
War sza wa 2017

Jakub Chojnicki
Grażyna Jarosiewicz

ABC BHP
Informator
dla pra co daw ców



Pro jekt gra ficz ny okład ki 
Do ro ta Za jąc

Opra co wa nie re dak cyj ne
Mo ni ka Ko li tow ska -So kół

Opra co wa nie ty po gra ficz ne i ła ma nie 
Jan Klimczak

Co py ri ght © Państwowa In spek cja Pra cy 2017

Wydanie X/2017 r.

Stan prawny czerwiec 2017 r.

PAŃ STWO WA IN SPEK CJA PRA CY 
GŁÓW NY IN SPEK TO RAT PRA CY

www.pip.gov.pl



SPIS TRE ŚCI

Rozdział I. Organy nadzoru nad warunkami pracy. Kontrola PIP

Rozdział II. Odpowiedzialność i podstawowe obowiązki

pracodawcy w zakresie bhp

Rozdział III. Obowiązki i prawa  pracownika w zakresie bhp

Rozdział IV. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy

Rozdział V. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Rozdział VI. Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników. 

Badania lekarskie

Rozdział VII. Odzież i obuwie robocze. Środki higieny osobistej

Rozdział VIII. Środki ochrony indywidualnej

Rozdział IX. Napoje i posiłki profilaktyczne

Rozdział X. Szkolenia w dziedzinie bhp

Rozdział XI. Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy. 

Badania i pomiary czynników szkodliwych

Rozdział XII. Czynniki stwarzające szczególne zagrożenie 

dla zdrowia i życia

Rozdział XIII. Prace szczególnie niebezpieczne

Rozdział XIV. Maszyny i inne urządzenia techniczne

Rozdział XV. Wypadki przy pracy

Rozdział XVI. Choroby zawodowe

Rozdział XVII. Ochrona pracy kobiet

Rozdział XVIII. Ochrona pracy młodocianych

Rozdział XIX. Ocena ryzyka zawodowego

Rozdział XX. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Rozdział XXI. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika 

dotyczące bhp

Rozdział XXII. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów bhp

Rozdział XXIII. Podstawy prawne

7

12

16

19

26

31

35

38

42

45

50

60

64

67

73

79

81

83

84

92

96

98

99





Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest
obowiązkiem prawnym i społecznym każdego pracodawcy, a także
przedsiębiorcy, na rzecz którego świadczą pracę osoby fizyczne, 
w tym pracujące na podstawie umów zlecenie i o dzieło, a także
wykonujące na własny rachunek działalność gospodarczą bez
względu na podstawę świadczenia tej pracy. Świadome zarządzanie
obszarem bhp w firmie to nie tylko sposób na zapobieganie
wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, ale również
nieodłączny element rozwoju firmy i odpowiedzialnego biznesu.
Wysoka kultura pracy, etyka w postępowaniu i budowanie
pozytywnego wizerunku firmy dbającej o pracowników i osoby
współpracujące to kluczowy element sukcesu.

Pra co daw co, przedsiębiorco pa mię taj!
Two rze nie bez piecz nych wa run ków pra cy oraz mo ty wo wa nie

lu dzi do bez piecz ne go po stę po wa nia to nie tyl ko wy wią zy wa -
nie się z obo wiąz ku na ło żo ne go przez pra wo na pra co daw cę,
ale ta kże in we sty cja, któ ra się opła ca.





ROZ DZIAŁ I. 

OR GA NY NAD ZO RU NAD WA RUN KA MI PRA CY. 
KON TRO LA PIP

Or ga nem po wo ła nym do spra wo wa nia nad zo ru i kon tro li prze strze ga nia pra wa pra cy,
w szcze gól no ści prze pi sów bhp, a ta kże prze pi sów do ty czą cych le gal no ści za trud nie nia
i in nej pra cy za rob ko wej jest Pań stwo wa In spek cja Pra cy. Dzia ła ona na pod sta wie usta -
wy o PIP z 13 kwiet nia 2007 r. [1]. Pań stwo wa In spek cja Pra cy pod le ga Sej mo wi.

Po zo sta łe or ga ny nad zo ru pod le ga ją po szcze gól nym mi ni strom. Są to: Wy ższy Urząd
Gór ni czy, Urząd Do zo ru Tech nicz ne go, Urzę dy Nad zo ru Bu dow la ne go, In spek cja Sa ni tar -
na i in ne, ukie run ko wa ne na szcze gól ne ro dza je dzia łal no ści (np. In spek cja Dro go wa).

Ja kie pod mio ty pod le ga ją kon tro li PIP?
Kon tro li Pań stwo wej In spek cji Pra cy pod le ga ją: 
1. pra co daw cy – a w za kre sie bhp oraz kon tro li le gal no ści za trud nie nia ta kże nie bę dą cy

pra co daw ca mi przed się bior cy i in ne jed nost ki or ga ni za cyj ne – na rzecz któ rych jest
świad czo na pra ca przez oso by fi zycz ne, w tym przez oso by wy ko nu ją ce na wła sny ra -
chu nek dzia łal ność go spo dar czą, bez wzglę du na pod sta wę świad cze nia tej pra cy;

2. pod mio ty świad czą ce usłu gi po śred nic twa pra cy, do radz twa per so nal ne go, po rad -
nic twa za wo do we go oraz pra cy tym cza so wej w ro zu mie niu art. 18 ust. 1 usta wy
z dnia 20 kwiet nia 2004 r. o pro mo cji za trud nie nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy – w za -
kre sie prze strze ga nia obo wiąz ków, o któ rych mo wa w art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. d, e,

3. pod mio ty kie ru ją ce oso by w ce lu na by wa nia umie jęt no ści prak tycz nych, w szcze -
gól no ści od by cia prak ty ki ab sol wenc kiej, prak ty ki lub sta żu za wo do we go, nie bę dą -
cych za trud nie niem lub in ną pra cą za rob ko wą – w zakresie przestrzegania warunków
określonych w art. 19c, 19d, 19ga i art. 85 ust 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

4. pracodawcy delegujący pracowników na terytorium RP w zakresie określonym 
w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach
świadczenia usług,

5. przedsiębiorcy albo inne jednostki organizacyjne, na rzecz których w ramach
prowadzonej przez te podmioty działalności jest wykonywane zlecenie lub są
świadczone usługi przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi – 
w zakresie wypłacania takim osobom wynagrodzenia w wysokości wynikającej 
z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Od cze go in spek tor pra cy roz po czy na kon tro lę u pra co daw cy/przed się bior cy?
Zgod nie z usta wą o PIP in spek tor pra cy ma pra wo prze pro wa dze nia kon tro li o ka żdej po -

rze dnia i no cy, bez uprzedzenia. In spek tor pra cy roz po czy na czyn no ści kon tro l ne od oka -
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za nia pra co daw cy/przed się bior cy lub oso bie upo wa żnio nej do je go re pre zen to wa nia le gi -
ty ma cji słu żbo wej oraz imien ne go upo wa żnie nia do prze pro wa dze nia kon tro li. 

Kon tro lę pro wa dzi in spek tor wska za ny w upo wa żnie niu. Je śli bę dzie ją kon ty nu ował
in ny in spek tor, on ta kże mu si po ka zać od ręb ne upo wa żnie nie. 

Mo żli we jest też prze pro wa dze nie kon tro li tyl ko na pod sta wie le gi ty ma cji słu żbo wej.
Dzie je się to w sy tu acji, gdy trze ba ją prze pro wa dzić nie zwłocz nie (np. ist nie je za gro że nie
ży cia lub zdro wia pra cow ni ków, któ rzy pra cu ją na wy so ko ści bez za bez pie czeń
przed upad kiem, w nie za bez pie czo nych wy ko pach itp.). W ta kich przy pad kach in spek tor
pra cy ta kże mu si przed sta wić upo wa żnie nie, ale już po roz po czę ciu kon tro li, nie póź niej
jed nak, niż w ter mi nie 7 dni od dnia pod ję cia czynności kon tro lnych.

Co dla pra co daw cy/przed się bior cy ozna cza w prak ty ce usta wo wy obo wią zek współ -
dzia ła nia z in spek cją pra cy w trak cie pro wa dzo nej przez nią kon tro li?

Obo wiąz ki pra co daw cy/przed się bior cy w trak cie kon tro li po le ga ją przede wszyst kim
na umo żli wie niu in spek to ro wi do stę pu do wszyst kich po miesz czeń pra cy, wglą du w do -
ku men ty, za pew nie niu ter mi no we go udzie la nia nie zbęd nych in for ma cji od pra cow ni ków
i in nych pra cu ją cych na te re nie za kła du osób itp.

In spek to ro wi na le ży ta kże, w mia rę mo żli wo ści, za pew nić od dziel ne po miesz cze nie,
w któ rym bę dzie mógł za po zna wać się z do ku men ta mi i in for ma cja mi, ja kich za żą da
od pra cow ni ków i in nych osób. Je śli odzież wła sna kon tro lu ją ce go mo gła by ulec znisz -
cze niu lub za bru dze niu oraz ze wzglę dów bez pie czeń stwa na czas oglę dzin po miesz czeń
pra cy i za po zna wa nia się z pro ce sa mi tech no lo gicz ny mi na le ży mu przy dzie lić odzież
ro bo czą lub środ ki ochro ny in dy wi du al nej.

In spek tor pra cy ma pra wo prze słu chi wać pra cow ni ków, by łych pra cow ni ków, oso -
by za trud nio ne na in nej pod sta wie niż sto su nek pra cy, a ta kże by łych współ pra cow ni ków.
Mo że od nich żą dać wy ja śnień ust nych i pi sem nych. Pra co daw ca/przed się bior ca mu si za -
pew nić mo żli wość prze słu cha nia tych osób.

Kon tro lę prze pro wa dza się w sie dzi bie pod mio tu kon tro lo wa ne go oraz w in nych miej -
scach wy ko ny wa nia je go za dań lub prze cho wy wa nia do ku men tów fi nan so wych i ka dro -
wych. Po szcze gól ne czyn no ści kon tro l ne mo gą też być wy ko ny wa ne w sie dzi bie jed nost ki
or ga ni za cyj nej Pań stwo wej In spek cji Pra cy.

Po za koń cze niu kon tro li in spek tor pra cy spo rzą dza pro to kół. Oso ba lub or gan re pre -
zen tu ją cy pod miot kon tro lo wa ny nie mu si go od ra zu pod pi sy wać. Mo że je dy nie zro -
bić ad no ta cję, że go otrzy mał i że sko rzy sta z pra wa zgło sze nia za strze żeń. Usta wa o PIP
da je pod mio to wi kon tro lo wa ne mu pra wo zgło sze nia za strze żeń do pro to ko łu w ter mi -
nie sied miu dni. Za strze że nia mogą do ty czyć usta leń fak tycz nych do ko na nych przez in -
spek to ra w cza sie kon tro li. W przy pad ku stwier dze nia za sad no ści za strze żeń, in spek tor
pra cy obo wią za ny jest zmie nić lub uzu peł nić od po wied nią część pro to ko łu. Od mo wa
pod pi sa nia pro to ko łu przez pod miot kon tro lo wa ny lub re pre zen tu ją cy go or gan nie sta -
no wi prze szko dy do za sto so wa nia przez in spek to ra pra cy środ ków praw nych, zgodnie
z ustawą [1].
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Do ja kich dzia łań upraw nio ny jest in spek tor pra cy w ra zie stwier dze nia na ru sze nia
prze pi sów pra wa pra cy lub do ty czą cych le gal no ści za trud nie nia?

W przy pad ku stwier dze nia na ru sze nia prze pi sów pra wa pra cy lub prze pi sów do ty czą -
cych le gal no ści za trud nie nia wła ści we or ga ny PIP są upraw nio ne do (art. 11 [1]):

1. na ka za nia usu nię cia w usta lo nym ter mi nie stwier dzo nych uchy bień w przy pad -
ku, gdy na ru sze nie do ty czy prze pi sów i za sad bhp;

2. na ka za nia: 
a) wstrzy ma nia prac lub dzia łal no ści, gdy na ru sze nie po wo du je bez po śred nie za gro -

że nie ży cia lub zdro wia pra cow ni ków lub in nych osób, wy ko nu ją cych te pra ce lub pro wa -
dzą cych dzia łal ność;

b) skie ro wa nia do in nych prac pra cow ni ków lub in nych osób do pusz czo nych do pra -
cy wbrew obo wią zu ją cym prze pi som przy pra cach wzbro nio nych, szko dli wych lub nie -
bez piecz nych al bo pra cow ni ków lub in nych osób do pusz czo nych do pra cy przy pra cach
nie bez piecz nych, je że li pra cow ni cy ci lub oso by nie po sia da ją od po wied nich kwa li fi ka cji;

c) wstrzy ma nia eks plo ata cji ma szyn i urzą dzeń w sy tu acji, gdy ich eks plo ata cja po -
wo du je bez po śred nie za gro że nie dla ży cia lub zdro wia lu dzi;

d) za ka za nia wy ko ny wa nia pra cy lub pro wa dze nia dzia łal no ści w miej scach, w któ -
rych stan wa run ków pra cy sta no wi bez po śred nie za gro że nie dla ży cia lub zdro wia lu dzi;

e) wy pła ce nia przez pra co daw cę na le żne go wy na gro dze nia za pra cę, a ta kże in ne -
go świad cze nia przy słu gu ją ce go pra cow ni ko wi.

3. na ka za nia w przy pad ku stwier dze nia, że stan bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy za gra -
ża ży ciu lub zdro wiu pra cow ni ków lub osób fi zycz nych wy ko nu ją cych pra cę na in nej pod -
sta wie niż sto su nek pra cy, w tym osób wy ko nu ją cych na wła sny ra chu nek dzia łal ność
go spo dar czą, za prze sta nia pro wa dze nia dzia łal no ści bądź dzia łal no ści okre ślo ne go
ro dza ju;

4. na ka za nia usta le nia, w okre ślo nym ter mi nie, oko licz no ści i przy czyn wy pad ku;
5. na ka za nia wy ko na nia ba dań i po mia rów czyn ni ków szko dli wych i ucią żli wych

w śro do wi sku pra cy w przy pad ku na ru sze nia try bu, me tod, ro dza ju lub czę sto tli wo ści wy -
ko na nia tych ba dań i po mia rów lub ko niecz no ści stwier dze nia wy ko ny wa nia pra cy
w szcze gól nych wa run kach;

6. skie ro wa nia wy stą pie nia lub wydania polecenia, w ra zie stwier dze nia in nych
na ru szeń niż wy mie nio ne w pkt. 1–5, w sprawie ich usu nię cia, a ta kże wy cią gnię cia kon -
se kwen cji w sto sun ku do osób win nych.

Wła ści we or ga ny Pań stwo wej In spek cji Pra cy są upraw nio ne do na ka za nia pra co daw -
cy umiesz cze nia pra cow ni ka w ewi den cji pra cow ni ków wy ko nu ją cych pra ce w szcze gól -
nych wa run kach lub o szcze gól nym cha rak te rze, o któ rej mo wa w art. 41 ust. 4 pkt
2 usta wy z dnia 19 grud nia 2008 r. o eme ry tu rach po mo sto wych, wy kre śle nia go z ewi -
den cji oraz do spo rzą dze nia ko rek ty do ko na ne go wpi su w tej ewi den cji. 

9

Nakazy wymienione w pkt. 2 podlegają natychmiastowemu wykonaniu.



Uwa ga: Na kaz ten wy da wa ny jest w przy pad ku, gdy da ne sta no wi sko pra cy zo sta ło
przez sa me go pra co daw cę za li czo ne do wy ka zu sta no wisk pra cy, na któ rych wy ko ny wa -
ne są pra ce w szcze gól nych wa run kach lub o szcze gól nym cha rak te rze, a po mi mo to pra -
cow nik wy ko nu ją cy pra ce na ta kim sta no wi sku nie zo stał umiesz czo ny w ewi den cji.

W uzasadnionych przypadkach, wobec pracodawcy rozpoczynającego działalność, 
a także jeżeli nie stwierdzono:

1) bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników lub innych osób
wykonujących pracę,

2) popełnienia wykroczenia z winy umyślnej
– in spek tor pra cy mo że od stą pić od sto so wa nia środ ków praw nych, po prze sta jąc

na ust nym po ucze niu o spo so bach zgod ne go z wy mo ga mi pra wa zor ga ni zo wa nia pra cy
i ode bra niu od pod mio tu kon tro lo wa ne go oświad cze nia o ter mi nie usu nię cia ujaw nio -
nych w to ku kon tro li uchy bień.

Główny inspektor pracy zaproponował od marca 2016 r. nową formułę postępowania
kontrolnego pod nazwą „Pierwsza kontrola”. Propozycja dotyczy pracodawców, którzy nie
byli dotychczas kontrolowani przez Państwową Inspekcję Pracy. Kontrola taka będzie miała
charakter instruktażowo-doradczy, kompleksowy, oceniający stopień przestrzegania
przepisów prawa pracy i bezpieczeństwo pracowników i innych osób pracujących.
Inspektor pracy w przypadku wystąpienia nieprawidłowości wyda środki prawne, które
wymieniono na początku odpowiedzi na bieżące pytanie (plus ewentualne nakazanie
wypłaty należnego wynagrodzenia, jeśli okaże się, że nie zostało ono wypłacone). Uzgodni
z pracodawcą termin usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Najważniejsze jest to,
że inspektor pracy nie rozpocznie postępowania wykroczeniowego (odstąpi od nałożenia
mandatu), jeśli tylko okoliczności stwierdzonych naruszeń prawa nie będą dotyczyły:
wypadku przy pracy, rażącego przypadków naruszenia prawa, bezpośrednich zagrożeń
dla zdrowia i życia osób pracujących i nielegalnego zatrudniania.

Inspektorzy pracy mogą również skontrolować spełnianie wymagań przez wyroby
przeznaczone do stosowania u pracodawców lub przeprowadzić kontrolę w zakresie
stwarzania przez wyroby zagrożenia, w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. 
o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. poz. 542, 1228 i 1579, ost. zm. Dz.U.
z 2017 r., poz. 1089), z wyłączeniem wyrobów podlegających kontroli innych właściwych
organów nadzoru rynku (UOKiK, Inspekcja Handlowa), w rozumieniu ww. ustawy. Wiąże
się z tym również prowadzenie postępowań w sprawie takich wyrobów, jeśli są niezgodne
z dyrektywami nowego podejścia UE, także na wniosek służb celnych.

Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi ponadto kontrole wyrobów wprowadzonych do
obrotu lub oddanych do użytku pod względem spełniania przez nie zasadniczych lub
innych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych w odrębnych
przepisach.

Zadaniem nałożonym na inspektorów pracy jest również prowadzenie kontroli
dotyczących spełniania przez pracodawców obowiązków określonych w art. 35 oraz art.
37 ust. 5 i 6 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18

10



grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń
w zakresie chemikaliów (REACH)…, zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi
ochrony pracy, w zakresie swoich kompetencji (w uproszczeniu dotyczy to obowiązków
związanych z prawidłowym oznakowaniem substancji i mieszanin chemicznych oraz
obowiązków związanych z informowaniem pracowników o zagrożeniach i sposobach
ochrony przed zatruciem chemikaliami). Z tym zakresem nadzoru wiąże się również
nadzór nad przestrzeganiem warunków stosowania substancji określonych przez
Europejską Agencję Chemikaliów na podstawie art. 9 ust. 4 ww. rozporządzenia nr
1907/2006, w zakresie swoich kompetencji.

Pra co daw ca obo wią za ny jest po wia do mić in spek to ra pra cy na pi śmie o wy ko na niu
po szcze gól nych de cy zji za war tych w na ka zie pi sem nym wraz z upły wem ter mi nów ich
wy ko na nia, usta lo nych w na ka zie oraz o spo so bie re ali za cji wnio sków za war tych w wy -
stą pie niu, w ter mi nie 30 dni od otrzy ma nia wy stą pie nia.

Za nie prze strze ga nie prze pi sów lub za sad bhp oso ba od po wie dzial na za stan bhp w za -
kła dzie pra cy lub oso ba kie ru ją ca pra cow ni ka mi oraz in ny mi oso ba mi fi zycz ny mi, mo że
zo stać uka ra na ka rą grzyw ny w wys. od 1 000 do 30 000 zł. Ka rę grzyw ny na kła da in spek -
tor pra cy lub wydział grodz ki sądu rejonowego na pod sta wie wnio sku o uka ra nie.

W przy pad ku, gdy na ru sze nie prze pi sów bhp przez oso bę od po wie dzial ną za stan bhp
no si zna mio na prze stęp stwa, in spek tor pra cy za wia da mia pro ku ra to ra o po dej rze niu po -
peł nie nia prze stęp stwa (patrz roz działy XXI i XXII). Mo że ta kże po in for mo wać in ne or ga -
ny nad zo ru i kon tro li o stwier dzo nych pod czas kon tro li nie pra wi dło wo ściach ob ję tych ich
kom pe ten cja mi.
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ROZ DZIAŁ II. 

OD PO WIE DZIAL NOŚĆ I POD STA WO WE OBO WIĄZ KI
PRA CO DAW CY W ZA KRE SIE BEZ PIE CZEŃ STWA 
I HI GIE NY PRA CY

Pod sta wo we obo wiąz ki pra co daw cy w za kre sie bhp za war to w usta wie Ko deks pra -
cy [2] oraz w prze pi sach wy ko naw czych (roz po rzą dze niach), wy da nych na jej pod sta wie.
Są to m.in. roz po rzą dze nie w spra wie ogól nych prze pi sów bez pie czeń stwa i hi gie ny
pra cy [3] oraz prze pi sy bhp, do ty czą ce wy ko ny wa nia prac w ró żnych bra nżach.

W myśl prze pi sów (art. 207 kp § 1 [2]) od po wie dzial ność za stan bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy w za kła dzie pra cy po no si pra co daw ca. Na za kres od po wie dzial no ści pra -
co daw cy nie wpły wa ją:

● obo wiąz ki pra cow ni ków w dzie dzi nie bhp, 
● po wie rze nie wy ko ny wa nia za dań słu żby bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy spe cja li -

stom spo za za kła du pra cy.
Pra co daw ca, zgod nie z art. 207 § 2 kp [2] jest obo wią za ny chro nić zdro wie i ży cie pra -

cow ni ków, po przez za pew nie nie bez piecz nych i hi gie nicz nych wa run ków pra cy, przy od -
po wied nim wy ko rzy sta niu osią gnięć na uki i tech ni ki.

W szcze gól no ści pra co daw ca jest obo wią za ny:
1) or ga ni zo wać pra cę w spo sób za pew nia ją cy bez piecz ne i hi gie nicz ne wa run ki pra cy,
2) za pew niać prze strze ga nie w za kła dzie pra cy prze pi sów oraz za sad bez pie czeń stwa

i hi gie ny pra cy, wy da wać po le ce nia usu nię cia uchy bień w tym za kre sie oraz kon tro lo wać
wy ko na nie tych po le ceń,

3) re ago wać na po trze by w za kre sie za pew nie nia bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy oraz
do sto so wy wać środ ki po dej mo wa ne w ce lu do sko na le nia ist nie ją ce go po zio mu ochro ny
zdro wia i ży cia pra cow ni ków, bio rąc pod uwa gę zmie nia ją ce się wa run ki wy ko ny wa nia
pra cy,

4) za pew nić roz wój spój nej po li ty ki, za po bie ga ją cej wy pad kom przy pra cy i cho ro bom
za wo do wym, uwzględ nia ją cej za gad nie nia tech nicz ne, or ga ni za cję pra cy, wa run ki pra cy,
sto sun ki spo łecz ne oraz wpływ czyn ni ków śro do wi ska pra cy,

5) uwzględ niać ochro nę zdro wia mło do cia nych, pra cow nic w cią ży lub kar mią cych
dziec ko pier sią oraz pra cow ni ków nie peł no spraw nych w za kre sie po dej mo wa nych dzia -
łań pro fi lak tycz nych,

6) za pew niać wy ko na nie na ka zów, wy stą pień, de cy zji i za rzą dzeń wy da wa nych przez
or ga ny nad zo ru nad wa run ka mi pra cy,

7) za pew niać wy ko na nie za le ceń spo łecz ne go in spek to ra pra cy.

Kosz ty dzia łań po dej mo wa nych przez pra co daw cę w za kre sie bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy w ża den spo sób nie mo gą ob cią żać pra cow ni ków.

12



Pra co daw ca oraz oso ba kie ru ją ca pra cow ni ka mi są obo wią za ni znać, w za kre sie nie -
zbęd nym do wy ko ny wa nia cią żą cych na nich obo wiąz ków, prze pi sy o ochro nie pra cy,
w tym prze pi sy oraz za sa dy bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy (art. 207 § 3 [2]).

Ja kie in for ma cje pra co daw ca jest obo wią za ny prze ka zać pra cow ni kom w za kre sie
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy?

Pra co daw ca zgod nie z art. 2071 [2] jest obo wią za ny prze ka zy wać pra cow ni kom in for -
ma cje o:

1. za gro że niach dla zdro wia i ży cia, wy stę pu ją cych w za kła dzie pra cy, na po szcze gól -
nych sta no wi skach pra cy i przy wy ko ny wa nych pra cach, w tym o za sa dach po stę po wa -
nia w przy pad ku awa rii,

2. dzia ła niach ochron nych i za po bie gaw czych pod ję tych w ce lu wy eli mi no wa nia lub
ogra ni cze nia za gro żeń, o któ rych mo wa w pkt. 1,

3. pra cow ni kach wy zna czo nych do:
➤ udzie la nia pierw szej po mo cy,
➤ wy ko ny wa nia dzia łań w za kre sie zwal cza nia po ża rów i ewa ku acji pra cow ni ków.

Ja kie obo wiąz ki w dzie dzi nie bhp na kła da Ko deks pra cy na pra co daw ców, któ rych
pra cow ni cy wy ko nu ją pra cę jed no cze śnie w tym sa mym miej scu?

Je że li w tym sa mym miej scu (np. na pla cu bu do wy) wy ko nu ją pra cę pra cow ni cy za -
trud nie ni przez ró żnych pra co daw ców, pra co daw cy ci ma ją obo wią zek (art. 208 kp [2]):

● współ pra co wać ze so bą,
● wy zna czyć ko or dy na to ra, spra wu ją ce go nad zór nad bez pie czeń stwem i hi gie ną

pra cy wszyst kich pra cow ni ków za trud nio nych w tym sa mym miej scu,
● usta lić za sa dy współ dzia ła nia, uwzględ nia ją ce spo so by po stę po wa nia w przy pad -

ku wy stą pie nia za gro żeń dla zdro wia lub ży cia pra cow ni ków,
● in for mo wać sie bie na wza jem oraz pra cow ni ków lub ich przed sta wi cie li o dzia ła -

niach w za kre sie za po bie ga nia za gro że niom za wo do wym, wy stę pu ją cym pod czas
wy ko ny wa nych przez nich prac.

Wy zna cze nie ww. ko or dy na to ra ma na ce lu za pew nie nie jed no li te go nad zo ru i po win -
no da wać gwa ran cję peł ne go re spek to wa nia prze pi sów bhp w miej scu wy ko ny wa -
nia prac.

Usta le nia, do ty czą ce wy zna cze nia ko or dy na to ra i za sad współ dzia ła nia po win ny być
do ko na ne przed przy stą pie niem pra co daw ców do wy ko ny wa nia prac w tym sa mym
miej scu.

13

Pra co daw co!
Masz obo wią zek chro nić ży cie i zdro wie pra cow ni ków, wy ko rzy stu jąc naj now -
sze osią gnię cia na uki i tech ni ki, w tym do ro bek er go no mii, so cjo lo gii, psy cho -
lo gii i me dy cy ny pra cy.
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Pra co daw ca, na któ re go te re nie wy ko nu ją pra ce pra cow ni cy za trud nie ni przez ró żnych
pra co daw ców, jest obo wią za ny do star czać tym pra co daw com, w ce lu prze ka za nia pra -
cow ni kom in for ma cji w za kre sie bhp, o ja kich mo wa w art. 2071 [2].

Ja kie są obo wiąz ki pra co daw cy w za kre sie za pew nie nia pierw szej po mo cy w na głych
wy pad kach?

Obo wiąz kiem pra co daw cy jest [2]:
1. za pew nić środ ki nie zbęd ne do udzie la nia pierw szej po mo cy w na głych wy pad -

kach, zwal cza nia po ża ru i ewa ku acji pra cow ni ków,
2. wy zna czyć pra cow ni ków do: udzie la nia pierw szej po mo cy, wy ko ny wa nia dzia łań

w za kre sie zwal cza nia po ża rów i ewa ku acji pra cow ni ków, 
3. za pew nić łącz ność ze słu żba mi ze wnętrz ny mi, wy spe cja li zo wa ny mi w za kre sie

udzie la nia pierw szej po mo cy w na głych wy pad kach, ra tow nic twa me dycz ne go oraz
ochro ny prze ciw po ża ro wej.

Dzia ła nia te po win ny być do sto so wa ne do ro dza ju i za kre su pro wa dzo nej dzia łal no ści,
licz by za trud nio nych pra cow ni ków i in nych osób prze by wa ją cych na te re nie za kła du pra -
cy oraz ro dza ju i po zio mu wy stę pu ją cych za gro żeń.

Do cze go zo bo wią zu ją pra co daw cę prze pi sy bhp, w przy pad ku mo żli wo ści wy stą -
pie nia za gro że nia dla zdro wia lub ży cia pra cow ni ków?

W ta kim przy pad ku pra co daw ca jest obo wią za ny [2]:
1) nie zwłocz nie po in for mo wać pra cow ni ków o tych za gro że niach oraz pod jąć dzia -

ła nia w ce lu za pew nie nia im od po wied niej ochro ny,
2) nie zwłocz nie do star czyć pra cow ni kom in struk cje umo żli wia ją ce, w przy pad ku

wy stą pie nia bez po śred nie go za gro że nia, prze rwa nie pra cy i od da le nie się z miej sca za -
gro że nia w miej sce bez piecz ne.

W ra zie wy stą pie nia bez po śred nie go za gro że nia dla zdro wia lub ży cia pra co daw -
ca jest obo wią za ny wstrzy mać pra cę i wy dać pra cow ni kom po le ce nie od da le nia się
w miej sce bez piecz ne.

Jak powinni zachować się pracownicy w przypadku wystąpienia bezpośredniego
zagrożenia dla ich zdrowia lub życia albo dla zdrowia lub życia innych osób, w celu
uniknięcia niebezpieczeństwa? 

Pracodawca w takich przypadkach obowiązany jest umożliwić pracownikom podjęcie
działań w celu uniknięcia niebezpieczeństwa, nawet bez porozumienia z nim, na miarę
ich wiedzy i dostępnych środków technicznych. 

Na le ży pa mię tać, że wy zna cze nie ko or dy na to ra nie zwal nia po szcze gól nych
pra co daw ców z obo wiąz ku za pew nie nia bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy za -
trud nio nym przez nich pra cow ni kom.



Pracownicy nie mogą ponosić jakichkolwiek niekorzystnych konsekwencji podjętych
działań, pod warunkiem, że nie zaniedbali swoich obowiązków [2].

Ja kie obo wiąz ki, do ty czą ce bhp ma pra co daw ca w sto sun ku do osób nie bę dą cych
pra cow ni ka mi, ale wy ko nu ją cych pra cę w za kła dzie lub miej scu wska za nym przez pra -
co daw cę?

