroby zawodowej, pracodawca jest 

obowiązany: 

 

 Ustalić przyczyny powstania choroby zawodowej oraz charakter i rozmiar 

zagrożenia tą chorobą, działając w porozumieniu z właściwym organem PIS, 

 Przystąpić niezwłocznie do usunięcia czynników powodujących powstanie 

choroby zawodowej i zastosować inne niezbędne środki zapobiegawcze, 

 Zapewnić realizację zaleceń lekarskich, 

 Przenieść pracownika do innej pracy. 

Pracodawca ma obowiązek prowadzić rejestr zachorowań na choroby 

zawodowe i podejrzeń o takie choroby oraz systematycznie analizować 

przyczyny chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami 

środowiska pracy i na podstawie wyników tych analiz stosować właściwe środki 

zapobiegawcze. 

Za chorobę zawodową uważa się choroby określone w wykazie chorób 

zawodowych stanowiących załącznik do rozporządzenia, jeżeli została 

spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia 

występujących w środowisku pracy.  

Do uznania choroby jako choroby zawodowej muszą być spełnione 

następujące warunki: 

 

 rozpoznanie kliniczne choroby, 

 jej związek przyczynowy z warunkami pracy. 

 

Do uznania choroby jako choroby zawodowej upoważniony jest 

wyłącznie Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny, którego 

orzeczenia są obowiązujące dla zakładu pracy. 

Orzeczenie swoje wydaje na podstawie badań dokonanych przez  

przemysłową służbę zdrowia, badań klinicznych, względnie badań 

przeprowadzonych przez instytuty naukowe oraz na podstawie tzw. 

wywiadu środowiskowego, który dokonany jest w zakładzie przez 

lekarza sanitarnego. 

 

Świadczenia  z tytułu  chorób zawodowych. 

Rozróżniamy następujące świadczenia przysługujące pracownikowi, 

który uległ wypadkowi przy pracy lub chorobie zawodowej: 

 jednorazowe odszkodowanie dla pracownika, który doznał 

długotrwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu. 

 Jednorazowe odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego 

pracownika, 
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 Świadczenia wyrównawcze - dla pracownika, którego 

wynagrodzenie, 

  uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na 

zdrowiu, 

 Odszkodowania za przedmioty utracone lub uszkodzone wskutek 

wypadku przy pracy dla pracownika lub członka jego rodziny, 

 Rentę inwalidzką dla pracownika, który stał się inwalidą, 

 Renta rodzinna dla członków rodziny zmarłego pracownika, 

 Nieodpłatne świadczenia lecznicze dla pracownika lub rencisty, 

 Zasiłek chorobowy. 

 

Pracodawca jest obowiązany:  

 

 systematycznie analizować przyczyny wypadków przy pracy, chorób 

zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy  

i na podstawie wyników tych analiz stosować właściwe środki 

zapobiegawcze. 

 rejestrować wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sporządzać 

odpowiednią dokumentację powypadkową.   

 

Pracownik ma obowiązek niezwłocznie zgłosić zdarzenie wypadkowe 

jakiemu uległ podczas wykonywania obowiązków służbowych lub podczas 

drogi do lub z pracy. 

 

 

IX. Zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz 

zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania 

tych czynników na pracowników – z uwzględnieniem zmian 

w technologii, organizacji, pracy i stanowisk pracy, 

stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, 

wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy.  
 

1. W środowisku pracy człowiek jest narażony na oddziaływanie różnorodnych 

czynników, które mogą wpływać niekorzystnie na stan jego zdrowia.  

 

Można wśród nich wyróżnić: 

 czynniki szkodliwe - których oddziaływanie może powodować stopniowe 

pogorszenie stanu zdrowia i doprowadzić do powstania schorzenia (choroby 

zawodowe), 

 czynniki niebezpieczne - które są przyczyną natychmiastowego pogorszenia 

stanu zdrowia, 
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 czynniki uciążliwe - mogące utrudniać pracę lub obniżać zdolność do jej 

wykonywania, nie powodując jednak trwałego pogorszenia stanu zdrowia 

człowieka. 

 

 

Podział czynników w procesie pracy z uwzględnieniem kryterium oceny: 

 

 Fizyczne (natężenie i czas ekspozycji) 

Np.: oświetlenie, temperatura, hałas, napięcie w obwodzie elektrycznym, 

 Chemiczne (stężenie i czas ekspozycji) 

Np.: substancje chemiczne, odczynniki, kwasy, zasady, ługi, 

 Biologiczne (możliwość kontaktu) 

Np.: bakterie, wirusy, roztocza, zwierzęta, 

 Psychofizyczne (czas ekspozycji) 

Np.: obciążenie fizyczne dynamiczne i statyczne, obciążenie 

nerwowo-psychiczne. 

