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Kodeks pracy – akt normatywny (ustawa ) stanowiący zbiór przepisów regulujących prawa i obowiązki objęte stosunkiem pracy w odniesieniu do 

wszystkich pracowników, bez względu na podstawę prawną ich zatrudnienia (w niektórych przypadkach tylko w zakresie nieuregulowanym przez ustawodawstwo 

szczególne, np. ustawa o służbie cywilnej) oraz pracodawców. 
Obecnie w Polsce obowiązuje ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502). Zgodnie z jego artykułem 1. – 

 "Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców". 

 

DZIAŁ DZIEWIĄTY  ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH  
 

Rozdział I  
Przepisy ogólne 

Art. 190. [Definicja młodocianego] § 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. 
§ 2. Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 15 lat. 
Art. 191. [Zatrudnianie młodocianych]  
§ 1. Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy: 
1) ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową, 
2) przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu. 
§ 2. Młodociany nie posiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego. 
§ 21 Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołą podstawową, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku 
kalendarzowym, w którym kończy 15 lat. 
 § 22 . Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, niemająca 15 lat, z wyjątkiem osoby, o której mowa w § 21 , może być zatrudniona na zasadach 
określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu. 
§ 23 . Osoba, która nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w celu 
przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy. 
§ 24 . Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z osobą, o której mowa w § 22 i § 23 , jest dopuszczalne w przypadku wyrażenia na to zgody przez 
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego tej osoby oraz uzyskania pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
 § 25 . W przypadku osoby, o której mowa w § 23 , wymagane jest również uzyskanie zezwolenia dyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej, w której obwodzie 
mieszka ta osoba, na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.  
§ 26 . Z osobą, która ukończyła 15 lat i nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej, może być, na wniosek jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, zawarta 
umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy, jeżeli:  
1) została ona przyjęta do oddziału przysposabiającego do pracy utworzonego w ośmioletniej szkole podstawowej albo  
2) uzyskała zezwolenie dyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej, w której obwodzie mieszka, na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz uzyskała 
pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.  
§ 27 . Z osobą, która ukończyła 15 lat i nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej, spełniającą obowiązek szkolny poza szkołą, może być, po ukończeniu przez nią 
przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy, zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki 
zawodu. Przepis § 26 pkt 2 stosuje się odpowiednio. 
§ 3. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia zasady i warunki odbywania przygotowania zawodowego oraz zasady wynagradzania młodocianych w tym 
okresie. 
§ 4. (skreślony). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Akt_normatywny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przepis_prawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stosunek_pracy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pracownik
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82u%C5%BCba_cywilna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pracodawca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/26_czerwca
https://pl.wikipedia.org/wiki/1974
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001502
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§ 5. (skreślony) 
Art. 1911 . Osoba, która ukończyła 18 lat w trakcie nauki w ośmioletniej szkole podstawowej, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku 
kalendarzowym, w którym ukończyła tę szkołę. 
Art. 192. [Obowiązek opieki i pomocy] Pracodawca jest obowiązany zapewnić młodocianym pracownikom opiekę i pomoc, niezbędną dla ich przystosowania się do 
właściwego wykonywania pracy. 
Art. 193. [Ewidencja młodocianych pracowników] Pracodawca jest obowiązany prowadzić ewidencję pracowników młodocianych. 

Rozdział II 
Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego 

Art. 194. [Stosowanie przepisów ustawy] Do zawierania i rozwiązywania z młodocianymi umów o pracę w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie 
przepisy kodeksu dotyczące umów o pracę na czas nie określony ze zmianami przewidzianymi w art. 195 i 196. 
Art. 195. [Umowa w celu przygotowania zawodowego]  
§ 1. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego powinna określać w szczególności: 
1) rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy), 
2) czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego, 
3) sposób dokształcania teoretycznego, 
4) wysokość wynagrodzenia. 
§ 2. Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia określić przypadki, w których jest dopuszczalne zawieranie na czas określony umów o pracę w celu przygotowania 
zawodowego. 
Art. 196. [Wypowiedzenie umowy o pracę] Rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego dopuszczalne jest tylko  
w razie: 
1) niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków 
wychowawczych, 
2) ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, 
3) reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego, 
4) stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe. 

 
Rozdział III 

Dokształcanie 
Art. 197. [Obowiązek dokształcania się]  
§ 1. Pracownik młodociany jest obowiązany dokształcać się do ukończenia 18 lat. 
§ 2. W szczególności pracownik młodociany jest obowiązany: 
1) do dokształcania się w zakresie ośmioletniej szkoły podstawowej, jeżeli szkoły takiej nie ukończył, 
2) do dokształcania się w zakresie szkoły ponadpodstawowej lub w formach pozaszkolnych. 
Art. 198. [Zwolnienie na naukę] Pracodawca jest obowiązany zwolnić młodocianego od pracy na czas potrzebny do wzięcia udziału w zajęciach szkoleniowych w 
związku z dokształcaniem się. 
Art. 199. [Przedłużenie obowiązku dokształcania się] Jeżeli młodociany nie ukończył przygotowania zawodowego przed osiągnięciem 18 lat, obowiązek 
dokształcania się, stosownie do przepisów art. 197, może być przedłużony do czasu ukończenia przygotowania zawodowego. 
Art. 200. [Delegacja] Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej może w drodze rozporządzenia określić przypadki, w których 
wyjątkowo jest dopuszczalne zwolnienie młodocianych od obowiązku dokształcania się. 
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Rozdział III a 
Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe 

Art. 2001. [Zatrudnienie młodocianego przy pracach lekkich]  
§ 1. Młodociany może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac. 
§ 2. Praca lekka nie może powodować zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego, a także nie może utrudniać młodocianemu 
wypełniania obowiązku szkolnego. 
§ 3. Wykaz lekkich prac określa pracodawca po uzyskaniu zgody lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy. Wykaz ten wymaga zatwierdzenia przez 
właściwego inspektora pracy. Wykaz lekkich prac nie może zawierać prac wzbronionych młodocianym, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 204. 
§ 4. Wykaz lekkich prac ustala pracodawca w regulaminie pracy. Pracodawca, który nie ma obowiązku wydania regulaminu, ustala wykaz lekkich prac w osobnym 
akcie. 
§ 5. Pracodawca jest obowiązany zapoznać młodocianego z wykazem lekkich prac przed rozpoczęciem przez niego pracy. 
Art. 2002. [Wymiar i rozkład czasu pracy młodocianego]  
§ 1. Pracodawca ustala wymiar i rozkład czasu pracy młodocianego zatrudnionego przy lekkiej pracy, uwzględniając tygodniową liczbę godzin nauki wynikającą z 
programu nauczania, a także z rozkładu zajęć szkolnych młodocianego. 
§ 2. Tygodniowy wymiar czasu pracy młodocianego w okresie odbywania zajęć szkolnych nie może przekraczać 12 godzin. W dniu uczestniczenia w zajęciach 
szkolnych wymiar czasu pracy młodocianego nie może przekraczać 2 godzin. 
§ 3. 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. 
§ 4. Wymiar czasu pracy określony w § 2 i 3 obowiązuje także w przypadku, gdy młodociany jest zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy. Przed nawiązaniem 
stosunku pracy pracodawca ma obowiązek uzyskania od młodocianego oświadczenia o zatrudnieniu albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy. 

 
Rozdział IV 

Szczególna ochrona zdrowia 
Art. 201. [Badania lekarskie]  
§ 1. Młodociany podlega wstępnym badaniom lekarskim przed przyjęciem do pracy oraz badaniom okresowym i kontrolnym w czasie zatrudnienia. 
§ 2. Jeżeli lekarz orzeknie, że dana praca zagraża zdrowiu młodocianego, pracodawca jest obowiązany zmienić rodzaj pracy, a gdy nie ma takiej możliwości, 
niezwłocznie rozwiązać umowę o pracę i wypłacić odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Przepis art. 51 § 2 stosuje się odpowiednio. 
§ 3. Pracodawca jest obowiązany przekazać informacje o ryzyku zawodowym, które wiąże się z pracą wykonywaną przez młodocianego, oraz o zasadach ochrony 
przed zagrożeniami również przedstawicielowi ustawowemu młodocianego. 
Art. 202. [Czas pracy]  
§ 1. Czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin na dobę. 
§ 2. Czas pracy młodocianego w wieku powyżej 16 lat nie może przekraczać 8 godzin na dobę. 
§ 3. Do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych, bez względu na to, czy odbywa się 
ona w godzinach pracy. 
§ 31. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy młodocianego jest dłuższy niż 4,5 godziny, pracodawca jest obowiązany wprowadzić przerwę w pracy trwającą nieprzerwanie 
30 minut, wliczaną do czasu pracy. 
§ 4. (skreślony). 
Art. 203. [Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej]  
§ 1. Młodocianego nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. 
§ 11. Pora nocna dla młodocianego przypada pomiędzy godzinami 2200 a 600. W przypadkach określonych w art. 191 § 5 pora nocna przypada pomiędzy godzinami 
2000 a 600. 
§ 2. Przerwa w pracy młodocianego obejmująca porę nocną powinna trwać nieprzerwanie nie mniej niż 14 godzin. 
§ 3. Młodocianemu przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę. 
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rt. 204. [Prace wzbronione]  
§ 1. Nie wolno zatrudniać młodocianych przy pracach wzbronionych, których wykaz ustala w drodze rozporządzenia Rada Ministrów. 
§ 2. (skreślony). 
§ 3. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może zezwolić na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat przy niektórych rodzajach prac wzbronionych, 
jeżeli jest to potrzebne do odbycia przygotowania zawodowego, określając jednocześnie warunki zapewniające szczególną ochronę zdrowia młodocianych 
zatrudnionych przy tych pracach. 

Rozdział V 
Urlopy wypoczynkowe 

Art. 205. [Nabycie prawa do urlopu]  
§ 1. Młodociany uzyskuje z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych. 
§ 2. 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. 
§ 3. Młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych. Młodocianemu, który nie nabył prawa do urlopu, o którym mowa w § 1 i 
2, pracodawca może, na jego wniosek, udzielić zaliczkowo urlopu w okresie ferii szkolnych. 
§ 4. Pracodawca jest obowiązany na wniosek młodocianego, ucznia szkoły dla pracujących, udzielić mu w okresie ferii szkolnych urlopu bezpłatnego w wymiarze nie 
przekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy. Okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 
§ 5. W sprawach nie uregulowanych przepisami niniejszego rozdziału do urlopów przysługujących młodocianym stosuje się przepisy działu siódmego. 

 
Rozdział VI 

Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe 
Art. 206. [Pracodawcy będący rzemieślnikami]  
§ 1. Przepisy art. 190-205 stosuje się odpowiednio do młodocianych zatrudnionych na podstawie umowy o przygotowanie zawodowe u pracodawców będących 
rzemieślnikami, z zastrzeżeniem odrębności określonych na podstawie § 2. 
§ 2. Minister Pracy i Polityki Socjalnej może określić, w drodze rozporządzenia, odrębności w zakresie sposobu prowadzenia przygotowania zawodowego u 
pracodawców będących rzemieślnikami oraz trybu przeprowadzania egzaminów stwierdzających kwalifikacje zawodowe po zakończeniu tego przygotowania. 

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych okres obowiązywania: 

od  1.03.2020 do  31.05.2020 

 

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku 
procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia 
następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.  

Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2020 r. wyniosło - 5.024,48 zł (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 711) 
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Okres 1.09.2020 r. - 30.11.2020 r. 

I rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia 251,22 zł 

II rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia 301,47 zł 

III rok nauki - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia 351,71 zł 

przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia 200,98 zł 

 Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich 

wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.). 

Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych wynagradzanych według minimalnych stawek 

Podstawa wymiaru składki 
Rodzaj 

ubezpieczenia 

Sposób finansowania 

płatnik ubezpieczony 

251,22 zł 

(I rok nauki) 

emerytalne 24,52 zł 24,52 zł 

rentowe 16,33 zł 3,77 zł 

chorobowe - 6,15 zł 

wypadkowe x*) - 

301,47 zł 

(II rok nauki) 

emerytalne 29,42 zł 29,42 zł 

rentowe 19,60 zł 4,52 zł 

chorobowe - 7,39 zł 

wypadkowe x*) - 

351,71 zł 

(III rok nauki) 

emerytalne 34,33 zł 34,33 zł 

rentowe 22,86 zł 5,28 zł 

chorobowe - 8,62 zł 

wypadkowe x*) - 

200,98 zł 

(przyuczenie do wykonywania określonej 

pracy) 

emerytalne 19,62 zł 19,62 zł 

rentowe 13,06 zł 3,01 zł 

chorobowe - 4,92 zł 

wypadkowe x*) - 
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UWAGA: 
 *) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 757). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej. 
Minimalne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w 2020 roku wynosi 2.600,00 zl. 
 

DZIAŁ DZIESIĄTY  
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY  

 
Rozdział I  

Podstawowe obowiązki pracodawcy 
Art. 207. [Podstawowe obowiązki pracodawcy] § 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. 
§ 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 tych poleceń, 
3) zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy, 
4) zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy. 
§ 3. Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie 
pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Art. 208. [Współdziałanie pracodawców] § 1. W razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, 
pracodawcy ci mają obowiązek: 
1) współpracować ze sobą, 
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. 
§ 2. Wyznaczenie koordynatora, o którym mowa w § 1, nie zwalnia poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy 
zatrudnionym przez nich pracownikom. 
Art. 209. [Zawiadomienie inspektorów o rozpoczęciu działalności] § 1. Pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia 
rozpoczęcia tej działalności, zawiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodza ju i zakresie 
prowadzonej działalności. 
§ 2. Obowiązek, o którym mowa w § 1, ciąży na pracodawcy odpowiednio w razie zmiany miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, zwłaszcza zmiany 
technologii lub profilu produkcji, jeżeli zmiana technologii może powodować zwiększenie zagrożenia dla zdrowia pracowników. 
§ 3. (skreślony). 
§ 4. Właściwy inspektor pracy lub właściwy państwowy inspektor sanitarny może zobowiązać pracodawcę prowadzącego działalność powodującą szczególne 
zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników do okresowej aktualizacji informacji, o której mowa w § 1. 
 

Rozdział II 
Prawa i obowiązki pracownika 

Art. 210. [Powstrzymanie się od wykonywania pracy] § 1. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy 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. 

http://www.wskazniki.gofin.pl/8,195,1.html
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§ 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. 
§ 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. 
§ 6. Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje prac wymagających 
szczególnej sprawności psychofizycznej. 
Art. 211. [Podstawowe obowiązki pracownika] Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W 
szczególności pracownik jest obowiązany: 
1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się  wymaganym egzaminom 
sprawdzającym, 
2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy 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 zaleconym 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 znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie, 
7) współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Art. 212. [Obowiązki osoby kierującej] Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
1) organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
2) dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem, 
3) organizować, przygotowywać i prowadzić prace, 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 bezpieczeństwa i higieny pracy, 
6) zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami. 

Badania lekarskie  
 Obowiązek badania pracowników wynika z art. 229 oraz art. 211 pkt 5 KP. Na ich podstawie pracodawca jest zobowiązany do kierowania pracowników na 

badania lekarskie, a pracownik zobowiązany jest do poddania się tym badaniom w wyznaczonych terminach oraz do ścisłego przestrzegania zaleceń lekarskich. 
Pracodawca nie może zatrudnić pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego jego przydatność do pracy na wyznaczonym stanowisku. Nowo 

zatrudnieni pracownicy powinni odbyć wstępne badanie lekarskie. 
 

Wstępnym badaniom lekarskim podlegają: 

• osoby przyjmowane do pracy; 

• pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy; 
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• inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.  
Nie podlegają im jednak osoby przyjmowane ponownie do pracy w danym zakładzie na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach 
pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym zakładem. 

 
Celem badań profilaktycznych jest stwierdzenie braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku. Jest to przesłanka dopuszczenia pracownika 
do pracy. 
 
 
Obowiązki pracodawcy w sprawie badań profilaktycznych: 

• obowiązek skierowania pracowników na badania; 

• zastosowanie się do ich wyniku (odsunięcie od pracy, przeniesienie do innej pracy wskazane w orzeczeniu lekarskim); 

• poniesienie kosztów finansowych z nimi związanych; 

• prowadzenie dokumentacji badań lekarskich (orzeczenie lekarskie i skierowanie pracodawca powinien przechowywać w aktach osobowych pracownika). 
 
Orzeczenie lekarskie wydane po przeprowadzeniu badań powinno się opierać między innymi na ocenie zagrożeń dla zdrowia i życia pracownika występujących na 
stanowisku pracy. Z tego względu bardzo istotne znaczenie odgrywa treść skierowania. 
 
Do wydawania ważnych zaświadczeń jest uprawniony lekarz profilaktyk (lekarz medycyny pracy). Nie są ważne zaświadczenia wydawane przez innych lekarzy. 
Natomiast koszty badań lekarskich zawsze są pokrywane przez pracodawcę.  
Okresowe badania lekarskie należy przeprowadzać: 

• co 2 lata – przy narażeniu na wdychanie szkodliwych pyłów lub oparów; 

• co 3 lata – w zakładzie pracy gdzie panuje gorący mikroklimat; 

• co 4 lata – przy stałym korzystaniu z komputera; 

• co 5 lat – przy innej pracy biurowej. 
Okresowe badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z nimi pracownik zachowuje 
prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad 
obowiązujących przy podróżach służbowych. 
Za brak zaświadczenia od lekarza medycyny pracy pracodawca może ponieść odpowiedzialność za wykroczenie z art. 283 § 1 Kodeksu Pracy zagrożone 
grzywną od 1000 do 30 000 zł. 
 

Rodzaje szkoleń BHP 

Obowiązkowi szkoleń BHP podlegają: 
-        pracodawcy, 
-        osoby kierujące pracownikami (kierownicy, brygadziści), 
-        pracownicy inżynieryjno-techniczni, administracyjno-biurowi, na stanowiskach robotniczych. 

Rodzaje szkoleń 
Szkolenia BHP można podzielić na dwa rodzaje: 

1. szkolenia wstępne 
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-        instruktaż ogólny  
-        instruktaż stanowiskowy 

2. szkolenia okresowe 
Szkolenia wstępne – instruktaż ogólny (przez dopuszczeniem do wykonywania pracy) dla: 
-        nowych pracowników, 
-        studentów odbywających u pracodawcy praktyki studenckie, 
-        uczniowie szkół zawodowych, którzy są zatrudnieni w ramach nauki zawodu. 
Szkolenia wstępne obejmują: 
-        zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy w zakresie BHP, 
-        ponoszenie odpowiedzialności w przypadku naruszenia przepisów i zasad BHP, 
-        zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia na jakie pracownik jest narażony w zakładzie pracy, 
-        podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej i postępowania w razie wystąpienia pożaru, zasady udzielania pierwszej pomocy. 
  
Szkolenia okresowe obejmują m.in.: 
-        Szkolenia okresowe dla pracodawców i osób kierujących zespołem pracowników (dla pracodawców, osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, 
urzędami, zakładami prywatnymi, spółkami i innych osób kierujących pracownikami) 
-        Szkolenia okresowe dla pracodawców pełniących zadania służby BHP w swoim zakładzie pracy 
-        Szkolenia okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych ( w szczególności dla konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji, projektantów) 
-        Szkolenia okresowe dla wszystkich pracowników administracyjno-biurowych (w tym dla pracowników przy obsłudze monitorów ekranowych, pracowników służby 
zdrowia, szkół oraz innych placówek oświatowo-szkoleniowych, jednostek naukowo-badawczych) 
-        Szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach roboczych 
-        Szkolenia okresowe służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób wykonujących zadania tej służby. 
  
Szczegółowe zasady szkolenia pracowników w zakresie bhp uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dn ia 27 lipca 2004 r. w sprawie 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)  

Szkolenie wstępne, na które składa się instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy, powinno odbyć się przed dopuszczeniem pracownika do pracy, natomiast 

częstotliwość przeprowadzania szkoleń okresowych pracodawca ustala, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, zachowując wytyczne wynikające z § 

15 tj. nie rzadziej niż: 

1) co roku dla stanowisk, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne, 

2) co 3 lata dla stanowisk robotniczych, 

3) co 5 lat dla stanowisk kierowniczych, inżynieryjno-technicznych oraz innych stanowisk, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla 

zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

4) co 6 lat dla stanowisk administracyjno-biurowych. 

Pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbyć w ciągu do 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy przez osobę zatrudnioną na stanowisku kierowniczym lub 

12 miesięcy w przypadku pozostałych pracowników.  

W przypadku wprowadzenia zmian na stanowisku pracy (m.in. zmian techniczno-organizacyjnych, zmian organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania 

nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń), pracodawca powinien ponownie zorganizować instruktaż stanowiskowy przygotowujący pracownika do 

bezpiecznego wykonywania pracy w zmienionych warunkach 

 

http://www.bhp.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/instruktaz-stanowiskowy?doAsGroupId=5138534&refererPlid=5267565
http://www.bhp.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/jakie-sa-warunki-przechowywania-dokumentow-ze-szkolenia-okresowego?doAsGroupId=5138534&refererPlid=5267565
http://www.bhp.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/pracodawca-ma-obowiazek-wskazac-czynniki-szkodliwe-dla-zdrowia-w-srodowisku-pracy?doAsGroupId=5138534&refererPlid=5267565
http://www.bhp.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/pracodawca-ma-obowiazek-wskazac-czynniki-szkodliwe-dla-zdrowia-w-srodowisku-pracy?doAsGroupId=5138534&refererPlid=5267565
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System ochrony pracy w Polsce 

System  ochrony  pracy  przejawia  się  w  różnych  formach  organizacyjnych  państwa.  W  zależności  od zamożności państwa może być bardziej lub mniej 

rozwinięty. Mówiąc o systemie ochrony pracy w Polsce, należy rozróżnić system prawny i system organizacyjny. Pierwszy z nich - prawny, stanowi integralną część 

gałęzi prawa, jaką jest prawo pracy, mówi o normach prawnych i ich usytuowaniu w hierarchii źródeł prawa dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Drugi zaś - instytucjonalny, to system organizacji ochrony pracy na szczeblu państwa, zakładu oraz organów uczestniczących w tworzeniu, a także kontrolowaniu 

bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce. System ten opiera się na źródłach prawa wskazanych w Konstytucji RP i art. 9 Kodeksu pracy. Podstawowym aktem 

prawnym, mówiącym o prawie do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, jest Konstytucja RP, która w art. 66 gwarantuje takie prawo każdemu. Sposób 

realizacji tego prawa określa ustawa. Ustawą określającą prawa i obowiązki obywateli w tym zakresie jest Kodeks pracy. Podstawowe uregulowania kodeksowe 

znajdują się w dziale X kodeksu dotyczącym bhp, w dziale VIII dotyczącym ochrony pracy kobiet i w dziale IX dotyczącym ochrony pracy młodocianych. Natomiast art. 9 

Kodeksu pracy wskazuje na inne źródła prawa pracy, szczególnie zaś porozumienia normatywne zawierane między partnerami socjalnymi, tj. układy zbiorowe i inne 

porozumienia zbiorowe, np. akty wewnątrzzakładowe stanowione w formie regulaminów i statutów. 
 