Obo wiąz ki pra co daw cy w sto sun ku do tych osób, to: [2]
● za pew nie nie bez piecz nych i hi gie nicz nych wa run ków pra cy oso bom fi zycz nym, wy -

ko nu ją cym pra cę na in nej pod sta wie niż sto su nek pra cy w za kła dzie pra cy lub
w miej scu wy zna czo nym przez pra co daw cę,

● za pew nie nie bez piecz nych i hi gie nicz nych wa run ków za jęć od by wa nych na te re nie
za kła du pra cy przez stu den tów i uczniów,

● za sto so wa nie środ ków nie zbęd nych do za pew nie nia ochro ny ży cia lub zdro wia oso -
bom nie bio rą cym udzia łu w pro ce sie pra cy, a ma ją cym do stęp do miej sca, w któ rym
wy ko ny wa ne są pra ce,

● przy dzie la nie nie zbęd nej odzie ży ro bo czej i środ ków ochro ny in dy wi du al nej oso -
bom wy ko nu ją cym krót ko trwa łe pra ce al bo czyn no ści in spek cyj ne w cza sie, w któ -
rym ich wła sna odzież mo że ulec znisz cze niu lub znacz ne mu za bru dze niu, a ta kże
ze wzglę du na bez pie czeń stwo wy ko ny wa nia tych prac lub czyn no ści.

Ja kie obo wiąz ki w za kre sie bhp do ty czą przed się bior ców, nie bę dą cych pra co daw -
ca mi, je śli or ga ni zu ją pra cę in nym oso bom?

Prze pi sy zo bo wią zu ją ce do ochro ny zdro wia i ży cia pra cow ni ków okre ślo ne w art. 207
§ 2 [2] sto su je się od po wied nio do przed się bior cy nie bę dą ce go pra co daw cą, or ga ni zu ją ce -
go pra cę wy ko ny wa ną przez oso by fi zycz ne na in nej pod sta wie niż sto su nek pra cy, a ta kże
przez oso by pro wa dzą ce na wła sny ra chu nek dzia łal ność go spo dar czą (art. 304 kp [2]).

Ozna cza to, że pra ca świad czo na na in nej pod sta wie niż sto su nek pra cy na rzecz przed -
się bior cy nie bę dą ce go pra co daw cą, da je pra wo te mu przed się bior cy do wy ma ga nia
od świad czą ce go pra cę pod po rząd ko wa nia się je go po le ce niom w za kre sie bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy. Naj le piej, aby wszel kie kwe stie bhp do ty czą ce np. ba dań le -
kar skich, wy po sa że nia w środ ki ochro ny in dy wi du al nej, zo sta ły okre ślo ne przez stro ny
w umo wie cy wil no praw nej, po twier dzo nej na pi śmie.
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ROZ DZIAŁ III. 

OBO WIĄZ KI I PRA WA PRA COW NI KA 
W ZA KRE SIE BEZ PIE CZEŃ STWA I HI GIE NY PRA CY

Ja kie obo wiąz ki w za kre sie bhp do ty czą pra cow ni ka?
Pod sta wo wym obo wiąz kiem pra cow ni ka okre ślo nym w art. 211 kp [2] jest prze strze -

ga nie prze pi sów i za sad bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy. W szcze gól no ści pra cow nik jest
obo wią za ny:

1. znać prze pi sy i za sa dy bhp, brać udział w szko le niu i in struk ta żu z te go za kre su,
a ta kże pod da wać się wy ma ga nym eg za mi nom spraw dza ją cym,

2. wy ko ny wać pra cę w spo sób zgod ny z prze pi sa mi i za sa da mi bhp, a ta kże sto so -
wać się do wy da wa nych w tym za kre sie po le ceń i wska zó wek prze ło żo nych,

3. dbać o na le ży ty stan ma szyn, urzą dzeń, na rzę dzi i sprzę tu oraz o po rzą dek i ład
w miej scu pra cy,

4. sto so wać środ ki ochro ny zbio ro wej, a ta kże uży wać przy dzie lo nych środ ków
ochro ny in dy wi du al nej oraz odzie ży i obu wia ro bo cze go, zgod nie z ich prze zna cze niem,

5. pod da wać się wstęp nym, okre so wym i kon tro l nym, a ta kże in nym za le co nym ba -
da niom le kar skim i sto so wać się do wska zań le kar skich,

6. nie zwłocz nie za wia do mić prze ło żo ne go o za uwa żo nym w za kła dzie pra cy wy pad -
ku al bo za gro że niu ży cia lub zdro wia ludz kie go, a ta kże ostrzec współ pra cow ni ków i in ne
oso by, znaj du ją ce się w re jo nie za gro że nia, o gro żą cym im nie bez pie czeń stwie,

7. współ dzia łać z pra co daw cą i prze ło żo ny mi w wy peł nia niu obo wiąz ków do ty czą -
cych bhp.

Obo wiąz ki wy szcze gól nio ne w art. 211 kp [2] w za kre sie okre ślo nym przez pra -
co daw cę lub in ny pod miot or ga ni zu ją cy pra cę cią żą rów nież na oso bach fi zycz nych
wy ko nu ją cych pra cę na in nej pod sta wie niż sto su nek pra cy w za kła dzie pra cy lub
w miej scu wy zna czo nym przez pra co daw cę lub in ny pod miot or ga ni zu ją cy pra cę, 
a ta kże na oso bach pro wa dzą cych na wła sny ra chu nek dzia łal ność go spo dar czą
w za kła dzie pra cy lub w miej scu wy zna czo nym przez pra co daw cę lub in ny pod miot
or ga ni zu ją cy pra cę tym oso bom (art. 3041 kp [2]).

Ja kie sank cje gro żą pra cow ni ko wi za nie prze strze ga nie prze pi sów bhp?
Pra cow nik pod le ga tzw. od po wie dzial no ści po rząd ko wej. Za nie prze strze ga nie prze -

pi sów bhp i ppoż. pra co daw ca mo że za sto so wać w sto sun ku do nie go ka rę po rząd ko wą,
np. upo mnie nie lub na ga nę, al bo na ło że nie ka ry pie nię żnej. Ka ra pie nię żna mo że być też
na ło żo na w przy pad ku opusz cze nia przez pra cow ni ka pra cy bez uspra wie dli wie nia, sta -
wie nia się do pra cy w sta nie nie trzeź wym lub spo ży wa nia al ko ho lu w cza sie pra cy. Tryb
na kła da nia kar, tryb od wo ław czy, za tar cie ka ry okre śla ją art. 108-113 kp [2].



Ja kie obo wiąz ki w za kre sie bhp ma ją oso by kie ru ją ce pra cow ni ka mi?
Oso by kie ru ją ce pra cow ni ka mi oprócz te go, że cią żą na nich obo wiąz ki pra cow ni ka

usta lo ne w art. 211 kp, zo bo wią za ne są ta kże (art. 212 kp [2]):
■ or ga ni zo wać sta no wi ska pra cy zgod nie z prze pi sa mi i za sa da mi bhp,
■ dbać o spraw ność środ ków ochro ny in dy wi du al nej oraz ich sto so wa nie zgod -

nie z prze zna cze niem,
■ or ga ni zo wać, przy go to wy wać i pro wa dzić pra ce, uwzględ nia jąc za bez pie cze nie

pra cow ni ków przed wy pad ka mi przy pra cy, cho ro ba mi za wo do wy mi i in ny mi cho -
ro ba mi zwią za ny mi z wa run ka mi śro do wi ska pra cy,

■ dbać o bez piecz ny i hi gie nicz ny stan po miesz czeń pra cy i wy po sa że nia tech -
nicz ne go, a ta kże o spraw ność środ ków ochro ny zbio ro wej i ich sto so wa nie zgod -
nie z prze zna cze niem,

■ eg ze kwo wać prze strze ga nie przez pra cow ni ków prze pi sów i za sad bhp, 
■ za pew niać wy ko na nie za le ceń le ka rza spra wu ją ce go opie kę zdro wot ną nad pra -

cow ni ka mi.

Ja kie sank cje gro żą oso bom kie ru ją cym pra cow ni ka mi lub in ny mi oso ba mi fi zycz -
ny mi, nie wy wią zu ją cym się z na ło żo nych na nie obo wiąz ków w dzie dzi nie bhp?

Oso ba kie ru ją ca pra cow ni ka mi w przy pad ku nie wy peł nia nia obo wiąz ków, okre ślo -
nych w art. 211 kp, pod le ga od po wie dzial no ści po rząd ko wej i pra co daw ca mo że wo -
bec niej za sto so wać jed ną z kar prze wi dzia nych w art. 108 kp. Oso ba kie ru ją ca
pra cow ni ka mi lub in ny mi oso ba mi fi zycz ny mi, w przy pad ku nie prze strze ga nia prze pi sów
bhp określonych w art. 212 kp, pod le ga ta kże od po wie dzial no ści wy kro cze nio wej
z art. 283 kp [2]. W szcze gól nych przy pad kach (je śli na ru sze nie prze pi sów bhp no si
zna mię prze stęp stwa) oso ba kie ru ją ca pra cow ni ka mi mo że pod le gać od po wie dzial -
no ści kar nej, zgodnie z art. 220 [59].

Ja kie pra wa w za kre sie bhp da je pra cow ni ko wi Ko deks pra cy?
Zgod nie z art. 210 kp [2] pra cow nik ma pra wo:
■ po wstrzy mać się od wy ko ny wa nia pra cy w sy tu acji, gdy wa run ki pra cy nie od po wia -

da ją prze pi som bhp i stwa rza ją bez po śred nie za gro że nie dla zdro wia lub ży cia pra -
cow ni ka al bo gdy wy ko ny wa na przez nie go pra ca gro zi ta kim nie bez pie czeń stwem
in nym oso bom. O fak cie po wstrzy ma nia się od pra cy pra cow nik obo wią za ny jest
nie zwłocz nie po wia do mić prze ło żo ne go,

■ od da lić się z miej sca za gro że nia w sy tu acji, kie dy po mi mo że po wstrzy mał się od pra -
cy, za gro że nie na dal ist nie je, rów nież po wia da mia jąc o tym fak cie prze ło żo ne go.
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Uwa ga! 
Prze pis art. 210 kp nie do ty czy pra cow ni ka, któ re go obo wiąz kiem pra cow ni -
czym jest ra to wa nie ży cia ludz kie go lub mie nia.



Za czas po wstrzy ma nia się od wy ko ny wa nia pra cy lub od da le nia się z miej sca za gro -
że nia w ww. przy pad kach pra cow nik za cho wu je pra wo do wy na gro dze nia.

Pra cow nik po wi nien wie dzieć, że nie ka żde na ru sze nie prze pi sów bhp sta no wi uza sad -
nie nie po wstrzy ma nia się od pra cy. Jest to mo żli we wy łącz nie w oko licz no ściach wska za -
nych wy żej.

Pra cow nik ma ta kże pra wo po uprzed nim za wia do mie niu prze ło żo ne go, po wstrzy -
mać się od wy ko ny wa nia pra cy wy ma ga ją cej szcze gól nej spraw no ści psy cho fi zycz nej
w przy pad ku, gdy je go stan psy cho fi zycz ny nie za pew nia bez piecz ne go wy ko ny wa nia
pra cy i stwa rza za gro że nie dla in nych osób.

Prze pi sy Ko dek su pra cy nie wy ma ga ją, aby stan nie dy spo zy cji psy cho fi zycz nej był po -
twier dzo ny (po świad czo ny) ba da nia mi le kar ski mi. W przy pad ku nie dy spo zy cji psy cho -
fi zycz nej pra cow nik nie za cho wu je pra wa do wy na gro dze nia.

Pra co daw ca mo że od mó wić pra cow ni ko wi zgo dy na po wstrzy ma nie się od wy ko ny -
wa nia pra cy ze wzglę du na złą spraw ność psy cho fi zycz ną. Po no si jed nak wte dy wszel -
kie kon se kwen cje ta kiej de cy zji.

Ja kie pra ce za li cza się do prac wy ma ga ją cych szcze gól nej spraw no ści psy cho fi zycz nej?
Ro dza je tych prac wska za ne są w roz po rzą dze niu [30]. Są to pra ce przy: ob słu dze suw nic

ste ro wa nych z ka bi ny i zdal nie ste ro wa nych, przy ob słu dze pod no śni ków i plat form hy drau -
licz nych, ob słu dze układ nic ma ga zy no wych i przy ob słu dze żu ra wi wie żo wych i sa mo jezd -
nych. Na le żą do nich rów nież m.in.: pra ce ope ra to rów sa mo jezd nych cię żkich ma szyn
bu dow la nych i ma szyn dro go wych; pra ce przy ob słu dze urzą dzeń me cha nicz nych, zwią za -
nych z czyn no ścia mi wy bu rze nio wy mi; pra ce ope ra to rów pul pi tów ste row ni czych urzą dzeń
tech no lo gicz nych wie lo funk cyj nych i wie lo za da nio wych; pra ce dru żyn trak cyj nych oraz ma -
szy ni stów – ope ra to rów sa mo jezd nych cię żkich ma szyn to ro wych i kie row ców dre zyn mo -
to ro wych; pra ce na staw ni cze go, usta wia cza i ma new ro we go na ko lei i na za kła do wych
bocz ni cach ko le jo wych oraz pra ce dy żur ne go ru chu na ko lei; pra ce kie row ców: au to bu sów,
po jaz dów prze wo żą cych ma te ria ły nie bez piecz ne oraz po jaz dów o do pusz czal nej ma sie
cał ko wi tej po wy żej 16 ton i dłu go ści po wy żej 12 m, tro lej bu sów i mo tor ni czych tram wa jów;
pra ce przy mon ta żu i re mon cie sie ci trak cyj nych; pra ce przy li niach na po wietrz nych ni skich,
śred nich i wy so kich na pięć; pra ce przy ob słu dze urzą dzeń ci śnie nio wych pod le ga ją cych peł -
ne mu do zo ro wi tech nicz ne mu; pra ce przy ob słu dze in sta la cji che micz nych do pro duk cji ga -
zów tok sycz nych lub two rzą cych mie sza ni ny wy bu cho we z po wie trzem; pra ce przy
ma te ria łach ła twopal nych, środ kach tok sycz nych i ma te ria łach bio lo gicz nie za kaź nych; pra -
ce ma szy ni sty ma szyn wy cią go wych, sy gna li sty szy bo we go, ope ra to ra sa mo jezd nych ma -
szyn przod ko wych, ope ra to ra po jaz dów po za przod ko wych i sa mo jezd nych ma szyn
po moc ni czych, ma szy ni sty lo ko mo tyw pod zie mią, pra ce me cha ni ka i ma szy ni sty wiert ni,
ope ra to ra i kie row cy agre ga tów ce men ta cyj nych za sob ni ków oraz urzą dzeń do in ten sy fi -
ka cji wy do by cia ro py i ga zu – w za kła dach gór ni czych wy do by wa ją cych ko pa li ny me to dą
otwo rów wiert ni czych i w za kła dach wy ko nu ją cych pra ce geo lo gicz ne; pra ce na wy so ko ści
na masz tach i wie żach an te no wych; pra ce na wia duk tach i mo stach.
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ROZ DZIAŁ IV. 

OBIEK TY BU DOW LA NE I PO MIESZ CZE NIA PRA CY

Zgod nie z art. 213-214 kp [2] obiekt bu dow la ny, w któ rym znaj du ją się po miesz cze nia
pra cy, po wi nien speł niać wy ma ga nia w za kre sie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy.

Pra co daw ca jest obo wią za ny za pew nić, aby bu do wa lub prze bu do wa obiek tu bu -
dow la ne go, w któ rym prze wi du je się po miesz cze nia pra cy, by ła wy ko ny wa na na pod sta -
wie pro jek tów uwzględ nia ją cych wy ma ga nia bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy.
Określają to przepisy [4,5,6]. Prze bu do wa obiek tu bu dow la ne go lub je go czę ści, w któ -
rym znaj du ją się po miesz cze nia pra cy, po win na uwzględ niać po pra wę wa run ków bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy. Od dnia 1 stycz nia 2012 r. nie jest wy ma ga ne uzy ska nie dla
pro jek tów bu do wy lub prze bu do wy obiek tu bu dow la ne go, w któ rym prze wi du je się po -
miesz cze nia pra cy, po zy tyw nej opi nii upraw nio nych rze czo znaw ców do spraw bhp. Za wy -
bór pro jek tu od po wie dzial ny jest pra co daw ca. Sank cją za nie wła ści wie do ko na ny wy bór
pro jek tu (nie uwzględ nia ją cy wy ma gań bhp) bę dzie w szcze gól no ści od po wie dzial ność
wy kro cze nio wa pra co daw cy na pod sta wie art. 283 § 2 k. p. 

W ja ki spo sób na stę pu je prze ka za nie obiek tu bu dow la ne go, w któ rym znaj du ją się
po miesz cze nia pra cy do użyt ko wa nia po za koń cze niu bu do wy?

Zgod nie z usta wą Pra wo bu dow la ne [7] bu do wę mo żna uznać za za koń czo ną, je że li
wy ko na ne są wszyst kie ro bo ty bu dow la ne w bu dyn ku, a ta kże upo rząd ko wa ny jest te ren
wo kół bu dyn ku. Stan ten po świad cza kie row nik bu do wy w oświad cze niu. Na stęp nie
wy ma ga ne jest uzy ska nie po zwo le nia na użyt ko wa nie obiek tu bu dow la ne go. Przed zło -
że niem wnio sku w tej spra wie do Po wia to we go In spek to ra Nad zo ru Bu dow la ne go (PINB),
in we stor -pra co daw ca jest zo bo wią za ny, co naj mniej 14 dni przed za mie rzo nym ter mi nem
przy stą pie nia do użyt ko wa nia, za wia do mić o tym, zgod nie z wła ści wo ścią wy ni ka ją cą
z prze pi sów szcze gól nych, or ga ny:

● Pań stwo wej In spek cji Sa ni tar nej,
● Pań stwo wej Stra ży Po żar nej.
Or ga ny te mo gą w ter mi nie 14 dni od da ty otrzy ma nia po wia do mie nia, do ko nać kon tro li

obiek tu w za kre sie je go zgod no ści z pro jek tem bu dow la nym (zgod nie z ich kom pe ten cja -
mi). Brak za ję cia sta no wi ska przez or gan, w ter mi nie 14 dni od da ty do rę cze nia za wia do mie -
nia, trak tu je się jak nie zgło sze nie sprze ci wu i uwag. Sprze ciw ww. or ga nów mo że skut ko wać
wy da niem ne ga tyw nej de cy zji przez PINB. Po wia to wy In spek tor Nad zo ru Bu dow la ne go wy -
da je de cy zję w spra wie po zwo le nia na użyt ko wa nie po prze pro wa dze niu obo wiąz ko wej kon -
tro li, która powinna nastąpić przed upły wem 21 dni od dnia zło że nia wnio sku.

In we stor, od da jąc do użyt ko wa nia obiekt bu dow la ny, prze ka zu je wła ści cie lo wi lub za -
rząd cy obiek tu do ku men ta cję bu do wy i do ku men ta cję po wy ko naw czą. Prze ka za niu pod -
le ga ją rów nież in ne do ku men ty i de cy zje do ty czą ce obiek tu, a ta kże, w ra zie po trze by,
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in struk cje ob słu gi i eks plo ata cji obiek tu, in sta la cji i urzą dzeń zwią za nych z tym obiek tem.
Do ku men ty te mu szą być prze cho wy wa ne przez wła ści cie la lub za rząd cę obiek tu
przez ca ły czas ist nie nia obiek tu.

Ja kie są  wy ma ga nia prze pi sów  do ty czą ce utrzy my wa nia obiek tów bu dow la nych?
Prze pi sy bhp zo bo wią zu ją pra co daw cę do utrzy my wa nia obiek tów bu dow la nych

i znaj du ją cych się w nich po miesz czeń pra cy, a ta kże te re nów i urzą dzeń z ni mi zwią za -
nych w sta nie za pew nia ją cym bez piecz ne i hi gie nicz ne wa run ki pra cy.

Zgod nie z pra wem bu dow la nym wła ści ciel lub za rząd ca obiek tu bu dow la ne go jest
obo wią za ny użyt ko wać obiekt zgod nie z je go prze zna cze niem i wy mo ga mi ochro ny śro -
do wi ska oraz utrzy my wać go w na le ży tym sta nie tech nicz nym i es te tycz nym.

W związ ku z tym ka żdy obiekt po wi nien być pod da wa ny, zgod nie z art. 62 [7]:
1. okre so wej kon tro li, co naj mniej raz w ro ku, po le ga ją cej na spraw dze niu: 
● sta nu tech nicz ne go ele men tów bu dyn ku, bu dow li i in sta la cji na ra żo nych na szko -

dli we wpły wy at mos fe rycz ne i nisz czą ce dzia ła nia innych czyn ni ków,
● in sta la cji i urzą dzeń słu żą cych ochro nie śro do wi ska,
● in sta la cji ga zo wych oraz prze wo dów ko mi no wych (spalinowych i wen ty la cyj nych).
2. okre so wej kon tro li, co naj mniej raz na pięć lat, po le ga ją cej na spraw dze niu sta nu

tech nicz ne go i przy dat no ści do użyt ko wa nia obiek tu bu dow la ne go, es te ty ki obiek tu bu -
dow la ne go, a ta kże je go oto cze nia; in sta la cji elek trycz nej i pio ru no chron nej w za kre sie
sta nu spraw no ści po łą czeń, osprzę tu, za bez pie czeń i środ ków ochro ny od po ra żeń, opor -
no ści izo la cji prze wo dów oraz uzie mień in sta la cji i apa ra tów.

Kon tro le te po win ny być prze pro wa dza ne przez oso by po sia da ją ce upraw nie nia bu -
dow la ne w od po wied niej spe cjal no ści.

Kon tro lę sta nu tech nicz ne go in sta la cji elek trycz nych i pio ru no chron nych oraz ga -
zo wych, po win ny prze pro wa dzać oso by po sia da ją ce kwa li fi ka cje wy ma ga ne przy wy ko -
ny wa niu do zo ru lub usług w za kre sie na pra wy lub kon ser wa cji od po wied nich urzą dzeń
ener ge tycz nych lub ga zo wych.

Kon tro lę sta nu tech nicz ne go prze wo dów ko mi no wych, po win ny prze pro wa dzać
oso by po sia da ją ce kwa li fi ka cje za wo do we potwier dzo ne przez izbę rze mieśl ni czą.

Wła ści ciel lub za rząd ca jest obo wią za ny pro wa dzić dla ka żde go bu dyn ku, ksią żkę obiek -
tu bu dow la ne go. Ksią żka ta za wie ra za pi sy do ty czą ce prze pro wa dzo nych ba dań i kon tro li
sta nu tech nicz ne go, a ta kże re mon tów i prze bu do wy w okre sie użyt ko wa nia obiek tu bu dow -
la ne go. Prze cho wu je się w niej rów nież prze ka za ną przez in we sto ra do ku men ta cję bu do wy
i do ku men ta cję po wy ko naw czą, pro to ko ły z kon tro li obiek tu bu dow la ne go, oce ny i eks per -
ty zy do ty czą ce je go sta nu tech nicz ne go, świa dec two cha rak te ry sty ki ener ge tycz nej, a ta kże
in ne do ku men ty i de cy zje do ty czą ce obiek tu bu dow la ne go [7]. 

No wo bu do wa ne/prze bu do wy wa ne/roz bu do wy wa ne obiek ty, w któ rych zmie nio ny
jest spo sób użyt ko wa nia, po win ny speł niać wy mo gi okre ślo ne w roz po rzą dze niu Mi ni -
stra In fra struk tu ry z dnia 12 kwiet nia 2002 r. w spra wie wa run ków tech nicz nych...[8]. 

Obiek ty star sze po win ny speł niać wy ma ga nia prze pi sów tech nicz no -bu dow la nych
obo wią zu ją cych w mo men cie ich wy bu do wa nia.
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Ja kie wy ma ga nia bhp po win ny speł niać po miesz cze nia pra cy?
Po miesz cze nia i ich wy po sa że nie po win ny za pew niać pra cow ni kom bez piecz ne i hi -

gie nicz ne wa run ki pra cy. W szcze gól no ści w po miesz cze niach pra cy na le ży za pew nić
[3] oświe tle nie na tu ral ne i sztucz ne, od po wied nią tem pe ra tu rę, wy mia nę po wie trza, za -
bez pie cze nie przed wil go cią i nie ko rzyst ny mi wa run ka mi ciepl ny mi oraz na sło necz nie -
niem, drga nia mi, a ta kże in ny mi czyn ni ka mi szko dli wy mi dla zdro wia i ucią żli wo ścia mi.

W po miesz cze niach, w któ rych wy stę pu ją czyn ni ki szko dli we dla zdro wia (wy so ka tem -
pe ra tu ra, ha łas, drga nia, pro mie nio wa nie, ga zy, py ły, pa ry itp.) po win ny być za sto so wa ne
roz wią za nia tech nicz ne unie mo żli wia ją ce prze do sta wa nie się tych czyn ni ków do in nych
po miesz czeń pra cy oraz do po miesz czeń hi gie nicz no -sa ni tar nych § 15 ust. 1 i 2 [3].

Co ozna cza ją okre śle nia po miesz cze nie pra cy sta łej i po miesz cze nie pra cy cza so wej?
Po miesz cze nia mi pra cy są wy dzie lo ne miej sca prze zna czo ne na po byt pra cow ni ków,

w któ rych wy ko ny wa na jest pra ca.
Po miesz cze nia pra cy dzie lą się na dwa ro dza je [3]:
● po miesz cze nia sta łej pra cy, w któ rym łącz ny czas prze by wa nia te go sa me go pra -

cow ni ka w cią gu jed nej do by trwa dłu żej niż 4 go dzi ny,
● po miesz cze nia pra cy cza so wej, w któ rym łącz ny czas prze by wa nia te go sa me go pra -

cow ni ka w cią gu jed nej do by trwa 2-4 go dzin.
Po miesz cze nia mi pra cy nie są miej sca, w któ rych [3]:
– łącz ny czas prze by wa nia tych sa mych pra cow ni ków w cią gu jed nej zmia ny ro bo czej

jest krót szy niż 2 go dzi ny, a wy ko ny wa ne czyn no ści ma ją cha rak ter do ryw czy, bądź gdy
pra ca po le ga na krót ko trwa łym prze by wa niu zwią za nym z do zo rem lub kon ser wa cją urzą -
dzeń al bo utrzy ma niem czy sto ści i po rząd ku,

– ma ją miej sce pro ce sy tech no lo gicz ne nie po zwa la ją ce na za pew nie nie od po wied nich
wa run ków prze by wa nia pra cow ni ków w ce lu ich ob słu gi – bez za sto so wa nia środ ków
ochro ny in dy wi du al nej i za cho wa nia spe cjal ne go re żi mu or ga ni za cji pra cy,

– jest pro wa dzo na ho dow la ro ślin lub zwie rząt, nie za le żnie od cza su prze by wa nia
w nich pra cow ni ków zaj mu ją cych się ob słu gą.

Czy po miesz cze nia pra cy mo gą być usy tu owa ne po ni żej po zio mu te re nu?
Za sa dą jest, że po miesz cze nia sta łej pra cy nie mo gą znaj do wać się po ni żej po zio mu te -

re nu, ota cza ją ce go bu dy nek. Wy jąt kiem mo że być sy tu acja, gdy wy ma ga te go ro dzaj pro -
duk cji, np. w roz lew niach win, w chłod niach itp.

Do pusz czal ne jest rów nież zlo ka li zo wa nie po ni żej po zio mu ota cza ją ce go te re nu:
● po miesz czeń pra cy w ga ra żu, ko tłow ni i warsz ta tach pod ręcz nych,
● po miesz czeń han dlo wych, usłu go wych i ga stro no micz nych w ulicz nych przej ściach

pod ziem nych, w pod ziem nych sta cjach ko mu ni ka cyj nych i tu ne lach, w do mach han -
dlo wych i ho te lach oraz w obiek tach za byt ko wych.

Wa run kiem do pusz czal no ści ta kiej lo ka li za cji jest za cho wa nie wy ma gań prze pi -
sów tech nicz no -bu dow la nych za war tych w roz po rzą dze niu [8] oraz uzy ska nie zgo dy
wła ści we go pań stwo we go wo je wódz kie go in spek to ra sa ni tar ne go, wy da nej w po ro zu -
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mie niu z okrę go wym in spek to rem pra cy. Uzy ska nie zgo dy na lo ka li za cję po miesz czeń
pra cy po ni żej po zio mu te re nu (w miej scu po zba wio nym do stę pu do świa tła dzien -
ne go) nie wy ma ga do dat ko wo zgo dy na sto so wa nie oświe tle nia sztucz ne go w tych
po miesz cze niach.

Ja kie po win ny być mi ni mal ne wy mia ry po wierzch ni i ku ba tu ra po miesz czeń pra cy?
Ka żda z osób za trud nio nych jednocześnie w po miesz cze niu sta łej pra cy mu si mieć za -

pew nio ne co naj mniej [3]:
● 13 m3 wol nej ob ję to ści po miesz cze nia,
● 2 m2 pod ło gi nie za ję tej przez fir mo wy sprzęt, urzą dze nia tech nicz ne itp.

Ja ka po win na być mi ni mal na wy so kość po miesz czeń pra cy?
Po miesz cze nia sta łej pra cy mu szą mieć rów nież od po wied nią wy so kość, któ ra po win -

na wy no sić co naj mniej [3]:
● 3 m w świe tle – je że li w po miesz cze niu nie wy stę pu ją czyn ni ki szko dli we dla

zdro wia, 
● 3,3 m w świe tle – je że li w po miesz cze niu pro wa dzo ne są pra ce po wo du ją ce wy -

stę po wa nie czyn ni ków szko dli wych dla zdro wia.
Po miesz cze nia sta łej pra cy, wol ne od szko dli wych sub stan cji, mo gą być ni ższe niż 3 m,

je śli pra co daw ca za pew ni w nich kli ma ty za cję oraz uzy ska zgo dę pań stwo we go wo je -
wódz kie go in spek to ra sa ni tar ne go. Na dal jed nak ich wy so kość nie mo że wy no sić mniej
niż [3]:

● 2,5 m w świe tle, je śli w po miesz cze niu za trud nio nych jest nie wię cej niż 4 pra cow -
ni ków, a na ka żde go z nich przy pa da co naj mniej 15 m3 wol nej ob ję to ści po miesz -
cze nia,

● 2,5 m w świe tle w po miesz cze niu usłu go wym lub pro duk cyj nym drob nej wy twór -
czo ści miesz czą cym się w bu dyn ku miesz kal nym – je że li przy wy ko ny wa nych pra -
cach nie wy stę pu ją py ły lub sub stan cje szko dli we dla zdro wia, ha łas nie prze kra cza
do pusz czal nych war to ści po zio mu dźwię ku w bu dyn kach miesz kal nych, okre ślo -
nych w Pol skich Nor mach, a na jed ne go pra cow ni ka przy pa da co naj mniej 15 m3

wol nej ob ję to ści po miesz cze nia,
● 2,2 m w świe tle – w dy żur ce, por tier ni, kan to rze, kio sku ulicz nym, dwor co wym i in -

nym oraz w po miesz cze niu usy tu owa nym na an tre so li otwar tej do więk sze go po -
miesz cze nia.

Od ręb ne wy mo gi usta wo daw ca prze wi dział dla po miesz czeń pra cy cza so wej, któ -
rych wy so kość nie mo że być mniej sza niż 2,2 m w świe tle (po miesz cze nia wol ne od czyn -
ni ków szko dli wych dla zdro wia) oraz 2,5 m w świe tle (po miesz cze nia, w któ rych
wy stę pu ją te czyn ni ki).