 

Wpływ czynników niebezpiecznych i szkodliwych w procesie pracy można  

ograniczyć poprzez: 

 Likwidację czynnika poprzez zmianę technologii, 

 Odsunięcie człowieka z obszaru ich oddziaływania, 

 Osłonięciu stref zagrożenia, 

 Zastosowanie ochron osobistych właściwych przy wykonywaniu określonych 

prac. 

 

Ocena i dokumentowanie ryzyka zawodowego. 

Pracodawca w myśl art. 226 Kodeksu pracy ocenia i dokumentuje ryzyko 

zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki 

profilaktyczne zmniejszające ryzyko oraz informuje pracowników o ryzyku 

zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą i zasadach ochrony przed 

zagrożeniami. 

 

Podstawa prawna. 

 Dyrektywa 89/391/EWG, 

 Art. 226 Kodeksu pracy, 

 § 39 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  

z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650), 

 Polska Norma PN-N-18002:2011 System zarządzania bezpieczeństwem i 

higiena pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.  

 

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych 

zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty,  

w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków 
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zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku 

pracy lub sposobu wykonywania pracy. 

 

Cel oceny ryzyka zawodowego. 

Celem oceny ryzyka zawodowego jest umożliwienie pracodawcy podjęcie 

odpowiednich kroków zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy 

zatrudnionym w firmie pracownikom. 

Zawsze należy dążyć do ograniczenia ryzyka do poziomu najniższego, jaki 

można osiągnąć w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony. 

 
Ocena ryzyka zawodowego polega na przewidywaniu, jakie szkody (np. urazy, 

schorzenia) i jak często mogą spotkać pracownika zatrudnionego na danym 

stanowisku pracy, oraz zaplanowaniu, co trzeba zrobić, aby ich uniknąć. 

Kluczowe elementy oceny ryzyka zawodowego: 

 Zapewnić udział wszystkim zatrudnionym w danym miejscu pracy 

pracowników, kierowników i przedstawicieli pracowników w ocenie ryzyka 

oraz przeprowadzenie z nimi przez pracodawcę konsultacji wszystkich 

problemów z zakresu bhp (art. 237
11a 

kp), 

 Oceniając ryzyko zawodowe, należy zachować następujący porządek 

postępowania: 

- zidentyfikować zagrożenie, 

- ustalić, kto może być narażony na dane zagrożenie, 

- oszacować poziom ryzyka (według przyjętej metody), 

- ocenić dopuszczalność ryzyka, 

- rozważyć, czy ryzyko można wyeliminować, a jeżeli nie jest to  możliwe, to 

jakie środki jego kontroli należy zastosować, 

- ustalić priorytety zaproponowanych działań. 

 Należy uprzednio zdecydować, jaką metoda będzie oceniane ryzyko  

i jakiego obszaru działalności firmy ocena będzie dotyczyć, upewniając się, 

że obejmie całe stanowiska pracy i wszystkie wykonywane rodzaje robót i 

czynności, łącznie z wykonywanymi poza normatywnym czasem pracy.  

 
Obowiązki pracodawcy i rola służby bhp. 

Każdy pracodawca ma obowiązek: 

 Oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego  

z wykonywana pracą, 

 Stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko 

zawodowe, 

 Informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się  

z wykonywaną pracą oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami. 

 

Ocenę ryzyka należy wykonać zawsze, gdy: 

 Utworzono nowe stanowisko pracy, 

 Wprowadzono zmiany na istniejącym już stanowisku pracy, 
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 Zmieniono przepisy dotyczące dopuszczalnego poziomu czynników 

środowiska pracy, oceny ryzyka zawodowego itp., 

 Wprowadzono zmiany związane z używaniem stosowanych  

w firmie środków ochrony indywidualnej, 

 Na terenie zakładu pracy pracownicy z innych firm wykonują roboty 

zagrażające pracownikom tego zakładu. 

 
Okresową ocenę ryzyka zawodowego należy wykonywać na stanowiskach pracy 

oraz dla technologii i procesów o dużych zagrożeniach, których skutki mogą być 

bardzo rozległe lub katastrofalne. Przede wszystkim należy ja przeprowadzić na 

tych stanowiskach pracy, na których rejestruje się wiele wypadków przy pracy i 

chorób zawodowych, a zastosowane środki zapobiegawcze nie powodują ani 

zmniejszenia liczby wypadków, ani chorób zawodowych.   

 

Pracownik służby bhp jest osoba, na którą pracodawca ceduje (drogą służbową) 

wiele obowiązków kontrolnych w zakresie organizacji stanowisk pracy i 

kontroli wykonywania prac zgodnie z wymogami przepisów oraz zasad bhp. 

 

Zakres działania służby bhp: 

 Prowadzenie rejestrów, 

 Kompletowaniu i przechowywaniu dokumentów dotyczących wypadków 

przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych oraz podejrzeń o takie 

choroby, 

 Przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 

zdrowia w środowisku pracy, 

 Udziału w dokumentowaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z 

wykonywana praca (§ 2 ust. 1 pkt 12 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z 

2 września 1997r. w sprawie służy bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. 