Wśród źródeł prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy można więc wyróżnić akty prawne powszechnie obowiązujące, stanowione przez upoważnione 

do tego organy oraz porozumienia zawierane pomiędzy partnerami społecznymi, obowiązujące grupy, które takie porozumienia zawarły. Dodatkowo, jako źródło praw i 

obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zostały wprowadzone zasady bhp. 
 

Przepisy powszechnie obowiązujące, poza wymienionym już Kodeksem pracy, są to akty wykonawcze bezpośrednio rozwijające postanowienia działu X Kodeksu 

pracy oraz przepisy ogólne, międzybranżowe i resortowe wydane na podstawie delegacji zawartej w art.237
15 

k.p. 
 

Do przepisów powszechnie obowiązujących należą również przepisy, takie jak ustawy ustanawiające nadzór i kontrolę nad warunkami pracy, a także przepisy 

dotyczące innych dziedzin prawa, regulujące sprawy z zakresu bhp. Do takich przepisów należy prawo budowlane, prawo górnicze i geologiczne czy też prawo atomowe. 

Do najczęściej występujących uregulowań z zakresu bhp zaliczyć można: 
a) dodatkowe przywileje zdrowotne, 

 
b) dodatkowe urlopy dla pracowników pracujących w warunkach szkodliwych lub uciążliwych oraz skrócenie dobowego wymiaru czasu pracy dla 

pracowników zatrudnionych w takich warunkach, 
 

c) rekompensaty finansowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych oraz 
niebezpiecznych. 

 

Regulamin pracy ustala pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, jeżeli zatrudnia co najmniej 20 pracowników. 

SYSTEM ORGANIZACYJNY OCHRONY PRACY W POLSCE 
 
O ile system prawny wskazuje na podstawy prawne bezpieczeństwa i higieny pracy, o tyle system organizacyjny wskazuje na organy i organizacje uczestniczące w 

określaniu i realizowaniu zadań w tej dziedzinie. 

System organizacyjny ochrony pracy można podzielić na: 

- ogólnokrajowy, 

- zakładowy. 
 
Do pierwszego z nich należy zaliczyć parlament, rząd, ministerstwa i inne urzędy państwowe oraz państwowe organy nadzoru i kontroli. 
 
Parlament ma przede wszystkim zadania ustawodawcze, tworząc prawo ustala podstawowe zasady systemu. Rząd i resorty oraz urzędy państwowe, szczególnie 
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Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Zdrowia, ustalają wytyczne państwa w kształtowaniu polityki w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz, 

na podstawie ustaw, wydają przepisy wykonawcze w zakresie bhp. Natomiast Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Urząd Dozoru 

Technicznego oraz sądy i prokuratura (również pozostałe organy nadzoru i kontroli) powołane zostały do nadzoru i kontroli obowiązków nałożonych przez prawo. W 

celu realizacji uprawnień oraz przymuszania pracodawców do realizacji swoich obowiązków, organy te dysponują możliwością ukarania mandatem karnym, bądź 

wydania nakazu lub decyzji. W określonych przepisami przypadkach mogą również nakazać wstrzymanie prowadzenia prac lub działalności. 
 
Istotną rolę w systemie organizacyjnym bhp na szczeblu państwa pełni Rada Ochrony Pracy. W skład Rady wchodzą przedstawiciele rządu, pracodawców i 

pracowników, posłowie i senatorowie oraz wybitni specjaliści z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Organ ten, umocowany przy Sejmie RP, zgodnie z ustawą o 

Państwowej Inspekcji Pracy, ma sprawować nadzór nad jej działaniem. 

Istotne znaczenie w tym systemie mają również instytuty naukowo-badawcze powołane do prowadzenia prac 

naukowo-badawczych w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

 

Państwowy nadzór nad warunkami pracy 

Państwowy nadzór nad warunkami pracy sprawują: 

1. Państwowa Inspekcja Pracy, 

2. Państwowa Inspekcja Sanitarna 

Ponadto czynności w zakresie dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi stwarzającymi szczególne zagrożenie sprawuje  

3. Urząd Dozoru Technicznego. 

 

Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) należy: 

a) nadzór  i  kontrola  przestrzegania  przepisów  prawa  pracy,  w  szczególności  przepisów  i  zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu 

pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych' 

b) kontrola legalności zatrudnienie, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców,  

c) kontrola wyrobów wprowadzanych do obrotu pod względem spełniania przez nie wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych w odrębnych przepisach,  

d) opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa pracy, 

e) prawo wnoszenia powództwa, a za zgodą osoby zainteresowanej - uczestnictwo w postępowaniu przed 

sądem pracy, w sprawach o ustalenie stosunku pracy, 

f) współpraca  z  urzędami  państw  członkowskich  Unii  Europejskiej  odpowiedzialnymi  za  nadzór  nad warunkami pracy i zatrudnienia, 

g) ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika określonych w Kodeksie pracy,  

h) nadzór i kontrola zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy: 

osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy oraz osobom 

wykonującym na własny rachunek działalność gospodarczą w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę 

lub przedsiębiorcę, nie będącego pracodawcą na rzecz którego taka praca jest świadczona; 

przez podmioty organizujące pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej podstawie niż 
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stosunek pracy, w ramach prac społecznie użytecznych; 

osobom przebywającym w zakładach karnych i zakładach poprawczych, wykonującym pracę, a także żołnierzom służby czynnej, wykonującym powierzone 

im prace. 

i) nadzór  i  kontrola  przestrzegania  przepisów  prawa  pracy,  w  szczególności  przepisów  i  zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu 

pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych' 

j) kontrola legalności zatrudnienie, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców,  

k) kontrola wyrobów wprowadzanych do obrotu pod względem spełniania przez nie wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych w odrębnych przepisach,  

l) opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa pracy, 

m) prawo wnoszenia powództwa, a za zgodą osoby zainteresowanej - uczestnictwo w postępowaniu przed 

sądem pracy, w sprawach o ustalenie stosunku pracy, 

n) współpraca  z  urzędami  państw  członkowskich  Unii  Europejskiej  odpowiedzialnymi  za  nadzór  nad warunkami pracy i zatrudnienia, 

o) ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika określonych w Kodeksie pracy,  

 

Uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy: 

a) nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie w przypadku, gdy naruszenie 

dotyczy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

b) nakazania: wstrzymania prac lub działalności, gdy naruszenie powoduje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracowników lub innych osób wykonujących te 

prace lub prowadzących działalność; skierowanie do innych prac pracowników lub innych osób dopuszczonych do pracy wbrew obowiązującym przepisom przy 

pracach wzbronionych, szkodliwych lub niebezpiecznych albo pracowników lub innych osób dopuszczonych do pracy przy pracach niebezpiecznych, jeżeli 

pracownicy ci lub osoby nie posiadają odpowiednich kwalifikacji; nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonani; 

c) nakazania wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń w sytuacji, gdy ich eksploatacja powoduje bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi; nakazy w 

tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu; zakazania wykonywania pracy lub prowadzenia działalności w miejscach, w których stan warunków 

pracy stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia; nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu; 

d) nakazania, w przypadku stwierdzenia, że stan bezpieczeństwa i higieny pracy zagraża życiu lub zdrowiu pracowników lub osób fizycznych wykonujących pracę na 

innej podstawie niż stosunek pracy, w tym osób wykonujących na własny rachunek działalność gospodarczą, zaprzestania prowadzenie działalności bądź 

działalności określonego rodzaju; 

e) nakazania ustalenia, w określonym terminie, okoliczności i przyczyn wypadku; 
f) nakazania wykonania badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy w przypadku naruszenia trybu, metod, rodzaju lub 

częstotliwości wykonywania tych badań i pomiarów lub konieczności stwierdzenia wykonywania pracy w szczególnych warunkach; 

g) nakazania pracodawcy wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi, nakazy w tych sprawach podlegają 

natychmiastowemu wykonaniu, 

h) przeprowadzanie kontroli o każdej porze dnia i nocy 
i) nakazanie wydania badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych o środowisku pracy 

 

Państwowa  Inspekcja  Sanitarna (PIS SANEPID) 
 

Państwowa Inspekcja Sanitarna podlega ministrowi zdrowia, a kieruje nią Główny Inspektor Sanitarny 
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Zadania i uprawnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
 

Państwowa Inspekcja Sanitarna została powołana w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciąż liwych oraz w celu 

zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych oraz do nadzoru, między innymi, nad warunkami: 

a) higieny środowiska, 

b) higieny pracy w zakładzie pracy, 
c) higieny nauczania, wychowania, wypoczynku, rekreacji, zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytkowych. 

Do zakresu nadzoru sanitarnego należą także: 

a) uzgadnianie projektów zagospodarowania przestrzennego, 
b) uczestnictwo w dopuszczaniu do użytkowania obiektów budowlanych, środków komunikacji wodnej, lądowej, powietrznej, 
c) utrzymanie należytego stanu higienicznego zakładów pracy, warunków zdrowotnych produkcji, dbałość o warunki zdrowotne środowiska pracy. 

 

Państwowy Inspektor Sanitarny w związku z wykonywaną kontrolą ma prawo wstępu do zakładów pracy, obiektów użyteczności publicznej i obiektów handlowych. 

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) 
 

Działalność Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122, poz. 1321, ze 

zm.) i polega na sprawowaniu dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi stwarzającymi zagrożenie dla życia lub zdrowia oraz mienia i środowiska. UDT 

podlega ministrowi właściwemu do spraw gospodarki. 

 

Zakładowy nadzór nad warunkami pracy sprawuje służba BHP. 

 

Służba bhp nie jest organem nadzoru - jest wyspecjalizowaną komórką fachową, pomaga pracodawcy w wypełnianiu obowiązków dotyczących 

zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 

Do zakresu działania służby bhp należą: 

a) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp, 

b) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń, 

c) sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje 

przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy, 

d) udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań 

techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bhp, 

e) udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków 

dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji, 

f) udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się 

pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników, 

g) zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bhp w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych, 

h) przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy, 

i) udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp oraz w 

ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
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Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe i ich następstwa w mikro i małych firmach 
  

Niebezpieczny czynnik to czynnik, którego oddziaływanie może prowadzić do urazu lub innego istotnego natychmiastowego pogorszenia stanu zdrowia człowieka 
bądź zejścia śmiertelnego. 

Szkodliwy czynnik oznacza czynnik, którego oddziaływanie może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia człowieka. 
Uciążliwym czynnikiem natomiast jest czynnik nie stanowiący zagrożenia dla życia lub zdrowia człowieka, lecz utrudniający pracę lub przyczyniający się w inny 

istotny sposób do obniżenia jego zdolności do wykonywania pracy lub innej działalności bądź wpływający na zmniejszenie wydajności. 
W zależności od poziomu oddziaływania lub innych warunków czynnik uciążliwy może stać się szkodliwym, a czynnik szkodliwy niebezpiecznym. 