W po miesz cze niu o stro pie po chy łym wy ma ga nia wy so ko ści po miesz czeń pra cy sta łej
i cza so wej sto su je się do śred niej wy so ko ści po miesz cze nia, przy czym w naj ni ższym
miej scu wy so kość po miesz cze nia nie mo że być mniej sza w świe tle niż 1,9 m (li cząc od po -
zio mu pod ło gi do naj ni żej po ło żo nej czę ści kon struk cyj nej su fi tu).
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Ja kie wy ma ga nia po win ny speł niać pod ło gi w po miesz cze niach pra cy?
Pod ło gi w takich po miesz cze niach po win ny być przede wszyst kim sta bil ne, rów ne,

nie śli skie, nie py lą ce i od por ne na ście ra nie oraz na cisk, a ta kże ła twe do utrzy ma -
nia w czy sto ści.

W po miesz cze niach, w któ rych mo gą wy stą pić mie sza ni ny wy bu cho we pal nych par, py -
łów lub ga zów z po wie trzem, pod ło gi po win ny być wy ko na ne z ta kich ma te ria łów, któ re
nie spo wo du ją wy stą pie nia iskrze nia me cha nicz ne go lub wy ła do wań elek tro sta tycz nych.

Pra cow ni cy, któ rzy są za trud nie ni przy pra cach po wo du ją cych za mo cze nie pod ło gi,
po win ni mieć za gwa ran to wa ne po de sty, izo lu ją ce od zim na i wil go ci lub in ne środ ki izo -
lu ją ce. Ana lo gicz ne wa run ki na le ży rów nież za pew nić oso bom pra cu ją cym w po miesz -
cze niach, w któ rych pod ło ga wy ko na na jest z ma te ria łu do brze prze wo dzą ce go cie pło [3].

Ja kie wy ma ga nia po win ny speł niać scho dy, pro wa dzą ce do po miesz czeń i sta no wisk
pra cy?

Po miesz cze nia i sta no wi ska pra cy znaj du ją ce się na ró żnych po zio mach po win ny mieć
za pew nio ny swo bod ny do stęp, po przez bez piecz ne doj ścia sta ły mi scho da mi lub po chyl -
nia mi. Na wierzch nie scho dów, po mo stów i po chyl ni nie po win ny być śli skie, a w miej -
scach, w któ rych mo że wy stę po wać za le ga nie py łów – po win ny być ażu ro we. Szcze gó ło we
wy ma ga nia do ty czą ce scho dów, przejść i dojść wy ni ka ją z prze pi sów tech nicz no -bu dow la -
nych [8].

Ja kie oświe tle nie na le ży za pew nić w po miesz cze niach pra cy?
Ka żde po miesz cze nie sta łej pra cy po win no być oświe tlo ne świa tłem dzien nym, chy ba

że wzglę dy tech no lo gicz ne lub spe cy fi ka po miesz cze nia na to nie po zwa la ją. Na sto so -
wa nie w ta kim po miesz cze niu oświe tle nia wy łącz nie elek trycz ne go pra co daw ca mu -
si uzy skać zgo dę wła ści we go pań stwo we go wo je wódz kie go in spek to ra sa ni tar ne go,
wy da ną w po ro zu mie niu z okrę go wym in spek to rem pra cy.

Oświe tle nie dzien ne po szcze gól nych sta no wisk pra cy mu si być [3]:
● do sto so wa ne do ro dza ju wy ko ny wa nych prac,
● od po wied nie do wy ma ga nej do kład no ści,
● zgod ne z wy ma ga nia mi okre ślo ny mi w Pol skiej Nor mie [9].

Nie za le żnie od oświe tle nia dzien ne go, pra co daw ca mu si za gwa ran to wać oświe tle nie
elek trycz ne o od po wied nich pa ra me trach. Okna i świe tli ki po win ny być czy ste oraz prze -
pusz czać do sta tecz ną ilość świa tła.

Okna i świe tli ki na le ży wy po sa żyć w od po wied nie urzą dze nia, eli mi nu ją ce nad -
mier ne ope ro wa nie pro mie ni sło necz nych pa da ją cych na sta no wi ska pra cy.

Pra co daw ca po wi nien też za dbać, by okna i świe tli ki prze zna czo ne do wie trze nia po -
miesz czeń by ły wy po sa żo ne w urzą dze nia po zwa la ją ce na otwie ra nie ich w spo sób ła -
twy i bez piecz ny z po zio mu pod ło gi, z mo żli wo ścią usta wie nia czę ści otwie ra nych
w po żą da nym po ło że niu.
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Ja ką tem pe ra tu rę na le ży za pew nić w po miesz cze niach pra cy?
W po miesz cze niach pra cy na le ży za pew nić tem pe ra tu rę do sto so wa ną do ro dza ju wy -

ko ny wa nej pra cy (me tod pra cy i wy sił ku fi zycz ne go nie zbęd ne go do jej wy ko na nia), któ -
ra – o ile nie wy stę pu ją prze ciw wska za nia tech no lo gicz ne – nie mo że być ni ższa niż 14oC.
Na to miast w po miesz cze niach, gdzie pra cow nik wy ko nu je lek ką pra cę fi zycz ną i pra cę
biu ro wą, mi ni mal na tem pe ra tu ra po win na wy no sić nie mniej niż 18oC – § 30 [3].

Ja ką wen ty la cję na le ży za sto so wać w po miesz cze niach pra cy?
W po miesz cze niach po win na być za pew nio na wy mia na po wie trza, wy ni ka ją ca z po -

trzeb użyt ko wych i funk cji tych po miesz czeń, bi lan su cie pła i wil got no ści oraz za nie czysz -
czeń sta łych i ga zo wych. W tym ce lu pra co daw ca mo że za sto so wać wen ty la cję na tu ral ną,
bądź me cha nicz ną lub kli ma ty za cję.

Po wie trze do pro wa dza ne do po miesz czeń pra cy z ze wnątrz, przy za sto so wa niu kli ma -
ty za cji lub wen ty la cji me cha nicz nej, po win no być oczysz czo ne z py łów i sub stan cji szko -
dli wych dla zdro wia. Sa me urzą dze nia nie mo gą na to miast po wo do wać prze cią gów,
wy zię bie nia lub prze grze wa nia po miesz czeń pra cy (za sa da ta nie obej mu je wen ty la -
cji awa ryj nej). Istot ne jest, aby stru mień po wie trza po cho dzą cy z urzą dzeń wen ty la cji na -
wiew nej nie był skie ro wa ny bez po śred nio w stro nę sta no wi ska pra cy – § 35 [3].

Za sto so wa nie sys te mu kli ma ty za cji lub wen ty la cji me cha nicz nej na kła da na pra -
co daw cę pew ne obo wiąz ki z tym zwią za ne, tzn.:

● pod da wa nie ich od po wied niej kon ser wa cji w ce lu nie do pusz cze nia do awa rii,
● sto so wa nie środ ków ma ją cych na ce lu ogra ni cze nie na tę że nia i roz prze strze nia nia się

ha ła su i drgań po wo do wa nych pra cą urzą dzeń kli ma ty za cyj nych i wen ty la cyj nych.

Przy sto so wa niu w po miesz cze niach pra cy wen ty la cji me cha nicz nej z re cyr ku la cją
po wie trza, ilość po wie trza świe że go nie po win na być mniej sza niż 10% ogól nej ilo ści
wy mie nia ne go po wie trza. Re cyr ku la cja po wie trza nie po win na być sto so wa na w po -
miesz cze niach pra cy, w któ rych wy stę pu ją:

● szko dli we czyn ni ki bio lo gicz ne,
● czyn ni ki che micz ne stwa rza ją ce za gro że nia, okre ślo ne w prze pi sach [14],
● ma te ria ły wy dzie la ją ce nie przy jem ne lub ucią żli we za pa chy.
Re cyr ku la cji po wie trza nie na le ży rów nież sto so wać w po miesz cze niach pra cy, w któ -

rych mo żli we jest na głe zwięk sze nie stę że nia nie bez piecz nych sub stan cji che micz nych,
a ta kże w prze strze niach za gro żo nych wy bu chem.

Szcze gó ło we wy ma ga nia, do ty czą ce pa ra me trów po wie trza w po miesz cze niach pra -
cy, okre śla ją prze pi sy bra nżo we np. roz po rzą dze nie w spra wie bhp pod czas sto so wa nia
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Obo wiąz ko we jest za sto so wa nie sys te mu kon tro l ne go sy gna li zu ją ce go stan
za gro że nia, je że li awa ria wen ty la cji mo że za gra żać zdro wiu pra cow ni ków,
w związ ku z wy dzie la niem się w pro ce sie pra cy sub stan cji szko dli wych.



rtę ci i jej związ ków (Dz.U.2007.69.455) , bhp w ke so nach (Dz.U.1952.31.208), bhp przy pro -
duk cji wy ro bów włó kien ni czych (Dz.U.2007.179.1274) oraz Pol skie Nor my.

Jak na le ży zor ga ni zo wać sta no wi ska pra cy w po miesz cze niach pra cy?
Sta no wi sko pra cy to prze strzeń pra cy, wraz z wy po sa że niem w środ ki i przed mio ty

pra cy, w któ rej pra cow nik lub ze spół pra cow ni ków wy ko nu je pra cę – § 2 pkt 8 [3].
Zgod nie z prze pi sa mi ogól ny mi bhp – § 45- § 49 [3]:
● Po szcze gól ne sta no wi ska pra cy po win ny być urzą dzo ne sto sow nie do ro dza ju

wy ko ny wa nych na nich czyn no ści oraz psy cho fi zycz nych wła ści wo ści pra cow -
ni ków, przy czym wol na po wierzch nia sta no wi ska po win na za pew nić pra cow ni ko -
wi swo bo dę ru chu wy star cza ją cą do wy ko ny wa nia pra cy w spo sób bez piecz ny,
z uwzględ nie niem wy ma gań er go no mii.

● Doj ście do sta no wisk pra cy po win no być swo bod ne i bez piecz ne. Na le ży pa mię -
tać, aby je go wy so kość w świe tle nie by ła mniej sza niż 2 m. W uza sad nio nych przy -
pad kach wy so kość doj ścia mo żna ob ni żyć do 1,8 m i odpowiednio oznakować.

● Przej ścia mię dzy ma szy na mi a in ny mi urzą dze nia mi lub ścia na mi prze zna czo ne
tyl ko do ob słu gi tych urzą dzeń po win ny mieć sze ro kość co naj mniej 0,75 m, a je śli
od by wa się w nich ruch dwu kie run ko wy – mi ni mum 1 m – § 47 ust. 3 [3].

● W przy pad ku usy tu owa nia sta no wisk pra cy na ze wnątrz po miesz czeń na le ży zwró -
cić szcze gól ną uwa gę na ochro nę pra cow ni ków przed za gro że nia mi zwią za ny mi:

➤ z wa run ka mi at mos fe rycz ny mi, w tym opa da mi, ni ską lub wy so ką tem pe ra tu rą, sil -
nym wia trem i spa da ją cy mi przed mio ta mi,

➤ ze szko dli wym dla zdro wia ha ła sem, jak rów nież szko dli wy mi ga za mi, pa ra mi lub py -
ła mi. 

● Sta no wi ska pra cy, na któ rych wy ko ny wa ne pra ce po wo du ją wy stę po wa nie
czyn ni ków szko dli wych dla zdro wia lub nie bez piecz nych, po win ny być tak usy -
tu owa ne i zor ga ni zo wa ne, aby pra cow ni cy za trud nie ni na in nych sta no wi skach nie
by li na ra że ni na te czyn ni ki.

● Je że li da na pra ca wy ma ga od za trud nio nych po zy cji sto ją cej lub cho dze nia,
obo wiąz kiem pra co daw cy jest za pew nie nie im mo żli wo ści od po czyn ku w po zy cji
sie dzą cej, w po bli żu miej sca pra cy.
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Na sta no wi skach pra cy nie wol no prze cho wy wać su row ców, go to wych wy ro -
bów, ma te ria łów po moc ni czych i od pa dów w ilo ściach więk szych od wy ni ka -
ją cych z po trzeb tech no lo gicz nych, umo żli wia ją cych utrzy ma nie cią gło ści
pra cy na da nej zmia nie. Od pa dy pro duk cyj ne po win ny być suk ce syw nie usu -
wa ne, zgodnie z § 46 [3].



ROZ DZIAŁ V.

PO MIESZ CZE NIA HI GIE NICZ NO -SA NI TAR NE

Po miesz cze nie hi gie nicz no -sa ni tar ne to, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie
ogólnych przepisów bhp [3]: szat nie, umy wal nie, ustę py, po miesz cze nia z na try ska mi, po -
miesz cze nia hi gie ny oso bi stej ko biet, ja dal nie (z wy jąt kiem sto łó wek), po miesz cze nia słu -
żą ce do schro nie nia się przed zim nem oraz po miesz cze nia do pra nia, od ka ża nia, su sze nia,
od py la nia odzie ży ro bo czej lub ochron nej oraz środków ochrony indywidualnej.

Gdzie po win ny być w za kła dzie pra cy usy tu owa ne po miesz cze nia hi gie nicz no -sa ni -
tar ne?

Po miesz cze nia hi gie nicz no -sa ni tar ne po win ny znaj do wać się w bu dyn ku, w któ rym od -
by wa się pra ca, al bo w bu dyn ku po łą czo nym z nim obu do wa nym przej ściem, któ re
w przy pad ku prze cho dze nia z ogrze wa nych po miesz czeń pra cy po win no być rów nież
ogrze wa ne. Nie do ty czy to ustę pów za opa trzo nych w szczel ne zbior ni ki nie czy sto ści oraz
po miesz czeń do ogrze wa nia się pra cow ni ków za trud nio nych na otwar tej prze strze ni.

Ja kie są wy ma ga nia bhp do ty czą ce ro dza ju i wiel ko ści po miesz czeń hi gie nicz no -sa -
ni tar nych?

Ro dzaj i wiel kość po miesz czeń hi gie nicz no -sa ni tar nych w za kła dzie pra cy oraz wy ma ga -
nia dla tych po miesz czeń okre śla roz po rzą dze nie w spra wie ogól nych prze pi sów bhp [3].

Umywalnie, pomieszczenia z natryskami i ustępy powinny być oddzielne dla kobiet 
i mężczyzn, chyba że w zakładzie zatrudnionych jest do 10 osób na jednej zmianie.
Wówczas pomieszczenie może być wspólne pod warunkiem zapewnienia możliwości
osobnego korzystania. Szatnia kobiet również powinna być osobna, chyba że zatrudniono
mniej niż 5 osób na jednej zmianie. Wtedy może być wspólna, z tym że kobiety powinny
mieć zapewnione kabiny do przebierania się. Na każde 20 kobiet jednocześnie
zatrudnionych przy pracach biurowych lub w warunkach zbliżonych powinna przypadać
co najmniej 1 umywalka i 1 miska ustępowa, lecz nie mniej niż po 1 przy mniejszej liczbie
zatrudnionych. Umywalki po winny być instalowane w pomieszczeniach ustępów lub 
w ich przedsionkach izolacyjnych.

Pracodawca zatrudniający do dwudziestu pracowników powinien zapewnić im co
najmniej ustępy i umywalki, a także warunki do higienicznego przechowywania odzieży
własnej (domowej), roboczej i ochronnej oraz do higienicznego spożywania posiłków.
Jeżeli w zakładzie pracy takiego pracodawcy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia
i prace brudzące lub nie występują szczególne wymagania sanitarne, miejsca do
spożywania posiłków, przechowywania odzieży oraz umywalki mogą znajdować się 
w jednym pomieszczeniu.

Pracodawca jest obowiązany utrzymywać pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz
znajdujące się w nich urządzenia w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne

26



korzystanie z nich przez pracowników. Podłoga oraz ściany pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych powinny być tak wykonane, aby możliwe było łatwe utrzymanie czystości 
w tych pomieszczeniach. Ściany pomieszczeń do wysokości co najmniej 2 m powinny być
pokryte materiałami gładkimi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci. 
W pomieszczeniach umywalni i natrysków na podłogach wykonanych z materiałów o dużym
przewodnictwie ciepła należy ułożyć w miejscach mycia się podkładki izolujące (podesty).

Pracodawca zatrudniający pracowników niepełnosprawnych powinien zapewnić
dostosowanie urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz dojść do nich – do potrzeb 
i możliwości tych pracowników wynikających ze zmniejszonej sprawności, zgodnie 
z przepisami techniczno-budowlanymi.

Zgod nie z ty mi prze pi sa mi:
■ pra co daw ca jest obo wią za ny za pew nić pra cow ni kom po miesz cze nia i urzą dze nia

hi gie nicz no -sa ni tar ne, któ rych ro dzaj, ilość i wiel kość po win ny być do sto so wa ne
do licz by za trud nio nych pra cow ni ków, sto so wa nych tech no lo gii i ro dza jów pra cy
oraz wa run ków, w ja kich ta pra ca jest wy ko ny wa na,

■ pra co daw ca jest obo wią za ny utrzy my wać po miesz cze nia hi gie nicz no -sa ni tar ne oraz
znaj du ją ce się w nich urzą dze nia w sta nie za pew nia ją cym bez piecz ne i hi gie nicz ne
ko rzy sta nie z nich przez pra cow ni ków, 

■ po miesz cze nia hi gie nicz no -sa ni tar ne na le ży tak lo ka li zo wać, by pra cow ni cy ko rzy -
sta ją cy z nich nie mu sie li prze cho dzić przez po miesz cze nia, w któ rych sto so wa ne są
sub stan cje tru ją ce lub ma te ria ły za kaź ne al bo wy ko ny wa ne są pra ce szcze gól nie bru -
dzą ce, chy ba że są to pra cow ni cy pra cu ją cy w kon tak cie z ty mi czyn ni ka mi,

■ po miesz cze nia hi gie nicz no -sa ni tar ne po win ny być ogrze wa ne, oświe tla ne i wen ty -
lo wa ne zgod nie z prze pi sa mi tech nicz no -bu dow la ny mi [8] i Pol ski mi Nor ma mi,

■ wy so kość po miesz czeń hi gie nicz no -sa ni tar nych nie po win na być w świe tle mniej -
sza niż 2,5 m (z wy jąt kiem łaź ni ogól nie do stęp nej, któ rej wy so kość po win na wy no -
sić co naj mniej 3,0 m). Do pusz cza się zmniej sze nie wy so ko ści po miesz czeń do 2,2 m
w świe tle – w przy pad ku usy tu owa nia ich w su te re nie, piw ni cy lub na pod da szu
(z wy jąt kiem ogól nie do stęp nych ustę pów i łaź ni).

Jak na le ży pra cow ni kom urzą dzić szat nię?
Szat nie po win ny być urzą dzo ne w od dziel nych lub wy dzie lo nych po miesz cze niach.

Wska za ne jest ta kże, aby by ły su che i w mia rę mo żli wo ści oświe tlo ne świa tłem dzien nym.
Po miesz cze nia te mo gą być urzą dzo ne w su te re nach lub piw ni cach, pod wa run kiem:

■ za sto so wa nia od po wied niej izo la cji ścian ze wnętrz nych i pod łóg za bez pie cza ją cej
po miesz cze nia przed wil go cią i nad mier ny mi stra ta mi cie pła,

■ za pew nie nia wa run ków ewa ku acji lu dzi z tych po miesz czeń, 
■ za pew nie nia wen ty la cji me cha nicz nej, je śli szat nia prze zna czo na jest dla po nad 25

pra cow ni ków.
W szat niach po win ny być za gwa ran to wa ne miej sca sie dzą ce dla co naj mniej 50% za -

trud nio nych na naj licz niej szej zmia nie. Sze ro kość przej ścia mię dzy dwo ma rzę da mi szaf
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oraz głów nych przejść ko mu ni ka cyj nych po win na być nie mniej sza niż 1,5 m. Sze ro kość
przejść mię dzy rzę da mi szaf a ścia ną po win na być nie mniej sza niż 1,1 m. Na le ży też za -
pew nić przy naj mniej czte ro krot ną wy mia nę po wie trza na go dzi nę, a w po miesz cze -
niach wy po sa żo nych w okna otwie ra ne, prze zna czo nych dla nie wię cej niż dzie się ciu
pra cow ni ków, wy mia na po wie trza nie mo że być mniej sza niż dwu krot na na go dzi nę.

Szat nie dzie li się na:
1. Szat nie odzie ży wła snej pra cow ni ków – prze zna czo ne do prze cho wy wa nia ubrań

na le żą cych do pra cow ni ków (ze wzglę dów hi gie nicz nych odzież ta nie po win na się sty -
kać z odzie żą ro bo czą i środ ka mi ochro ny in dy wi du al nej).

2. Szat nie odzie ży ro bo czej i ochron nej – prze zna czo ne do prze cho wy wa nia odzie -
ży i obu wia ro bo cze go oraz środ ków ochro ny in dy wi du al nej.

3. Szat nie pod sta wo we – prze zna czo ne do prze cho wy wa nia odzie ży wła snej pra cow -
ni ków oraz odzie ży ro bo czej i środ ków ochro ny in dy wi du al nej.

4. Szat nie prze pu sto we – skła da ją ce się z czę ści prze zna czo nej na odzież wła sną pra -
cow ni ków, czę ści prze zna czo nej na odzież ro bo czą i środ ki ochro ny in dy wi du al nej oraz
prze pu sto we go ze spo łu sa ni tar ne go z na try ska mi, łą czą ce go obie te czę ści.

Ja kie wy ma ga nia bhp do ty czą umy wal ni i po miesz czeń z na try ska mi?
W skład ze spo łu szat ni po win ny wcho dzić umy wal nie ła two do stęp ne i za pew nia ją ce

bez ko li zyj ny ruch pra cow ni ków już umy tych i prze bra nych w odzież wła sną. Do umy wa -
lek po win na być do pro wa dzo na wo da bie żą ca – cie pła i zim na.

Na ka żdych trzy dzie stu mę żczyzn lub na ka żde dwa dzie ścia ko biet jed no cze śnie za -
trud nio nych przy pra cach biu ro wych lub w wa run kach zbli żo nych do tych prac po win na
przy pa dać co naj mniej jed na umy wal ka. Na ka żdych dzie się ciu pra cow ni ków naj licz niej -
szej zmia ny po win na w umy wal ni przy pa dać co naj mniej jed na umy wal ka in dy wi du al na,
a przy pra cach bru dzą cych i w kon tak cie z sub stan cja mi szko dli wy mi lub za kaź ny mi, co
naj mniej jed na umy wal ka na ka żdych pię ciu pra cow ni ków – lecz nie mniej niż jed na
przy mniej szej licz bie za trud nio nych.

W po miesz cze niach umy wal ni na le ży za pew nić co naj mniej dwu krot ną wy mia nę po -
wie trza w cią gu go dzi ny, na to miast w po miesz cze niach z na try ska mi wy mia na ta nie po -
win na być mniej sza niż pię cio krot na w cią gu go dzi ny.

Na ka żdych ośmiu pra cow ni ków naj licz niej szej zmia ny, wy ko nu ją cych pra ce po wo du -
ją ce za bru dze nie ich cia ła po win na przy pa dać co naj mniej jed na ka bi na na try sko wa.
Przy pra cach zwią za nych ze sto so wa niem lub wy dzie la niem się sub stan cji tru ją cych, za -
kaź nych, pro mie nio twór czych, dra żnią cych lub uczu la ją cych oraz in nych sub stan cji o nie -
przy jem nym za pa chu, a ta kże przy pra cach py lą cych w wil got nym i go rą cym
mi kro kli ma cie lub po wo du ją cych in ten syw ne bru dze nie, na le ży za pew nić co naj mniej
jed ną ka bi nę na try sko wą, na ka żdych pię ciu pra cow ni ków – lecz nie mniej niż jed ną
przy mniej szej licz bie za trud nio nych.

Tem pe ra tu ra wo dy cie płej do pro wa dzo nej do umy wa lek, na try sków i bro dzi ków
przy sto so wa niu cen tral nej re gu la cji lub zbio ro we go mie sza nia wo dy, po win na wy no sić
od 35 do 40°C, a w przy pad ku in dy wi du al ne go mie sza nia wo dy od 50 do 60°C.
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Ja kie są wy ma ga nia bhp do ty czą ce ustę pów?
Ustę py po win ny być zlo ka li zo wa ne w od le gło ści nie więk szej niż 75 m od sta no wi -

ska pra cy. Od le głość ta mo że być więk sza je dy nie dla pra cow ni ków pra cu ją cych sta le
na otwar tej prze strze ni, lecz nie po win na prze kra czać 125 m od naj dal sze go sta no wi ska
pra cy.

Ustę py po win ny mieć wej ścio we po miesz cze nie izo lu ją ce wy po sa żo ne w umy wal ki
z do pły wem cie płej i zim nej wo dy, w licz bie jed na umy wal ka na trzy mi ski ustę po we lub
pi su ary, lecz nie mniej niż jed na umy wal ka. W bu dyn kach ustę py po win ny być urzą dzo -
ne na ka żdej kon dy gna cji. Je że li na kon dy gna cji pra cu je mniej niż 10 osób, ustę py mo -
gą znaj do wać się nie da lej niż na są sied niej kon dy gna cji.

W po miesz cze niach ustę pów na le ży za pew nić wy mia nę po wie trza w ilo ści nie mniej -
szej niż 50 m3 na go dzi nę na jed ną mi skę ustę po wą i 25 m3 na je den pi su ar. Za in sta lo wa -
ne w to a le tach mi ski ustę po we i pi su ary po win ny być spłu ki wa ne bie żą cą wo dą oraz
pod łą czo ne do ka na li za cji. Na ka żdych 30 mę żczyzn za trud nio nych na jed nej zmia nie
po win na przy pa dać co naj mniej jed na mi ska ustę po wa i je den pi su ar, lecz nie mniej
niż jed na mi ska i je den pi su ar przy mniej szej licz bie za trud nio nych.

Na ka żde 20 ko biet za trud nio nych na jed nej zmia nie po win na przy pa dać jed na mi -
ska ustę po wa, lecz nie mniej niż jed na mi ska przy mniej szej licz bie za trud nio nych.

W ja ki spo sób na le ży urzą dzić pra cow ni kom ja dal nię?
Pra co daw ca, za trud nia ją cy po wy żej 20 pra cow ni ków na jed nej zmia nie po wi nien za -

pew nić pra cow ni kom po miesz cze nie do spo ży wa nia po sił ków, zwa ne ja dal nią. Jadalni nie
trzeba organizować, jeśli w zakładzie pracy wykonywana jest wyłącznie praca biurowa.

Prze pi sy [3] usta la ją na stę pu ją ce ty py ja dal ni:
1. Ja dal nia prze zna czo na do spo ży wa nia po sił ków wła snych (typ I).
2. Ja dal nia prze zna czo na do spo ży wa nia po sił ków wła snych i wy da wa nia na po jów

(typ II).
3. Ja dal nia z za ple czem – do spo ży wa nia po sił ków pro fi lak tycz nych (typ III).
Wy ma ga nia do ty czą ce po szcze gól nych ty pów ja dal ni okre ślo ne są w za łącz ni ku nr 3

do roz po rzą dze nia [3].

Czy w świe tle no wych prze pi sów bhp, zgod nie z któ ry mi pra co daw ca nie ma obo -
wiąz ku two rze nia pa lar ni dla pra cow ni ków mo że on cał ko wi cie za ka zać pa le nia w za -
kła dzie?

W świe tle no wych prze pi sów pra co daw ca ma pra wo za ka zać pa le nia ty to niu w cza sie
pra cy za rów no w sa mym bu dyn ku fir my, jak i przed nim. 
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W ja dal ni na le ży umie ścić w wi docz nych miej scach na pi sy lub zna ki, in for mu -
ją ce o za ka zie pa le nia ty to niu.
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Je śli pra co daw ca ze chce zor ga ni zo wać pra cow ni kom pa lar nię, to ja kie wa run ki mu -
si speł nić? 

Je śli pra co daw ca ze chce zor ga ni zo wać w za kła dzie pra cy pa lar nię, mu si speł nić je dy -
nie wa run ki okre ślo ne w usta wie ty to nio wej oraz usta wie o pań stwo wej in spek cji sa ni tar -
nej. Ogra ni cza ją się one do ko niecz no ści wy od ręb nie nia pa lar ni, jej od po wied nie go
ozna ko wa nia oraz wen ty la cji.

Kie dy na le ży za pew nić osobne po miesz cze nia hi gie ny oso bi stej ko biet?
W za kła dzie pra cy, za trud nia ją cym na jed ną zmia nę wię cej niż 20 ko biet w jed nym bu -

dyn ku, na le ży urzą dzić po miesz cze nie z miej sca mi do wy po czyn ku w po zy cji le żą cej dla
ko biet w cią ży i kar mią cych ma tek, przyj mu jąc co naj mniej jed no miej sce na ka żdych 300
ko biet za trud nio nych na jed nej zmia nie, lecz nie mniej niż jed no miej sce.

O co na le ży za dbać, je śli pra ca wy ko ny wa na jest w kon tak cie z nie bez piecz ny mi sub -
stan cja mi lub na otwar tej prze strze ni?

W za kła dzie pra cy po win na być urzą dzo na spe cjal na pral nia odzie ży wy po sa żo na w me -
cha nicz ne urzą dze nia do pra nia, je że li prze zna czo na do pra nia odzież ro bo cza lub ochron -
na mo że stać się po wo dem ska że nia in nej odzie ży pra nej jed no cze śnie lub je że li jest ona
szcze gól nie za bru dzo na, a ta kże gdy wy ma ga ją te go spe cjal ne wzglę dy hi gie ny pro duk -
cji. Przy pral ni na le ży za pew nić mo żli wość od py la nia, de zyn fek cji i su sze nia odzie ży i obu -
wia ro bo cze go oraz środ ków ochro ny in dy wi du al nej, a ta kże na pra wy odzie ży i obu wia
ro bo cze go. W za kła dzie pra cy, w któ rym odzież i obu wie ro bo cze oraz środ ki ochro ny in -
dy wi du al nej sto so wa ne przez pra cow ni ków są na ra żo ne na za nie czysz cze nie sub stan cja -
mi lub pre pa ra ta mi che micz ny mi skla sy fi ko wa ny mi ja ko nie bez piecz ne, na le ży sto so wać
urzą dze nia słu żą ce do neu tra li za cji tych sub stan cji lub pre pa ra tów.

Przy pra cach wy ko ny wa nych na otwar tej prze strze ni lub w nie ogrze wa nych po miesz -
cze niach na le ży za pew nić pra cow ni kom w po bli żu miejsc pra cy po miesz cze nia umo żli -
wia ją ce im schro nie nie się przed opa da mi at mos fe rycz ny mi, ogrza nie się oraz zmia nę
odzie ży. Po miesz cze nia te po win ny być za opa trzo ne w urzą dze nia do pod grze wa nia po -
sił ków. W po miesz cze niach do ogrze wa nia się pra cow ni ków po win na być za pew nio na
tem pe ra tu ra co naj mniej 16 °C, a na ka żde go pra cow ni ka naj licz niej szej zmia ny po win no
przy pa dać co naj mniej 0,1 m2 po wierzch ni. Cał ko wi ta po wierzch nia po miesz cze nia nie
mo że być mniej sza niż 8 m2. 



ROZ DZIAŁ VI. 

PRO FI LAK TYCZ NA OCHRO NA ZDRO WIA 
PRA COW NI KÓW. BA DA NIA LE KAR SKIE

Zgod nie z art. 229 §4 kp [2] pra co daw ca nie mo że do pu ścić pra cow ni ka do pra cy
bez ak tu al ne go orze cze nia le kar skie go, stwier dza ją ce go brak prze ciw wska zań
do pra cy na okre ślo nym sta no wi sku pra cy. Dla te go, za nim oso ba za trud nia na przy stą -
pi do pra cy, mu si naj pierw pod dać się ba da niom le kar skim i do star czyć pra co daw cy od -
po wied nie za świad cze nie, stwier dza ją ce brak prze ciw wska zań do wy ko ny wa nia pra cy
na sta no wi sku okre ślo nym w skie ro wa niu, otrzymanym od pracodawcy.