Nr 109, poz. 704 z późn. zm.).  

 
Przygotowanie do oceny ryzyka w firmie. 

 

Przygotowanie do oceny ryzyka zawodowego powinno polegać na: 

 Zapewnieniu niezbędnych zasobów finansowych i ludzkich, 

 Wyznaczeniu niezbędnych osób, 

 Zapewnieniu udziału pracowników w ocenie ryzyka zawodowego, 

 Zapewnienie osobom oceniającym ryzyko zawodowe dostępu  

do potrzebnych informacji, 

 Sporządzeniu wykazu stanowisk pracy oraz wykonaniu ich analizy, 

 Określeniu sposobu informowania o ryzyku zawodowym . 
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Ocenę ryzyka przeprowadza zespół powołany przez pracodawcę. 

 Pracodawca lub jego przedstawiciel, 

 Kierownicy lub nadzorujący pracę, 

 Przedstawiciele pracowników, 

 Lekarz medycyny pracy. 

 

Ocena ryzyka związana jest z trzema zasadniczymi elementami: 

 identyfikacją zagrożeń, 

 oceną poziomu zagrożeń, 

 opracowaniem planu poprawy warunków pracy. 

 

Identyfikacja zagrożeń jest procesem prewencyjnym i stanowi rozpoznanie 

źródeł i charakteru zagrożeń, które mogą być związane z prowadzoną przez 

zakład pracy działalnością. Identyfikacja zagrożeń jest częścią procesu 

planowania i poprzedza podejmowanie jakichkolwiek działań zmierzających do 

eliminacji bądź ograniczenia tych zagrożeń.   

Zgodnie z obowiązującymi zasadami oceny ryzyka zawodowego powinny być 

powtarzane okresowo w celu upewnienia się, że ryzyko związane  

z występowaniem poszczególnych czynników pozostaje na tym samym 

poziomie. 
 

 

Pracodawca w szczególności jest zobowiązany: 

 

 zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 

pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem 

czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych – m.in. przez: 

 przeprowadzanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia 

w środowisku pracy, 

 monitorowanie czynników rakotwórczych, 

 nadzór nad wykonywaniem ręcznych prac transportowych. 

 zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie 

przez stosowanie technologii, urządzeń, materiałów i substancji nie 

powodujących takich zagrożeń. 

 

Jeżeli ze względu na rodzaj procesu likwidacja zagrożeń nie jest możliwa, 

należy stosować odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne,  

w tym odpowiednie środki ochrony zbiorowej, ograniczające wpływ tych 

zagrożeń na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. 

 

W sytuacji gdy ograniczenie zagrożeń w wyniku zastosowania rozwiązań 

organizacyjnych i technicznych, nie jest wystarczające, pracodawca jest 

obowiązany zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej, 

odpowiednie do rodzaju poziomu zagrożeń. 
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Problemy związane z organizacją stanowisk pracy wyposażonych  

w monitory ekranowe i inne urządzenia, z których pracownik dokonuje 

odczytu parametrów pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii.  
 

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom: 

1) łączenie przemienne pracy związanej z obsługą monitora ekranowego  

z innymi rodzajami prac nie obciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi 

w innych pozycjach ciała – przy nie przekraczaniu godzin nieprzerwanej 

pracy przy obsłudze monitora ekranowego, 

2) co najmniej 5-minutową przerwę, wliczaną do czasu pracy, po każdej 

godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego. 

 

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym 

na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną,  

w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

 

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące 

wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych 

przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa 

w ust. 1, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora 

ekranowego. 

 

Minimalne wymagania dotyczą wyposażenia stanowiska pracy oraz sposób 

rozmieszczenia elementów tego wyposażenia nie może powodować podczas 

pracy nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i wzroku oraz 

być źródłem zagrożeń dla pracownika.  

 

Dotyczy to: monitora ekranowego, klawiatury, konstrukcji stołu, krzesła, 

uchwytów na dokument, podnóżka oraz odpowiedniego oświetlenia, 

wilgotności. 
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Źródła uciążliwości pracy biurowe, czynniki i przyczyny powodujące 

dolegliwości zdrowotne mogą: 

- tkwić w samych pracownikach lub w ich nadzorze, 

- na stanowiskach pracy oraz w otoczeniu tych stanowisk. 