Do niebezpiecznych czynników mogących występować w zakładach pracy, powodujących głównie urazy, należą czynniki mechaniczne, takie jak: 

• śliskie, nierówne powierzchnie 

• spadające przedmioty 

• ostre narzędzia oraz naroża i krawędzie wyposażenia 

• ograniczone przestrzenie (dojścia, przejścia, dostępy) 

• ruchome, głównie wirujące części urządzeń oraz środki transportu. 

Do niebezpiecznych czynników fizycznych można zaliczyć prąd elektryczny 
Do szkodliwych czynników, z którymi mogą się zetknąć pracownicy zakładów pracy, należy zaliczyć czynniki chemiczne (toksyczne środki do zwalczania owadów i 

gryzoni, środki konserwujące owoce i warzywa) oraz fizyczne (zbyt wysoka lub niska temperatura, wilgotność oraz niewłaściwe oświetlenie). 
Do czynników uciążliwych można zaliczyć: podnoszenie i przenoszenie ciężarów, wymuszoną pozycje ciała oraz stres. 

   Praca, w której podnoszenie i przenoszenie ciężarów jest stałą czynnością, może być przyczyną nadmiernego zmęczenia fizycznego, przeciążenia mięśni, stawów, a 
przede wszystkim kręgosłupa. Skutkami mogą być: wycieńczenie organizmu, zmniejszenie wydolności fizycznej, zwiększenie podatności na wypadki, powstawanie 

urazów ścięgien i kręgosłupa. 
   Środkami prowadzącymi do zapobiegania niekorzystnym skutkom dźwigania jest przestrzeganie norm dźwigania ciężarów z uwzględnieniem różnic w wydolności 

indywidualnej lub poszczególnych grup pracowników (młodociani, kobiety). W zapobieganiu skutkom nadmiernego wysiłku jest ważne określenie prawidłowych 
sposobów podnoszenia i przenoszenia ciężarów na poszczególnych stanowiskach pracy oraz szkolenie pracowników w zakresie bezpiecznej techniki dźwigania. 

Należy dążyć do ograniczenia i wyeliminowania ręcznego przenoszenia ciężarów, np. przez stosowanie urządzeń transportowych (wózków, podnośników). 
   Długotrwała pozycja stojąca lub siedząca oraz wymuszone pozycje ciała podczas wykonywania pracy powodują szybkie zmęczenie fizyczne, zmniejszenie 

wydajności pracy, obniżenie tempa i jakości pracy. Mogą również prowadzić do schorzeń, takich jak: płaskostopie, skrzywienie kręgosłupa i żylaki. 
   Zapobieganie skutkom wymuszonej pozycji ciała to przede wszystkim kontrola stanowisk pracy i ich optymalizacja za pomocą środków technicznych i 

organizacyjnych, prowadzona z aktywnym uczestnictwem samych pracowników. 
Stres może powodować zmęczenie i zmniejszenie wydolności umysłowej i psychicznej, zmniejszenie odporności na choroby, zmniejszenie sprawności wzroku, słuchu 

oraz precyzji czynności manualnych. W konsekwencji prowadzi do zwiększenia ilości błędów popełnianych w pracy, mylnych decyzji, złej oceny stanu bezpieczeństwa 
oraz braku motywacji do pracy. Przyczynami powstawania stresu są: konfliktowe sytuacje z klientami, praca nocna i w dni wolne, godziny nadliczbowe, konflikty między 

pracownikami. 
  Środki prowadzące do zmniejszenia stresu w pracy to: stale doskonalenie organizacji pracy, włączanie pracowników do optymalizacji własnych stanowisk pracy, 

wyrabianie postawy zaangażowania i pozytywnych motywacji do pracy, umiejętności pracy zespołowej oraz podnoszenie kwalifikacji kierowników w zakresie metod 
kształtowania stosunków międzyludzkich. 

Praca w piekarni, zakładzie wędliniarskim może być zaliczana do prac średnio ciężkich, bo spowodowane jest to: 

• pozycją stojącą podczas pracy 

• koniecznością dźwigania ciężarów 

• nierównomiernym rytmem pracy. 
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  Oprócz znacznego wysiłku fizycznego pracownicy są narażeni na znaczne obciążenia psychiczne. Są one związane między innymi z potrzebą ciągłej gotowości do 
pracy, odpowiedzialnością materialną i konfliktami z klientami. 

   Wśród pracowników stosunkowo często występującymi schorzeniami są: żylaki, płaskostopie, skrzywienia kręgosłupa i psychonerwice. 
Wypadki przy pracy, jakim ulegają pracownicy, to na ogół wypadki lekkie, które są spowodowane upadkiem osób lub przedmiotów czy nastąpieniem na przedmioty. 

Przyczyny wypadków, to najczęściej: 

• wadliwa organizacja i metody pracy 

• zły stan narzędzi ręcznych 

• wadliwe urządzenie i utrzymanie stanowisk pracy oraz przejść 

• wadliwie zaprojektowane ciągi komunikacyjne 

• nieprzestrzeganie przepisów i instrukcji. 
Czynności, przy których najczęściej ulegają wypadkom pracownicy, to: 

• przenoszenie i podnoszenie towarów i opakowań 

• wnoszenie i zdejmowanie towarów z wysokich regałów 

• otwieranie opakowań towarów 

• przechodzenie po płaszczyznach poziomych lub schodzenie z drabin albo schodów. 
 
 
Wpływ środowiska pracy na człowieka 
 

• Oddziaływanie na poszczególne narządy i układy, np. na analizator wzroku, słuchu czy dotyku, na układ mięśniowy czy układ krążenia. 

• Oddziaływanie ogólne na ustrój, np. hałas oddziałuje nie tylko na organ słuchu, ale również na ośrodkowy układ nerwowy, ma układ wegetatywny 
(autonomiczny) itp. 

Wpływ warunków materialnego środowiska odbija się zarówno na wydajności i jakości pracy, jak i na stanie zdrowia pracowników, przy czym niejednokrotnie 
oddziaływanie ogólne jest istotniejsze od oddziaływania na poszczególne narządy oraz układy. 
Grupy czynników środowiska pracy 

• czynniki fizyczne 
Do czynników fizycznych zaliczamy oświetlenie, hałas, mikroklimat (tj. temperaturę otoczenia, ruch i wilgotność powietrza, promieniowanie cieplne 
podczerwone - płaszczyzn i przedmiotów), drgania i wstrząsy, promieniowanie jonizujące i elekromagnetyczne (fale radiowe i radarowe) oraz pyły. Wszystkie 
te czynniki z wyjątkiem pyłów, których wpływem na organizm zajmuje się głównie higiena pracy, są przedmiotem bezpośredniego zainteresowania ergonomii. 

• czynniki chemiczne 
Czynniki chemiczne obejmują gazy, rozpuszczalniki przemysłowe, materiały pędne, smary, polimery syntetyczne itp. Substancje mogące spowodować 
zatrucia i inne zachorowania. Ich negatywne oddziaływanie na organizm to domena patologii przemysłowej. 

• czynniki biologiczne 
Czynniki biologiczne wykraczają poza zakres analizy ergonomicznej. 

 
Pojęcie mikroklimatu 
Mikroklimat w znaczeniu encyklopedycznym jest to klimat charakterystyczny dla małej części środowiska, której odrębność jest wynikiem specyfiki układu czynników ją 
tworzących, np. wysokością i wahaniami temperatury, wilgotności, szybkością ruchu powietrza itp. Określonym mikroklimatem może się charakteryzować zarówno 
obszar geograficzny (np. miejscowość, kotlina, czy wąwóz), jak i twór sztuczny zbudowany przez człowieka (wnętrze samochodu, mieszkanie, ha la produkcyjna). 
Czynniki kształtujące mikroklimat 
Do podstawowych czynników kształtujących mikroklimat środowiska należy zaliczyć temperaturę powietrza, wilgotność, ruch powietrza, promieniowanie cieplne, 
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ciśnienie atmosferyczne. Wszystkie części składowe mikroklimatu wywierają wpływ na samopoczucie człowieka, jego sprawność fizyczną i umysłową, na wydajność 
pracy oraz zachowanie dobrego stanu zdrowia. Mikroklimat decyduje także o gospodarce cieplnej organizmu. 
Ocena stanu warunków mikroklimatycznych 
Każdy człowiek posiada wrodzone możliwości oceny stanu warunków mikroklimatycznych. Dlatego też jako miarę komfortu cieplnego coraz częściej przyjmuje się 
subiektywne odczucie temperatury przez człowieka (temperatury odczuwane lub rzeczywiste). Odczucia te są zależne od odporności organizmu, stanu zdrowia, wieku 
i przyzwyczajeń. 
Światło 
Światło, czyli promieniowanie optyczne lub widzialne, jest częścią promieniowania elektromagnetycznego, którego długości fal zawarte są w zakresie 380 - 780 nm. 
Dolna granica (nadfiolet) i górna (podczerwień) są dosyć płynne i zależą od indywidualnych cech obserwatora. 
Wzrok 
Wzrokiem odbieramy zdecydowaną większość (80-90%) informacji niezbędnych przy wykonywaniu różnorodnych czynności, w tym też zawodowych. Podstawowym 
czynnikiem środowiska pracy warunkującym prawidłowe działanie organu wzroku jest odpowiednie oświetlenie. Fakt ten wynika bezpośrednio z budowy oraz zasad 
funkcjonowania tego analizatora.  
 
Proces widzenia polega na tym, że światło odbite od oglądanego przedmiotu pada na siatkówkę oka i pobudza związane z nią zakończenia nerwu wzrokowego, który 
bodźce te przekazuje do ośrodków widzenia w mózgu. 
Charakterystyka 
Środowisko akustyczne, obejmuje ogół dźwięków i szmerów o różnej sile głośności, różnym przeznaczeniu, odbieranych przez nas w różnych sytuacjach. Hałasem 
stają się bodźce lub zespół bodźców działających akustycznie, a zarazem psychicznie: 

• z nadmierną intensywnością, czyli głośnością dźwięków, 

• z określoną częstością i długotrwałością występowania, 

• z dużą różnorodnością pobudzeń słuchowych składających się na ogólne pojęcie hałasu. 
Słuch 
Hałas działa na analizator słuchu, który odgrywa ważną rolę w pracy, a zwłaszcza umysłowej. Organ słuchu podobnie jak inne analizatory składa się z trzech części: 
receptora, dośrodkowych dróg nerwowych od receptora do mózgu oraz ośrodka korowego. 
Wpływ hałasu 
Hałas działa na receptor słuchu, stwarzając niebezpieczeństwo uszkodzenia ucha wewnętrznego i ewentualnie błony bębenkowej oraz na układ nerwowy, utrudniając 
skupienie uwagi, drażniąc system wegetatywny, wprowadzając nadmierne pobudzenie lub wywołując apatie i przygnębienie oraz utrudniając sprawny przebieg 
czynności psychomotorycznych. Należy zatem hałas uznać za jeden z najbardziej uciążliwych czynników materialnego środowiska pracy. Ponadto znacznie 
trudniejsza jest ochrona przed hałasem niż np. nadmiernie silnym światłem. 
Charakterystyka 
Drganiami nazywa się zmiany wielkości fizycznej występujące w funkcji czasu i polegającej na tym, że jej wartości są na przemian rosnące i malejące względem 
pewnego poziomu odniesienia. 
Klasyfikacja ze względu na dynamikę drgań 

• Drgania własne - powstają w układzie izolowanym po zewnętrznym pobudzeniu do drgań, polegającym na dostarczeniu w pewnej chwili początkowej pewnej 
energii potrzebnej do wyprowadzenia układu ze stanu równowagi. 