Ja kim ba da niom pro fi lak tycz nym na le ży pod dać pra cow ni ka?
Pro fi lak tycz ne ba da nia le kar skie pra cow ni ka obej mu ją:
1. Ba da nia wstęp ne – prze pro wa dza ne w mo men cie przy ję cia pra cow ni ka do pra cy.
2. Ba da nia okre so we – wy ko ny wa ne w trak cie za trud nie nia, w ter mi nach wy zna czo -

nych przez le ka rza.
3. Ba da nia kon tro l ne – pod le ga im ka żdy pra cow nik po cho ro bie trwa ją cej dłu żej

niż 30 dni (bez zna cze nia jest przy czy na nie zdol no ści do pra cy).
Okre so we i kon tro l ne ba da nia le kar skie pra cow nik prze pro wa dza w mia rę mo żli wo ści

w go dzi nach pra cy.

Czy ba da nia le kar skie ma ją za sto so wa nie do wszyst kich pra cow ni ków?
Ba da nia le kar skie ma ją za sto so wa nie do wszyst kich pra cow ni ków, bez wzglę du na zaj -

mo wa ne sta no wi sko i ro dzaj wy ko ny wa nej pra cy.
Pra co daw ca za trud nia ją cy pra cow ni ków w wa run kach na ra że nia na dzia ła nie sub stan -

cji i czyn ni ków ra ko twór czych lub py łów zwłók nia ją cych, jest obo wią za ny za pew nić tym
oso bom okre so we ba da nia le kar skie, ta kże: 

■ po za prze sta niu pra cy w kon tak cie z ty mi sub stan cja mi, 
■ po roz wią za niu sto sun ku pra cy, je że li za in te re so wa na oso ba zgło si wnio sek o ob -

ję cie ty mi ba da nia mi.
Badaniom wstępnym nie podlegają osoby:
1. przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko

lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub
wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;

2. przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po
rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią
pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy
w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten
stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku
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pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie
niebezpiecznych. Przepis pkt 2 stosuje się odpowiednio w przypadku przyjmowania do
pracy osoby pozostającej jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą [2].

Kto mo że do ko ny wać ba dań pro fi lak tycz nych?
Ba da nia pro fi lak tycz ne pra cow ni ków mo gą prze pro wa dzać wy łącz nie le ka rze po sia da -

ją cy od po wied nie kwa li fi ka cje okre ślo ne szcze gó ło wo w roz po rzą dze niu [18]. Do ta kich
ba dań upraw nie ni są m.in. le ka rze, któ rzy po sia da ją spe cja li za cję w dzie dzi nie: me dy cy -
ny pra cy, me dy cy ny prze my sło wej, me dy cy ny mor skiej i tro pi kal nej, me dy cy ny ko le jo wej
lub hi gie ny pra cy. Pra co daw ca, zgod nie z usta wą o słu żbie me dy cy ny pra cy [17], obo wią -
za ny jest za wrzeć od po wied nią pi sem ną umo wę na spra wo wa nie pro fi lak tycz nej opie -
ki zdro wot nej nad pra cu ją cy mi z pod sta wo wą jed nost ką słu żby me dy cy ny pra cy. 

Za da nia słu żby me dy cy ny pra cy wy ko nu ją: le ka rze, pie lę gniar ki, psy cho lo dzy i in ne
oso by o kwa li fi ka cjach za wo do wych nie zbęd nych do wy ko ny wa nia wie lo dy scy pli nar nych
za dań tej słu żby. Jed nost ka mi or ga ni za cyj ny mi słu żby me dy cy ny pra cy są:

■ pod mio ty wy ko nu ją ce dzia łal ność lecz ni czą w ce lu spra wo wa nia pro fi lak tycz nej
opie ki zdro wot nej nad pra cu ją cy mi, z wy łą cze niem pie lę gnia rek i po ło żnych wy ko -
nu ją cych za wód w for mach okre ślo nych od ręb ny mi prze pi sa mi;

■ wo je wódz kie ośrod ki me dy cy ny pra cy.
Za da nia słu żby me dy cy ny pra cy re ali zu ją, w za kre sie i na za sa dach okre ślo nych w usta -

wie [17], ta kże jed nost ki ba daw czo -roz wo jo we i jed nost ki or ga ni za cyj ne uczel ni me dycz -
nych, pro wa dzą ce dzia łal ność w dzie dzi nie me dy cy ny pra cy.

Pra co daw ca ma pra wo wy bo ru pod mio tu, któ ry bę dzie spra wo wał w je go za kła dzie
pra cy opie kę zdro wot ną nad pra cu ją cy mi. Pra co daw ca do ko nu je te go wy bo ru w po ro zu -
mie niu z przed sta wi cie la mi za ło gi. Mo że też za wrzeć umo wę z kil ko ma jed nost ka mi.

Ja ki jest mi ni mal ny za kres opie ki zdro wot nej w od nie sie niu do pra cow ni ków?
Za kres ten po wi nien obej mo wać co naj mniej ro dza je świad czeń, do któ rych za pew nie -

nia pra co daw ca jest obo wią za ny na pod sta wie Ko dek su pra cy, usta wie o słu żbie me dy -
cy ny pra cy oraz prze pi sów wy da nych na ich pod sta wie.

Ja kie obo wiąz ki ma pra co daw ca, któ ry za warł umo wę z jed nost ką me dy cy ny pra cy?
Umo wa, ja ką pra co daw ca za wie ra z jed nost ką me dy cy ny pra cy, zo bo wią zu je go do:
■ prze ka zy wa nia jed no st ce in for ma cji o wy stę po wa niu czyn ni ków szko dli wych dla

zdro wia lub wa run ków ucią żli wych wraz z ak tu al ny mi wy ni ka mi ba dań i po mia rów
tych czyn ni ków,

■ za pew nie nia udzia łu jed nost ki w ko mi sji bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, dzia ła ją cej
na te re nie za kła du pra cy,

■ za pew nie nia jed no st ce mo żli wo ści prze glą du sta no wisk pra cy, w ce lu do ko na nia
oce ny wa run ków pra cy,

■ udo stęp nia nia jed no st ce do ku men ta cji wy ni ków kon tro li wa run ków pra cy, w czę ści
od no szą cej się do ochro ny zdro wia.
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Je śli pra co daw ca (zle ce nio daw ca) nie wy wią zu je się z za dań wy ni ka ją cych z umo wy,
jed nost ka me dy cy ny pra cy (zle ce nio bior ca) in for mu je wła ści we in spek cje (PIP, PIS) o nie -
mo żno ści wy ko ny wa nia za dań ob ję tych umo wą.

Ja kie in for ma cje na le ży za mie ścić w skie ro wa niu pra cow ni ka na ba da nia pro fi lak -
tycz ne?

Ba da nie pro fi lak tycz ne prze pro wa dza się na pod sta wie skie ro wa nia wy da ne go przez
pra co daw cę. Skie ro wa nie po win no za wie rać [18]:

■ okre śle nie ro dza ju ba da nia pro fi lak tycz ne go, ja kie ma być wy ko na ne,
■ w przy pad ku osób przyj mo wa nych do pra cy lub pra cow ni ków prze no szo nych na in -

ne sta no wi ska pra cy – okre śle nie sta no wi ska pra cy, na któ rym oso ba ta ma być za -
trud nio na; w tym przy pad ku pra co daw ca mo że wska zać w skie ro wa niu dwa lub
wię cej sta no wisk pra cy, w ko lej no ści od po wia da ją cej po trze bom za kła du,

■ w przy pad ku pra cow ni ków – okre śle nie sta no wi ska pra cy, na któ rym pra cow nik jest
za trud nio ny,

■ opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku
lub stanowiskach pracy, czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub
czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, 
z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów
czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach. 

Skierowanie jest wydawane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba
kierowana na badania.

Ja ki do ku ment koń czy ba da nie pro fi lak tycz ne?
Ba da nie pro fi lak tycz ne koń czy się orze cze niem le kar skim stwier dza ją cym: 
■ brak prze ciw wska zań zdro wot nych do pra cy na okre ślo nym sta no wi sku pra cy lub
■ istnienie przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku - w warunkach pracy

opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.
Orze cze nia le kar skie są wy da wa ne w for mie za świad czeń we dług usta lo ne go wzo ru,

a le karz prze pro wa dza ją cy ba da nie pro fi lak tycz ne prze ka zu je je pra cow ni ko wi i pra co -
daw cy. Lekarze przeprowadzający badania profilaktyczne prowadzą rejestr wydanych
orzeczeń. Pra co daw ca obo wią za ny jest prze cho wy wać wy da ne orze cze nia w ak tach oso -
bo wych pra cow ni ka.

W ak tach oso bo wych na le ży ta kże prze cho wy wać in ne orze cze nia le kar skie wy da ne
pra cow ni kom, a do ty czą ce [2]:

■ utra ty przez pra cow ni ka zdol no ści do wy ko ny wa nia do tych cza so wej pra cy (art. 43
pkt 2 kp),

■ ko niecz no ści prze nie sie nia pra cow ni ka do in nej pra cy ze wzglę du na stwier dze nie
szko dli we go wpły wu wy ko ny wa nej pra cy na zdro wie pra cow ni ka (art. 55 § 1 kp),

■ stwier dze nia u pra cow ni ka ob ja wów wska zu ją cych na po wsta wa nie cho ro by za wo -
do wej (art. 230 § 1 kp).
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Je że li pra cow nik lub pra co daw ca nie zga dza się z wy da nym orze cze niem, mo że wy stą -
pić w ter mi nie 7 dni od dnia wy da nia za świad cze nia, za po śred nic twem le ka rza, któ ry je
wy dał, z wnio skiem o prze pro wa dze nie ko lej ne go ba da nia. Po now ne ba da nie prze pro -
wa dza ne jest w wo je wódz kim ośrod ku me dy cy ny pra cy, wła ści wym ze wzglę du na miej -
sce świad cze nia pra cy. Ba da nie po win no być prze pro wa dzo ne w ter mi nie 14 dni od dnia
zło że nia wnio sku. Orze cze nie wy da ne na je go pod sta wie jest osta tecz ne.

Kto po no si kosz ty ba dań pro fi lak tycz nych?
Koszt pro fi lak tycz nej opie ki zdro wot nej pra cow ni ków po no si w ca ło ści pra co daw ca.

Wszyst kie kosz ty zwią za ne z pro fi lak ty ką zdro wot ną pra cow ni ków to:
■ kosz ty ba dań pro fi lak tycz nych,
■ wy na gro dze nie za czas nie wy ko ny wa nia pra cy przez pra cow ni ka, w związ ku z ba -

da nia mi pro fi lak tycz ny mi (ba da nia wy ko nu je się w mia rę mo żli wo ści w go dzi nach
pra cy),

■ kosz ty ba dań pro fi lak tycz nych po sze rzo nych de cy zją le ka rza,
■ kosz ty po now ne go ba da nia, na sku tek od wo ła nia pra cow ni ka lub pra co daw cy

od tre ści orze cze nia le kar skie go,
■ kosz ty ba dań le kar skich okre so wych osób, z któ ry mi roz wią za no sto su nek pra cy, je -

że li za in te re so wa na oso ba zgło si wnio sek o ob ję cie jej ta ki mi ba da nia mi w związ ku
z za trud nia niem jej przez pra co daw cę w wa run kach na ra że nia na dzia ła nie sub stan -
cji i czyn ni ków ra ko twór czych lub py łów zwłók nia ją cych,

■ zwrot kosz tów prze jaz du w związ ku z prze pro wa dza ny mi ba da nia mi okre so wy mi
i kon tro l ny mi, we dług za sad obo wią zu ją cych przy pod ró żach słu żbo wych.

Szcze gó ło wy tryb i za kres prze pro wa dza nia ba dań pro fi lak tycz nych okre ślo ne zo sta ły
w roz po rzą dze niu w spra wie prze pro wa dza nia ba dań le kar skich pra cow ni ków [18].

Czy pra co daw ca ma obo wią zek do ko ny wa nia jesz cze in nych ba dań le kar skich pra -
cow ni ków, po za ba da nia mi wstęp ny mi, okre so wy mi i kon tro l ny mi?

Za kres pro fi lak tycz nej opie ki zdro wot nej nad pra cow ni ka mi obej mu je [18]:
1. Wy ko ny wa nie ba dań le kar skich po za ter mi na mi na zna czo nych ba dań okre so wych

w przy pad kach:
a) stwier dze nia szko dli we go wpły wu wy ko ny wa nej pra cy na zdro wie pra cow ni ka i zwią -

za nej z tym ko niecz no ści prze nie sie nia go do in nej pra cy,
b) cią ży pra cow ni cy, je że li stan ten unie mo żli wia jej wy ko ny wa nie do tych cza so wej pra cy,
c) stwier dze nia u pra cow ni ka nie zdol no ści do wy ko ny wa nia do tych cza so wej pra cy

na sku tek wy pad ku przy pra cy, gdy jed no cze śnie pra cow nik nie zo stał uzna ny za nie zdol -
ne go do pra cy w ro zu mie niu prze pi sów o eme ry tu rach i ren tach z Fun du szu Ubez pie czeń
Spo łecz nych,

d) w ra zie stwier dze nia u pra cow ni ka ob ja wów cho ro by za wo do wej.
2. Wy ko na nie ba dań u pra cow ni ków za trud nio nych na sta no wi skach o po dob nych za -

gro że niach przy pra cach w wa run kach wy stę po wa nia prze kro czenia naj wy ższych do pusz -
czal nych stę żeń i natężeń czyn ni ków szko dli wych dla zdro wia.
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ROZ DZIAŁ VII. 

ODZIEŻ I OBU WIE RO BO CZE. 
ŚROD KI HI GIE NY OSO BI STEJ

Kie dy pra co daw ca mu si do star czyć pra cow ni ko wi odzież i obu wie ro bo cze?
Pra co daw ca mu si do star czyć pra cow ni ko wi odzież i obu wie ro bo cze w dwóch przy -

pad kach:
● gdy odzież wła sna pra cow ni ka mo że ulec znisz cze niu lub znacz ne mu za bru dze niu,
● gdy wy stę pu ją szcze gól ne wy mo gi tech no lo gicz ne, sa ni tar ne lub bez pie czeń stwa

i hi gie ny pra cy.
Odzież i obu wie ro bo cze przy dzie la ne są pra cow ni ko wi nie od płat nie i sta no wią wła -

sność pra co daw cy. W przy pad ku roz wią za nia sto sun ku pra cy, pra cow nik mu si od dać je
pra co daw cy.

Je że li utra ta lub znisz cze nie odzie ży lub obu wia ro bo cze go na stą pi ły z wi ny pra cow ni -
ka, jest on obo wią za ny zwró cić pra co daw cy kwo tę rów ną nie za mor ty zo wa nej czę ści utra -
co ne go lub znisz czo ne go wy po sa że nia [2].

W ja kim do ku men cie pra co daw ca po wi nien usta lić za sa dy do ty czą ce wy po sa że nia
w odzież i obu wie ro bo cze?

Ro dza je odzie ży i obu wia ro bo cze go, a ta kże prze wi dy wa ne okre sy użyt ko wa nia usta -
la pra co daw ca, po kon sul ta cji z pra cow ni ka mi lub ich przed sta wi cie la mi. Na pod sta wie
tych usta leń, po win ny zo stać spo rzą dzo ne w za kła dzie ta be le norm przy dzia łu odzie ży
i obu wia ro bo cze go.

W fir mach, w któ rych mu si być spo rzą dzo ny re gu la min pra cy, ta be le norm przy dzia łu
po win ny stać się czę ścią re gu la mi nu.

Kie dy pra cow nik mo że uży wać odzie ży i obu wia wła sne go ja ko ro bo cze go?
Prze pi sy pra wa pra cy do pusz cza ją mo żli wość uży wa nia wła snej odzie ży lub obu wia

przez pra cow ni ka, jed nak tyl ko po speł nie niu okre ślo nych wa run ków, tj.:
– pra co daw ca mu si usta lić wy kaz sta no wisk, na któ rych jest to do pusz czal ne,
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– ko niecz ne jest uzy ska nie na ta kie roz wią za nie zgo dy pra cow ni ka,
– odzież i obu wie pra cow ni ków mu szą speł niać wy ma ga nia bhp.

Mo żli wość ko rzy sta nia z wła snej odzie ży ro bo czej pra cow ni ka jest nie do pusz czal -
na na sta no wi skach pra cy, na któ rych wy ko ny wa ne są pra ce:

● zwią za ne z bez po śred nią ob słu gą ma szyn i in nych urzą dzeń tech nicz nych oraz
● po wo du ją ce in ten syw ne bru dze nie lub ska że nie odzie ży i obu wia ro bo cze go środ -

ka mi che micz ny mi lub pro mie nio twór czy mi al bo ma te ria ła mi bio lo gicz nie za kaź -
ny mi.

Czy za ko rzy sta nie przez pra cow ni ka z wła snej odzie ży i obu wia ro bo cze go przy słu -
gu je mu ekwi wa lent pie nię żny?

Ko rzy sta nie przez pra cow ni ka z wła snej odzie ży i obu wia ro bo cze go ro dzi, po stro nie
pra co daw cy, obo wią zek wy pła ty ekwi wa len tu, któ re go wy so kość po win na uwzględ niać
ak tu al ne ce ny za ku pu odzie ży i obu wia ro bo cze go.

Co ja ki czas wy pła ca się ekwi wa lent za ko rzy sta nie z wła snej odzie ży i obu wia ro bo -
cze go?

Prze pi sy nie okre śla ją, co ja ki czas na le ży wy pła cać ekwi wa lent. Kwe stię tę po wi nien
usta lić pra co daw ca z pra cow ni ka mi lub ich przed sta wi cie lem.

Kie dy i w ja kiej wy so ko ści wy pła ca się ekwi wa lent za pra nie odzie ży ro bo czej?
Pra co daw ca jest zo bo wią za ny do pra nia, kon ser wa cji, na pra wy, od py la nia i od ka ża nia

przy dzie lo nej pra cow ni ko wi odzie ży ro bo czej i obu wia.
Je śli pra co daw ca nie jest w sta nie za pew nić pra nia odzie ży ro bo czej, mo że tę czyn ność

po wie rzyć pra cow ni ko wi. W ta kiej sy tu acji pra cow ni ko wi przy słu gu je ekwi wa lent pie nię -
żny za pra nie odzie ży we wła snym za kre sie.

Nie jest okre ślo ne, w ja ki spo sób na le ży ob li czać kosz ty pra nia odzie ży ro bo czej po nie -
sio ne przez pra cow ni ków. W sy tu acji, gdy bę dą oni ko rzy stać z usług za kła du pral ni cze -
go, pra co daw ca mo że sam zo rien to wać się, ile to kosz tu je al bo za żą dać oka za nia
pa ra go nu. Je śli pra cow nik pra nie za mie rza wy ko ny wać w do mu, naj le piej, aby pra co daw -
ca wcze śniej usta lił z nim wy so kość te go ekwi wa len tu.

Jak usta lić okre sy uży wa nia odzie ży i obu wia ro bo cze go?
Odzież i obu wie ro bo cze nie mo gą być uży wa ne dłu żej niż do cza su, kie dy mo żli wa jest

ich na pra wa po zwa la ją ca za cho wać ce chy ochron ne i użyt ko we.

W ja kich przy pad kach nie mo żna po wie rzyć pra cow ni ko wi pra nia odzie ży ro bo czej?
Nie do pusz czal ne jest po wie rze nie pra cow ni ko wi pra nia, kon ser wa cji, od py la nia

i od ka ża nia odzie ży ro bo czej, je że li w wy ni ku sto so wa nia w pro ce sie pra cy ule gły
one ska że niu środ ka mi che micz ny mi, pro mie nio twór czy mi lub ma te ria ła mi bio lo -
gicz nie za kaź ny mi.
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Ja kie środ ki hi gie ny oso bi stej po wi nien za pew nić pra cow ni kom pra co daw ca?
Pra cow ni cy po win ni mieć za pew nio ne środ ki hi gie ny oso bi stej w ilo ści i ro dza ju do sto -

so wa nym do stop nia za bru dze nia cia ła przy pra cach, któ re da ne oso by wy ko nu ją. Nie ma
prze pi sów za wie ra ją cych bar dziej szcze gó ło we wy tycz ne w za kre sie ich przy dzia łu, a tym
bar dziej norm przy dzia łu. Za sa dy wy po sa ża nia pra cow ni ków w środ ki hi gie ny oso bi stej
po win ny być okre ślo ne w re gu la mi nie pra cy, a je śli pra co daw ca nie jest obo wią za ny do je -
go opra co wa nia, to w in nym ak cie we wnątrz za kła do wym.

Pa mię taj! 
Obo wiąz kiem pra co daw cy jest pro wa dze nie od ręb nie dla ka żde go pra cow ni -
ka: kar ty ewi den cyj nej przy dzia łu odzie ży i obu wia ro bo cze go, a ta kże środ -
ków ochro ny in dy wi du al nej, jak rów nież wy pła ty ekwi wa len tu pie nię żne go
za użyt ko wa nie wła snej odzie ży i obu wia oraz ich pra nie i kon ser wa cję [2].

Środ ki ochro ny in dy wi du al nej oraz odzież i obu wie ro bo cze, któ re mia ły kon takt ze
środ ka mi che micz ny mi lub pro mie nio twór czy mi, al bo mia ły kon takt z ma te ria łem bio lo -
gicz nie za kaź nym mu szą być prze cho wy wa ne wy łącz nie w miej scu do te go prze zna czo -
nym. Za zor ga ni zo wa nie ta kie go miej sca od po wia da pra co daw ca. 

Przy kła do wa ta be la norm przy dzia łu środ ków ochro ny in dy wi du al nej, odzie ży
i obu wia ro bo cze go pra cow ni kom fir my X:

L.p. Sta no wi sko pra cy, 
Za wód lub ro dzaj wy -
ko ny wa nych czyn no ści

Zakres wyposażenia:
R – odzież i obuwie
robocze
O – odzież i obuwie
ochronne
I - inne

Liczba
sztuk
(szt.)

Liczba
par (p.)

Okres
używalności:
m-ce, do
zniszczenia
(dz) 
wg zaleceń
producenta
(wzp)

Uwagi

1 Kierowca R – fartuch drelichowy
R – obuwie robocze
O – rękawice
drelichowe

1 szt.
1 p
1 p

24
24
dz

2 Kon ser wa tor
In ne sta no wi sko zwią -
za ne z wy ko ny wa niem
prac po le ga ją cych
na do zo rze i na pra wie
urzą dzeń, in sta la cji lub
wy po sa że nia 

R – ubranie drelichowe
R – trzewiki sk/g
O – rękawice
drelichowe
R – kurtka ocieplana*
R – buty ocieplane*
R – rękawice ocieplane*
R – czapka ocieplana*
O – szel ki bez pie czeń -
stwa z lin ką**

1 szt.
1 p.
1 p.

1 szt.
1 p.
1 p.

1 szt.
1 szt.

12
12
24

36
24
24
36

wzp

* do ty czy pra -
cow ni ków
wy ko nu ją -
cych zi mą
pra ce na ze -
wnątrz
** dot. pra co -
wni ków wy -
ko nu ją cych
pra cę na wy -
so ko ści

3 .............................................. ................................................ .................. ......................... .......................



ROZ DZIAŁ VIII. 

ŚROD KI OCHRO NY IN DY WI DU AL NEJ

Obo wią zek za pew nie nia pra cow ni kom od po wied nich środ ków ochro ny in dy wi du al -
nej sta no wi je den z naj wa żniej szych obo wiąz ków, ja kie na kła da ją na pra co daw cę prze pi -
sy pra wa pra cy [2].

Co to są środ ki ochro ny in dy wi du al nej?
Środ ki ochro ny in dy wi du al nej to urzą dze nia lub wy po sa że nie prze wi dzia ne do no -

sze nia lub trzy ma nia przez użyt kow ni ka w ce lu je go ochro ny przed jed nym lub więk szą
licz bą za gro żeń, któ re mo gą mieć wpływ na je go bez pie czeń stwo i zdro wie.

Środ ki ochro ny in dy wi du al nej to odzież ochron na (np. ochra nia cze brzu cha, klat ki
pier sio wej, bar ku) oraz środ ki ochro ny koń czyn (ochra nia cze stóp, obu wie ochron ne,
ochra nia cze ko lan, łok ci, dło ni itd.), gło wy (głów nie heł my), twa rzy i oczu, m.in. oku la ry
ochron ne, słu chu (na usz ni ki, wkład ki prze ciw ha ła so we itp.), ukła du od de cho we go, izo lu -
ją ce ca ły or ga nizm, (np. kom bi ne zo ny ga zosz czel ne), środ ki chro nią ce przed upad kiem
z wy so ko ści.

Do środ ków ochro ny in dy wi du al nej nie za li cza się na to miast:
➤ mun du rów, któ re nie są spe cjal nie prze zna czo ne do za pew nie nia bez pie czeń stwa

i ochro ny zdro wia pra cow ni ka,
➤ środ ków ochro ny in dy wi du al nej uży wa nych przez woj sko, po li cję i in ne słu żby utrzy -

ma nia po rząd ku pu blicz ne go,
➤ wy po sa że nia sto so wa ne go przez słu żby pierw szej po mo cy i ra tow ni cze,
➤ środ ków ochro ny in dy wi du al nej sto so wa nych na pod sta wie prze pi sów Pra wa o Ru -

chu Dro go wym,
➤ wy po sa że nia spor to we go,
➤ środ ków słu żą cych do sa mo obro ny lub do od stra sza nia,
➤ prze no śnych urzą dzeń do wy kry wa nia oraz sy gna li zo wa nia za gro żeń i na ru sza nia

po rząd ku pu blicz ne go.

Kie dy na le ży przy dzie lać środ ki ochro ny in dy wi du al nej?
Środ ki ochro ny in dy wi du al nej po win ny być sto so wa ne w sy tu acjach, kie dy nie mo żna:
– unik nąć za gro żeń lub
– wy star cza ją co ich ogra ni czyć za po mo cą środ ków ochro ny zbio ro wej al bo od po wied -

niej or ga ni za cji pra cy.
Mo żli wość za sto so wa nia środ ków ochro ny zbio ro wej ma za wsze pierw szeń stwo

przed sto so wa niem środ ków ochro ny in dy wi du al nej!
Pra co daw ca nie mo że do pu ścić pra cow ni ka do pra cy bez wy po sa że nia go w środ -

ki ochro ny in dy wi du al nej nie zbęd ne na da nym sta no wi sku pra cy.
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Środ ki ochro ny in dy wi du al nej sta no wią wła sność pra co daw cy i do star cza ne są pra cow -
ni ko wi nie od płat nie.

Pra co daw ca za pew nia rów nież środ ki ochro ny in dy wi du al nej oso bom, któ re wy ko nu -
ją czyn no ści in spek cyj ne lub in ne krót ko trwa łe pra ce.

Pra cow nik zo bo wią za ny jest uży wać prze ka za ne środ ki ochro ny in dy wi du al nej
zgod nie z ich prze zna cze niem, na to miast pra co daw ca jest upraw nio ny do kon tro li
prze strze ga nia te go obo wiąz ku i po dej mo wa nia dzia łań zmie rza ją cych do je go wy eg -
ze kwo wa nia (kary porządkowe) [2].

Jak pra wi dło wo do brać środ ki ochro ny in dy wi du al nej?
Ro dza je środ ków ochro ny in dy wi du al nej ko niecz nych do sto so wa nia w da nym za kła -

dzie pra cy i dla okre ślo nych sta no wisk usta la pra co daw ca, po kon sul ta cji z pra cow ni -
ka mi lub ich przed sta wi cie la mi.

Pra wi dło wy do bór środ ków ochro ny in dy wi du al nej mu si być po prze dzo ny ze bra niem
i prze ana li zo wa niem in for ma cji bez po śred nio zwią za nych z przy szłym sto so wa niem
tych środ ków na da nych sta no wi skach pra cy.

In for ma cje te do ty czą:
➤ ro dza ju wy ko ny wa nej pra cy,
➤ ro dza jów oraz na tę że nia lub stę że nia czyn ni ków szko dli wych i nie bez piecz nych,
➤ poszczególnych czę ści cia ła pra cow ni ków na ra żo nych na dzia ła nie czyn ni ków szko -

dli wych i nie bez piecz nych,
➤ mo żli we go do za ak cep to wa nia stop nia ogra ni cze nia czyn no ści nie zbęd nych pod czas

wy ko ny wa nia pra cy, w związku z używaniem środków ochrony indywidualnej,
➤ po zy cji, w któ rej wy ko nu je się pra cę,
➤ ko niecz no ści prze miesz cza nia się i za się gu działania środków ochrony indywid.,
➤ spo so bu wen ty la cji po miesz czeń,
➤ stop nia ucią żli wo ści pra cy,
➤ nie zbęd ne go cza su prze by wa nia pra cow ni ka w stre fie nie bez piecz nej lub ska żo nej,
➤ do dat ko wych za gro żeń ze wnętrz nych (np. za gro że nia po ża rem).
Pra co daw ca jest od po wie dzial ny za do bór i wła ści we wy po sa że nie pra cow ni ków

w środ ki ochro ny in dy wi du al nej.

Ja kie wy ma ga nia po win ny speł niać do star cza ne pra cow ni kom środ ki ochro ny in dy -
wi du al nej?

Zgod nie z art. 2376 §3 kp [2] pra co daw ca mo że do star czyć pra cow ni ko wi je dy nie środ -
ki ochro ny in dy wi du al nej, któ re speł nia ją wy ma ga nia do ty czą ce oce ny zgod no ści. Zo sta -
ły one okre ślo ne w usta wie o sys te mie oce ny zgod no ści [21] oraz w wy da nym na jej
pod sta wie roz po rzą dze niu w spra wie za sad ni czych wy ma gań dla środ ków ochro ny in dy -
wi du al nej [22]. 

Zgodnie z § 7 rozporządzenia [22] środki ochrony indywidualnej powinny:
1) zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami;
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2) być zaprojektowane oraz wykonane zgodnie z wymaganiami ergonomii w taki
sposób, aby w przewidywanych warunkach używania, do których są przeznaczone,
użytkownik mógł normalnie wykonywać wszystkie czynności w przypadku zagrożenia,
korzystając równocześnie z odpowiedniej ochrony na możliwie najwyższym poziomie.

Środki ochrony indywidualnej powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby
możliwe było ich łatwe i prawidłowe założenie przez użytkownika oraz pozostawienie ich
na właściwym miejscu przez przewidywany okres użytkowania, z uwzględnieniem
panujących wokół warunków, wykonywanych ruchów i przyjmowanych pozycji ciała. 
Z tego względu należy zapewnić możliwość optymalnego dostosowania tych środków
do budowy ciała użytkownika za pomocą wszelkich właściwych środków, w szczególności
odpowiednich systemów regulacji i mocowania lub przez zapewnienie odpowiedniego
zakresu rozmiarów. Środki ochrony indywidualnej powinny być możliwie jak najlżejsze, 
z zachowaniem wymaganej wytrzymałości i skuteczności ich działania.

Po twier dze niem speł nie nia ww. wy ma gań jest ozna ko wa nie środ ków ochro ny in -
dy wi du al nej zna kiem CE.

Do star cza ne pra cow ni kom do sto so wa nia środ ki ochro ny in dy wi du al nej po win ny:
■ być od po wied nie do ist nie ją ce go za gro że nia i nie po wo do wać sa me z sie bie zwięk -

szo ne go za gro że nia;
■ uwzględ niać wa run ki ist nie ją ce w da nym miej scu pra cy;
■ uwzględ niać wy ma ga nia er go no mii oraz stan zdro wia pra cow ni ka;
■ być do pa so wa ne do użyt kow ni ka – po wy ko na niu nie zbęd nych re gu la cji;
■ dać się do pa so wać wzglę dem sie bie bez zmniej sze nia ich wła ści wo ści ochron nych

– w przy pad ku wy stę po wa nia wię cej niż jed ne go za gro że nia i ko niecz no ści jed no -
cze sne go sto so wa nia kil ku środ ków ochro ny in dy wi du al nej.