 

Do uciążliwych czynników należy zaliczyć: 

- brak odpowiednich warunków powierzchniowo - przestrzennych, 

- emitowanie ciepła przez nasłonecznienie miejsc pracy, 

- niedostateczna wymiana powietrza w pomieszczeniach, 

- odblaski i odbicia światła od powierzchni przedmiotów, 

- hałas urządzeń wentylacyjnych, 

- brak przestrzeni do zajęcia wygodnej pozycji ciała przy pracy, 

- brak wymaganej powierzchni do ustawienia urządzeń i sprzętu, 

- możliwość regulacji wysokości blatów biurka lub stołu, 

- możliwość regulacji wysokości siedziska i zajęcie wygodnej pozycji  

przy pracy, 

- odciążenie statyczne i dynamiczne, 

- obciążenie psychiczne. 

 

X. Ochrona przeciwpożarowa. 
 

1. Zachowanie podczas pożaru: 

 Rozpoznać rodzaj pożaru i ustalić jego miejsce powstania, 

 Powiadomić straż pożarną oraz najbliżej znajdujące się osoby, 

 Zaalarmować inne służby w zależności od potrzeb: Policja, 

Pogotowie Ratunkowe,  Gazowe, Energetyczne, Wodociągowe... 

 Zawiadomić przełożonych, 

 Jeżeli to możliwe zlokalizować źródło pożaru i natychmiast przystąpić 

do gaszenia pożaru w zarodku za pomocą dostępnego sprzętu gaśniczego, 

 Uczestniczyć w ewakuacji ludzi i dobytku oraz udzielać pomocy 

poszkodowanym, 

 Wykonywać polecenia kierującego akcją gaśniczą. 
 

Warunki ewakuacji. 

W każdym zakładzie pracy muszą zostać stworzone odpowiednie warunki do 

ewakuacji pracowników w przypadku pożaru, wybuchu. Do tego celu służą 

drogi i wyjścia ewakuacyjne odpowiednio oznakowane - zgodnie z Polskimi 

Normami. 

Drogi ewakuacyjne nie mogą być niczym zastawione. Zamykanie drzwi 

ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe otwarcie - jest 

zabronione. 
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Uwaga!  Do ewakuacji ludzi nie wolno używać dźwigów osobowych (wind). 

 

Wzór meldunku o pożarze 

1. Krótko i wyraźnie określić miejsce pożaru. 

„Dokładne określenie pożaru i miejsca jego powstania przyspiesza  

   jego zlokalizowanie i likwidację” 

2. Podać numer telefonu z którego się dzwoni i swoje nazwisko. 

 

„W celu szybkiego sprawdzenia, czy alarm nie jest fałszywy, podanie 

numeru telefonu, z którego się nadaje meldunek i swoje nazwisko jest 

niezbędne” 

 

3. Potwierdzić przyjęcie meldunku. 

„Po nadaniu meldunku należy rozłączyć się i poczekać chwilę przy telefonie 

celem potwierdzenia meldunku o pożarze sprawdzającemu informację 

funkcjonariuszowi PSP  

Wykaz telefonów alarmowych. 

                telefony lokalne 

Państwowa Straż Pożarna  - 998 112  .......................... 

Policja     - 997 112             .......................... 

Pogotowie Ratunkowe            - 999 112  .......................... 

Pogotowie Elektroenergetyczne -   .......................... 

Pogotowie Gazowe   -   .......................... 

Pracodawca             -   .......................... 

 

 Zgodnie z art.4 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie 

przeciwpożarowej (Dz.U.nr 147 poz. 1229 z 2002 r, z późn. zm.) pracodawca 

jest zobowiązany do ustalenia w zakładzie pracy sposobu postępowania na 

wypadek pożaru. 

 W celu zaznajomienia pracowników z zasadami postępowania na 

wypadek pożaru, pracodawca opracowuje „Instrukcję postępowania na wypadek 

pożaru” 

 Pracownik jest zobowiązany zapoznać się z „Instrukcją postępowania na 

wypadek pożaru” i stosować się do jej postanowień. 
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2. Rodzaje materiałów: 

 

a) Ciała stałe pochodzenia organicznego, w których występuje zjawisko spalania 

żarowego - grupa A 

np.: drewno, papier, tkaniny  

b) Ciecze palne i substancje stałe, topiące się - grupa B 

np.: benzyn, alkohol, olej, tłuszcze, lakiery 

c) Gazy palne - grupa C 

np.: propan, acetylen, gaz ziemny 

d) Metale - grupa D 

np.: magnez, potas, sód, lit 

e)  Łatwopalne środki gotujące (oleje roślinne, tłuszcze zwierzęce) – grupa F 

 

Urządzenia pod napięciem lub instalacje elektryczne do wartości 1000V 

(1 kV) z odległości min. 1m można gasić: 

- gaśnicą proszkową, 

- gaśnicą śniegową, 

- inergenem. 

Zabrania się gaszenia urządzeń pod napięciem wodą lub gaśnicami pianowymi. 

 

3. Podręczny i stacjonarny sprzęt gaśniczy: 

 

 Gaśnice proszkowe, płynowe i śniegowe (przenośne urządzenia gaśnicze 

o wadze środka gaśniczego do 20 kg.), 

 Koce gaśnicze, tłumice, 

 Hydranty wewnętrzne i zewnętrzne, 

 Instalacje zraszające, tryskaczowe, 

 Stałe urządzenia gaśnicze. 