• Drgania wymuszone - występują pod działaniem sił zewnętrznych zmieniających się w czasie niezależnie od drgań układu. W tym przypadku siły zewnętrzne, 
jak i własności fizyczne układu określają charakter drgań. 
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Klasyfikacja ze względu na dynamikę drgań 

• Drgania własne - powstają w układzie izolowanym po zewnętrznym pobudzeniu do drgań, polegającym na dostarczeniu w pewnej chwili początkowej pewnej 
energii potrzebnej do wyprowadzenia układu ze stanu równowagi. 

• Drgania wymuszone - występują pod działaniem sił zewnętrznych zmieniających się w czasie niezależnie od drgań układu. W tym przypadku siły zewnętrzne, 
jak i własności fizyczne układu określają charakter drgań. 
Dopuszczalna norma obciążenia słuchu przez hałas w środowisku pracy, to 75 dB (decybeli). Przy wyższym natężeniu hałasu wskazana jest praca w 
nausznikach-słuchawkach, wkładkach przeciwhałasowych itp.  

 

Przenoszenie ciężarów 

Ręczne prace transportowe – brzmi dziwnie, ale za nimi kryją się przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące norm dźwigania przez pracownika lub grupę 
pracowników. Chodzi o podnoszenie, unoszenie, podtrzymywanie, przenoszenie, przeciąganie, przesuwanie czy podciąganie towarów. Taka praca – w rozumieniu 
prawa – stanowi właśnie rodzaj transportu. 

Kolejne ciekawe określenie to praca dorywcza, kojarzona choćby z weekendową pracą dla studentów. W tym przypadku natomiast jest to ręczne przenoszenie czy 
przeciąganie lub przesuwanie przedmiotów w częstotliwości nie większej niż 4 razy na godzinę, gdzie łączny czas takiej pracy mieści się w 4 godzinach roboczych. 

Następne hasło związane z przepisami dotyczącymi dźwigania towarów to sprzęt pomocniczy. Obejmuje on wszystko to, co pomaga przenieść, przestawić czy 
unieść przedmioty. Są to m.in. kosze, taczki, wózki (np. widłowe), uchwyty, pasy, liny albo łańcuchy. 

Pracownik dźwiga towar 
Nie zawsze jednak możliwe jest, aby człowieka wyręczyły maszyny. W przypadku dźwigania też tak się dzieje. O dopuszczalnej wadze przedmiotów, które może 
dźwigać pracownik lub grupa pracowników, również traktują przepisy. W przypadku pracy stałej zatrudniony może jednorazowo udźwignąć towar o maksymalnej masie 
30 kilogramów, a przy wspomnianej pracy dorywczej jest to 50 kilogramów. Nie wolno jednak unosić przedmiotów cięższych niż 30-kilogramowe na wysokość powyżej 
4 metrów lub przenosić na odległość przekraczającą 25 metrów. 

Inaczej jest z przetaczaniem towarów. Wówczas jeden pracownik może przetaczać po płaskiej podłodze przedmioty ważące najwyżej 300 kilogramów. Jeżeli ma 
wtoczyć te przedmioty na górkę (przepisy nazywają ją pochylnią), to ciężar maksymalny może wynieść 50 kilogramów. 

Kobieta pracująca 
Kobiety podlegają odrębnym przepisów. Jeśli ich praca jest stała, mogą one dźwigać i przenosić jednorazowo maksymalnie 12 kilogramów, a gdy wykonują pracę 
dorywczą, jest to do 20 kilogramów. Gdy zatrudniona ma pracę stałą, a musi wnieść pod górkę (np. po schodach lub po pochylni) towar, ten nie może ważyć więcej niż 
8 kilogramów. Gdy ta sama kobieta pracowałaby – jak określają przepisy inspekcji pracy - dorywczo, to mogłaby ona udźwignąć maksymalnie 15 kilogramów. 

Ciężarna pracownica 
Pracownic ciężarnych oraz matek karmiących piersią dotyczą jeszcze bardziej restrykcyjne przepisy. To znaczy: kobieta w pracy stałej może podnosić i przenosić 
najwyżej 3 kilogramy. Jeżeli posiada pracę dorywczą, wówczas jest to 5 kilogramów. Ta sama pracownica może wnieść po schodach czy na pochylnię towar ważący 
maksymalnie 2 kilogramy (przy pracy stałej) albo 3,75 kilograma (w pracy dorywczej). 
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Praca zespołowa 
Niektórych prac nie da się wykonać samemu. Podobnie bywa w przypadku dźwigania towarów. 
Jeżeli jedną rzecz ma podnieść naraz kilka osób, ciężar musi być rozłożony. Przepisy nazywają 
to pracą zespołową. Dotyczy to przedmiotów, które są dłuższe niż 4 metry i cięższe niż 30 
kilogramów. Gdy zatrudnieni wykonują pracę stałą, ciężar dźwiganych przedmiotów musi 
rozkładać się na każdego z nich po maksymalnie 25 kilogramów. Jeżeli natomiast osoby te 
wykonują pracę dorywczą, na każdą z tych osób może przypadać ciężar nie większy niż 42 
kilogramy. Czasem człowieka czy nawet grupę ludzi muszą zastąpić maszyny. Tak się dzieje, 
jeśli przedmioty trzeba przenieść na co najmniej 25-metrową odległość lub ich masa przekracza 
500 kilogramów. 

Pracownik młodociany 
Pracownik młodociany, czyli ten, który nie jest jeszcze pełnoletni, ale skończył 16 lat, 
podlega innym przepisom. I tutaj normy dotyczące ciężarów obowiązują również inne. 
Dziewczęta pracujące dorywczo mogą dźwigać do 14 kilogramów, a chłopcy – 
maksymalnie 20 kilogramów. W przypadku pracy stałej (ustawodawca określa ją 
w tej sytuacji obciążeniem stałym) może to być najwyżej 8 kilogramów 
(dziewczęta) lub 12 kilogramów (chłopcy). Jeśli natomiast zadanie polega na wniesieniu ciężarów pod górkę, dziewczęta zatrudnione w 
oparciu o pracę dorywczą mogą unieść i przenieść do 10 kilogramów, a chłopcy – co najwyżej 15 kilogramów. Gdy jest mowa o tzw. 
obciążeniu powtarzalnym (niczym w stałej pracy), młodocianym wolno dźwignąć towar ważący maksymalnie 5 kilogramów (dziewczęta) 
albo 8 kilogramów (chłopcy). 

  

 

WYPADKI PRZY PRACY 

Za wypadek przy pracy uważa się: 

a) nagłe zdarzenie  

b) wywołane przyczyną zewnętrzną  

c) powodujące uraz lub śmierć,  

d) które nastąpiło w związku z pracą:  

• podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, 

• podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia, 

• w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego 

ze stosunku pracy. 

Rodzaje wypadków przy pracy 

• Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Uraz_(medycyna)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Amier%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zatrudnienie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pracownik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prze%C5%82o%C5%BCony
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pracodawca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stosunek_pracy
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• Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności 

rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, 

trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała. 

• Za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby. 

• Za wypadek lekki uważa się pozostałe wypadki wyżej nie wymienione (np.: okaleczenia, zranienia, skręcenia itp.). 

 
Wypadek przy pracy - omówienie 

 Zgłoszenia wypadku dokonuje poszkodowany (jeśli stan jego zdrowia na to pozwala) lub inna osoba, która to zdarzenie zauważyła. Pracodawca ma następujące 
obowiązki: 

Udzielenie poszkodowanym pierwszej pomocy 
Pracodawca jest obowiązany zapewnić poszkodowanym pierwszą pomoc i podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie (wyłączenie maszyn i 
urządzeń z ruchu, odcięcie zasilania maszyn energią, materiałami itp.). Obowiązki te ciążą na pracodawcy także wówczas, gdy na jego terenie zaistnieje wypadek, w 
którym poszkodowany nie będzie jego pracownikiem. 

Zabezpieczenie miejsca wypadku 
Do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku jego miejsce powinno być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych i możliwością uruchomienia - bez 
potrzeby – maszyn i innych urządzeń technicznych, których ruch wstrzymano w związku z tym wypadkiem. Należy wykluczyć możliwość wprowadzenia zmian w 
usytuowaniu maszyn i urządzeń oraz innych przedmiotów, które spowodowały wypadek, jeżeli na podstawie ich położenia i stanu będzie możliwe odtworzenie 
okoliczności, przebiegu i ustalenie przyczyn. 

Zgodę na uruchomienie maszyn i urządzeń lub inne zmiany w miejscu wypadku, wydaje pracodawca, w uzgodnieniu ze społecznym inspektorem pracy, po dokonaniu 
oględzin miejsca wypadku oraz po sporządzeniu, jeśli zajdzie potrzeba, szkicu lub fotografii miejsca wypadku itp. 

Po wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym, zgoda może być wydana po ustaleniu z inspektorem pracy i prokuratorem, a w razie wypadków w zakładzie 
górniczym, także po uzgodnieniu z właściwym organem państwowego nadzoru górniczego. 

Dokonywanie zmian w miejscu wypadku bez zgody pracodawcy jest dopuszczalne jedynie wówczas, jeżeli zachodzi konieczność ratowania osób lub 
mienia albo zapobieżenia niebezpieczeństwu. 
 

Zawiadomienie o wypadku właściwego inspektora pracy i innych organów 
Obowiązki w tym zakresie wynikają z przepisów art. 234 § 2 Kodeksu pracy. 

Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego terytorialnie, ze względu na miejsce zdarzenia, inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy i 
prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, a mającym związek z pracą, 
jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy. 

Inspektora pracy PIP można powiadomić o wypadku drogą telefoniczną - w każdym okręgowym inspektoracie pracy prowadzone są całodobowe dyżury „pod 
telefonem”. 

Zaniechanie obowiązku powiadomienia o wypadku przy pracy wymienionych organów, w tym inspektora pracy, stanowi wykroczenie z art. 283 § 2 pkt 6 Kodeksu pracy 
i jest zagrożone karą. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cia%C5%82o_ludzkie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wzrok
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82uch
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Choroba_psychiczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zaw%C3%B3d
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W przypadku, gdy na terenie działania określonego pracodawcy dojdzie do wypadku, w którym zostanie poszkodowana osoba nie będąca jego pracownikiem, 
pracodawca ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym pracodawcy poszkodowanego. 
  

Powołanie zespołu powypadkowego 
Okoliczności i przyczyny wypadku ustala powołany w tym celu przez pracodawcę dwuosobowy zespół powypadkowy. 

W skład zespołu wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy, przy czym przepisy przewidują w tym zakresie liczne 
wyjątki – w zależności od stanu zatrudnienia w zakładzie oraz przyjętego przez pracodawcę systemu realizacji zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, i 
tak: 

▪ u pracodawcy, który - zgodnie z art. 23711 § 1 Kodeksu pracy - nie ma obowiązku tworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy, zamiast pracownika tej 
służby, w skład zespołu powypadkowego wchodzi pracodawca lub pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby 
bhp, albo specjalista spoza zakładu pracy; 

▪ u pracodawcy, u którego nie działa społeczna inspekcja pracy, zamiast społecznego inspektora pracy, w skład zespołu powypadkowego wchodzi 
przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

▪ jeżeli pracodawca nie może dopełnić obowiązku utworzenia zespołu powypadkowego w składzie dwuosobowym, określonym w pkt a i b, ze względu na małą 
liczbę zatrudnionych pracowników, okoliczności i przyczyny wypadku ustala zespół powypadkowy, w którego skład wchodzi pracodawca i specjalista spoza zakładu 
pracy. 
  

Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku 
Po otrzymaniu informacji o wypadku, zespół powypadkowy niezwłocznie przystępuje do ustalenia okoliczności i przyczyn. 

Zespół ma obowiązek: 

▪ dokonania oględzin miejsca wypadku, w tym stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych, a także zbadania 
warunków wykonywania pracy i innych okoliczności, które mogły mieć związek z badanym zdarzeniem; 

▪ sporządzenia, w razie potrzeby, szkicu lub fotografii miejsca wypadku; 

▪ wysłuchania wyjaśnień poszkodowanego - jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala; 

▪  zebrania informacji dotyczących wypadku od świadków; 

▪  zasięgnięcia opinii lekarza, a w razie potrzeby, opinii innych specjalistów - w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku; 

▪  zebrania innych dowodów dotyczących wypadku; 

▪ dokonania prawnej kwalifikacji wypadku – zgodnie z ustawą  o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych; 

▪ określenia środków profilaktycznych oraz wniosków, w tym wynikających z oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którym wystąpił wypadek; 

▪ wykorzystania w postępowaniu materiałów zebranych przez organy prowadzące śledztwo lub dochodzenie - jeżeli materiały te zostaną mu udostępnione; 

▪ jeżeli wypadek miał rozmiary katastrofy albo spowodował zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego,  wykorzystania ustaleń zespołu specjalistów, 
powołanego przez właściwego ministra, wojewodę lub inny organ sprawujący nadzór określony w art. 23714 Kodeksu pracy, do usta lenia przyczyn wypadku oraz 
wyjaśnienia związanych z tym zdarzeniem problemów technicznych i technologicznych; 
Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, któremu uległ pracownik na terenie innego zakładu pracy, dokonuje zespół powołany przez pracodawcę poszkodowanego 
w obecności przedstawiciela pracodawcy, na którego terenie doszło do tego zdarzenia. Pracodawca, na terenie którego miał miejsce wypadek, ma obowiązek 
udostępnienia zespołowi powołanemu przez pracodawcę poszkodowanego miejsca wypadku i udzielenia niezbędnych informacji i pomocy. 

Na wniosek pracodawcy poszkodowanego, okoliczności i przyczyny wypadku może ustalić pracodawca, na którego terenie doszło do wypadku, a dokumentację 
powypadkową przekazać pracodawcy poszkodowanego. 
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Przepisy prawne nie przewidują zwolnienia pracodawcy z obowiązku przeprowadzenia dochodzenia powypadkowego. Koszty związane z ustalaniem okoliczności i 
przyczyn wypadku ponosi pracodawca - art. 234 § 4 Kodeksu pracy. 

2002.04.25 wyrok NSA II SA 3189/01 LEX nr 121876 w Warszawie 

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy związanym z powzięciem informacji o wypadku, jakiemu uległ pracownik, jest powołanie zespołu powypadkowego 
w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku oraz ustalenia, czy wypadek pozostaje w związku z pracą. Obowiązujące przepisy nie dopuszczają sytuacji, w której 
pracodawca zwolniony byłby od wykonania wyżej opisanego obowiązku. Przesłanką takiego zwolnienia nie może nawet być oczywiste przyczynienie się pracownika do 
wypadku ani też oczywisty brak związku wypadku z pracą. 
  

Sporządzenie i zatwierdzenie protokołu powypadkowego 
Zespół sporządza z dochodzenia powypadkowego dokument o nazwie protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku (protokół powypadkowy). Protokół ten jest 
podstawą do ustalenia uprawnień do świadczeń odszkodowawczych dla poszkodowanego lub jego rodziny. 

Zespół sporządza protokół powypadkowy nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wypadku i przekazuje niezwłocznie do zatwierdzenia 
pracodawcy. W razie niedotrzymania tego terminu, zespół ma obowiązek podania w protokole przyczyn opóźnienia. 

Do protokołu załącza się komplet niezbędnych dokumentów związanych z wypadkiem, w tym wyjaśnień poszkodowanego, informacji dotyczących wypadku od 
świadków, opinii lekarzy i innych specjalistów, a także ewentualnych szkiców lub fotografii miejsca wypadku. 

Przepisy nie ustalają, w ilu egzemplarzach ma być sporządzony protokół powypadkowy. Określają jedynie, że ma być przygotowany w „niezbędnej liczbie 
egzemplarzy”. 

W przypadku, gdy między członkami zespołu powypadkowego wystąpią rozbieżności, o treści protokołu decyduje pracodawca. 

Zespół ma obowiązek zapoznania poszkodowanego z treścią protokołu przed zatwierdzeniem przez pracodawcę i pouczenia o prawie wniesienia „uwag i zastrzeżeń”. 
Poszkodowany może skorzystać z prawa do wglądu do akt związanych z postępowaniem i sporządzać z nich kopie, odpisy, notatki itp. Prawo to przysługują również 
członkom rodziny poszkodowanego w wypadku śmiertelnym. 

Protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca - nie później niż w ciągu 5 dni od dnia jego sporządzenia. 

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do treści protokołu powypadkowego (przez poszkodowanego lub członków rodziny zmarłego wskutek wypadku pracownika) albo 
gdy protokół ten nie odpowiada warunkom określonym w przepisach, pracodawca ma obowiązek zwrócenia niezatwierdzonego protokołu, w celu wyjaśnienia i 
uzupełnienia przez zespół powypadkowy. 

Po dokonaniu wyjaśnień i uzupełnień, Zespół sporządza, nie później niż w ciągu 5 dni, nowy protokół powypadkowy, do którego dołącza protokół 
niezatwierdzony przez pracodawcę. 

Poszkodowany pracownik, a w razie wypadku śmiertelnego, uprawniony członek jego rodziny, może wystąpić do właściwego sądu rejonowego z powódz twem o 
ustalenie i sprostowanie protokołu (podstawa: art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego). Z powództwem tym może wystąpić również organizacja związkowa, 
działająca u pracodawcy zatrudniającego poszkodowanego pracownika. 

Zamieszczenie w protokole stwierdzenia, że wypadek nie jest wypadkiem przy pracy bądź występują okoliczności mające wpływ na prawo poszkodowanego do 
świadczeń odszkodowawczych, wymaga szczegółowego uzasadnienia i wskazania na to dowodów. 

Protokół powypadkowy wraz z załączonymi do niego dokumentami pracodawca ma obowiązek przechowywać przez okres 10 lat. 
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• Doręczenie protokołu powypadkowego poszkodowanemu 
Zatwierdzony protokół powypadkowy pracodawca niezwłocznie doręcza poszkodowanemu pracownikowi, a w razie wypadku śmiertelnego - członkom rodziny 
poszkodowanego. 
  

• Doręczenie protokołu powypadkowego właściwemu inspektorowi pracy 
Pracodawca ma obowiązek niezwłocznego doręczenia protokołów powypadkowych dotyczących wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych właściwemu, ze 
względu na miejsce zdarzenia, inspektorowi pracy Państwowej Inspekcji Pracy. 

W przypadku stwierdzenia przez inspektora PIP, że w protokole powypadkowym zamieszczono ustalenia naruszające uprawnienia pracownika lub występują 
nieprawidłowe wnioski profilaktyczne, inspektor może zwrócić ten dokument pracodawcy, a także zawnioskować o ponowne ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku 
. 

• Zarejestrowanie wypadku 
Pracodawca prowadzi - na podstawie sporządzonych i zatwierdzonych protokołów powypadkowych - rejestr wypadków przy pracy. Do rejestru wprowadza się 
następujące dane: 

▪ imię i nazwisko poszkodowanego, 

▪ miejsce i datę wypadku, 

▪ informacje dotyczące skutków wypadku dla poszkodowanego, 

▪ datę sporządzenia protokołu powypadkowego, 

▪ stwierdzenie, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy, 

▪ krótki opis okoliczności wypadku, 

▪ datę przekazania wniosku do ZUS, 

▪ inne okoliczności, których zamieszczenie w rejestrze jest celowe 
 

 Środki ochrony indywidualnej to urządzenia lub wyposażenie przeznaczone do noszenia bądź trzymania przez pracownika w celu ochrony przed jednym 
zagrożeniem lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego zdrowie lub bezpieczeństwo pracy. 

Do środków ochrony indywidualnej zalicza się również:  

• zespoły składające się z kilku urządzeń lub rodzajów wyposażenia, które zostały ze sobą połączone w celu ochrony człowieka przed jednym lub wieloma 
jednocześnie występującymi zagrożeniami; 

• urządzenia lub wyposażenie ochronne, połączone z nie ochronnym środkiem wyposażenia indywidualnego noszonym lub też trzymanym przez osobę, w celu 
wykonania określonych czynności; 

• wymienne składniki środków ochrony indywidualnej, które są istotne dla ich właściwego funkcjonowania, używane wyłącznie do takich środków. 
 
Zgodnie z obowiązującymi postanowieniami Kodeksu Pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczeństwo i ochronę ich zdrowia w każdym 
aspekcie związanym z pracą.  
Pracownik jest zobowiązany do stosowania środków ochrony indywidualnej, dostarczonych przez pracodawcę.  
Odzież ochronna  
Do odzieży ochronnej zalicza się odzież,  która okrywa lub zastępuje odzież osobistą i chroni pracownika przed jednym lub wieloma zagrożeniami.  
 
Do odzieży ochronnej nie zalicza się odzieży przeznaczonej do wykonywania prac, przy których występuje tylko intensywne brudzenie substancjami nieszkodliwymi dla 
zdrowia, działają czynniki powodujące przyśpieszone niszczenie odzieży lub wymagana jest specjalna czystość wytwarzanego produktu. Ten rodzaj odzieży zaliczany 
jest do odzieży roboczej, która nie podlega obowiązkowej certyfikacji.  
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Odzież ochronną można podzielić w zależności od:  

• czynników szkodliwych, przed którymi chroni, 

• zapewnianego przez nią obszaru chronionego. 
 
Ze względu na rodzaj zagrożenia odzież można podzielić na:  

• odzież chroniącą przed czynnikami chemicznymi  

• odzież chroniącą przed czynnikami biologicznymi  

• odzież chroniącą przed czynnikami mechanicznymi  

• odzież chroniąca przed czynnikami termicznymi  

• odzież chroniąca przed promieniowaniem elektromagnetycznym i porażeniem prądem  

• odzież chroniąca przed czynnikami atmosferycznymi i wodą  

• odzież przeznaczona do stosowania w atmosferze zagrożonej wybuchem  

• odzież chroniąca przed promieniowaniem elektromagnetycznym i porażeniem prądem  
 
Drugim kryterium podziału jest zapewniany przez odzież zakres ochrony:  

• odzież chroniąca tułów, np. płaszcze, peleryny, kurtki, kombinezony, fartuchy, fartuchy przednie, bluzy, ubrania, spodnie, kamizelki, 

• ochraniacze części tułowia, np. ochraniacze barku, ochraniacze klatki piersiowej, ochraniacze brzucha, ochraniacze pośladków, ochraniacze przedramienia, 

• nakrycia głowy, np. kaptury, kapelusze, czapki, berety, kaski, hełmy. 
Odzież ochronna powinna być tak zaprojektowana i wykonana, aby jej użytkownik mógł wykonywać czynności zawodowe mając zapewnioną ochronę przed 
jednym lub wieloma jednocześnie występującymi zagrożeniami.  
 