Środ ki ochro ny in dy wi du al nej po win ny być prze zna czo ne do oso bi ste go użyt ku. W wy -
jąt ko wych przy pad kach śro dek ochro ny in dy wi du al nej mo że być uży wa ny przez wię cej
niż jed ną oso bę, o ile za sto so wa no dzia ła nia wy klu cza ją ce nie po żą da ny wpływ ta kie go
użyt ko wa nia na zdro wie lub hi gie nę użyt kow ni ków.

O czym na le ży po in for mo wać pra cow ni ka, któ re mu do star cza się środ ki ochro ny in -
dy wi du al nej?

Ka żdy pra cow nik po wi nien być za po zna ny z in struk cją, okre śla ją cą szcze gó ło we za sa -
dy sto so wa nia środ ków ochro ny in dy wi du al nej. Ta ka in struk cja po win na za wie rać na -
stę pu ją ce in for ma cje:

➤ ro dza je prac, przy któ rych wy ma ga ne jest sto so wa nie środ ków ochro ny in dy wi du al nej,
➤ cha rak te ry sty kę za gro że nia (czyn nik szko dli wy dla zdro wia, ucią żli wy, nie bez piecz ny),
➤ ro dza je środ ków ochro ny in dy wi du al nej,
➤ czas i przy pad ki sto so wa nia,
➤ spo sób użyt ko wa nia,
➤ spo sób kon tro li cech przy dat no ści,
➤ spo sób kon ser wa cji i prze cho wy wa nia.
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Ja kie są wy ma ga nia prze pi sów bhp do ty czą ce kon ser wa cji, pra nia, od py la nia i od -
ka ża nia środ ków ochro ny in dy wi du al nej?

Zgod nie z prze pi sa mi [2] kon ser wa cja, pra nie, od py la nie i od ka ża nie środ ków ochro ny
in dy wi du al nej na le ży do obo wiąz ków pra co daw cy. Nie do pusz czal ne jest po wie rze nie tych
czyn no ści pra cow ni kom.

Ja kie pra wa przy słu gu ją pra cow ni ko wi, któ ry nie zo stał wy po sa żo ny w nie zbęd ne
środ ki ochro ny in dy wi du al nej?

Pra cow nik, któ ry nie zo stał wy po sa żo ny w środ ki ochro ny in dy wi du al nej wy ma ga ne
na da nym sta no wi sku pra cy i brak tych środ ków po wo du je bez po śred nie za gro że nie dla
je go zdro wia i ży cia mo że, zgod nie z art. 210 kp, [2] po wstrzy mać się od wy ko na nia pra -
cy, za wia da mia jąc nie zwłocz nie o tym fak cie swo je go prze ło żo ne go lub pra co daw cę (patrz
roz dział III).

W ja kim do ku men cie na le ży usta lić za sa dy wy po sa ża nia pra cow ni ków w środ ki
ochro ny in dy wi du al nej?

Pra co daw ca usta la ro dza je środ ków ochro ny in dy wi du al nej i prze wi dy wa ne okre sy ich
użyt ko wa nia po uprzed niej kon sul ta cji z pra cow ni ka mi lub ich przed sta wi cie la mi
(art. 23711a § 1 pkt 4 kp [2]). Po sta no wie nia, do ty czą ce za sad wy po sa ża nia pra cow ni ków
w środ ki ochro ny in dy wi du al nej, po win ny zo stać okre ślo ne w re gu la mi nie pra cy (art. 1041

§ 1 pkt 1 kp [2]). Na to miast pra co daw cy nie zo bo wią za ni do usta la nia re gu la mi nu pra cy
po sta no wie nia te po win ni za wrzeć w in nym ak cie we wnątrz za kła do wym.

Przy usta la niu środ ków ochro ny in dy wi du al nej nie zbęd nych do sto so wa nia przy okre -
ślo nych pra cach pra co daw ca po wi nien uwzględ niać wska za nia za war te w ta be lach nr
1-3 za łącz ni ka nr 2 do roz po rzą dze nia w spra wie ogól nych prze pi sów bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy [3].
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Nie do star cze nie pra cow ni ko wi środ ków ochro ny in dy wi du al nej, jak rów nież
do star cze nie środ ków ochro ny in dy wi du al nej nie speł nia ją cych wy ma gań
oce ny zgod no ści jest wy kro cze niem za gro żo nym ka rą grzyw ny (art. 283 § 2
pkt 4 kp [2]).

Pa mię taj! 
Środ ki ochro ny in dy wi du al nej uży wa ne są do cza su utra ty ich cech ochron -
nych. Je że li środ ki ochro ny in dy wi du al nej utra ci ły swo ją funk cję ochron ną,
po nie waż upły nął ter min ich przy dat no ści do uży cia lub ule gły uszko dze niu,
pra co daw ca zo bo wią za ny jest nie zwłocz nie wy po sa żyć pra cow ni ków w środ -
ki speł nia ją ce tę funk cję.



ROZ DZIAŁ IX. 

NA PO JE I PO SIŁ KI PRO FI LAK TYCZ NE

Pra cow ni kom za trud nio nym w szcze gól nie ucią żli wych wa run kach pra co daw ca mu si
za pew nić na po je i po sił ki pro fi lak tycz ne. Kosz ty ich po kry wa pra co daw ca. Szcze gó ło we
ure gu lo wa nia w tym za kre sie za war te są w roz po rzą dze niu w spra wie pro fi lak tycz nych
po sił ków i na po jów [19].

Kie dy pra co daw ca obo wią za ny jest za pew nić pra cow ni kom po sił ki pro fi lak tycz ne?
Po sił ki pro fi lak tycz ne mu szą być do star czo ne za trud nio nym przy:
■ wszyst kich pra cach zwią za nych z wy sił kiem fi zycz nym, któ re po wo du ją w cią gu jed nej

zmia ny ro bo czej tzw. efek tyw ny wy da tek ener ge tycz ny or ga ni zmu po wy żej 2 000 ki lo -
ka lo rii (8 375 kJ – kilodżuli) u mę żczyzn i 1 100 kcal (4 605 kJ) w przy pad ku ko biet,

■ pra cach fi zycz nych, po wo du ją cych w cza sie jed nej zmia ny ro bo czej wy da tek ener -
ge tycz ny po nad 1 500 kcal (6 280 kJ) u mę żczyzn i 1 000 kcal (4 187 kJ) u ko biet, je -
śli wy ko ny wa ne są na otwar tej prze strze ni w okre sie od 1 li sto pa da do 31 mar ca,
al bo w po miesz cze niach za mknię tych, gdzie tem pe ra tu ra ze wzglę dów na sto so wa -
ne tech no lo gie utrzy mu je się sta le po ni żej 10°C lub wskaź nik ob cią że nia ter micz ne -
go (WBGT) wy no si po wy żej 25°C,

■ ro bo tach wy ko ny wa nych pod zie mią, przy usu wa niu skut ków klęsk ży wio ło wych lub
in nych zda rzeń lo so wych.

Kie dy pra co daw ca obo wią za ny jest za pew nić pra cow ni kom na po je?
Na po je po win ni otrzy my wać pra cu ją cy:
■ na otwar tej prze strze ni, przy tem pe ra tu rze po ni żej 10°C lub po wy żej 25°C,
■ na sta no wi skach, na któ rych tem pe ra tu ra w wy ni ku pa nu ją cych wa run ków at mos -

fe rycz nych prze kra cza 28°C,
■ przy pra cach fi zycz nych, po wo du ją cych w cią gu jed nej zmia ny efek tyw ny wy da tek

ener ge tycz ny or ga ni zmu po wy żej 1 500 kcal u mę żczyzn i 1 000 kcal w przy pad ku
ko biet,

■ w wa run kach go rą ce go mi kro kli ma tu, cha rak te ry zu ją ce go się wskaź ni kiem ob cią -
że nia ter micz ne go (WBGT) > 25°C,

■ w zim nym mi kro kli ma cie, w któ rym war tość si ły chło dzą cej po wie trza (WCI) > 1 000.
Je śli w za kła dzie pra cy wy stę pu je pra ca w wa run kach go rą ce go lub zim ne go mi kro kli -

ma tu, to dla okre śle nia war to ści wskaź ni ków WBGT i WCI nie zbęd ne jest do ko na nie ich po -
mia rów przez upo wa żnio ne la bo ra to rium do ba dań śro do wi ska pra cy. Tyl ko wte dy mo żna
stwier dzić, czy pra cow ni cy są upraw nie ni do po sił ków pro fi lak tycz nych i na po jów. Do ko na -
nia po mia rów wy ma ga także okre śle nie wy dat ku ener ge tycz ne go. Je że li wy da tek ener ge -
tycz ny nie prze kra cza usta lo nych wy żej war to ści – po sił ki pro fi lak tycz ne nie przy słu gu ją.
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Ja ka mu si być ka lo rycz ność po sił ków pro fi lak tycz nych i na po jów? Jak na le ży je do -
star czać pra cow ni kom?

Po sił ki pro fi lak tycz ne dla pra cow ni ków mu szą po sia dać war tość ka lo rycz ną oko -
ło 1 000 kcal oraz za wie rać 50-55 proc. wę glo wo da nów, 30-35 proc. tłusz czów i 15 proc.
bia łek. Po win ny być wy da wa ne w cza sie prze rwy w pra cy, po oko ło 3-4 go dzi nach od jej
roz po czę cia.

Na po je, w za le żno ści od wa run ków pra cy, po win ny być zim ne lub go rą ce. Te, któ re są
prze zna czo ne dla za trud nio nych w go rą cym mi kro kli ma cie, mu szą za wie rać so le mi ne ral -
ne i wi ta mi ny. Nie ma in nych szcze gó ło wych wy mo gów w za kre sie ro dza jów, czy za war -
to ści na po jów, a więc de cy du je o tym pra co daw ca. 

Na po je po win ny być jed nak do stęp ne ca ły czas pod czas pra cy wy ko ny wa nej
w wa run kach uza sad nia ją cych ich wy da wa nie, w ilo ści za spo ka ja ją cej po trze by pra -
cow ni ków.

Czy pra co daw ca mo że w za mian za po sił ki wy pła cać pra cow ni ko wi ekwi wa lent pie -
nię żny?

Po sił ki i na po je pro fi lak tycz ne przy słu gu ją pra cow ni kom w na tu rze i nie mo żna w za -
mian wy pła cać ekwi wa len tu pie nię żne go.

W sy tu acji, gdy z uwa gi na ro dzaj wy ko ny wa nej pra cy lub ze wzglę dów or ga ni za cyj -
nych pra co daw ca nie ma mo żli wo ści wy da wa nia po sił ków pro fi lak tycz nych, to w za mian
mo żna za pew nić pra cow ni kom ko rzy sta nie z po sił ków wy da wa nych w punk tach ga stro -
no micz nych al bo umo żli wić ich przy go to wy wa nie przez pra cow ni ków z otrzy ma nych pro -
duk tów we wła snym za kre sie.

Jed nak, ta kie roz wią za nie wy ma ga kon sul ta cji z pra cow ni ka mi lub ich przed sta wi cie -
la mi. Na to miast, pra co daw ca po wi nien usta lić za sa dy wy da wa nia po sił ków pro fi lak -
tycz nych i na po jów, a na stęp nie za mie ścić te usta le nia w re gu la mi nie pra cy al bo
in nym ak cie we wnątrz za kła do wym.

W ja kich miej scach w za kła dzie pra cow ni cy po win ni spo ży wać po sił ki pro fi lak tycz -
ne i na po je?

Pra co daw ca ma obo wią zek za pew nić od po wied nie wa run ki hi gie nicz ne i sa ni tar -
ne przy spo ży wa niu oraz przy go to wy wa niu po sił ków, naj le piej w ja dal ni. Zgod nie
z prze pi sa mi ja dal nie mu szą ist nieć w przed się bior stwach za trud nia ją cych po nad
20 osób na jed nej zmia nie (z wy jąt kiem za kła dów, gdzie wy ko nu je się wy łącz nie
pra ce biu ro we) oraz we wszyst kich fir mach, w któ rych pra cow ni cy na ra że ni są na kon -
takt ze środ ka mi che micz ny mi, pro mie nio twór czy mi, ma te ria ła mi bio lo gicz nie za kaź ny -
mi lub wy ko nu ją za ję cia szcze gól nie bru dzą ce.
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Go rą cy lub zim ny mi kro kli mat w miej scu pra cy, w świe tle roz po rzą dze nia [24]
jest uzna wa ny za czyn nik szko dli wy dla zdro wia.



W ja dal ni, słu żą cej do wy da wa nia na po jów, po win ny być wy od ręb nio ne czę ści prze -
zna czo ne do ich spo ży wa nia (w któ rych do pusz czal na jest też kon sump cja przez pra cow -
ni ków wła snych po sił ków) oraz do ich przy go to wy wa nia i wy da wa nia. Na to miast ja dal nia
prze zna czo na do spo ży wa nia po sił ków pro fi lak tycz nych, mu si do dat ko wo po sia dać od -
ręb ny wę zeł sa ni tar ny dla kon su men tów oraz dla pra cow ni ków ob słu gi.

W określeniu poziomu wydatku energetycznego ponoszonego przez pracownika
podczas pracy pomocny może być kalkulator wydatku energetycznego, przygotowany 
w arkuszu Excel przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie. Na dole strony internetowej:

https://szczecin.pip.gov.pl/pl/dzialania/prewencja-i-promocja/ergonomia/rekomen
dowane -przez-oip-szczecin-metody-szacowania-poszczegolnych-grup-ergonomicznych-
czynnikow-ryzyka-.html znajduje się przydatna aplikacja wraz z instrukcją obsługi. Kalkulator
ten przy określaniu ciężkości pracy korzysta z popularnej i prostej metody Lehmanna.

Zużycie energii w metodzie szacunkowej oceny ciężkości pracy wg Lehmanna.
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Czynność Wydatek energetyczny
(kcal/h)

Pozycja ciała

Siedzenie 18

Klęczenie 30

Stanie 36

Stanie w pochyleniu 48

Chodzenie 102 - 210

Rodzaj pracy

Praca palcami, dłonią 
i przedramieniem

lekka 18 - 36

średnia 36 - 54

ciężka 54 - 72

Praca jedną ręką

lekka 42 - 72

średnia 72 - 102

ciężka 102 - 132

Praca dwiema rękami

lekka 90 - 120

średnia 120 - 150

ciężka 150 - 180

Praca całym ciałem
(praca mięśni, kończyn,
tułowia)

lekka 150 - 240

średnia 240 - 360

ciężka 360 - 510

bardzo ciężka 510 - 690



ROZ DZIAŁ X. 

SZKO LE NIA W DZIE DZI NIE BEZ PIE CZEŃ STWA 
I HI GIE NY PRA CY

Zgod nie z art. 2373 § 2 kp [2] pra co daw ca jest obo wią za ny za pew nić prze szko le nie
pra cow ni ka w za kre sie bhp przed do pusz cze niem go do pra cy oraz pro wa dzić okre -
so we szko lenia w tym za kre sie. Szko le nia te od by wa ją się w cza sie pra cy i na koszt pra co -
daw cy.

Kto pod le ga szko le niom bhp?
Szko le niom pod le ga ją wszy scy za trud nie ni bez wzglę du na ro dzaj wy ko ny wa nej pra -

cy, w tym rów nież oso by za trud nio ne na pod sta wie umów pra wa cy wil ne go, pra cow ni cy
za trud nie ni w ce lu przy ucze nia do wy ko ny wa nia okre ślo nej pra cy, prak ty kan ci.

Pod kre ślić na le ży, że sam pra co daw ca, zgod nie z art. 2373 § 21 kp [2], rów nież mu si od -
być szko le nie w dzie dzi nie bhp i uak tu al niać wie dzę w za kre sie nie zbęd nym do wy peł -
nie nia cią żą cych na nim obo wiąz ków.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku
podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego
pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Ja kie ro dza je szko leń prze wi du ją prze pi sy bhp?
Przepisy (rozporządzenie [20]) przewidują dwa rodzaje szkoleń:
■ Szko le nia wstęp ne – zor ga ni zo wa ne przed do pusz cze niem pra cow ni ka do pra cy. Ich

ce lem jest do star cze nie pra cow ni ko wi wie dzy i umie jęt no ści nie zbęd nych do wy ko -
ny wa nia pra cy z uwzględ nie niem prze pi sów i za sad bez pie czeń stwa oraz za po zna -
nie z za gro że nia mi wy stę pu ją cy mi na kon kret nych sta no wi skach pra cy. Szko le nie to
obej mu je in struk taż ogól ny oraz in struk taż sta no wi sko wy.

■ Szko le nia okre so we – są po wta rza ne w cza sie trwa nia za trud nie nia. Ich ce lem jest
przy po mnie nie i ugrun to wa nie wie dzy z za kre su bhp oraz za po zna nie uczest ni ków
z no wy mi roz wią za nia mi tech nicz no -or ga ni za cyj ny mi w tym za kre sie. Czę sto tli wość
te go szko le nia za le żna jest od ro dza ju i wa run ków wy ko ny wa nia pra cy.
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Pra co daw cy nie wol no do pu ścić pra cow ni ka do pra cy, do któ rej wy ko ny wa -
nia nie po sia da on wy ma ga nych kwa li fi ka cji lub po trzeb nych umie jęt no ści,
a ta kże do sta tecz nej zna jo mo ści prze pi sów oraz za sad bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy (art. 2373 § 1 kp [2]).



Co obej mu je szko le nie wstęp ne?
Szko le nie wstęp ne obej mu je in struk taż ogól ny i sta no wi sko wy.
In struk taż ogól ny po wi nien za po znać pra cow ni ka z prze pi sa mi bhp za war ty mi w Ko -

dek sie pra cy, w re gu la mi nie pra cy (o ile u da ne go pra co daw cy ta ki re gu la min ist nie je)
oraz z za sa da mi udzie la nia pierw szej po mo cy. Od by wa ją go, przed do pusz cze niem do wy -
ko ny wa nia pra cy, no wo za trud nie ni pra cow ni cy, stu den ci -prak ty kan ci oraz ucznio wie
szkół za wo do wych za trud nie ni w ce lu prak tycz nej na uki za wo du.

Kto pro wa dzi in struk taż ogól ny?
In struk taż ogól ny pro wa dzi pra cow nik słu żby bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, oso ba

wy ko nu ją ca u pra co daw cy za da nia tej słu żby al bo pra co daw ca, któ ry sam wy ko nu je ta -
kie za da nia. Mo że go też prze pro wa dzić pra cow nik wy zna czo ny przez pra co daw cę, po -
sia da ją cy za sób wie dzy i umie jęt no ści, za pew nia ją cy wła ści wą re ali za cję pro gra mu
in struk ta żu, po sia da ją cy ak tu al ne za świad cze nie o ukoń cze niu wy ma ga ne go szko le nia
w dzie dzi nie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy.

Czas te go szko le nia nie mo że być krót szy niż 135 mi nut.

W ja ki spo sób od by wa się in struk taż sta no wi sko wy?
In struk taż sta no wi sko wy od by wa się na sta no wi sku pra cy, na któ rym pra cow nik bę -

dzie pra co wał. Ma na ce lu za po zna nie pra cow ni ka z za gro że nia mi wy stę pu ją cy mi na tym
sta no wi sku, spo so ba mi ochro ny przed za gro że nia mi oraz me to da mi bez piecz ne go wy -
ko ny wa nia pra cy. Po wi nien on obej mo wać na stę pu ją ce eta py:

1. roz mo wę wstęp ną in struk to ra (np. prze ło żo ny pra cow ni ka, mistrz, bry ga dzi sta) z pra -
cow ni kiem, 

2. po kaz i ob ja śnie nie przez in struk to ra wszyst kich czyn no ści, ja kie ma wy ko ny wać pra -
cow nik na sta no wi sku pra cy z za cho wa niem bez piecz nych me tod pra cy,

3.  prób ne wy ko na nie czyn no ści przez pra cow ni ka i ewen tu al na ich ko rek ta przez in -
struk to ra,

4.  sa mo dziel na pra ca pra cow ni ka pod nad zo rem in struk to ra. 
In struk taż sta no wi sko wy po wi nien być za koń czo ny spraw dzia nem wia do mo ści z za -

kre su bez piecz ne go wy ko ny wa nia pra cy. Po zy tyw ne zda nie ta kie go spraw dzia nu sta no -
wi pod sta wę do do pusz cze nia pra cow ni ka do pra cy na okre ślo nym sta no wi sku. Czas
trwa nia te go szko le nia po wi nien być uza le żnio ny od przy go to wa nia za wo do we go pra -
cow ni ka, do tych cza so we go sta żu pra cy oraz ro dza ju pra cy i za gro żeń wy stę pu ją cych
na sta no wi sku pra cy, na któ rym pra cow nik ma być za trud nio ny.

Jak na le ży do ku men to wać od by cie szko le nia wstęp ne go przez pra cow ni ka?
Od by cie przez pra cow ni ka in struk ta żu ogól ne go i sta no wi sko we go po win no być po -

twier dzo ne przez nie go na pi śmie oraz od no to wa ne w ak tach oso bo wych pra cow ni ka.
Oświad cze nie pra cow ni ka o od by ciu szko le nia wstęp ne go po win no za wie rać imię i na -
zwi sko pra cow ni ka, miej sce i da tę od by cia szko le nia, pod pis pra cow ni ka.
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Oprócz ww. oświad cze nia pra co daw ca po wi nien za dbać o wy peł nie nie i za miesz cze nie
w ak tach oso bo wych pra cow ni ka „kar ty szko le nia wstęp ne go w dzie dzi nie bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy”. Wzór ta kiej kar ty jest za miesz czo ny w za łącz ni ku nr 2 do roz po rzą -
dze nia w spra wie szko le nia w dzie dzi nie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy [20].

Kto pod le ga szko le niu okre so we mu?
Szko le niu okre so we mu są pod da wa ni pra cow ni cy za trud nie ni na sta no wi skach ro bot -

ni czych, pra co daw cy i in ne oso by kie ru ją ce pra cow ni ka mi, pra cow ni cy słu żby BHP, pra -
cow ni cy ad mi ni stra cyj no -biu ro wi, a ta kże pra cow ni cy in ży nie ryj no -tech nicz ni.

Ko go mo żna zwol nić ze szko le nia okre so we go?
Pierw sze szko le nie okre so we pra co daw ca i in ne oso by kie ru ją ce pra cow ni ka mi, w szcze -

gól no ści kie row ni cy, mi strzo wie i bry ga dzi ści, po win ni od być w okre sie do 6 mie się cy
od mo men tu roz po czę cia pra cy na tych sta no wi skach pra cy. Po zo sta łe gru py pra cow ni -
ków, wy mie nio ne w ta be li po ni żej, po win ny od być pierw sze szko le nie okre so we w okre -
sie do 12 mie się cy.

Ze szko le nia okre so we go mo żna zwol nić tyl ko te oso by, któ re:
■ przed sta wią ak tu al ne za świad cze nie o od by ciu w ww. okre sie (6 lub 12 m -cy) u in -

ne go pra co daw cy wy ma ga ne go szko le nia okre so we go oraz
■ oso by, któ re w tym sa mym ter mi nie od by ły szko le nie okre so we wy ma ga ne dla osób

za trud nio nych na sta no wi skach na le żą cych do in nej gru py sta no wisk, je że li za kres
te ma tycz ny pro gra mu szko le nia na sta no wi sku do tych cza so wym od po wia da pro -
gra mo wi szko le nia, obo wią zu ją ce go na no wym sta no wi sku pra cy.

Kto or ga ni zu je i pro wa dzi szko le nie okre so we?
Szko le nie okre so we mo że być or ga ni zo wa ne i pro wa dzo ne przez pra co daw ców lub

na ich zle ce nie, przez jed nost ki or ga ni za cyj ne pro wa dzą ce dzia łal ność szko le nio wą w dzie -
dzi nie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy. Przez jed nost kę ta ką na le ży ro zu mieć:

■ pla ców kę kształ ce nia usta wicz ne go, pla ców kę kształ ce nia prak tycz ne go, ośro dek
do kształ ca nia i do sko na le nia za wo do we go,

■ szko łę po nad gim na zjal ną,
■ jed nost kę ba daw czo -roz wo jo wą, szko łę wy ższą lub in ną pla ców kę na uko wą,
■ sto wa rzy sze nie, któ re go ce lem sta tu to wym jest dzia łal ność zwią za na z bez pie czeń -

stwem i hi gie ną pra cy,
■ oso bę praw ną lub fi zycz ną, pro wa dzą cą dzia łal ność oświa to wą na za sa dach okre -

ślo nych w prze pi sach o swo bo dzie dzia łal no ści go spo dar czej, je że li pro wa dzą dzia -
łal ność szko le nio wą w dzie dzi nie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy.

Kto i w ja ki spo sób opra co wu je pro gra my szko le nia okre so we go?
Programy szkolenia wstępnego i okresowego, określające szczegółową tematykę, formy

realizacji i czas trwania szkolenia, dla poszczególnych grup stanowisk pracy, opracowuje
pracodawca lub w porozumieniu z pracodawcą – jednostka organizacyjna prowadząca

47



działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie
ramowych programów szkolenia, zawartych w załączniku do rozporządzenia [20]. Pro gra -
my szko leń, na pod sta wie któ rych pro wa dzo ne są szko le nia pra cow ni ków, po win ny być
prze cho wy wa ne i w ra zie ko niecz no ści oka za ne w trak cie kon tro li in spek to ro wi pra cy.

Ja ka obo wią zu je for ma szko le nia okre so we go?
Szko le nie okre so we, z wy jąt kiem szko le nia pra cow ni ków za trud nio nych na sta no wi -

skach ro bot ni czych, mo że być prze pro wa dzo ne w for mie:
■ kur su – trwa nie kró cej niż 15 go dzin lek cyj nych; skła da się z za jęć teo re tycz nych

i prak tycz nych,
■ se mi na rium – obej mu je nie mniej niż pięć go dzin lek cyj nych,
■ sa mo kształ ce nia kie ro wa ne go – ro zu mie się przez to for mę szko le nia umo żli wia -

ją ce go uzy ska nie, ak tu ali zo wa nie lub uzu peł nia nie wie dzy i umie jęt no ści w za kre -
sie bhp, na pod sta wie ma te ria łów prze ka za nych przez or ga ni za to ra szko le nia,
w szcze gól no ści przy za sto so wa niu pocz ty, in ter ne tu, przy jed no cze snym za pew nie -
niu kon sul ta cji z oso ba mi speł nia ją cy mi wy ma ga nia dla wy kła dow ców.

Jak udo ku men to wać szko le nie okre so we pra cow ni ka?
Szko le nie okre so we koń czy się eg za mi nem, prze pro wa dza nym przed ko mi sją po wo ła ną

przez or ga ni za to ra szko le nia, spraw dza ją cym opa no wa nie ma te ria łu z za kre su kur su.
W przy pad ku po zy tyw ne go wy ni ku eg za mi nu, or ga ni za tor szko le nia wy da je za świad -

cze nia, któ rych od pis prze cho wy wa ny jest w ak tach oso bo wych uczest ni ka szko le nia.

Czy szko le nie okre so we mo że być prze pro wa dzo ne po za go dzi na mi pra cy?
Art. 2373 § 3 kp sta no wi, że wszyst kie szko le nia od by wa ją się w cza sie pra cy i na koszt

pra co daw cy. Nie ma od tej za sa dy żad nych wy jąt ków. W związ ku z tym, pra cow nik nie
ma obo wiąz ku uczest ni cze nia w szko le niach zor ga ni zo wa nych po za nor mal ny mi go dzi -
na mi pra cy. Je że li, na to miast pra cow nik bę dzie w szko le niu uczest ni czył po za nor mal ny -
mi go dzi na mi pra cy, na le ży to po trak to wać, ja ko pra cę w go dzi nach nad licz bo wych.

Czy prze pro wa dze nie ww. szko leń jest wy star cza ją cym speł nie niem obo wiąz ku w za -
kre sie za zna jo mie nia pracownika z prze pi sa mi i za sa da mi bhp?

Oprócz szko le nia pra cow ni ków po win no ścią pra co daw cy jest udo stęp nie nie pra cow -
ni kom ak tu al nych in struk cji bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, do ty czą cych:

■ sto so wa nych w za kła dzie pro ce sów tech no lo gicz nych oraz wy ko ny wa nia prac zwią -
za nych z za gro że nia mi wy pad ko wy mi lub za gro że nia mi zdro wia pra cow ni ków,
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Pro gra my szko le nia okre so we go po win ny być tak opra co wa ne, aby, jak naj -
bar dziej zin dy wi du ali zo wać szko le nia w sto sun ku do sta no wisk pra cy, ja kie
ist nie ją u da ne go pra co daw cy.
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■ ob słu gi ma szyn i in nych urzą dzeń tech nicz nych,
■ po stę po wa nia z ma te ria ła mi szko dli wy mi dla zdro wia i nie bez piecz ny mi,
■ udzie la nia pierw szej po mo cy.

Czy pra co daw ca w ma łej fir mie mo że sam szko lić pra cow ni ków?
Pra co daw ca mo że sam szko lić pra cow ni ków we wła snym za kła dzie pra cy, pod wa run -

kiem, że od był od po wied nie szko le nie w dzie dzi nie bhp w jed nost kach or ga ni za cyj nych
upraw nio nych do pro wa dze nia dzia łal no ści szko le nio wej.

Ja ka jest czę sto tli wość prze pro wa dza nia szko leń okre so wych?
Szko le nie okre so we na le ży prze pro wa dzać w na stę pu ją cych cza so okre sach, for mach

i cza sie trwa nia:

Zaj mo wa ne w za kła dzie pra cy
sta no wi sko

Czę sto tli wość 
od by wa nia szko -
le nia okre so we go

nie rza dziej niż: 

For ma szko le nia
Mi ni mal ny 

czas trwa nia
szko le nia*

1. pra co daw ca i in ne oso by kie ru -
ją ce pra cow ni ka mi, w szcze gól -
no ści kie row ni cy, mi strzo wie
i bry ga dzi ści 

raz na 5 lat
kurs, se mi na rium,
sa mo kształ ce nie

kie ro wa ne 

16 h

2. pra cow ni cy in ży nie ryj no -tech -
nicz ni, tech no lo dzy i or ga ni za to -
rzy pro duk cji, pro jek tan ci,
kon struk to rzy ma szyn i in nych
urzą dzeń tech nicz nych

16 h

3. pra cow ni cy słu żby bhp i oso by
wy ko nu ją ce za da nia słu żby bhp

32 h w tym
4 h ćwi czeń

4. pra cow ni cy, któ rzy są na ra że ni
na czyn ni ki nie bez piecz ne, ucią -
żli we lub szko dli we dla zdro wia
oraz pra cow ni cy, któ rych pra ca
wią że się z od po wie dzial no ścią
w za kre sie bhp

8 h

5. pra cow ni cy ad mi ni stra cyj no
– biu ro wi i in ni nie wy mie nie ni
w ta be li 

raz na 6 lat 8 h

6. pra cow ni cy za trud nie ni na sta -
no wi skach ro bot ni czych raz na 3 lat

in struk taż 
na sta no wi sku
pra cy + wy kład

8 h

7. pra cow ni cy za trud nie ni na sta -
no wi skach ro bot ni czych, na któ -
rych wy ko ny wa ne są pra ce
szcze gól nie nie bez piecz ne (du że
za gro że nia dla zdro wia i za gro że -
nia wy pad ko we)

raz na 1 rok

* w go dzi nach lek cyj nych, trwa ją cych 45 mi nut
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ROZ DZIAŁ XI. 