 

Gaśnice pianowe  

W gaśnicach tego typu wykorzystywana jest piana chemiczna.  

W zasadzie mogą służyć do gaszenia niemal wszystkich palących się 

materiałów. Z uwagi na dużą zawartość wody, nie mogą być używane do 

gaszenia instalacji elektrycznej lub urządzeń będących pod napięciem 

oraz materiałów reagujących z wodą(sód, potas, lit itp.) 

 

Gaśnica śniegowa  

Nadaje się do gaszenia palących się wszelkiego rodzaju materiałów 

stałych i ciekłych. Z uwagi jednak na bardzo niską temperaturę czynnika 

gaśniczego (-78 stopni C) niszczą gaszone dokumenty oraz nie należy 

ich stosować do gaszenia płonących ubrań na człowieku. Mogą nimi być 

gaszone instalacje i urządzenia pod napięciem. 



  

 36 

Nie gasimy: węgla, koksu, antracytu, siarki i wodorotlenków metali. 

 

Gaśnica proszkowa 

Jest to urządzenie o dużej skuteczności gaśniczej (proszki węglanowe), 

uniwersalne nadające się zwłaszcza do gaszenia tych materiałów, które 

pod działaniem czynników gaśniczych mogą ulec zniszczeniu 

(wszelkiego rodzaju dokumenty, archiwalia).  

 

XI. Zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. 
 

Przeżycie osób ciężko rannych (poszkodowanych) po wypadkach 

i katastrofach zależy od jak najszybszego udzielenia pomocy medycznej 

i właściwej organizacji transportu. Sprawny transport do szpitala i wczesne 

wdrożenie odpowiedniego leczenia decyduje o dalszym losie poszkodowanych. 

Jednak, zanim na miejsce wypadku przybędzie fachowy personel medyczny, 

często dochodzi do sytuacji, w których poszkodowanemu należy udzielić 

natychmiastowej pomocy, decydującej o jego przeżyciu. 

 

Udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu w wypadku należy  

do obowiązków pracodawcy. 

  

W związku z tym pracodawca powinien: 

 posiadać odpowiednio wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy (zawartość 

apteczki winna być konsultowana z lekarzem), 

 zapewnić poszkodowanemu odpowiedni transport do lekarza lub jeśli 

sytuacja tego wymaga, sprowadzić lekarza do poszkodowanego, 

 zaznajomić pracowników z telefonami alarmowymi (Pogotowie Ratunkowe, 

itp.) 

 

Pierwsza pomoc na miejscu wypadku ratuje życie, gdy u poszkodowanego 

występują: 

 zaburzenia w oddychaniu (bezdech), 

 zatrzymanie krążenia, 

 krwotok, 

 wstrząs pourazowy. 

 

Udzielanie pierwszej pomocy w wyżej wymienionych stanach nie jest 

skomplikowane, ale wymaga minimalnych wiadomości teoretycznych  

i praktycznych. 

 

Przed przystąpieniem do udzielenia pierwszej pomocy należy zabezpieczyć 

miejsce wypadku i ostrzec innych pracowników przed zagrożeniami, które 

doprowadziły do zdarzenia. Następnie dokonać oceny stanu poszkodowanego – 
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stwierdzając czy jest on przytomny i jaki jest stan wydolności jego układów 

krążenia i oddychania. 

 

W zależności od wyników tej oceny należy przystąpić do udzielenia 

pierwszej pomocy w zakresie: 

 podjęcia sztucznego oddychania, 

 zewnętrznego masażu serca, 

 zatamowania krwotoku, 

 ułożenia poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej, 

 zabezpieczenia poszkodowanego przed pogłębieniem wstrząsu, 

 wezwania pogotowia ratunkowego, 

 wezwania policji.  

 

Udzielania pierwszej pomocy nie należy przerywać aż do przyjazdu 

fachowego personelu medycznego. 
 

Poszkodowany powinien być przewieziony do szpitala transportem 

pogotowia ratunkowego. Na przewiezienie poszkodowanego do szpitala innym 

środkiem transportu zdecydować się można tylko wówczas, gdy wiadomo, 

że karetka pogotowia ratunkowego przybyć nie może lub przybędzie z dużym 

opóźnieniem. Wówczas należy przewieźć w bezpiecznej pozycji leżącej 

do najbliższego szpitala, z zachowaniem zasad zapobiegających pogłębianiu się 

wstrząsu i wystąpieniu zaburzeń w oddychaniu.   

 

Pierwsza pomoc jest działaniem doraźnym- po jej udzieleniu 

poszkodowanemu należy zabezpieczyć fachową pomoc lekarską. 