Właściwości ochronne i użytkowe odzieży są zdeterminowane przede wszystkim przez właściwości materiałów, z których ją wykonano.  
Właściwości użytkowe określają przydatność odzieży do prac w danych warunkach z punktu widzenia jej trwałości, właściwości higienicznych, wygody użytkowania.  
 
Odzież ochronna powinna być prawidłowo dobrana do wymiarów ciała użytkownika dzięki odpowiedniemu systemowi wielkości uwzględniającemu wzrost, obwód klatki 
piersiowej i obwód pasa użytkownika.  
Środki ochrony rąk to głównie rękawice ochronne. Oprócz rękawic wyróżnia się dłonice, woreczki, palce, trójpalce, ochraniacze nadgarstka i nałokietniki. 
Obuwie ochronne  
Obuwie ochronne produkowane jest w szerokim asortymencie i jest przeznaczone zwykle do ochrony przed kilkoma rodzajami zagrożeń jednocześnie. Jego parametry 
ochronne zależą głównie od materiałów użytych do ich produkcji, a także konstrukcji i ewentualnego wyposażenia w dodatkowe elementy (np. podnoski stalowe, 
wkładki stalowe, ochrony śródstopia, ochrony kostki).  

 Ze względu na konstrukcję wyróżnia się następujące typy obuwia:  
 A. Półbuty  
 B. Trzewiki  
 C. Buty  
 D. Buty do kolan  
 E. Buty z przedłużoną cholewką  
 
Obuwie bezpieczne  
Jest to obuwie mające cechy ochronne, z ochronami palców stopy (podnoski), których wytrzymałość jest badana przy uderzeniu z energią 200 J.  

http://www.ciop.pl/1297.html
http://www.ciop.pl/1331.html
http://www.ciop.pl/1473.html
http://www.ciop.pl/1474.html
http://www.ciop.pl/1303.html
http://www.ciop.pl/1416.html
http://www.ciop.pl/1421.html
http://www.ciop.pl/1475.html
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Obuwie ochronne  
Obuwie ochronne do użytku w pracy jest to obuwie mające cechy ochronne z ochronami palców stopy,których wytrzymałość jest badana przy uderzeniu z energią 
100J. Jest przeznaczone do ochrony użytkownika przed urazami, które mogą wystąpić w czasie wypadku w miejscach pracy.  
Obuwie zawodowe  
Obuwie mające cechy ochronne przeznaczone do użytkownika przed urazami, które mogą wystąpić w czasie wypadku w miejscach pracy.  
 
Sprzęt ochrony oczu i twarzy chroniący przed czynnikami  chemicznymi i pyłami 
Na stanowiskach pracy, na których występuje narażenie oczu i twarzy na działanie czynników chemicznych i pyłów, szczególnie o działaniu drażniącym lub 
stwarzającym ryzyko poważnego uszkodzenia oczu, wskazane jest stosowanie sprzętu ochrony oczu i twarzy. Zagrożenia te mogą występować w postaci:  

• substancji ciekłych jednorodnych, roztworów rozpuszczalnych w wodzie lub w    rozpuszczalnikach organicznych, 

• gazów, 

• ciał stałych (np. granulatów w postaci granulek wytwarzanych ze sproszkowanych substancji), 

• mieszanin z powietrzem par substancji chemicznych, 

• aerozoli przemysłowych w postaci pyłów (mineralnych, zwierzęcych, roślinnych i z tworzyw sztucznych), 

• aerozoli ciekłych – układów koloidalnych (cieczy rozproszonych  w powietrzu). 
W zależności od stopnia toksyczności i stężenia czynniki chemiczne i pyły mogą działać drażniąco na błonę śluzową oczu i twarz oraz mogą w drastycznych 
przypadkach prowadzić do oparzenia gałki ocznej i skóry, a także do urazów chemicznych.  
W zależności od formy występowania czynników chemicznych i pyłów powinny yć stosowane gogle ochronne lub osłony twarzy. Do ochrony przed czynnikami 
chemicznymi i pyłami nie można używać okularów ochronnych.  
 
Konstrukcja gogli ochronnych i osłon twarzy  
 
Gogle ochronne wyposażone są w sztywną ramkę, umożliwiającą montaż szybki ochronnej oraz miękką oprawę przylegającą na 
obwodzie twarzy, osłaniającą oczy i obszar oczny [1]. Gogle mogą być wyposażone w jedną panoramiczną szybkę lub dwie szybki 
ochronne. Gogle mocowane są na głowie lub hełmie ochronnym za pomocą taśmy elastycznej. Taśma ta ma możliwość regulacji 
długości oraz powinna umożliwiać dobre przyleganie oprawy  gogli  do twarzy (patrz  rysunek 1). Z uwagi na możliwość zaparowania 
szybek ochronnych, szczególnie podczas wykonywania prac wymagających intensywnego wysiłku fizycznego lub w środowisku o 
znacznej wilgotności powietrza wskazane jest stosowanie gogli wyposażonych w niezaparowujące szybki ochronne.  Zaparowane 
szybki ochronne mogą stwarzać dodatkowe zagrożenie spowodowane pogorszeniem odbioru bodźców wzrokowych, a tym samym być 
przyczyną pośrednią wypadku przy pracy.  
Większość gogli jest przystosowana do jednoczesnego noszenia ich z okularami korekcyjnymi.  
Gogle, w zależności od konstrukcji oprawy, mogą być przeznaczone do ochrony przed:  

• kroplami cieczy; 

• „grubymi” pyłami, o średnicy  ziarna większymi niż  5 μm; 

• „drobnymi” pyłami, o średnicy  ziarna mniejszymi niż  5 μm oraz gazami. 
 

Czystość powietrza do oddychania  
Powietrze nadające się do oddychania powinno spełniać trzy podstawowe warunki:  

• zawierać minimalną ilość zanieczyszczeń, bezwzględnie w stężeniu poniżej określonych normatywów higienicznych oraz nie powinno zawierać 
zanieczyszczeń powodujących dyskomfort podczas użytkowania; 

• nie powinno reagować z zanieczyszczeniami środowiska zewnętrznego, które mogą, nawet w niewielkich ilościach wnikać w strefę oddechową użytkownika 
sprzętu; 
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• nie powinno wpływać negatywnie na poprawne funkcjonowanie sprzętu izolującego. 
Sprzęt ochrony układu oddechowego  
Substancje niebezpieczne lub szkodliwe wchłaniane do organizmu człowieka drogą oddechową stanowią grupę czynników wysokiego ryzyka,  stając się przyczyną 
przewlekłych chorób zawodowych, często o charakterze nowotworowym oraz nagłych wypadków przy pracy. Dodatkowe niebezpieczeństwo stanowi występowanie w 
atmosferze środowiska pracy mieszanin różnych związków chemicznych, które reagując między sobą mogą stwarzać zmienne warunki środowiskowe, prowadząc 
nawet do wystąpienia niedoboru tlenu.  
W przypadku stosowania sprzętu ochrony układu oddechowego wobec jednoczesnego działania aerozoli i par substancji organicznej będzie to półmaska filtrująca z 
warstwą włókniny zawierającej węgiel aktywny o odpowiedniej zdolności pochłaniania spełniająca wymagania normy dotyczącej półmasek filtrujących. Przykłady tego 
typu półmasek filtrujących przedstawiono na rysunku 1.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Półmaski filtrujące z warstwą węgla aktywnego 

     półmaska filtrująca z zaworem                           półmaska filtrująca bez zaworu 
 

Ergonomia 

Definicja ergonomii: 
„Ergonomia zmierza do dostosowania narzędzi, maszyn, urządzeń, technologii, materialnego środowiska 
pracy i życia oraz przedmiotów powszechnego użytku do wymogów fizycznych i psychicznych człowieka”. 
Przedmiot ergonomii - relacje między człowiekiem i techniką.  
Cel ergonomii - doskonalenie relacji między człowiekiem i techniką w miarę postępu technicznego oraz rozwoju 
potrzeb ludzkich, a także rozwoju własnych naukowych możliwości. 
 
Zadania ergonomii: 

• doskonalenie techniki 

• wychowanie człowieka 
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Działania ergonomiczne: 
• korekcyjne - poprawa istniejących warunków pracy poprzez: 
- analizę już istniejących stanowisk pracy z punktu widzenia ich dostosowania do psychofizycznych możliwości pracowników,  
- formułowanie zaleceń mających na celu: 

▪ usuwanie usterek w eksploatacji maszyn i urządzeń,  
▪ zmniejszenie istniejących obciążeń psychofizycznych,  
▪ poprawę wydajności i jakości pracy,  
▪ poprawę materialnych warunków pracy, 
▪ poprawę zasad organizacyjnych procesu pracy.  

• koncepcyjne – (tzw. ergonomia prospektywna) 
- zastosowanie ergonomicznie prawidłowych rozwiązań w fazie przygotowania   projektów maszyn, urządzeń, narzędzi,  stanowisk pracy, budynków. 
-  zapewnienie układowi człowiek-technika maksimum bezpieczeństwa i niezawodności przy minimum fizycznego i  psychicznego wysiłku pracownika. 
 

Ergonomiczna ocena stanowisk pracy 
Ergonomiczna lista kontrolna umożliwienie systematyczną analizę różnych czynników składowych pracy, wydajności, czynnościowych reakcji pracownika na 
obciążenie pracą oraz stanowiska i warunków pracy wg grup: 
 

 

Gaśnica  
Gaśnica to urządzenie (najczęściej przenośne) służące do gaszenia pożarów. Mniejsze gaśnice stosuje się w samochodach, większe w 
obiektach publicznych i przemysłowych. Istnieją także agregaty gaśnicze złożone z jednej lub większej liczby dużych gaśnic zaopatrzonych we 
wspólną dyszę i umieszczonych na dwukołowym podwoziu. Do gaszenia pożarów stosuje się też: koce gaśnicze, hydranty z wężami gaśniczymi 
przy gaszeniu pożarów w odległości od miejsca ognia. 
Gaśnice zgodnie z przepisami, muszą być pomalowane na kolor czerwony. Wymagania dotyczące koloru gaśnic śniegowych określa Po lska 
Norma PN-EN 3-7:2004 Gaśnice przenośne - Rodzaje, czas działania, pożary testowe grupy A i B. Zgodnie z nią wskazane jest, aby gaśnice 
śniegowe były pomalowane na kolor czerwony, farbą typu RAL 3000. 
Każda gaśnica posiada etykietę opisującą jej przeznaczenie i sposób użycia. Prawidłowo zamontowana gaśnica, musi być przymocowana 
specjalnym zaczepem na ścianie lub stać na podłodze w specjalnej objemce. Każda gaśnica powinna być wyposażona 
w zawór samozamykalny, umożliwiający przerwanie wypływu środka gaśniczego w dowolnym momencie. Uruchomienie gaśnicy powinno być 
możliwe bez konieczności odwracania jej do góry dnem (dawniej stosowano gaśnice które odwracało się, aby wbić specjalny zbijak uwalniający 
gaz napędowy). Gaśnice zawierające ponad 3 kg środka gaśniczego powinny być wyposażone w wąż odpowiedniej długości, to jest nie 
mniejszej niż 80% wysokości gaśnicy. Jako czynnik napędowy w gaśnicach mogą być stosowane wyłącznie gazy niepalne (obojętne), takie jak 
azot, hel, argon, itp. 
 