CZYN NI KI SZKO DLI WE I UCIĄ ŻLI WE 
W ŚRO DO WI SKU PRA CY. 
BA DA NIA I PO MIA RY CZYN NI KÓW SZKODLIWYCH

Aby za po biec cho ro bom za wo do wym i in nym cho ro bom zwią za nym z wy ko ny wa ną
pra cą, ka żdy pra co daw ca obo wią za ny jest (art. 227 § 1 kp [2]):

◆ utrzy my wać w sta nie sta łej spraw no ści urzą dze nia ogra ni cza ją ce lub eli mi nu ją ce
szko dli we dla zdro wia czyn ni ki śro do wi ska pra cy i urzą dze nia, słu żą ce do po mia rów
tych czyn ni ków,

◆ prze pro wa dzać, na swój koszt, ba da nia i po mia ry czyn ni ków szko dli wych dla
zdro wia, re je stro wać oraz prze cho wy wać wy ni ki tych ba dań i po mia rów, a ta k-
że udo stęp niać je pra cow ni kom.

Wy stę pu ją ce w śro do wi sku pra cy czyn ni ki pod wzglę dem od dzia ły wa nia na or ga nizm
czło wie ka dzie lą się na:

Czyn niki szko dli we – czyn niki, któ rych od dzia ły wa nie na pra cu ją ce go mo że pro wa -
dzić lub pro wa dzi do scho rze nia, trak to wa ne go ja ko cho ro ba za wo do wa.

Czyn niki ucią żli we – czyn niki, któ rych od dzia ły wa nie na pra cow ni ka mo że być przy -
czy ną złe go sa mo po czu cia lub nad mier ne go zmę cze nia, któ re nie pro wa dzi jed nak
do trwa łe go po gor sze nia sta nu zdro wia.

Czyn niki nie bez piecz ne – czyn niki, któ re mo gą pro wa dzić do po wsta nia u pra cu ją ce -
go ura zu (wy pad ku przy pra cy).

1. Czyn ni ki szko dli we

Głów ne ka te go rie czyn ni ków szko dli wych to:
◆ czyn ni ki fi zycz ne (ha łas, ha łas ul tra dźwię ko wy, drga nia me cha nicz ne/wi bra cja, mi -

kro kli mat, pro mie nio wa nie optycz ne, po la i pro mie nio wa nia elek tro ma gne tycz ne),
◆ czyn ni ki che micz ne (sub stan cje tok sycz ne, dra żnią ce, uczu la ją ce, ra ko twór cze mu -

ta gen ne, upo śle dza ją ce funk cje roz rod cze),
◆ czyn ni ki bio lo gicz ne – ma kro - i mi kro or ga ni zmy ro ślin ne oraz zwie rzę ce (bak te rie,

wi ru sy, grzy by, pier wot nia ki).

Pa mię taj!
W za le żno ści od po zio mu od dzia ły wa nia lub in nych wa run ków czyn nik ucią -
żli wy mo że stać się szko dli wym, a szko dli wy – nie bez piecz nym (np. ha łas).
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Ja kie są obo wiąz ki pra co daw cy do ty czą ce po mia rów czyn ni ków szko dli wych, wy -
stę pu ją cych w śro do wi sku pra cy?

Do obo wiąz ków pra co daw cy na le ży [23]:
◆ przed przy stą pie niem do prze pro wa dza nia ba dań i po mia rów czyn ni ków szko dli -

wych dla zdro wia w śro do wi sku pra cy, do ko na nie ro ze zna nia w za kre sie:
➙ pro ce sów tech no lo gicz nych i wy stę pu ją cych w nich czyn ni ków szko dli wych dla

zdro wia w ce lu ich wy ty po wa nia do ozna cze nia w śro do wi sku pra cy,
➙ or ga ni za cji i spo so bu wy ko ny wa nia pra cy;
◆ wy ty po wa nie czyn ni ków szko dli wych do ba dań i po mia rów,
◆ wy ko na nie ba dań i po mia rów czyn ni ka szko dli we go dla zdro wia w śro do wi sku pra -

cy, nie póź niej niż w ter mi nie 30 dni od roz po czę cia dzia łal no ści,
◆ po in for mo wa nie pra cow ni ków o wy ni kach prze pro wa dzo nych ba dań i po mia rów

czyn ni ków szko dli wych dla zdro wia w śro do wi sku pra cy, w spo sób usta lo ny, w da -
nym za kła dzie pra cy oraz umiesz cze nie ak tu al nych wy ni ków po mia rów na od po -
wied nim sta no wi sku pra cy,

◆ pro wa dze nie na bie żą co re je stru czyn ni ków szko dli wych dla zdro wia, wy stę pu ją -
cych na sta no wi sku pra cy,

◆ wpi sy wa nie na bie żą co wy ni ków ba dań i po mia rów czyn ni ka szko dli we go dla zdro -
wia do kar ty ba dań i po mia rów czyn ni ków szko dli wych,

◆ w przy pad ku li kwi da cji fir my prze ka za nie re je stru i kar ty wła ści we mu miej sco wo
pań stwo we mu in spek to ro wi sa ni tar ne mu, 

◆ prze cho wy wa nie wy ni ków ba dań i po mia rów przez 3 la ta, li cząc od da ty ostat nie go
wpi su, a re je strów i kart przez 40 lat,

◆ udo stęp nia nie wy ni ków ba dań i po mia rów wpi sa nych do kart oraz re je strów nie -
zwłocz nie na pi sem ne żą da nie pra cow ni ka, by łe go pra cow ni ka, ich przed sta wi cie la
usta wo we go lub peł no moc ni ka.

Z ja ką czę sto tli wo ścią na le ży prze pro wa dzać po mia ry czyn ni ków szko dli wych?
Pierw sze ba da nia i po mia ry czyn ni ków szko dli wych na le ży prze pro wa dzić w cią gu 30

dni od roz po czę cia dzia łal no ści. Ko lej ne ter mi ny uza le żnio ne są od wy ni ków pierw sze go
i na stęp nych ba dań i po mia rów. W przy pad ku wy stę po wa nia w śro do wi sku pra cy czyn ni -
ka szko dli we go dla zdro wia, o ile nie jest on czyn ni kiem ra ko twór czym lub mu ta gen nym,
ba da nia i po mia ry prze pro wa dza się:

1) co naj mniej raz w ro ku – przy stwier dze niu w pierw szym i na stęp nych ba da niach
lub po mia rach stę że nia lub na tę że nia czyn ni ka szko dli we go dla zdro wia, po wy żej 0,5 war -
to ści NDS lub NDN,

2) co naj mniej raz na dwa la ta – przy stwier dze niu w pierw szym i na stęp nych ba da -
niach lub po mia rach stę że nia lub na tę że nia czyn ni ka szko dli we go dla zdro wia, po wy -
żej 0,1 do 0,5 war to ści NDS lub NDN,

Czę ściej prze pro wa dza się ba da nia i po mia ry czyn ni ka o dzia ła niu ra ko twór czym lub
mu ta gen nym, je śli wy stę pu je on w śro do wi sku pra cy. Prze pro wa dza się je:

Ja kie są obo wiąz ki pra co daw cy do ty czą ce po mia rów czyn ni ków szko dli wych dla
zdro wia wy stę pu ją cych w śro do wi sku pra cy?

Pra co daw ca wska zu je czyn ni ki szko dli we dla zdro wia w śro do wi sku pra cy, dla któ -
rych wy ko nu je się ba da nia i po mia ry, po prze pro wa dze niu roz po zna nia źró deł ich emi sji
oraz wa run ków wy ko ny wa nia pra cy, któ re ma ją wpływ na po ziom stę żeń lub na tę żeń tych
czyn ni ków lub na po ziom na ra że nia na od dzia ły wa nie tych czyn ni ków, uwzględ niając:

1) ro dza j tych czyn ni ków oraz ich wła ści wo ści;
2) pro ce sy tech no lo gicz ne i ich pa ra me try;
3) wy po sa że nie tech nicz ne, w tym ma szyny, urzą dzenia, in sta la cje i na rzę dzia, któ re

mo gą być źró dłem emi sji czyn ni ków szko dli wych dla zdro wia, z uwzględ nie niem wy ni -
ków po mia rów tej emi sji, do star cza nych przez pro du cen tów;

4) środ ki ochro ny zbio ro wej i da ne do ty czą ce ich użyt ko wa nia;
5) or ga ni za cję pra cy i spo só b wy ko ny wa nia pra cy;
6) rze czy wi sty cza s na ra że nia na od dzia ły wa nie czyn ni ków szko dli wych dla zdro wia,

z uwzględ nie niem obo wią zu ją ce go u pra co daw cy sys te mu i roz kła du cza su pra cy.
Oprócz te go pra co daw ca ma obo wią zek:
◆ kon sul to wa nia z pra cow ni ka mi lub ich przed sta wi cie la mi dzia łań do ty czą cych roz po -

zna nia i ty po wa nia czyn ni ków szko dli wych dla zdro wia w śro do wi sku pra cy, a ta kże
wy ko ny wa nia ba dań, po mia rów i po bie ra nia pró bek na sta no wi skach pra cy,

◆ prze cho wy wa nia przez okres 3 lat wy ni ków ba dań i po mia rów czyn ni ków szko dli -
wych, li cząc od da ty ich wy ko na nia,

◆ nie zwłocz nie in for mo wać pra cow ni ków na ra żo nych na od dzia ły wa nie czyn ni ków
szko dli wych dla zdro wia w śro do wi sku pra cy o ak tu al nych wy ni kach ba dań i po mia -
rów oraz udo stęp niać im te wy ni ki i wy ja śniać ich zna cze nie,

◆ pro wa dzić na bie żą co re jestr czyn ni ków szko dli wych dla zdro wia wy stę pu ją cych
na sta no wi skach pra cy, zgod nie ze wzo rem okre ślo nym w za łącz ni ku nr 1 do roz po -
rzą dze nia [23],

◆ wpi sy wać na bie żą co wy ni ki ba dań i po mia rów czyn ni ka szko dli we go dla zdro wia
do kar ty ba dań i po mia rów, któ rej wzór jest okre ślo ny w za łącz ni ku nr 2 do roz po -
rzą dze nia [23],

◆ w przy pad ku li kwi da cji za kła du pra cy nie zwłocz nie prze ka zać re jestr oraz kar tę wła -
ści we mu pań stwo we mu in spek to ro wi sa ni tar ne mu, 

◆ nie zwłocz nie udo stęp niać pra cow ni ko wi wy ni ki ba dań i po mia rów wpi sa ne do re je -
stru i kar ty.

Z ja ką czę sto tli wo ścią na le ży prze pro wa dzać po mia ry czyn ni ków szko dli wych?
Wy ko na nie ba dań i po mia rów czyn ni ka szko dli we go dla zdro wia w śro do wi sku pra cy

po raz pierw szy mu si być za pew nio ne nie póź niej niż w ter mi nie 30 dni od dnia roz po -
czę cia dzia łal no ści.

W przy pad ku wy stę po wa nia szko dli we go dla zdro wia czyn ni ka che micz ne go lub
py łu, o ile nie jest on czyn ni kiem o dzia ła niu ra ko twór czym lub mu ta gen nym, ba da nia
i po mia ry wy ko nu je się:



1) co naj mniej raz na trzy mie sią ce – przy stwier dze niu w pierw szym i na stęp nych
ba da niach lub po mia rach stę że nia czyn ni ka ra ko twór cze go lub mu ta gen ne go, po wy -
żej 0,5 war to ści NDS,

2) co naj mniej raz na sześć mie się cy – przy stwier dze niu w pierw szym i na stęp nych
ba da niach lub po mia rach stę że nia czyn ni ka ra ko twór cze go lub mu ta gen ne go, po wy -
żej 0,1 do 0,5 war to ści NDS,

Ba da nia i po mia ry wy ko nu je się ta kże w przy pad ku wpro wa dze nia zmia ny w wa run -
kach wy stę po wa nia czyn ni ków szko dli wych dla zdro wia, w śro do wi sku pra cy oraz w przy -
pad ku zmia ny usta lo nych w prze pi sach war to ści NDN i NDS dla czyn ni ków ob ję tych
po mia ra mi [23].
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1) co naj mniej raz na dwa la ta – je że li pod czas ostat nie go ba da nia i po mia ru stwier -
dzo no stę że nie czyn ni ka szko dli we go dla zdro wia po wy żej 0,1 do 0,5 war to ści naj wy ższe -
go do pusz czal ne go stę że nia (NDS),

2) co naj mniej raz w ro ku – je że li pod czas ostat nie go ba da nia i po mia ru stwier dzo no
stę że nie czyn ni ka szko dli we go dla zdro wia po wy żej 0,5 war to ści NDS.

W przy pad ku czyn ni ka che micz ne go, dla któ re go zo sta ła usta lo na war tość naj -
wy ższe go do pusz czal ne go stę że nia pu ła po we go (NDSP), pra co daw ca wy ko nu je po -
mia ry cią głe stę że nia te go czyn ni ka (mo ni to ring) za po mo cą urzą dzeń lub
z uwzględ nie niem pro ce dur speł nia ją cych wy ma ga nia okre ślo ne w Pol skiej Nor mie
(PN -EN 482 lub nor mie ją za stę pu ją cej)

Czę ściej na le ży prze pro wa dzać ba da nia i po mia ry czyn ni ka o dzia ła niu ra ko twór -
czym lub mu ta gen nym, je śli wy stę pu je on w śro do wi sku pra cy. Wy ko nu je się je:

1) co naj mniej raz na sześć mie się cy – je że li pod czas ostat nie go ba da nia i po mia ru
stwier dzo no stę że nie czyn ni ka o dzia ła niu ra ko twór czym lub mu ta gen nym po wy żej 0,1
do 0,5 war to ści NDS;

2) co naj mniej raz na trzy mie sią ce – je że li pod czas ostat nie go ba da nia i po mia ru
stwier dzo no stę że nie czyn ni ka o dzia ła niu ra ko twór czym lub mu ta gen nym po wy żej 0,5
war to ści NDS.

W przy pad ku na ra że nia na pył za wie ra ją cy azbest, ba da nia i po mia ry wy ko nu je się co
naj mniej raz na trzy mie sią ce. Je że li wy ni ki dwóch ostat nich ba dań i po mia rów nie prze -
kro czy ły 0,5 war to ści NDS, czę sto tli wość ta mo że być zmniej szo na do jed ne go po mia ru
na 6 m -cy.

Je że li wy ni ki dwóch ostat nich ba dań i po mia rów szko dli wych dla zdro wia czyn ni ków
che micz nych lub py łów, wy ko na nych w od stę pie co naj mniej dwóch lat, a w przy pad ku
czyn ni ków o dzia ła niu ra ko twór czym lub mu ta gen nym, co naj mniej sze ściu mie się cy, nie
prze kro czy ły 0,1 war to ści NDS, pra co daw ca mo że od stą pić od wy ko ny wa nia ba dań
i po mia rów tych czyn ni ków.

In for ma cje o ba da niach i po mia rach pro mie nio wa nia optycz ne go nie la se ro we go i la -
se ro we go oraz pro mie nio wa nia elek tro ma gne tycz ne go, a także mi kro kli ma tu zim ne go
al bo go rą ce go oraz szko dli wych dla zdro wia czyn ni ków fi zycz nych mo żna zna leźć w roz -
po rzą dze niu [23].

Ba da nia i po mia ry che micz nych i fi zycz nych czyn ni ków szko dli wych dla zdro -
wia w śro do wi sku pra cy, o któ rych mo wa po wy żej, wy ko nu je się ka żdo ra zo -
wo, je że li na stą pi ły zmia ny w wy po sa że niu tech nicz nym, w pro ce sie
tech no lo gicz nym lub w wa run kach wy ko ny wa nia pra cy, któ re mo gły mieć
wpływ na zmia nę po zio mu emi sji, po zio mu na ra że nia al bo wy stą pi ły oko licz -
no ści, któ re uza sad nia ją ich po now ne wy ko na nie.
Pracodawca lub właściwy państwowy inspektor sanitarny przechowują rejestr
czynników szkodliwych dla zdrowia oraz karty badań i pomiarów tych
czynników przez okres 40 lat, licząc od daty ostatniego wpisu.



1.1. Ha łas i drga nia me cha nicz ne (wi bra cje)

Co to jest ha łas?
Ha ła sem są nie po żą da ne, nie przy jem ne, do kucz li we lub szko dli we drga nia me cha nicz -

ne ośrod ka sprę ży ste go, dzia ła ją ce za po śred nic twem po wie trza na or gan słu chu, zmy sły
oraz części or ga ni zmu czło wie ka. W za le żno ści od czę sto tli wo ści drgań wy ró żnia się:

a) ha łas in fra dźwię ko wy, nie sły szal ny, lecz od czu wal ny, o czę sto tli wo ści ni ższej od 20 Hz;
b) ha łas sły szal ny o czę sto tli wo ści w prze dzia le 20-20 000 Hz;
c) ha łas ul tra dźwię ko wy, nie sły szal ny, po nad 20 000 Hz.

Ja kie są do pusz czal ne war to ści na tę że nia ha ła su na sta no wi skach pra cy?
Do pusz czal ne ze wzglę du na ochro nę słu chu war to ści ha ła su w śro do wi sku pra -

cy wy no szą [24 i 56]: 
1) 85 dB – w od nie sie niu do 8-go dzin ne go do bo we go wy mia ru cza su pra cy,
2) 115 dB – mak sy mal ny po ziom dźwię ku, ozna cza ny A,
3) 135 dB – szczy to wy po ziom dźwię ku, ozna cza ny C.

W ja ki spo sób pra co daw ca mu si chro nić pra cow ni ka przed na ra że niem na ha łas
w śro do wi sku pra cy?

Pra co daw ca jest obo wią za ny za pew nić ochro nę pra cow ni ków przed za gro że nia mi
zwią za ny mi z na ra że niem na ha łas, a w szcze gól no ści za pew nić sto so wa nie [3]:

1. pro ce sów tech no lo gicz nych nie po wo du ją cych nad mier ne go ha ła su,
2. ma szyn i in nych urzą dzeń tech nicz nych po wo du ją cych mo żli wie naj mniej szy ha łas,

nie prze kra cza ją cy do pusz czal nych war to ści,
3. roz wią zań ob ni ża ją cych po ziom ha ła su w pro ce sach pra cy.

Ja kie dzia ła nia pra co daw ca mu si pod jąć w przy pad ku stwier dze nia prze kro czeń do -
pusz czal nych norm po zio mu ha ła su?

Na sta no wi skach pra cy, na któ rych mi mo za sto so wa nia mo żli wych roz wią zań tech nicz -
nych i or ga ni za cyj nych po ziom ha ła su prze kra cza do pusz czal ne nor my, pra co daw ca
ma obo wią zek za pew nić:

1) usta le nie przy czyn prze kro cze nia do pusz czal ne go po zio mu ha ła su oraz opra co wa -
nie i za sto so wa nie pro gra mu dzia łań tech nicz nych i or ga ni za cyj nych, ma ją cych na ce lu
naj sku tecz niej sze zmniej sze nie na ra że nia pra cow ni ków na ha łas,

2) za opa trze nie pra cow ni ków w in dy wi du al ne ochro ny słu chu, do bra ne do wiel ko ści
cha rak te ry zu ją cych ha łas i do cech in dy wi du al nych pra cow ni ków oraz ich sto so wa nie,
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Obo wiąz kiem pra co daw cy jest do ko ny wa nie po mia rów wiel ko ści cha rak te ry -
zu ją cych ha łas lub drga nia me cha nicz ne [23] oraz oce na ry zy ka za wo do we go
zwią za na z na ra że niem pra cow ni ków na te czyn ni ki [2, 3, 12].



3) ogra ni cze nie cza su eks po zy cji na ha łas, w tym sto so wa nie przerw w pra cy,
4) ozna ko wa nie stref za gro żo nych ha ła sem, a ta kże ogra ni cze nie do stę pu do tych stref

po przez ich od gro dze nie, je że li jest to uza sad nio ne i mo żli we ze wzglę du na sto pień za -
gro że nia.

Pra cow ni kom na le ży prze ka zać in for ma cję na te mat:
◆ wy ni ków po mia rów ha ła su i za gro że nia dla zdro wia, 
◆ dzia łań pod ję tych w związ ku z prze kro cze niem na okre ślo nych sta no wi skach

do pusz czal nych war to ści ha ła su,
◆ wła ści we go do bo ru i spo so bu uży wa nia in dy wi du al nych ochron słu chu.
Środ ki ochro ny in dy wi du al nej prze zna czo ne do za po bie ga nia szko dli wym skut kom ha -

ła su po win ny zmniej szać ha łas w ta kim stop niu, aby mak sy mal ny po ziom dźwię ku A, od -
bie ra ny przez użyt kow ni ka, nie prze kro czył war to ści do pusz czal nych. Środ ki te po win ny
po sia dać ety kie ty, wska zu ją ce war tość tłu mie nia ha ła su i war tość wskaź ni ka kom for tu za -
pew nia ne go przez da ny śro dek, a je śli nie jest to mo żli we, ety kie ty po win ny być umiesz -
czo ne na opa ko wa niu fa brycz nym te go środ ka.

W po miesz cze niu prze zna czo nym na od po czy nek pra cow ni ka po ziom ha ła su nie mo że
prze kra czać war to ści do pusz czal nych dla po miesz czeń ad mi ni stra cyj no -biu ro wych – 55 dB.

Co to jest wi bra cja?
Wi bra cja to drga nia lub wstrzą sy, prze ka zy wa ne do or ga ni zmu czło wie ka przez czę -

ści cia ła ma ją ce bez po śred ni kon takt z drga ją cym obiek tem. Ja ko czyn nik szko dli wy
dla zdro wia w śro do wi sku pra cy wibracja wy stę pu je w po sta ci drgań miej sco wych al -
bo drgań ogól nych:

1. drga nia miej sco we – drga nia me cha nicz ne, dzia ła ją ce na or ga nizm czło wie ka i prze -
no szo ne bez po śred nio przez koń czy ny gór ne; ich źró dłem mo gą być np. ręcz ne na rzę -
dzia uda ro we,

2. drga nia ogól ne – drga nia me cha nicz ne o ogól nym dzia ła niu na or ga nizm czło wie -
ka, prze ka zy wa ne do or ga ni zmu, ja ko ca ło ści, przez sto py lub czę ści tu ło wia, w szcze gól -
no ści mied ni cę lub ple cy; ich źró dłem są np. sie dzi ska i pod ło gi środ ków trans por tu.

Do pusz czal ne ze wzglę du na ochro nę zdro wia war to ści pro gów dzia ła nia dla drgań
me cha nicz nych wy no szą:

1) 2,5 m/s2, je że li wy stę pu ją w po sta ci drgań miej sco wych,
2) 0,5 m/s2, je że li wy stę pu ją w po sta ci drgań ogól nych.

Ja kie dzia ła nia pra co daw ca mu si pod jąć w przy pad ku, gdy wiel ko ści cha rak te ry zu -
ją ce drga nia me cha nicz ne prze kra cza ją war to ści pro gów dzia ła nia?

W przy pad ku, gdy wiel ko ści cha rak te ry zu ją ce drga nia me cha nicz ne prze kra cza ją war to -
ści pro gów dzia ła nia oraz wy stę pu je ko niecz ność ochro ny przed zim nem i wil go cią, pra co -
daw ca za pew nia pra cow ni kom na ra żo nym na dzia ła nie drgań ogól nych odzież ochron ną,
a pra cow ni kom na ra żo nym na dzia ła nie drgań miej sco wych – rę ka wi ce ochron ne.

Po zo sta łe obo wiąz ki pra co daw cy są po dob ne, jak w przy pad ku na ra że nia na ha łas.
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1.2. Py ły

Na czym po le ga szko dli we dzia ła nie py łów?
Ze wzglę du na ro dzaj dzia ła nia bio lo gicz ne go, szko dli we go dla czło wie ka, py ły mo żna

po dzie lić na py ły o dzia ła niu:
– dra żnią cym (cząst ki wę gla, że la za, szkła, alu mi nium, związ ku ba ru itp.),
– zwłók nia ją cym (cząst ki kwar cu, kry sto ba li tu, try dy mi tu, azbe stu, tal ku, ka oli nu, py -

ły rud że la za i z ko pal ni wę gla),
– kan ce ro gen nym (azbest, ognio trwa łe włók na ce ra micz ne do spe cjal nych ce lów),
– aler gi zu ją cym (py ły po cho dze nia ro ślin ne go, zwie rzę ce go, le ki, py ły ar se nu, mie dzi,

cyn ku, chro mu).
W wa run kach na ra że nia za wo do we go szko dli we dzia ła nie py łów zwią za ne jest z wni -

ka niem przez dro gi od de cho we. Skut ki dzia ła nia py łu na or ga nizm czło wie ka za le żą od:
stę że nia py łu, wy mia rów i kształ tu czą stek oraz skła du che micz ne go i struk tu ry kry sta licz -
nej, a ta kże roz pusz czal no ści py łu w pły nach ustro jo wych. Istot na jest ta kże cię żkość wy -
ko ny wa nej pra cy fi zycz nej i wła ści wo ści osob ni cze czło wie ka, za rów no ge ne tycz ne, jak
i na by te. Naj wy ższe do pusz czal ne stę że nia py łów okre ślo ne są w roz po rzą dze niu w spra -
wie NDS i NDN [24].

Ja kie dzia ła nia pro fi lak tycz ne po wi nien sto so wać pra co daw ca, za trud nia ją cy pra -
cow ni ków w na ra że niu na py ły?

Oce na na ra że nia na py ły po le ga na wy ko na niu po mia rów stę żeń py łów na sta no wi -
skach pra cy, okre śle niu wskaź ni ków eks po zy cji na py ły w od nie sie niu do do bo we go cza -
su pra cy i po rów na niu uzy ska nej war to ści wskaź ni ków eks po zy cji z war to ścia mi NDS [24].
Wy ni ki oce ny na ra że nia są pod sta wą oce ny ry zy ka za wo do we go oraz do bo ru środ ków
ochro ny przed za py le niem.

Wa żnym pa ra me trem py łów z uwa gi na je go szko dli we dzia ła nie jest za war tość
wol nej kry sta licz nej krze mion ki.

Je że li z ba dań wy nik nie, że ob li czo ne war to ści wskaź ni ków na ra że nia na py ły są wy -
ższe od war to ści NDS, to pra co daw ca po wi nien nie zwłocz nie pod jąć dzia ła nia i środ ki
(tech nicz ne i or ga ni za cyj ne), zmie rza ją ce do zli kwi do wa nia prze kro czeń.

1.3. Czyn ni ki ra ko twór cze i czyn ni ki mu ta gen ne

Ja kie ak ty praw ne okre śla ją wy ma ga nia bhp zwią za ne z wy stę po wa niem w śro do -
wi sku pra cy czyn ni ków ra ko twór czych i mu ta gen nych?
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Pra co daw co! 
Pa mię taj o szcze gól nej ochro nie praw nej przed ha ła sem i wibracją w śro do -
wi sku pra cy mło do cia nych i ko biet w cią ży [27,28].



Wy ma ga nia bhp zwią za ne z wy stę po wa niem w śro do wi sku pra cy czyn ni ków ra ko twór -
czych i mu ta gen nych okre ślo ne są w:

– Ko dek sie pra cy – art. 222 [2],
– Roz po rzą dze niu Mi ni stra Zdro wia z 24 lipca 2012 r. w spra wie sub stan cji che micz -

nych, ich mie sza nin, czyn ni ków lub pro ce sów tech no lo gicz nych o dzia ła niu ra ko twór czym
lub mu ta gen nym w śro do wi sku pra cy [16],

– roz po rzą dze niach bra nżo wych wy da nych przez wła ści wych mi ni strów, do ty czą cych
wy ko ny wa nia prac w na ra że niu na czyn ni ki ra ko twór cze.

Roz po rzą dze nie [16] okre śla:
1) wy kaz sub stan cji che micz nych, ich mie sza nin, czyn ni ków lub pro ce sów tech no lo -

gicz nych o dzia ła niu ra ko twór czym lub mu ta gen nym i spo sób ich re je stro wa nia;
2) spo sób pro wa dze nia re je stru prac, któ rych wy ko ny wa nie po wo du je ko niecz ność po -

zo sta wa nia w kon tak cie z sub stan cja mi che micz ny mi, ich mie sza ni na mi, czyn ni ka -
mi lub pro ce sa mi tech no lo gicz ny mi o dzia ła niu ra ko twór czym lub mu ta gen nym;

3) spo sób pro wa dze nia re je stru pra cow ni ków za trud nio nych przy tych pra cach;
4) wzo ry do ku men tów do ty czą cych na ra że nia pra cow ni ków na dzia ła nie sub stan cji

che micz nych, ich mie sza nin, czyn ni ków lub pro ce sów tech no lo gicz nych o dzia ła niu
ra ko twór czym lub mu ta gen nym oraz spo sób prze cho wy wa nia i prze ka zy wa nia tych
do ku men tów do pod mio tów wła ści wych do roz po zna wa nia lub stwier dza nia cho -
rób za wo do wych;

5) szcze gó ło we wa run ki ochro ny pra cow ni ków przed za gro że nia mi spo wo do wa ny mi
przez sub stan cje che micz ne, ich mie sza ni ny, czyn ni ki lub pro ce sy tech no lo gicz ne
o dzia ła niu ra ko twór czym lub mu ta gen nym;

6) wa run ki i spo sób mo ni to ro wa nia sta nu zdro wia pra cow ni ków na ra żo nych na dzia -
ła nie sub stan cji che micz nych, ich mie sza nin, czyn ni ków lub pro ce sów tech no lo gicz -
nych o dzia ła niu ra ko twór czym lub mu ta gen nym.

Ja kie dzia ła nia po wi nien wy ko ny wać pra co daw ca, za trud nia ją cy pra cow ni ka w wa -
run kach na ra że nia na dzia ła nie sub stan cji che micz nych, ich mie sza nin, czyn ni ków lub
pro ce sów tech no lo gicz nych o dzia ła niu ra ko twór czym lub mu ta gen nym?