 

Poniżej podano zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy 

następujących wypadkach: 

  

 rany powierzchniowe – bez uszkodzeń naczyń krwionośnych- zakłada 

się  jałowy opatrunek lekko uciskając dla zabezpieczenia przed 

ewentualnym krwawieniem. Przed nałożeniem opatrunku ranę 

przemyć wodą utlenioną. 

 

krwotok zewnętrzny – uciskając krwawiące naczynie powyżej  miejsca 

krwawienia lub założyć opatrunek uciskowy na miejsce krwawienia,  

w przypadku amputacji lub zmiażdżenia należy założyć opaskę uciskową  

w odległości od 5-10 cm od uszkodzonego miejsca oraz zapisać dokładny 

czas. 

 

krwotok z nosa – chory powinien usiąść, przechylić głowę do przodu 

i oddychać przez usta. Na kark i nos położyć zimne kompresy. Często je 

zmieniać. Do nosa włożyć tampony z watą zwilżone wodą utlenioną. 
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złamanie i zwichnięcie kończyn – w tym przypadku należy: 

 unieruchomić kończynę do tułowia lub zdrowej nogi, 

 przy złamaniu otwartym, przed unieruchomieniem, na ranę położyć 

jałowy opatrunek. Jeśli jest krwotok, zatamować go. 

 

porażenie prądem elektrycznym- należy usunąć porażonego spod 

działania prądu elektrycznego, stosując  specjalne środki ostrożności. 

Po odłączeniu porażonego od źródła prądu – położyć go na wznak i 

sprawdzić czy jest przytomny, czy oddycha, jakie ma tętno i jakie 

ewentualnie są inne obrażenia, stosować sztuczne oddychanie, gdy ma 

brak oddechu. W przypadku gdy tętno jest niewyczuwalne, stosuje się 

masaż serca i sztuczne oddychanie. 

 

oparzenie termiczne – oparzone miejsce schłodzić zimną wodą przez 

około 15 minut, usuń uciskające przedmioty z oparzonej powierzchni 

(ubranie, paski buty, pierścionki i inną biżuterie) i założyć na ranę jałowy 

opatrunek,  

 

do zatrucia organizmu dochodzi poprzez układ pokarmowy, układ 

oddechowy i przez skórę: 

 

- w razie zatrucia poprzez układ pokarmowy należy wykonać płukanie 

żołądka przez podanie do picia dużej ilości wody, płukanie żołądka 

wykonujemy do momentu aż wymiociny będą przezroczyste  

 niezwłocznie zawiadamiamy pogotowie ratunkowe (płukania żołądka 

nie można wykonywać osobie nieprzytomnej), 

 

- w razie zatrucia poprzez układ oddechowy należy niezwłocznie wynieść 

poszkodowanego z pomieszczenia, zapewnić dostęp świeżego powietrza, 

sprawdzić czy ma oddech i tętno jeżeli nie ma to należy zastosować 

sztuczne oddychanie i pośredni masaż serca i niezwłocznie zawiadomić 

pogotowie ratunkowe.  

 

- w razie zatrucia poprzez skórę należy  utrzymywać podstawowe 

czynności życiowe organizmu( oddech i tętno) i niezwłocznie 

zawiadomić pogotowie ratunkowe,  

 

omdlenie – chorego należy ułożyć na wznak unieść ręce i nogi 

poszkodowanego do góry , jeśli po kilku minutach nie odzyska 

przytomności ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, kontrolować tętno i 

oddech  wezwać pogotowie . 
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zawał mięśnia sercowego – występujący długotrwały ból za mostkiem w 

okolicy serca, często promieniujący do lewej kończyny górnej. Chory 

odczuwa duszności i lęk, należy rozluźnić choremu ubranie i ułożyć 

możliwie wygodnie, w pozycji półsiedzącej z kolanami zgiętymi i 

podpartymi, wezwać pogotowie ratunkowe, uspokajać chorego, 

sprawdzać stale oddech i tętno aż do przybycia pomocy medycznej oraz 

być przygotowanym do reanimacji.  

 

Postępowanie w razie awarii. 

 przerwać pracę i zatrzymać maszynę lub urządzenie, 

 wyłączyć dopływ prądu elektrycznego, 

 zawiadomić przełożonego lub specjalistyczne służby techniczne  

(np. elektryków, mechaników). 
 

 

XII.  Przepisy ogólne 
 
Ustawy 

 t.j. Dz.U. 2014 poz. 1502  
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY. 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy. 

Ze zmianami 

 t.j. Dz.U. 2015 poz. 1412  
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2015 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

Obowiązuje od dnia: 2015-09-17  

 t.j. Dz.U. 2015 poz. 640 
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2015 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. 

Ze zmianami  

 t.j. Dz.U. 2015 poz. 567  
Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2015 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o społecznej inspekcji pracy. 

 t.j. Dz.U. 2015 poz. 1125  
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym. 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2015 r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym. 

 t.j. Dz.U. 2013 poz. 1409  
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2013 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane. 