Na pomysł pierwszej gaśnicy wpadł w 1734 niemiecki medyk M. Fuches, który proponował wrzucanie w ogień szklanych pojemników ze słoną wodą. Kolejna 
propozycja rozwiązania gaśnicy należała do George'a Manby'ego, który w 1816 skonstruował gaśnicę zawierającą wodny roztwór węglanu potasu oraz sprężone 
powietrze. 
 

Postępowanie przy wystąpieniu pożaru 
Pożary wybuchają najczęściej tam, gdzie dochodzi do posługiwania się otwartym ogniem w miejscach, w których znajdują się przedmioty łatwo palne (czyli praktycznie 
we wnętrzu każdego budynku oraz w pobliżu zabudowań drewnianych lub obok miejsc, gdzie przechowywane są łatwo palne przedmioty- drewno, siano, papier, itp.). 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Urz%C4%85dzenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BCar
http://pl.wikipedia.org/wiki/Agregat_ga%C5%9Bniczy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dysza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zaw%C3%B3r
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Przyczyną pożaru może też być szkło, odrzucony tlący się papieros, zwarcie elektryczne. Bardzo częste są w ostatnich latach groźne dla ludzi, zwierząt i dobytku 
pożary wywołane przez ludzi, którzy wypalają wiosną zeschłe trawy. Ogólnie - do pożaru dochodzi, gdy źródło ognia znajdzie się w pobliżu substancji łatwo palnej.  
 

A co ma zrobić mieszkaniec jeśli już wybuchnie pożar? 
- gdy zobaczysz dym lub ogień: 
· powiadom domowników o pożarze 
· zadzwoń pod numer 998 lub 112: 
- należy podać: 
· swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu,  
· adres i nazwę obiektu,  
· co się pali, na którym piętrze,  
· czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.  
po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. 
· jeśli jest to możliwe przystąp do gaszenia pożaru 
· jeśli nie jest to możliwe należy opuścić budynek 
- jeśli wyjście z budynku jest w jakiś sposób uniemożliwione, należy: 
· zamknąć drzwi i uszczelnić je mokrymi ręcznikami lub kocem 
· pozostać przy oknie i poczekać na pomoc straży pożarnej 
 
Sposoby ochrony przeciwpożarowej 
Ochrona przeciwpożarowa to ogół przedsięwzięć, czynności i zabiegów profilaktycznych mających na celu ochronę życia, mienia i zdrowia przed pożarem 
Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków ze względu na ich funkcje i liczbę osób, które mogą się w nich znajdować dzieli się na grupy: 
- I: budynki użyteczności publicznej 
- II: budynki do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się 
- III: szkoły, budynki biurowe, ośrodki zdrowia, domy studenckie, internaty, hotele, zakłady karne 
- IV: budynki mieszkalne 
- V: archiwa, muzea, biblioteki 
Podstawowym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego jest ścisłe stosowanie zasad w obchodzeniu się z wszelkimi możliwymi źródłami ognia. 
- materiały łatwopalne mogą być składowane w bezpiecznej odległości od urządzeń i instalacji elektrycznych, gazowych, ogrzewczych 
- kominy muszą być utrzymane w należytym stanie  
- wejścia do piwnic, strychów i dachów powinny być pozamykane 
- korytarze nie mogą być zatarasowane jakimikolwiek przedmiotami 
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Rodzaje sprzętu gaśniczego: 
 

1. hydranty 
2. gaśnice 
3. koc gaśniczy 
4. hydronetka 
5. agregat gaśniczy 
6. zraszacze SUG 
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Sposoby ochrony przeciwpożarowej 
Ochrona przeciwpożarowa to ogół przedsięwzięć, czynności i zabiegów profilaktycznych mających na celu ochronę życia, mienia i zdrowia przed pożarem 
Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków ze względu na ich funkcje i liczbę osób, które mogą się w nich znajdować dzieli się na grupy: 
- I: budynki użyteczności publicznej 
- II: budynki do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się 
- III: szkoły, budynki biurowe, ośrodki zdrowia, domy studenckie, internaty, hotele, zakłady karne 
- IV: budynki mieszkalne 
- V: archiwa, muzea, biblioteki 
Podstawowym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego jest ścisłe stosowanie zasad w obchodzeniu się z wszelkimi możliwymi źródłami ognia. 
- materiały łatwopalne mogą być składowane w bezpiecznej odległości od urządzeń i instalacji elektrycznych, gazowych, ogrzewczych 
- kominy muszą być utrzymane w należytym stanie  
- wejścia do piwnic, strychów i dachów powinny być pozamykane 

- korytarze nie mogą być zatarasowane 
jakimikolwiek przedmiotami 
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GAŚNICA     DRABINA    HYDRANT 

  

 WŁĄCZNIK 

ALARMU 

 

 

                                                                                     NIE ZASTAWIAĆ 

 

 

ZAKAZ UŻYWANIA  

OGNIA 

                                                                                               ZAKAZ GASZENIA OGNIA WODĄ 
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Zapoznaj się ze znakami BHP  

Linki do znaków BHP: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2bq1sTRMDyM   znaki ewakuacyjne 
 
https://www.znaki24.pl/ochrona-i-higiena-pracy/znaki-zakazu-z-opisem-gc.html  znaki zakazu 
 
https://www.znaki24.pl/ochrona-i-higiena-pracy/znaki-ostrzegawcze-z-opisem-gf.html  znaki ostrzegawcze 
 
https://blog.znaki-tdc.com/znaki-nakazu-bhp/   znaki nakazu 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PIERWSZA POMOC 

 Pracodawca jest obowiązany: 
 Zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach (...), 

  Udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bhp dotyczące udzielania pierwszej pomocy, 
 Wyznaczyć i pracowników do udzielania pierwszej pomocy. 

 
Kodeks karny - pierwsza pomoc 

Zgodnie z art. 162 Kodeksu karnego: 
> Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie 
udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3

https://www.youtube.com/watch?v=2bq1sTRMDyM
https://www.znaki24.pl/ochrona-i-higiena-pracy/znaki-zakazu-z-opisem-gc.html
https://www.znaki24.pl/ochrona-i-higiena-pracy/znaki-ostrzegawcze-z-opisem-gf.html
https://blog.znaki-tdc.com/znaki-nakazu-bhp/
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Apteczka powinna zawierać: 
 * Wykaz środków opatrunkowych (bez leków), dostosowany do konkretnych warunków danej pracy oraz liczby osób, 
 * Wykaz osób przeszkolonych przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy (zgłasza kierownik danej jednostki), 
 * Instrukcję udzielania pierwszej pomocy. 

Skład apteczki pierwszej pomocy. 

1. rolka plastra bez opatrunku (min. 5 m x 2,5 cm) 
2. rolka plastra z opatrunkiem (1 szt.) 
3. kompres gazowy 10 cm x 10 cm jałowy (6 szt., każdy pakowany oddzielnie) 
4. opatrunek jałowy 1 m2 (3 szt.) 
5. opatrunek osobisty (4 szt.) 
6. opaska dziana podtrzymująca lub elastyczna o niskiej ściągliwości 10 cm (5 szt.) 
7. chusta trójkątna (2 szt.) 
8. koc ratunkowy (min. 1 szt.), folia termoizolacyjna ( 4 szt.) 
9. rękawiczki ochronne (min. 4 szt.) 
10. nożyczki (z zaokrąglonymi końcówkami, min. 14,5 cm długości) 
11. flakon płynu hydrożelowego na oparzenia (1 szt.) 
12. gaziki spirytusowe (min. 10 szt.) 
13. maska do sztucznego oddychania (min.1 szt.) 
14. siatka opatrunkowa (rozmiar na głowę, min.1 szt.) 

 



36 

 

 

 
 

 



37 

 

 

Poszkodowany nie reaguje 

- głośno zawołaj o pomoc, 

wyznacz osobę do 

pomocy 

- odwróć poszkodowanego 

na plecy i sprawdź czy 

prawidłowo oddycha 

Ocena bezpieczeństwa 

Upewnij się czy na miejscu zdarzenia jest 

bezpiecznie i nic nie zagraża życiu i zdrowiu 

Twojemu, poszkodowanego oraz innych 

świadków zdarzenia 

Reakcja poszkodowanego 

Potrząśnij poszkodowanego za 

ramiona i głośno zapytaj: „Halo, co się 

stało, czy mnie słyszysz?” 

 

 

 

 

AED = 

automatyczny 

defibrylator 

zewnętrzny 
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Udrożnienie dróg oddechowych i ocena oddechu 

 

 

 

 - umieść jedną rękę na czole poszkodowanego  

 i delikatnie o de gnij jego głowę do tyłu  

 - palce drugiej ręki umieść na żuchwie poszkodowanego,  

 a następnie unieś ją 

  - utrzymując drożność dróg oddechowych, przez  

 10 sekund wyrokiem, słuchem i czuciem oceń  

 czy oddech jest prawidłowy
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Jeśli stwierdziłeś, że poszkodowany oddycha: 

- ułóż poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej 

- wezwij pomoc, regularnie oceniaj oddech 

Uciskanie klatki piersiowej 

- uklęknij obok poszkodowanego 

- ułóż nadgarstek jednej ręki na 

środku klatki piersiowej 

- ułóż nadgarstek drugiej ręki na 

już położonym 

- spleć palce obu dłoni 

- pochyl się nad 

poszkodowanym 

- wyprostowane ramiona ułóż 

prostopadle do mostka i uciskaj 

na głębokość 4-5 cm 

- wykonaj 30 uciśnięć 

Jeśli stwierdziłeś, że poszkodowany nie oddycha: 

- wezwij pogotowie - rozpocznij uciskanie klatki 

piersiowej połączone z oddechami ratowniczymi 

- po 30 uciśnięciach 

wykonaj 2 oddechy 

ratownicze 
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Oddechy ratownicze 

 
 
NASTĘPNIE WYKONAJ KOLEJNE 30 UCIŚNIĘĆ  
KLATKI PIERSIOWEJ 

WYKONUJ NA ZMIANĘ 30 UCIŚNIĘĆ KLATKI PIERSIOWEJ 

I  DWA ODDECHY RATOWNICZE, JEŚLI DZIAŁASZ Z AED, 

POSTĘPUJ ZGODNIE Z JEGO POLECENIAMI 

 

- po wykonaniu 30 uciśnięć 

udrożnij drogi oddechowe 

- zaciśnij skrzydełka nosa 

poszkodowanego 

- pozostaw usta 

delikatnie otwarte, 

ciągle 

podtrzymując żuchwę  

- weź normalny wdech i 

obejmij szczelnie usta 

poszkodowanego swoimi ustami  

- wdmuchuj powietrze do uzyskania efektywnego oddechu 

ratowniczego (uniesienia się klatki piersiowej)  

-jeszcze raz nabierz powietrza i wykonaj drugi oddech
 

KONTYNUUJ RESUSCYTACJĘ DO CZASU GDY: 

- przybędą służby medyczne i przejmą działania 

- zauważysz objawy powrotu oddechu i krążenia 

- ulegniesz wyczerpaniu (jeśli jest taka możliwość 

niech ktoś przejmie działania) 
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Wszelkie materiały pochodzą za stron internetowych ogólnie dostępnych.  
Materiały przeznaczone są dla uczniów Branżowych Szkół I Stopnia – młodocianych pracowników na Turnusie 
dokształcającym z przedmiotów zawodowych. 