Pra co daw ca zo bo wią za ny jest m.in. do [2], [16]:
◆ za stę po wa nia sub stan cji che micz nych, ich mie sza nin, czyn ni ków lub pro ce sów tech -

no lo gicz nych o dzia ła niu ra ko twór czym lub mu ta gen nym mniej szko dli wy mi dla
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Da ne z re je stru prac pra co daw ca prze ka zu je wła ści we mu pań stwo we mu wo -
je wódz kie mu in spek to ro wi sa ni tar ne mu oraz wła ści we mu okrę go we mu in -
spek to ro wi pra cy, nie zwłocz nie po roz po czę ciu dzia łal no ści oraz co rocz nie
w ter mi nie do dnia 15 stycz nia na dru ku „In for ma cja o sub stan cjach che micz -
nych, ich mie sza ni nach, czyn ni kach lub pro ce sach tech no lo gicz nych o dzia ła -
niu ra ko twór czym lub mu ta gen nym”. Wzór ta kiej in for ma cji sta no wi za łącz nik
nr 2 do roz po rzą dze nia [16].



zdro wia lub do sto so wa nia in nych do stęp nych środ ków ogra ni cza ją cych sto pień te -
go na ra że nia, przy od po wied nim wy ko rzy sta niu osią gnięć na uki i tech ni ki;

◆ re je stro wa nia wszyst kich ro dza jów prac w kon tak cie z sub stan cja mi che micz ny mi,
ich mie sza ni na mi, czyn ni ka mi lub pro ce sa mi tech no lo gicz ny mi o dzia ła niu ra ko twór -
czym lub mu ta gen nym, okre ślo ny mi w wy ka zie [16];

◆ pro wa dze nia re je stru pra cow ni ków za trud nio nych przy tych pra cach;
◆ wy ko ny wa nia po mia rów w try bie i z czę sto tli wo ścią zgod nie z [23], a w szcze gól no -

ści sto so wa nia me tod wcze sne go wy kry wa nia na ra że nia pod czas awa rii lub w przy -
pad ku wy stą pie nia in nych nie prze wi dzia nych oko licz no ści;

◆ in for mo wa nia pra cow ni ków o opa ko wa niu, zbior ni ku i in sta la cji za wie ra ją cych sub -
stan cje che micz ne, ich mie sza ni ny lub czyn ni ki o dzia ła niu ra ko twór czym lub mu ta -
gen nym, a ta kże o wy ma ga niach do ty czą cych ozna ko wa nia i zna kach ostrze gaw -
czych;

◆ prze pro wa dza nia okre so wych szko leń pra cow ni ków zgod nie z roz po rzą dze niem [16]:

2. Czyn ni ki ucią żli we

Co to są czyn ni ki ucią żli we w śro do wi sku pra cy?
Czyn ni ki ucią żli we mo gą spo wo do wać ob ni że nie spraw no ści fi zycz nej i psy chicz nej

pra cow ni ka. Są to tzw. czyn ni ki psy cho fi zycz ne.
Za li cza się do nich:
1. ob cią że nie fi zycz ne (sta tycz ne i dy na micz ne),
2. ob cią że nie psy chicz ne (ob cią że nie umy słu, nie do cią że nie i prze cią że nie per cep cyj -

ne, ob cią że nie emo cjo nal ne).
Zgod nie z prze pi sa mi ogól ny mi bhp [3], sta no wi ska pra cy po win ny być urzą dzo ne sto -

sow nie do ro dza ju wy ko ny wa nych na nich czynności oraz psy cho fi zycz nych wła ści wo ści
pra cow ni ków z uwzględ nie niem za sad er go no mii.

2.1. Ob cią że nie fi zycz ne

Ob cią że nie fi zycz ne pra cow ni ka wy ni ka naj czę ściej z nie pra wi dło wej po zy cji cia ła
pod czas pra cy, nad mier nej czę sto ści wy ko ny wa nych czyn no ści lub zbyt du żej ma sy
prze no szo nych przed mio tów. Przy czy ną jest zwy kle zła or ga ni za cja pra cy lub sta no -
wi ska pra cy, nie uwzględ nia ją ca za sad er go no mii, a ta kże prze pi sów bhp. Pod wzglę -
dem ob cią że nia fi zycz ne go bar dzo istot nym czyn ni kiem jest pod no sze nie i dźwi ga nie
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Re jestr pra cow ni ków na ra żo nych na dzia ła nie sub stan cji che micz nych, ich
mie sza nin, czyn ni ków lub pro ce sów tech no lo gicz nych o dzia ła niu ra ko twór -
czym lub mu ta gen nym na le ży prze cho wy wać przez okres 40 lat po usta niu
na ra że nia, a w przy pad ku li kwi da cji za kła du pra cy – prze ka zać wła ści we mu
pań stwo we mu wo je wódz kie mu in spek to ro wi sa ni tar ne mu.



cię żkich przed mio tów. Za sa dy pra wi dło we go pod no sze nia i dźwi ga nia ure gu lo wa ne
są w roz po rzą dze niu w spra wie bhp przy ręcz nych pra cach trans por to wych [11]. Roz -
po rzą dze nie to okre śla ta kże obo wiąz ki pra co daw cy w za kre sie za pew nie nia bez piecz -
nych i hi gie nicz nych wa run ków pra cy oraz wy ma ga nia do ty czą ce or ga ni za cji
i spo so bów wy ko ny wa nia ręcz nych prac trans por to wych z uwzględ nie niem za sad er -
go no mii. Wska zu je też do pusz czal ne mak sy mal ne ma sy prze miesz cza nych przed mio -
tów, ła dun ków lub ma te ria łów oraz do pusz czal ne war to ści sił nie zbęd ne do prze miesz-
cza nia przed mio tów.

Roz po rzą dze nie [11] na kła da na pra co daw cę obo wią zek sto so wa nia roz wią zań tech -
nicz nych i or ga ni za cyj nych, któ rych ce lem jest wy eli mi no wa nie ręcz nych prac trans -
por to wych. W wy pad ku bra ku mo żli wo ści ich wy eli mi no wa nia, pra co daw ca – w ce lu
zmniej sze nia ucią żli wo ści i za gro żeń zwią za nych z wy ko ny wa niem tych czyn no ści – jest
zo bo wią za ny do od po wied niej or ga ni za cji pra cy oraz do wy po sa ża nia pra cow ni ków
w nie zbęd ny sprzęt po moc ni czy oraz środ ki ochro ny in dy wi du al nej.

Mia rą ob cią że nia fi zycz ne go jest wy da tek ener ge tycz ny w cią gu zmia ny ro bo czej, wy -
ra żo ny w ki lo dżu lach lub ki lo ka lo riach na jed nost kę cza su. Wiel kość wy dat ku ener ge tycz -
ne go sta no wi pod sta wę do okre śla nia prac szcze gól nie ucią żli wych dla zdro wia ko biet
[28] i prac wzbro nio nych mło do cia nym [27] oraz prac, pod czas wy ko ny wa nia któ rych na -
le ży wy da wać pra cow ni kom na po je i po sił ki pro fi lak tycz ne [19].

2. 2. Ob cią że nie psy chicz ne

Ob cią że nie psy chicz ne jest cha rak te ry stycz ne dla pra cy umy sło wej. Je go na si le nie za -
le ży przede wszyst kim od zło żo no ści, zmien no ści, po wta rzal no ści, wa żno ści i do kład no -
ści wy ko ny wa nych czyn no ści.

Mo że mieć cha rak ter nie do cią że nia lub prze cią że nia per cep cyj ne go, ob cią że nia
mo no to nią, nad mier ne go wy sił ku umy sło we go itp.

Naj pow szech niej wy stę pu ją cym w śro do wi sku pra cy czyn ni kiem psy chicz nym jest
stres zwią za ny z wa run ka mi pra cy. Stres u pra cow ni ka mo że wy wo łać ka żda ce cha pra -
cy, któ ra w wy ni ku od dzia ły wa nia i su biek tyw ne go od bio ru in for ma cji przez pra cow ni ka
po wo du je stan na pię cia. Przed łu ża ją cy się stres jest dla or ga ni zmu bar dzo de struk cyj ny.
Po wo du je wy czer pa nie, osła bie nie, trud no ści w kon cen tra cji i ra cjo nal nym my śle niu. Mo -
że za bu rzać funk cjo no wa nie or ga ni zmu, pro wa dząc do bez sen no ści i za bu rzeń we ge ta -
tyw nych. Mo że też pro wa dzić do cho rób or ga nicz nych, jak cho ro ba wrzo do wa. Skut kiem
jest ob ni że nie efek tyw no ści w pra cy i po gor sze nie re la cji z oto cze niem.
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Nad mier ne ob cią że nie fi zycz ne mo że pro wa dzić do wie lu cho rób, ta kże za wo -
do wych, a na wet wy pad ków. Pracodawca jest obowiązany oceniać ryzyko
zawodowe występujące przy ręcznych pracach transportowych.



W ja ki spo sób oce nić ob cią że nie psy chicz ne na da nym sta no wi sku pra cy?
Na wiel kość ob cią że nia psy chicz ne go skła da się wy si łek psy chicz ny zwią za ny z pra -

cą oraz to wa rzy szą ca jej mo no to nia.
W ce lu okre śle nia wy sił ku psy chicz ne go, ka żdy pro ces pra cy dzie li się na trzy eta py:
1. Uzy ski wa nie in for ma cji, po le ga ją ce na od bio rze i od czy ty wa niu sy gna łów za wie -

ra ją cych okre ślo ne in for ma cje.
2. Po dej mo wa nie de cy zji, po le ga ją ce na prze twa rza niu otrzy my wa nych in for ma cji

na od po wied nie de cy zje.
3. Wy ko ny wa nie czyn no ści, bę dą ce re ali za cją pod ję tej de cy zji.
We wszyst kich ww. eta pach istot ny mi pa ra me tra mi wy sił ku psy chicz ne go w od nie sie -

niu do in for ma cji, de cy zji i czyn no ści są: czę sto tli wość, zmien ność, zło żo ność, po wta -
rzal ność, do kład ność, wa żność i szyb kość prze bie gu da ne go zja wi ska.

Oce nę wy sił ku psy chicz ne go prze pro wa dza się dla wszyst kich ww. eta pów pro ce su pra cy.
W oce nie ob cią że nia psy chicz ne go wa żne jest uwzględ nie nie mo no to nii pra cy, któ ra

od dzia łu je rów no le gle i przy czy nia się do po wsta wa nia zmę cze nia psy chicz ne go.
Mo no to nia pra cy wy ni ka m.in. z ta kich cech pro ce su, jak [43]:
◆ nie zmien ność (jed no staj ność) pro ce su pra cy,
◆ nie zmien ność (jed no staj ność) ota cza ją cych wa run ków,
◆ ko niecz ność sta łe go wy tę ża nia uwa gi bez mo żli wo ści my śle nia o spra wach nie zwią -

za nych z pra cą lub ewen tu al ne go po ro zu mie wa nia się z są sia da mi,
◆ ła twość pra cy, znacz nie zmniej sza ją ca po trze bę my śle nia i ro zu mo wa nia (pro ce sów

in te lek tu al nych).
Mo no to nia du ża – po wsta je w wy ni ku wy stę po wa nia wszyst kich czte rech ele men tów. 
Mo no to nia śred nia – gdy tych ele men tów jest trzy.
Mo no to nia ma ła – po ni żej trzech.
Cał ko wi te ob cią że nie psy chicz ne oce nia się, uwzględ nia jąc słow ną oce nę su ma rycz ną

wy sił ku psy chicz ne go z oce ną mo no to nii pra cy.

Wię cej in for ma cji na te mat me tod oce ny ob cią że nia psy cho fi zycz ne go mo żna zna leźć w ró -
żnych do stęp nych na ryn ku pu bli ka cjach na uko wych oraz na stro nie in ter ne to wej
www.pip.gov.pl
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Pa mię taj!
Sta no wi sko pra cy wraz z ma szy na mi i urzą dze nia mi oraz je go oto cze niem po -
win no być przy sto so wa ne do au to no micz nych i psy cho fi zycz nych cech, a ta -
kże mo żli wo ści pra cow ni ka, je go po trzeb i ocze ki wań, za pew nia ją cych
spraw ne, wy daj ne i bez piecz ne wy ko ny wa nie przez nie go pra cy. Ni gdy nie
po win no być od wrot nej sy tu acji, to zna czy ta kiej, gdy pra cow nik mu si się do -
sto so wać do sta no wi ska i je go oto cze nia.



ROZ DZIAŁ XII. 

CZYN NI KI STWA RZA JĄ CE 
SZCZE GÓL NE ZA GRO ŻE NIE DLA ZDRO WIA I ŻY CIA

Czyn ni ki śro do wi ska pra cy, ma ją ce wpływ na zdro wie pra cow ni ka, po dzie lo ne zo sta ły
na 2 gru py:

1. Czyn ni ki nie bez piecz ne, mo gą ce po wo do wać ura zy, a co za tym idzie wy pad ki w pra cy.
2. Czyn ni ki szko dli we lub ucią żli we, któ rych od dzia ły wa nie na or ga nizm czło wie ka mo -

że skut ko wać po wsta niem cho rób za wo do wych (np. py li ca płuc) i cy wi li za cyj nych (np. do -
le gli wo ści mię śnio wo -szkie le to we, nad ci śnie nie) lub ob ni że niem spraw no ści fi zycz nej
i psy chicz nej.

Sto pień za gro że nia zdro wia pra cow ni ków za le ży od stę że nia lub na tę że nia czyn ni ka
szko dli we go, cza su i czę sto ści na ra że nia, ro dza ju pra cy, dróg wchła nia nia lub od dzia ły wa -
nia, wie ku pra cow ni ka (mło do cia ni są bar dziej za gro że ni) oraz płci (szcze gól nie ko bie ty
w okre sie cią ży).

1. Czyn ni ki che micz ne

Czyn ni ki che micz ne w śro do wi sku pra cy, w tym za li czo ne do nie bez piecz nych, wy stę -
pu ją nie tyl ko w za kła dach prze my słu che micz ne go i po krew ne go, gdzie wy twa rza się ta -
kie substancje lub mieszaniny, ale ta kże w in nych bra nżach, ta kich jak np.:

➙ bu dow nic two i bra nże po krew ne,
➙ pro fe sjo nal ne sprzą ta nie,
➙ szpi ta le i la bo ra to ria,
➙ warsz ta ty sa mo cho do we i me cha nicz ne,

Sub stan cje che micz ne w po wie trzu na sta no wi skach pra cy wy stę pu ją ja ko ga zy,
pa ry, ae ro zo le, cie cze lub cia ła sta łe. W wa run kach na ra że nia za wo do we go wchła -
nia nie sub stan cji za cho dzi głów nie po przez dro gi od de cho we, skó rę i z prze wo du
po kar mo we go.

Co to są nie bez piecz ne sub stan cje che micz ne i ich mie sza ni ny w ro zu mie niu prze pi -
sów bezpieczeństwa i higieny pracy?

W ro zu mie niu prze pi sów usta wy o sub stan cjach che micz nych i ich mie sza ni nach [25],
sub stan cja mi nie bez piecz ny mi i mie sza ni na mi nie bez piecz ny mi są m.in. sub stan cje i mie -
sza ni ny o wła ści wo ściach wy bu cho wych lub utle nia ją cych, ła two pal ne, tok sycz ne, szko -
dli we, żrą ce, dra żnią ce, uczu la ją ce, ra ko twór cze, mu ta gen ne, dzia ła ją ce szko dli wie
na roz rod czość i nie bez piecz ne dla śro do wi ska.
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➙ za kła dy dru kar skie,
➙ sto lar nie,
➙ la kier nie,
➙ kon ser wa cja dzieł sztu ki itp.



Z nie bez piecz ny mi sub stan cja mi mo żna ze tknąć się w ka żdym miej scu pra cy, w go spo -
dar stwie rol nym, u fry zje ra, w za kła dzie na pra wy sa mo cho dów, czy w za kła dzie pro du ku -
ją cym środ ki che micz ne. W ce lu ochro ny przed szko dli wym wpły wem nie bez piecz nych
sub stan cji che micz nych i ich mie sza nin na zdro wie lu dzi lub na śro do wi sko, wpro wa dzo -
no sze reg prze pi sów, okre śla ją cych za sa dy po stę po wa nia z ni mi na ka żdym eta pie pro -
duk cji, wy ko rzy sta nia i za go spo da ro wa nia po zo sta ło ści. Są one za war te m.in. w usta wie
[25] oraz w roz po rzą dze niach wy ko naw czych do tej usta wy.

Przy kła do wo:
Aler gicz ne zmia ny skór ne mo gą po wo do wać ży wi ce epok sy do we, ni kiel, chrom, for -

ma li na. Na cen tral ny układ ner wo wy od dzia łu ją pa ry rtę ci, oło wiu, disiar czek wę gla,
a na ob wo do wy hek san i związ ku ben ze nu. Wą tro ba mo że zo stać uszko dzo na przez związ -
ki chlo ro -po chod ne i bro mo -po chod ne ben ze nu. Ner ki są uszka dza ne przez kadm, ołów,
to lu en i ksy len. Płod ność mę żczyzn ob ni ża ją ga zy sto so wa ne do nar ko zy i roz pusz czal ni -
ki or ga nicz ne. Po ro nie nia u ko biet mo gą wy stą pić po pra cy w na ra że niu na ołów i chlo -
rek wi ny lu. Ar sen, azbest, chrom i ni kiel mo gą po wo do wać no wo two ry płuc.

Ja kie wy ma ga nia bhp mu szą być speł nio ne, aby mo żli we by ło sto so wa nie w za kła -
dzie niebezpiecznych sub stan cji i ich mieszanin?

Zgod nie z art. 220 kp sto so wa nie nie bez piecz nych sub stan cji i nie bez piecz nych mie -
sza nin che micz nych jest do pusz czal ne pod wa run kiem usta le nia stop nia ich szko dli -
wo ści dla zdro wia pra cow ni ków i pod ję cia od po wied nich środ ków pro fi lak tycz nych.

◆ Nie do pusz czal ne jest sto so wa nie sub stan cji che micz nych i ich mie sza nin nie ozna -
ko wa nych w spo sób wi docz ny, umo żli wia ją cy ich iden ty fi ka cję.

◆ Nie do pusz czal ne jest sto so wa nie sub stan cji nie bez piecz nej, mie sza ni ny nie bez piecz -
nej, sub stan cji stwa rza ją cej za gro że nie lub mie sza ni ny stwa rza ją cej za gro że nie bez
po sia da nia ak tu al ne go spi su tych sub stan cji i mie sza nin oraz kart cha rak te ry sty ki,
a ta kże opa ko wań za bez pie cza ją cych przed ich szko dli wym dzia ła niem, po ża rem
lub wy bu chem.

Sto so wa nie sub stan cji nie bez piecz nej, mie sza ni ny nie bez piecz nej, sub stan cji stwa rza -
ją cej za gro że nie lub mie sza ni ny stwa rza ją cej za gro że nie jest do pusz czal ne pod wa run -
kiem za sto so wa nia środ ków za pew nia ją cych pra cow ni kom ochro nę ich zdro wia i ży cia.

W związ ku z wy stę po wa niem w za kła dzie pra cy czyn ni ków che micz nych pra co -
daw ca jest zo bo wią za ny:

➙ usta lić czy w śro do wi sku pra cy wy stę pu je czyn nik che micz ny stwa rza ją cy za gro że nie,
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Nie wol no prze cho wy wać sub stan cji che micz nych w opa ko wa niach po środ -
kach spo żyw czych!



➙ wy ty po wać czyn ni ki do ba dań i po mia rów, 
➙ prze pro wa dzać po mia ry stę żeń czyn ni ków na sta no wi skach pra cy zgod nie z prze -

pi sa mi [23],
➙ do ko nać oce ny ry zy ka za wo do we go zwią za ne go z pra cą w na ra że niu na czyn ni ki

che micz ne, któ ra mu si uwzględ niać [14]:
◆ nie bez piecz ne wła ści wo ści czyn ni ka che micz ne go,
◆ otrzy ma ne od do staw cy in for ma cje, do ty czą ce za gro że nia czyn ni kiem che micz nym

oraz za le ceń je go bez piecz ne go sto so wa nia, w szcze gól no ści za war te w kar cie cha -
rak te ry sty ki sub stan cji che micz nej,

◆ ro dzaj, po ziom i czas trwa nia na ra że nia,
◆ war to ści NDS w śro do wi sku pra cy, je że li zo sta ły usta lo ne,
◆ war to ści do pusz czal nych stę żeń w ma te ria le bio lo gicz nym, je że li zo sta ły usta lo ne,
◆ efek ty dzia łań za po bie gaw czych,
◆ wy ni ki oce ny sta nu zdro wia pra cow ni ków, je że li oce na ta ka zo sta ła prze pro wa dzo na,
◆ wa run ki pra cy przy użyt ko wa niu czyn ni ków che micz nych, z uwzględ nie niem ilo ści

tych czyn ni ków,
◆ in for mo wać pra cow ni ków o za gro że niach czyn ni ka mi che micz ny mi i środ kach

ochro ny przed za gro że nia mi,
◆ do star czyć pra cow ni kom środ ki ochro ny in dy wi du al nej, je że li za gro że niu nie mo -

żna prze ciw dzia łać w in ny spo sób.

Ja kie dzia ła nia pro fi lak tycz ne po wi nien sto so wać pra co daw ca przy uży wa niu che -
micz nych czyn ni ków nie bez piecz nych?

Pod sta wo we dzia ła nia pro fi lak tycz ne pra co daw cy w za kre sie bhp przy sto so wa -
niu che micz nych czyn ni ków nie bez piecz nych, obej mu ją:

1. usu nię cie sub stan cji nie bez piecz nej lub za stą pie nie jej mniej nie bez piecz ną,
2. za prze sta nie pro wa dze nia pro ce su po wo du ją ce go nie ko rzyst ne wa run ki pra cy,
3. in sta la cję sys te mów wen ty la cji ogól nej i miej sco wej,
4. her me ty za cję pro ce sów tech no lo gicz nych,
5. au to ma ty za cję i ro bo ty za cję pro ce sów tech no lo gicz nych,
6. izo la cję sta no wisk pra cy zwią za nych z wy dzie la niem sub stan cji nie bez piecz nej,
7. pra wi dło we po stę po wa nie z sub stan cja mi che micz ny mi i mie sza ni na mi oraz ich wła -

ści we ma ga zy no wa nie.
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Pa mię taj!
Oce na ry zy ka za wo do we go zwią za ne go z wy stę po wa niem czyn ni ków che -

micz nych na sta no wi sku pra cy sta no wi in te gral ną część sta no wi sko wej oce -
ny ry zy ka za wo do we go, zwią za ne go z wszyst ki mi za gro że nia mi. Nie na le ży
trak to wać tych ocen ja ko dwóch ró żnych.



2. Czyn ni ki bio lo gicz ne

W myśl rozporządzenia w spra wie szko dli wych czyn ni ków bio lo gicz nych… [15], pra -
co daw ca po wi nien m.in:

a) uni kać sto so wa nia szko dli we go czyn ni ka bio lo gicz ne go, je że li ro dzaj pro wa dzo nej
dzia łal no ści na to po zwa la, po przez je go za stą pie nie in nym czyn ni kiem bio lo gicz nym, któ -
ry zgod nie z wa run ka mi uży wa nia nie jest nie bez piecz ny lub jest mniej nie bez piecz ny;

b) ogra ni czać licz bę pra cow ni ków na ra żo nych lub po ten cjal nie na ra żo nych na dzia ła -
nie szko dli we go czyn ni ka bio lo gicz ne go;

c) pro jek to wać pro ces pra cy w spo sób po zwa la ją cy na unik nię cie lub zmi ni ma li zo wa -
nie uwal nia nia się szko dli we go czyn ni ka bio lo gicz ne go w miej scu pra cy;

d) za pew niać pra cow ni kom środ ki ochro ny zbio ro wej lub w przy pad ku gdy w in ny spo -
sób nie mo żna unik nąć na ra że nia, środ ki ochro ny in dy wi du al nej, od po wied nie do ro dza -
ju i po zio mu na ra że nia;

e) za pew niać pra cow ni kom środ ki her me tycz no ści w ce lu za po bie ga nia i re duk cji przy -
pad ko we go prze nie sie nia lub uwol nie nia szko dli we go czyn ni ka bio lo gicz ne go;

f ) sto so wać znak ostrze ga ją cy przed za gro że niem bio lo gicz nym oraz in ne zna ki ostrze -
gaw cze;

h) sto so wać pro ce du ry bez piecz ne go po stę po wa nia ze szko dli wy mi czyn ni ka mi bio -
lo gicz ny mi;

i) za pew niać pra cow ni kom sys te ma tycz ne szko le nia;
j) in for mo wać pra cow ni ka o ba da niach le kar skich. 

Ja kie środ ki po wi nien sto so wać pra co daw ca, za trud nia ją cy pra cow ni ka w wa run -
kach na ra że nia na dzia ła nie szko dli wych czyn ni ków bio lo gicz nych?

Zgod nie z art. 2221 kp [2] pra co daw ca obo wią za ny jest:
– sto so wać wszel kie do stęp ne środ ki eli mi nu ją ce na ra że nie, a je że li jest to nie mo żli we,

ogra ni cza ją ce sto pień te go na ra że nia, przy od po wied nim wy ko rzy sta niu osią gnięć na uki
i tech ni ki,

– pro wa dzić re jestr prac na ra ża ją cych pra cow ni ków na dzia ła nie szko dli wych czyn ni -
ków bio lo gicz nych oraz re jestr pra cow ni ków za trud nio nych przy ta kich pra cach.

Wy kaz prac na ra ża ją cych pra cow ni ków na dzia ła nie czyn ni ków bio lo gicz nych [15]:
1. Pra ca w za kła dach pro du ku ją cych żyw ność.
2. Pra ca w rol nic twie.
3. Pra ca, pod czas któ rej do cho dzi do kon tak tu ze zwie rzę ta mi lub pro duk ta mi po cho -

dze nia zwie rzę ce go.
4. Pra ca w jed nost kach ochro ny zdro wia.
5. Pra ca w la bo ra to riach kli nicz nych, we te ry na ryj nych lub dia gno stycz nych.
6. Pra ca w za kła dach go spo dar ki od pa da mi.
7. Pra ca przy oczysz cza niu ście ków.
8. Pra ca w in nych oko licz no ściach, niż wy mie nio ne w pkt. 1-7, pod czas któ rej jest po -

twier dzo ne na ra że nie na dzia ła nie czyn ni ków bio lo gicz nych.
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ROZ DZIAŁ XIII. 

PRA CE SZCZE GÓL NIE NIE BEZ PIECZ NE ORAZ PRA CE
WY MA GA JĄ CE SZCZE GÓL NEJ SPRAW NO ŚCI 
PSY CHO FI ZYCZ NEJ

1. Pra ce szcze gól nie nie bez piecz ne

Ja kie pra ce, w świetle prze pi sów bhp, uzna ne są za szcze gól nie nie bez piecz ne?
Pra ce szcze gól nie nie bez piecz ne to ta kie, gdzie ry zy ko wy pad ko we, ze wzglę du na ich

spe cy fi kę, sto so wa ne ma te ria ły nie bez piecz ne, wa run ki miej sco we wy ko ny wa nia, jest więk -
sze niż przy pra cach in ne go ro dza ju. Przez pra ce szcze gól nie nie bez piecz ne ro zu mie się:

● pra ce okre ślo ne w ogól nych prze pi sach bhp ja ko szcze gól nie nie bez piecz ne [3],
● pra ce okre ślo ne ja ko szcze gól nie nie bez piecz ne w bra nżo wych prze pi sach do ty czą -

cych bhp,
● okre ślo ne ja ko szcze gól nie nie bez piecz ne w in struk cjach eks plo ata cji urzą dzeń i in -

sta la cji,
● in ne pra ce o zwięk szo nym za gro że niu lub wy ko ny wa ne w utrud nio nych wa run kach,

uzna ne przez pra co daw cę za szcze gól nie nie bez piecz ne.
Ogól ne prze pi sy bhp do prac szcze gól nie nie bez piecz nych za li cza ją [3]:
● ro bo ty bu dow la ne, roz biór ko we, re mon to we i mon ta żo we pro wa dzo ne bez wstrzy -

ma nia ru chu za kła du pra cy lub je go czę ści,
● pra ce w zbior ni kach, ka na łach, wnę trzach urzą dzeń tech nicz nych i in nych nie bez -

piecz nych prze strze niach za mknię tych,
● pra ce przy uży ciu ma te ria łów nie bez piecz nych,
● pra ce na wy so ko ści.

Ja kie są pod sta wo we obo wiąz ki pra co daw cy i wy ma ga nia prze pi sów ogól nych bhp
przy wy ko ny wa niu prac nie bez piecz nych?

Przy wy ko ny wa niu ta kich prac na le ży za pew nić:
1. bez po śred ni nad zór nad ty mi pra ca mi wy zna czo nych w tym ce lu osób,
2. od po wied nie środ ki za bez pie cza ją ce, za rów no or ga ni za cyj ne, jak i tech nicz ne,

w po sta ci ase ku ra cji pra cu ją cych, za sto so wa nia środ ków ochro ny zbio ro wej (au to ma tycz -
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Pra co daw ca jest obo wią za ny do usta le nia i ak tu ali zo wa nia wy ka zu prac szcze -
gól nie nie bez piecz nych, wy stę pu ją cych w za kła dzie pra cy. For mę pro wa dze -
nia tych do ku men tów usta la pra co daw ca.



na wen ty la cja lub od py la nie), ewen tu al nie środ ków ochro ny in dy wi du al nej (apa ra ty tle -
no we, urzą dze nia sa mo ha mow ne chro nią ce przed upad kiem z wy so ko ści), ozna ko wa nia
stref nie bez piecz nych itp.,

3. in struk taż pra cow ni ków, w szcze gól no ści obej mu ją cy: imien ny po dział pra cy, ko lej -
ność wy ko ny wa nia za dań, wy ma ga nia bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy przy po szcze gól nych
czyn no ściach, pra cę na pi sem ne po le ce nie, po stę po wa nie w sy tu acjach awa ryj nych.

Obo wiąz ki po wy ższe mo gą być zre ali zo wa ne np. przez:
➙ pro to ko lar ne usta le nie przez pra co daw cę i oso bę kie ru ją cą pra cow ni ka mi szcze gó -

ło wych wa run ków bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy pro wa dzo nych ro bót z imien nym
po dzia łem obo wiąz ków w tym za kre sie,

➙ po dej mo wa nie i pro wa dze nie prac wy łącz nie na pod sta wie pi sem ne go po zwo le nia,
któ re go tryb wy da wa nia usta lił pra co daw ca,

➙ po in for mo wa nie pra cow ni ków o wła ści wo ściach sto so wa nych ma te ria łów, pół fa -
bry ka tów i wy ro bów go to wych oraz o spo so bach bez piecz ne go ich sto so wa nia i po -
stę po wa nia w sy tu acjach awa ryj nych.

Wy ma ga nia ogól ne bhp, do ty czą ce ro bót bu dow la nych, roz biór ko wych, re mon to -
wych i mon ta żo wych pro wa dzo nych bez wstrzy ma nia ru chu za kła du pra cy lub je go
czę ści okre ślo ne są w § 82-84 [3].

Wy ma ga nia ogól ne bhp, do ty czą ce prac w zbior ni kach, ka na łach, wnę trzach urzą -
dzeń tech nicz nych i in nych nie bez piecz nych prze strze niach za mknię tych, okre ślo ne
są w § 85-90 [3].

Wy ma ga nia ogól ne bhp, do ty czą ce prac przy uży ciu ma te ria łów nie bez piecz nych,
okre ślo ne są w § 91-104 [3].

Wy ma ga nia ogól ne bhp do ty czą ce prac na wy so ko ści, okre ślo ne są w § 105 -110 [3].
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Cha rak ter bez po śred nie go nad zo ru spro wa dza się do te go, że udział pra cow -
ni ka nad zo ru ma mieć miej sce przez ca ły czas wy ko ny wa nia prac nie bez piecz -
nych. Ozna cza to, że prac o cha rak te rze nie bez piecz nym nie wol no wy ko ny wać
w cza sie chwi lo wej nie obec no ści pra cow ni ka nad zo ru.

Je że li tyl ko jest to mo żli we za wsze na le ży w pierw szej ko lej no ści sto so wać
środ ki ochro ny zbio ro wej (np. ba lu stra dy, skła da ją ce się z po rę czy ochron nej
na wy so ko ści min. 1,1 m i kra wę żni ków min. 0,15 m, z wy peł nie niem prze -
strze ni mię dzy ni mi po przecz ką w po ło wie od le gło ści mię dzy ni mi przy pra -
cach na wy so ko ści) przed środ ka mi ochro ny in dy wi du al nej (dla prac
na wy so ko ści bę dą to np. uprząż z lin ką bez pie czeń stwa i urzą dze niem sa mo -
ha mow nym).