Ze zmianami 

 t.j. Dz.U. 2013 poz. 1232  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001502
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001412
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000640
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000567
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001125
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001409
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001232
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Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2013 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska. 

Ze zmianami  

 t.j. Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej. 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 

2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej. 

Ze zmianami 

 t.j. Dz.U. 2015 poz. 121  
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 

Ze zmianami 

 t.j. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 737 
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób 

zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach. 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2013 r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków  

lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach. 

 t.j. Dz.U. 2015 poz. 1242 
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 

wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2015 r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 

wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

 

Rozporządzenia 

 t.j. Dz.U. 2015 poz. 1422  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1468 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów 

urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. 

 Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1870 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie trybu  

i form współdziałania niektórych organów z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia.  

 t.j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Ze zmianami 

 Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. 

Ze zmianami 

 Dz. U. 1998 nr 148 poz. 973 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory 

ekranowe. 

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091781380
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000121
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000737
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001242
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001422
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001468
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20072501870
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031691650
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000260313
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981480973
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 Dz. U. 1997 nr 109 poz. 704 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Ze zmianami 

 Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Ze zmianami 

 Dz. U. 1996 nr 62 poz. 287 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie 

rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. 

 Dz. U. 1996 nr 62 poz. 286 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie 

zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze 

stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.  

Ze zmianami 

 Dz. U. 1996 nr 69 poz. 332 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 w sprawie 

przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki 

zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów 

przewidzianych w Kodeksie pracy. 

Ze zmianami  

 Dz.U. 2006 nr 42 poz. 292 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie sposobu i trybu 

wydawania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania 

zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub 

karmiącą dziecko piersią. 

 

 Dz. U. 1996 nr 114 poz. 545 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 w sprawie wykazu prac 

szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. 
Ze zmianami 

 Dz. U. 2004 nr 200 poz. 2047 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie wykazu prac 

wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych 

prac. 

Ze zmianami 

 Dz. U. 2002 nr 214 poz. 1808 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r.  

w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie 

młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które 

ukończyły gimnazjum, oraz osób nie mających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum. 

Obowiązuje do dnia 2018-09-01 

 Dz.U. 2014 poz. 459  
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie biologicznych 

czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy 

zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników 

chorobotwórczych oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń. 

 t.j. Dz.U. 2013 poz. 1619 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na 

promieniowanie optyczne. 

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971090704
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041801860
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960620287
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960620286
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960690332
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060420292
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19961140545
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042002047
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20022141808
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000459
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001619
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Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na 

promieniowanie optyczne. 

 Dz.U. 2012 nr 147 poz. 890 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji 

chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu 

rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy. 

Ze zmianami 

 Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1318 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub 

drgania mechaniczne. 

 Dz.U. 2005 nr 81 poz. 716 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych 

czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia 

pracowników zawodowo narażonych na te czynniki 

Ze zmianami 

 Dz.U. 2005 nr 11 poz. 86 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy 

czynników chemicznych. 
Ze zmianami 

 Dz.U. 2014 poz. 817 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r.  

w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych 

dla zdrowia w środowisku pracy.  

Obowiązuje od dnia 2014-09-24 

 t.j. Dz.U. 2014 poz. 112  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

 Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań  

i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. 

 Dz. U. 1996 nr 101 poz. 473 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 lipca 1996 w sprawie 

wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów  

i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia 

oraz zakresu tych badań. 

 Dz. U. 1996 nr 60 poz. 279 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 w sprawie profilaktycznych 

posiłków i napojów. 

 t.j. Dz.U. 2013 poz. 1618 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r.  

w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia 

wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty 

wypadku i terminu jej sporządzenia. 

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000890
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051571318
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050810716
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050110086
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000817
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000112
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110330166
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19961010473
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960600279
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001618
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w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia 

wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty 

wypadku i terminu jej sporządzenia 

 t.j. Dz.U. 2013 poz. 954 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r.  

w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku 

na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania  

o wypłatę jednorazowego odszkodowania. 

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2013 r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym 

uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz 

postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania. 

 t.j. Dz.U. 2013 poz. 924  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r.  

w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek  

w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty 

wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania. 

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2013 r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za 

wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty 

wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania. 

 

 t.j. Dz.U. 2013 poz. 878  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r.  

w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne  

z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń 

zawodowych i ich skutków. 

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 marca 2013 r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie 

społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od 

zagrożeń zawodowych i ich skutków. 

Ze zmianami 

 Dz.U. 2009 nr 105 poz. 870 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania 

okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. 

 Dz.U. 2009 nr 14 poz. 80 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r.  

w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy. 

Ze zmianami 

 Dz. U. 2004 nr 227 poz. 2298 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 w sprawie 

wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. 

 t.j. Dz.U. 2013 poz. 1367 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób 

zawodowych. 

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2013 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie chorób 

zawodowych. 

 

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000954
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000924
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000878
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091050870
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090140080
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042272298
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001367
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 t.j. Dz.U. 2013 poz. 1379 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu 

dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób. 
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu 

dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób. 
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............................................................ 

     (Nazwa pracodawcy (pieczęć)) 

 

KARTA  SZKOLENIA  WSTĘPNEGO 

W  DZIEDZINIE  BEZPIECZEŃSTWA  I  HIGIENY  PRACY 
 

 

1. Imię i nazwisko osoby 

odbywającej szkolenie  ................................................................................................................................... 
 

 

2. Nazwa komórki organizacyjnej ...................................................................................................................... 

 

3
. 

In
st

ru
k
ta

ż 
 

  
  
  
  
  
  
o
g
ó
ln

y
 

  

Instruktaż ogólny przeprowadził w dniu ............................................ r. 

 

............................................................................. 

     (imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż) 
 

                                                                                      .......................................................................... 
                                                                                              (podpis osoby, której udzielono instruktażu*) 

 

4
. 
In

st
ru

k
ta

ż 
st

an
o
w

is
k
o

w
y

 

 

1) Instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy ............................................................................. 
 

Przeprowadził w dniach ............................... r. ............................................................................ 

                                                                                    (imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż) 
 

Po przeprowadzeniu sprawdzianu wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy 

 
zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy Pan(i) ...................................... 

 

...................................................... został(a) dopuszczona do wykonywania pracy na stanowisku 
 

........................................................................................................................................................ 

 
.................................................................                   .................................................................... 

     (podpis osoby, której udzielono instruktażu)                          (data i podpis kierownika komórki organizacyjnej) 

 

2)** Instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy ........................................................................... 

 

Przeprowadził w dniach ............................... r. ............................................................................ 
                                                                                    (imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż) 

 

Po przeprowadzeniu sprawdzianu wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy 
 

zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy Pan(i) ................................. 

 
...................................................... został(a) dopuszczona do wykonywania pracy na stanowisku 

 

.......................................................................................................................................................... 
 

.................................................................                   ...................................................................... 

     (podpis osoby, której udzielono instruktażu)                          (data i podpis kierownika komórki organizacyjnej) 
 

 

* Podpis stanowi potwierdzenie odbycia instruktażu i zapoznania się z przepisami oraz zasadami  bezpieczeństwa  

i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych prac. 

** Wypełniać w przypadku, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  

z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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RAMOWY PROGRAM INSTRUKTAŻU OGÓLNEGO 
 

Lp. Temat szkolenia Liczba godzin 

1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy 
 

 

0,6 

2. 
Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych 
zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub  zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

4. Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy. 
 

0,5 5. 
Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie  

i podstawowe środki zapobiegawcze – ocena ryzyka zawodowego w zakładzie. 

6. 
Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz 

transportem wewnątrzzakładowym 
0,4 

7. 
Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w 

odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego  
0,5 8. Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika 

9. Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego 

10. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru  

1 11. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy 

Razem: 
Minimum 

3 

 
 

RAMOWY PROGRAM INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO 
 

Lp. Temat szkolenia Liczba godzin 

1. 

Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności:  

a) omówienia warunków pracy z uwzględnieniem: 
- elementów pomieszczenia pracy, w którym ma pracować pracownik, mających wpływ na warunki 

pracy pracownika (np. oświetlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja, urządzenia techniczne, 

urządzenia ochronne), 
- elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo  

i higienę pracy (np. pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urządzenia 

zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia, surowce i produkty), 
- przebiegu procesu pracy na stanowisku pracy w nawiązaniu do procesu produkcyjnego 

(działalności) w całej komórce organizacyjnej i zakładzie pracy, 

b) omówienie zagrożeń, występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy, wyników 
oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą  

i sposobów ochrony przed zagrożeniami oraz zasad postępowania w razie wypadku i awarii, 

c) przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania określonego zadania 

2 

2. 

Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie  

z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania 

poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne 

0,5 

3. Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrola instruktora 0,5 

4. Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora 4 

5. Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika 1 

Razem: 
Minimum 

8 

 

Program szkolenia osób podejmujących po raz pierwszy pracę związaną z kierowaniem pracownikami powinien być 

poszerzony i dostosowany do obowiązków i odpowiedzialności tych osób w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

i odpowiedzialności.  Godziny lekcyjne trwające 45 minut. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Szczegółowe informacje: 

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji     
20-086 Lublin, ul. Szewska 4 tel./ fax 81-532-13-39, 81-743-67-49 

www.wktir.pl info@wktir.pl 

http://www.wktir.pl/
mailto:info@wktir.pl