Ja kie prze pi sy bra nżo we bhp okre śla ją pra ce szcze gól nie nie bez piecz ne?
Pra ce szcze gól nie nie bez piecz ne to rów nież pra ce okre ślo ne w bra nżo wych szcze gó -

ło wych prze pi sach bhp, m.in. w:
1. Roz po rzą dze niu w spra wie bhp pod czas wy ko ny wa nia ro bót bu dow la nych [44].
2. Roz po rzą dze niu w spra wie bhp w oczysz czal niach ście ków [46].
3. Roz po rzą dze niu w spra wie bhp przy ob słu dze amo nia kal nych in sta la cji chłod ni czych

w za kła dach prze twór stwa rol no -spo żyw cze go [47].
4. Usta wie o wy ko ny wa niu prac pod wod nych [45].
5. Roz po rzą dze niu w spra wie bhp przy ma ga zy no wa niu, na peł nia niu i roz pro wa dza -

niu ga zów płyn nych [48].
6. Roz po rzą dze niu w spra wie bhp w hu tnictwie że la za i stali [49].
7. Roz po rzą dze niu w spra wie bhp przy czysz cze niu po wierzch ni, ma lo wa niu na try sko -

wym i na try ski wa niu ciepl nym [50].
8. Roz po rzą dze niu w spra wie bhp pra cy przy prze twór stwie two rzyw sztucz nych [51].
9. Roz po rzą dze niu w spra wie bhp przy pro duk cji szkła i wy ro bów ze szkła [52].
10. Roz po rzą dze niu w spra wie bhp przy bu do wie i prze bu do wie oraz re mon cie jed no -

stek pły wa ją cych [53].
11. Roz po rzą dze niu w spra wie bhp w od lew niach me ta li [54].
12. Roz po rzą dze niu w spra wie bhp przy urzą dze niach i in sta la cjach ener ge tycz nych [55].

2. Pra ce wy ma ga ją ce szcze gól nej spraw no ści psy cho fi zycz nej

Za pra ce wy ma ga ją ce szcze gól nej spraw no ści psy cho fi zycz nej ob li ga to ryj nie uzna ne
są pra ce wy mie nio ne w roz po rzą dze niu w spra wie ro dza jów prac wy ma ga ją cych szcze -
gól nej spraw no ści psy cho fi zycz nej [30].

Pra co daw ca zo bo wią za ny jest, po kon sul ta cji z pra cow ni ka mi lub ich przed sta wi cie la -
mi, opra co wać wy kaz ro dza jów prac, wy ma ga ją cych szcze gól nej spraw no ści psy cho -
fi zycz nej, uwzględ nia jąc prze pi sy do ty czą ce da nej dzie dzi ny dzia łal no ści go spo dar czej.

3. Pra ce wy ko ny wa ne przez co naj mniej dwie oso by

Pra co daw ca, zgod nie z art. 225 kp [2], obo wią za ny jest za pew nić, aby pra ce, przy któ -
rych ist nie je mo żli wość wy stą pie nia szcze gól ne go za gro że nia dla zdro wia lub ży cia ludz -
kie go, by ły wy ko ny wa ne przez co naj mniej dwie oso by, w ce lu za pew nie nia ase ku ra cji.

Pra co daw ca obo wią za ny jest, po kon sul ta cji z pra cow ni ka mi lub ich przed sta wi -
cie la mi, usta lić w za kła dzie wy kaz ta kich prac, uwzględ nia jąc prze pi sy wła ści we dla
pro wa dzo nej dzia łal no ści i ro dza jów prac.

Przy kła dem prac wy ko ny wa nych w wa run kach szcze gól ne go za gro że nia dla zdro wia
i ży cia ludz kie go, wy ma ga ją cych ase ku ra cji, są pra ce wy ko ny wa ne przy urzą dze niach i in -
sta la cjach ener ge tycz nych wy mie nio ne w § 15 roz po rzą dze nia w spra wie bhp przy urzą -
dze niach i in sta la cjach ener ge tycz nych [55].
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ROZ DZIAŁ XIV.

MA SZY NY I IN NE URZĄ DZE NIA TECH NICZ NE

Co jest ma szy ną w ro zu mie niu obo wią zu ją cych prze pi sów?
Zgod nie z de fi ni cją za war tą w roz po rzą dze niu w spra wie mi ni mal nych wy ma gań do -

ty czą cych bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy w za kre sie użyt ko wa nia ma szyn przez pra cow -
ni ków pod czas pra cy [31]„ma szy ną” jest ka żda ma szy na i in ne urzą dze nie tech nicz ne,
na rzę dzie oraz in sta la cja użyt ko wa na pod czas pra cy, a ta kże sprzęt do tym cza so -
wej pra cy na wy so ko ści, w szcze gól no ści dra bi na i rusz to wa nie.

Znacz nie szer szą de fi ni cję ma szy ny za wie ra roz po rzą dze nie w spra wie za sad ni czych
wy ma gań dla ma szyn [32], zgod nie z któ rą ma szy na to:

■ ze spół wy po sa żo ny, lub któ ry mo żna wy po sa żyć, w me cha nizm na pę do wy in ny niż
bez po śred nio wy ko rzy stu ją cy si łę mię śni ludz kich lub zwie rzę cych, skła da ją cy się ze
sprzę żo nych czę ści lub ele men tów, z któ rych przy naj mniej je den jest ru cho my, po -
łą czo nych w ca łość ma ją cą kon kret ne za sto so wa nie,

■ ze spół, o któ rym mo wa wy żej, bez ele men tów prze zna czo nych do je go pod łą cze nia
w miej scu pra cy lub do pod łą cze nia do źró deł ener gii i na pę du,

■ ze spół, o któ rym mo wa wy żej, go to wy do za in sta lo wa nia i zdol ny do funk cjo no wa -
nia je dy nie po za mon to wa niu na środ kach trans por tu lub za in sta lo wa niu w bu dyn -
ku lub na kon struk cji,

■ ze spo ły ma szyn, o któ rych mo wa wy żej lub ma szy ny nie ukoń czo ne, któ re w ce lu
osią gnię cia okre ślo ne go efek tu koń co we go zo sta ły ze sta wio ne i są ste ro wa ne w ta -
ki spo sób, że dzia ła ją ja ko zin te gro wa na ca łość,

■ ze spół sprzę żo nych czę ści lub ele men tów, z któ rych przy naj mniej je den jest ru cho -
my, po łą czo nych w ca łość, prze zna czo ny do pod no sze nia ła dun ków, któ re go je dy -
nym źró dłem mo cy jest bez po śred nie wy ko rzy sta nie si ły mię śni ludz kich.

W ja kich ak tach praw nych okre ślo ne są wy ma ga nia bhp, do ty czą ce kon struk cji i bu -
do wy ma szyn i in nych urzą dzeń tech nicz nych?

Wy ma ga nia ogól ne bezpieczeństwa i higieny pracy w za kre sie kon struk cji i bu do wy
ma szyn i in nych urzą dzeń tech nicz nych okre ślo ne są w Ko dek sie pra cy i roz po rzą dze niu
w spra wie ogól nych prze pi sów bhp [3]. Wy ma ga nia te są roz wi nię te w roz po rzą dze niach,
do ty czą cych bezpieczeństwa i higieny pracy w ró żnych ga łę ziach pra cy, a ta kże w od po -
wied nich Pol skich Nor mach oraz w Roz po rzą dze niu Mi ni stra Go spo dar ki z dnia 30 paź -
dzier ni ka 2002 r. w spra wie mi ni mal nych wy ma gań do ty czą cych bez pie czeń stwa i hi gie ny
pra cy w za kre sie użyt ko wa nia ma szyn przez pra cow ni ków pod czas pra cy [31] i w Roz po -
rzą dze niu Mi ni stra Go spo dar ki z dnia 21 paź dzier ni ka 2008 r. w spra wie za sad ni czych wy -
ma gań dla ma szyn [32].
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Ja kie oświe tle nie na le ży za pew nić przy ma szy nach?
Na le ży zwró cić uwa gę na na tę że nie oświe tle nia (im bar dziej pre cy zyj na pra ca, tym wię -

cej lu xów wy ma ga – np. pre cy zyj na ob rób ka me cha nicz na, szli fo wa nie, to le ran cja ob rób -
ki < 0,1 mm wy ma ga 500 lx), bar wę świa tła, za po bie ga nie po wsta wa niu cie ni i zja wi ska
stro bo sko po we go (wra że nia nie ru cho mo ści wi ru ją cych czę ści ma szyn).

Ja kie są pod sta wo we obo wiąz ki pra co daw ców, do ty czą ce użyt ko wa nia ma szyn?
Zgod nie z art. 215 kp [2] pra co daw ca jest obo wią za ny za pew nić, aby sto so wa ne ma -

szy ny i in ne urzą dze nia tech nicz ne:
■ za pew nia ły bez piecz ne i hi gie nicz ne wa run ki pra cy, w szcze gól no ści za bez pie cza ły

pra cow ni ka przed ura za mi, dzia ła niem nie bez piecz nych sub stan cji che micz nych, po -
ra że niem prą dem elek trycz nym, nad mier nym ha ła sem, szko dli wy mi wstrzą sa mi,
dzia ła niem wi bra cji i pro mie nio wa nia oraz szko dli wym i nie bez piecz nym dzia ła niem
in nych czyn ni ków śro do wi ska pra cy,

■ uwzględ nia ły za sa dy er go no mii.

Ja kie obo wiąz ki cią żą na pra co daw cy w przy pad ku, gdy ma szy ny i in ne urzą dze nia
tech nicz ne nie speł nia ją wy ma gań ogól nych okre ślo nych w art. 215 kp?

W przy pad ku, gdy ma szy ny i in ne urzą dze nia nie speł nia ją wy ma gań okre ślo nych
w art. 215 kp, pra co daw ca obo wią za ny jest wy po sa żyć je w od po wied nie za bez pie cze nia.

Rów nież w przy pad ku, gdy kon struk cja za bez pie cze nia jest uza le żnio na od wa run ków
lo kal nych, wy po sa że nie ma szy ny lub in ne go urzą dze nia tech nicz ne go w od po wied nie
za bez pie cze nia na le ży do obo wiąz ków pra co daw cy – art. 216 kp [2].

Ja kie wy ma ga nia bhp na le ży za pew nić przy ob słu dze i sto so wa niu ma szyn i in nych
urzą dzeń tech nicz nych w za kła dzie pracy?

Wy ma ga nia te okre ślo ne są w § 51-§ 61 roz po rzą dze nia w spra wie ogól nych prze pi -
sów bhp [3]. Mię dzy in ny mi:

■ Mon taż, de mon taż i eks plo ata cja ma szyn, w tym ich ob słu ga, po win ny od by wać
się przy za cho wa niu wy ma gań bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy oraz er go no mii,
uwzględ nia ją cych in struk cje za war te w do ku men ta cji tech nicz no -ru cho wej. Miej sce
i spo sób za in sta lo wa nia oraz użyt ko wa nia ma szyn po win ny uwzględ niać mi ni ma li za -
cję ry zy ka za wo do we go, w szcze gól no ści po przez za pew nie nie do sta tecz nej prze strze -
ni po mię dzy ru cho my mi czę ścia mi ma szyn, a ru cho my mi lub sta ły mi ele men ta mi
oto cze nia oraz za pew nie nie, aby wszyst kie uży wa ne lub pro du ko wa ne ma te ria ły bądź
ener gia by ły w bez piecz ny spo sób do star cza ne i od pro wa dza ne ze sta no wi ska pra cy.

■ Ma szy ny wie lo sta no wi sko we po win ny być wy po sa żo ne w urzą dze nia sy gna li za cji
aku stycz nej lub optycz nej au to ma tycz nie uprze dza ją ce o ich uru cho mie niu. Sy gna -
ły po win ny być od bie ra ne na wszyst kich sta no wi skach pra cy przy da nej ma szy nie
oraz po win ny wy prze dzać jej uru cho mie nie.

■ W przy pad ku ze spo ło wej ob słu gi ma szy ny lub gdy stwa rza ona za gro że nie dla
oto cze nia, na le ży za pew nić sy gna li za cję ostrze gaw czą i alar mo wą.
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■ Ma szy ny i na rzę dzia oraz ich urzą dze nia ochron ne po win ny być utrzy my wa ne
w sta nie spraw no ści tech nicz nej i czy sto ści, za pew nia ją cej użyt ko wa nie ich bez
szko dy dla bez pie czeń stwa i zdro wia pra cow ni ków oraz sto so wa ne tyl ko w pro ce -
sach i wa run kach, do któ rych są prze zna czo ne.

■ Ma szy ny mu szą być wy po sa żo ne w urzą dze nia ochron ne, któ re: 
– po win ny za pew niać bez pie czeń stwo pra cow ni ko wi za trud nio ne mu bez po śred nio

przy ob słu dze ma szy ny, jak rów nież oso bom znaj du ją cym się w jej po bli żu,
– po win ny dzia łać nie za wod nie, po sia dać od po wied nią trwa łość i wy trzy ma łość,
– po win ny funk cjo no wać sa mo czyn nie, nie za le żnie od wo li i uwa gi ob słu gu ją ce go,

w przy pad kach gdy jest to ce lo we i mo żli we,
– nie mo gą być ła two usu wa ne lub odłą cza ne bez po mo cy na rzę dzi,
– nie mo gą utrud niać wy ko ny wa nia ope ra cji tech no lo gicz nej ani ogra ni czać mo żli wo -

ści śle dze nia jej prze bie gu oraz nie mo gą po wo do wać za gro żeń i do dat ko we go ob -
cią że nia fi zycz ne go lub psy chicz ne go pra cow ni ków.

■ Urzą dze nia ochron ne przy ma szy nach szcze gól nie nie bez piecz nych po win ny
być tak skon stru owa ne, aby zdję cie, otwar cie lub wy łą cze nie urzą dze nia ochron ne -
go po wo do wa ło na tych mia sto we za trzy ma nie ma szy ny bądź jej nie bez piecz nych
ele men tów lub nie mo żli we by ło zdję cie al bo otwar cie osło ny pod czas ru chu osła -
nia nych ele men tów. Po now ne za ło że nie, za mknię cie lub włą cze nie urzą dze nia
ochron ne go nie mo że au to ma tycz nie włą czać ma szy ny. 

■ Ele men ty ru cho me i in ne czę ści ma szyn, któ re stwa rza ją za gro że nie w przy pad ku
ze tknię cia się z ni mi, po win ny być do wy so ko ści co naj mniej 2,5 m od po zio mu pod -
ło gi (po de stu) sta no wi ska pra cy osło nię te lub za opa trzo ne w in ne sku tecz ne urzą -
dze nia ochron ne. Nie do ty czy to przy pad ków, gdy speł nie nie tych wy ma gań nie jest
mo żli we ze wzglę du na funk cję ma szy ny.

■ Pa sy, łań cu chy, ta śmy, ko ła zę ba te i in ne ele men ty ukła dów na pę do wych oraz
czę ści ma szyn za gra ża ją ce spad nię ciem, znaj du ją ce się nad sta no wi ska mi pra cy lub
przej ścia mi na wy so ko ści po nad 2,5 m od po zio mu pod ło gi, po win ny być osło nię te
przy naj mniej od do łu trwa ły mi osło na mi.

■ Osło ny sto so wa ne na ma szy nach po win ny unie mo żli wiać bez po śred ni do stęp
do stre fy nie bez piecz nej. Osło ny nie peł ne (wy ko na ne z siat ki, bla chy per fo ro wa -
nej, prę tów itp.) po win ny znaj do wać się w ta kiej od le gło ści od ele men tów nie bez -
piecz nych, aby przy da nej wiel ko ści i kształ cie otwo rów nie by ło mo żli we
bez po śred nie do tknię cie tych ele men tów. Od le gło ści bez pie czeń stwa okre śla ją
Pol skie Nor my.
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■ Ma szy ny po win ny być ozna ko wa ne zna ka mi i bar wa mi bez pie czeń stwa, zgod -
nie z wy ma ga nia mi okre ślo ny mi w za łącz ni ku nr 1 do roz po rzą dze nia [3] oraz w Pol -
skich Nor mach. 

■ O do strze żo nych wa dach lub uszko dze niach ma szy ny pra cow nik po wi nien nie -
zwłocz nie za wia do mić prze ło żo ne go.

■ Ma szy ny, któ rych uszko dze nie stwier dzo no w cza sie pra cy, po win ny być nie zwłocz -
nie za trzy ma ne i wy łą czo ne z za si la nia ener gią. Wzno wie nie pra cy ma szy ny bez
usu nię cia uszko dze nia jest nie do pusz czal ne.

■ Ma szy ny nie spraw ne, uszko dzo ne lub po zo sta ją ce w na pra wie po win ny być wy -
co fa ne z użyt ko wa nia oraz wy raź nie ozna ko wa ne ta bli ca mi in for ma cyj ny mi i za bez -
pie czo ne w spo sób unie mo żli wia ją cy ich uru cho mie nie.

■ Ma szyn bę dą cych w ru chu nie wol no po zo sta wiać bez ob słu gi lub nad zo ru, chy -
ba że do ku men ta cja tech nicz no -ru cho wa sta no wi ina czej.

■ Pra co daw ca jest obo wią za ny usta lić ro dza je ma szyn, któ re wy ma ga ją sta łej ob -
słu gi, a po zo sta wia nie ich bez niej mo że być przy czy ną ka ta stro fy, wy bu chu lub po -
ża ru, oraz usta lić szcze gó ło we wa run ki ob słu gi i nad zo ru nad pra cą tych ma szyn.

■ Ma szyn bę dą cych w ru chu nie wol no na pra wiać, czy ścić i sma ro wać, z wy jąt kiem
sma ro wa nia za po mo cą spe cjal nych urzą dzeń okre ślo nych w do ku men ta cji tech -
nicz no -ru cho wej.

■ Pra cow ni cy za trud nie ni przy ob słu dze ma szyn z ru cho my mi ele men ta mi nie
mo gą pra co wać w odzie ży z luź ny mi (zwi sa ją cy mi) czę ścia mi, jak np. luź no za -
koń czo ne rę ka wy, kra wa ty, sza li ki, po ły oraz bez na kryć gło wy okry wa ją cych wło sy.

■ Do ob słu gi pęd ni i jej czę ści oraz do na kła da nia, sma ro wa nia i oczysz cza nia pa -
sów, lin i taśm na le ży wy zna czyć na sta łe pra cow ni ków przy go to wa nych do wy ko -
ny wa nia tych prac w spo sób bez piecz ny.

■ W cza sie ru chu ma szy ny nie do pusz czal ne jest ręcz ne za kła da nie i zrzu ca nie pa -
sów pęd nych, lin i taśm. Czyn no ści te mo gą być wy ko ny wa ne wy łącz nie przy uży -
ciu spe cjal nych urzą dzeń prze zna czo nych do te go ce lu.

■ Pęd nie po win ny po sia dać urzą dze nia do za wie sza nia pa sów pęd nych, za po bie ga ją -
ce ze tknię ciu się zrzu co nych pa sów, lin lub taśm z czę ścia mi pęd ni bę dą cy mi w ru chu.

■ Pa sy pęd ne, li ny i ta śmy pęd ne mo gą być na pi na ne, na pra wia ne, łą czo ne, skra ca -
ne i sma ro wa ne po unie ru cho mie niu na pę du ma szy ny.

Ja kie naj wa żniej sze wy ma ga nia mu szą speł niać no we ma szy ny i in ne urzą dze nia
tech nicz ne, w któ re pra co daw ca wy po sa ża sta no wi ska pra cy?

Ka żda no wa ma szy na, w któ rą pra co daw ca wy po sa ża sta no wi sko pra cy, po win na speł -
niać wy ma ga nia wy ni ka ją ce z sys te mu oce ny zgod no ści, a mia no wi cie:

■ mu si po sia dać de kla ra cję zgod no ści wy sta wio ną przez pro du cen ta lub je go upo wa -
żnio ne go przed sta wi cie la,

■ mu si speł niać wy ma ga nia za sad ni cze w za kre sie kon struk cji oraz do ku men ta cji tech -
nicz nej,

■ mu si być ozna czo na zna kiem CE, 
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■ musi być wyposażona w instrukcję użytkowania w języku polskim.
Nie do pusz czal ne jest wy po sa ża nie sta no wisk pra cy w ma szy ny i in ne urzą dze nia

tech nicz ne, któ re nie speł nia ją wy ma gań do ty czą cych oce ny zgod no ści okre ślo nych
w usta wie o sys te mie oce ny zgod no ści [21].

Ja kie wy ma ga nia do ty czą ma szyn na by tych i użyt ko wa nych przed dniem 1 ma ja
2004 r., czy li ma szyn któ re nie pod le ga ją pod wy ma ga nia do ty czą ce oce ny zgod no ści?

Ma szy ny i in ne urzą dze nia tech nicz ne na by te przed dniem 1 stycz nia 2003 r. nie speł -
nia ją ce wy ma gań, do ty czą cych oce ny zgod no ści, pra co daw ca po wi nien w ter mi nie
do dnia 1 stycz nia 2006 r. do sto so wać do wy ma gań mi ni mal nych okre ślo nych w roz -
po rzą dze niu w spra wie mi ni mal nych wy ma gań dot. bhp w za kre sie użyt ko wa nia ma szyn
pod czas pra cy [31].

Na le ży przy tym pod kre ślić, że wy ma ga nia mi ni mal ne, jak sa ma na zwa wska zu je, są ła -
god niej sze niż wy ma ga nia za sad ni cze, wy ni ka ją ce z norm zhar mo ni zo wa nych.

Wię cej in for ma cji na te mat wy ma gań mi ni mal nych i dzia łań do sto so waw czych zna leźć
mo żna w pu bli ka cjach Pań stwo wej In spek cji Pra cy i na stro nie in ter ne to wej www.pip.gov.pl. 

W ja kim do ku men cie na le ży po świad czać do sto so wa nie użyt ko wa nej ma szy ny
do mi ni mal nych wy ma gań bhp?

Prze pi sy nie okre śla ją, ja kim do ku men tem na le ży po świad czać do sto so wa nie użyt ko -
wa nej ma szy ny do mi ni mal nych wy ma gań bhp, po zo sta wia jąc to uzna niu pra co daw cy.
Mo żna wy ko rzy stać w tym ce lu do ku men ty, po wsta ją ce w pro ce sie do sto so wa nia (li sta
kon tro l na i plan do sto so wa nia z po twier dze niem po myśl nej oce ny wy ko na nych dzia łań)
lub usta no wić we wnętrz ny do ku ment po twier dza ją cy zgod ność.

Ja kie kon tro le ma szyn na le ży prze pro wa dzać w okre sie ich użyt ko wa nia, aby utrzy -
mać je w sta nie zgod no ści z wy ma ga nia mi bhp?

Ma szy ny użyt ko wa ne po win ny być pod da wa ne na stę pu ją cym kon tro lom:
1. Kon tro li wstęp nej po ich za in sta lo wa niu, a przed prze ka za niem do eks plo ata cji

po raz pierw szy oraz po za in sta lo wa niu na in nym sta no wi sku pra cy lub w in nym miej scu.
2. Kon tro li okre so wej, w przy pad kach, gdy ma szy ny na ra żo ne są na dzia ła nie wa run -

ków po wo du ją cych po gor sze nie ich sta nu tech nicz ne go, mo gą cych spo wo do wać po -
wsta wa nie sy tu acji nie bez piecz nych.

3. Kon tro li spe cjal nej, w przy pad ku mo żli wo ści po gor sze nia bez pie czeń stwa zwią za -
ne go z ma szy ną, a bę dą ce go wy ni kiem:

➙ prac mo dy fi ka cyj nych, ➙ zja wisk przy rod ni czych, ➙ wy dłu żo ne go cza su po sto ju
ma szy ny, ➙ nie bez piecz nych uszko dzeń, ➙ wy pad ków przy pra cy.

Ka żdy ro dzaj wy mie nio nej kon tro li mo że prze pro wa dzać sa mo dziel nie pra co daw ca,
oso by upo wa żnio ne przez pra co daw cę i po sia da ją ce od po wied nie kwa li fi ka cje, np. in -
spek to rzy bhp, pra cow ni cy słu żb utrzy ma nia ru chu, bę dą cy pra cow ni ka mi lub spe cja li -
sta mi spo za za kła du pra cy oraz fir my po sia da ją ce oso bo wość praw ną. Pra co daw ca zle ca jąc
oso bie lub fir mie kon tro lę ma szyn po wi nien mieć pew ność, że kon tro la prze pro wa dzo na
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zo sta nie rze tel nie i su mien nie, po nie waż po zwo li to za pew nić od po wied ni po ziom bez -
pie czeń stwa użyt ko wa nia tych ma szyn po kon tro li.

Kon tro la ma szyn pod le ga ją cych spe cjal nym prze pi som np. o do zo rze tech nicz -
nym po win na być prze pro wa dzo na przez jed nost ki upo wa żnio ne, w tym przy pad -
ku przez in spek to rów UDT.

Wy ni ki kon tro li ma szyn, urzą dzeń tech nicz nych, na rzę dzi i sprzę tu do tym cza so wej pra -
cy na wy so ko ści pra co daw ca po wi nien re je stro wać, prze cho wy wać i oka zy wać na żą da -
nie or ga nom nad zo ru i kon tro li nad wa run kami pra cy (głów nie PIP i UDT). Okres
prze cho wy wa nia wy ni ków kon tro li wy no si zwy kle 5 lat od dnia za koń cze nia kon tro -
li, choć od ręb ne prze pi sy mo gą po da wać in ny okres prze cho wy wa nia. Je że li ma szy ny bę -
dą ce wła sno ścią pra co daw cy są użyt ko wa ne po za te re nem za kła du pra cy, to w miej scu
ich użyt ko wa nia po wi nien być do stęp ny do ku ment po twier dza ją cy prze pro wa dze nie
ostat niej kon tro li ma szy ny.

Ob słu ga, na pra wa, re mont lub kon ser wa cja ma szyn, pod czas któ rych mo że dojść
do za gro że nia bez pie czeń stwa lub zdro wia za ło gi, po win na być prze pro wa dza na tyl ko i wy -
łącz nie przez upo wa żnio nych i po sia da ją cych od po wied nie kwa li fi ka cje pra cow ni ków [31].

In struk cja ob słu gi ma szy ny lub urzą dze nia tech nicz ne go po win na być do stęp na
pra cow ni ko wi i znaj do wać się w po bli żu sta no wi ska pra cy.

Ja kie in for ma cje po win na za wie rać in struk cja bhp do ty czą ca ma szy ny?
Wy ma ga nia do ty czą ce tre ści in struk cji ob słu gi ma szy ny za war te są w art. § 41 ust. 1 i 2

[3]. In struk cja ta po win na w spo sób zro zu mia ły dla pra cow ni ka/ope ra to ra wska zy wać
czyn no ści, któ re na le ży wy ko nać przed roz po czę ciem pra cy na da nej ma szy nie, za sa dy
i spo so by bez piecz ne go wy ko ny wa nia pra cy (m. in. spo sób uru cho mie nia i bez piecz ne -
go za trzy ma nia, spo sób awa ryj ne go za trzy ma nia i uru cho mie nia po awa ryj nym za trzy -
ma niu, środ ki ochro ny in dy wi du al nej wy ma ga ne przy ob słu dze ma szy ny), czyn no ści
do wy ko na nia po za koń cze niu pra cy oraz za sa dy po stę po wa nia w sy tu acjach awa ryj nych
stwa rza ją cych za gro że nia dla ży cia lub zdro wia pra cow ni ków.

Pra co daw ca po wi nien in for mo wać pra cow ni ków o za gro że niach zwią za nych z ma -
szy na mi znaj du ją cy mi się w miej scu pra cy lub je go oto cze niu oraz wszel kich zmia -
nach w nich wpro wa dzo nych w ta kim za kre sie, w ja kim zmia ny te mo gą mieć wpływ
na bez pie czeń stwo ma szy ny.

Pra co daw ca ma obo wią zek za pew nić pra cow ni kom:
■ użyt ku ją cym ma szy ny, od by cie od po wied nie go prze szko le nia w za kre sie bez piecz -

ne go ich użyt ko wa nia,
■ wy ko nu ją cym na pra wy, mo der ni za cję, kon ser wa cję lub ob słu gę ma szyn, od by cie

spe cja li stycz ne go prze szko le nia w tym za kre sie.
Użyt ko wa nie ma szy ny nie do sto so wa nej, po mi mo obo wiąz ku praw ne go, do wy ma gań

mi ni mal nych, sta no wi na ru sze nie prze pi sów bhp. W przy pad ku kon tro li PIP i stwier dze -
nia, że eks plo ato wa na ma szy na stwa rza za gro że nie dla pra cow ni ków, in spek tor pra cy wy -
da de cy zję wstrzy ma nia prac z uży ciem tej ma szy ny (patrz roz dział I i XXI).
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ROZ DZIAŁ XV. 

WY PAD KI PRZY PRA CY

Ja kie są pod sta wo we za sa dy re ali za cji obo wiąz ku za pew nie nia pra cow ni kom bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy oraz za po bie ga nia wy pad kom i cho ro bom za wo do wym?

Pod sta wo we za sa dy re ali za cji po wy ższe go obo wiąz ku to:
1) za po bie ga nie za gro że niom,
2) prze pro wa dza nie oce ny ry zy ka zwią za ne go z za gro że nia mi, któ rych nie można wy -

klu czyć,
3) li kwi do wa nie za gro żeń u źró deł ich po wsta wa nia,
4) do sto so wa nie wa run ków i pro ce sów pra cy do mo żli wo ści pra cow ni ka, w szcze gól -

no ści przez od po wied nie pro jek to wa nie i or ga ni zo wa nie sta no wisk pra cy, do bór ma szyn
i in nych urzą dzeń tech nicz nych oraz na rzę dzi pra cy, a ta kże me tod pro duk cji i pra cy
– z uwzględ nie niem zmniej sze nia ucią żli wo ści pra cy, zwłasz cza pra cy mo no ton nej i pra -
cy w usta lo nym z gó ry tem pie oraz ogra ni cze nia ne ga tyw ne go wpły wu ta kiej pra cy
na zdro wie pra cow ni ków,

5) sto so wa nie no wych roz wią zań tech nicz nych,
6) za stę po wa nie nie bez piecz nych pro ce sów tech no lo gicz nych, urzą dzeń, sub stan cji

i in nych ma te ria łów – bez piecz ny mi lub mniej nie bez piecz ny mi,
7) nada wa nie prio ry te tu środ kom ochro ny zbio ro wej przed środ ka mi ochro ny in dy wi -

du al nej,
8) in stru owa nie pra cow ni ków w za kre sie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy.

Ja kie zda rze nie jest wy pad kiem przy pra cy?
Za wy pa dek przy pra cy [34] uwa ża się zda rze nie, któ re speł nia łącz nie 4 wa run ki:
1. zda rze nie na głe – ro zu mia ne ja ko na tych mia sto we wy stą pie nie przy czy ny ze wnętrz -

nej, któ ra wy wo łu je okre ślo ny sku tek np. po ra że nie prą dem elek trycz nym, upa dek
na scho dach, wy pa dek sa mo cho do wy; z orzecz nic twa są do we go wy ni ka, że zda rze niem
na głym mo że być rów nież dzia ła nie czyn ni ka, któ ry wy wo łu je ujem ne skut ki, w cza sie nie
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Pra co daw co! Pa mię taj, że:
Wy pad ki i cho ro by mo gą ne ga tyw nie wpły nąć na Two je przed się bior stwo po -
przez:
1. Zmniej sze nie ilo ści i wy daj no ści pro duk cji.
2. Uszko dze nie ma szyn, urzą dzeń i in ne go mie nia.
3. Zwięk sze nie skład ki ubez pie cze nio wej (kosz t ubez pie cze nia wy pad ko we go).
4. Ko niecz ność uczest nic twa w pro ce sach są do wych.



dłu ższym niż jed na dniów ka ro bo cza, np. po ran ny stres wy ni ka ją cy z roz mo wy pra cow ni -
ka z prze ło żo nym skut ku je za wa łem ser ca tuż przed za koń cze niem pra cy, 

2. wy wo ła ne przy czy ną ze wnętrz ną – czy li ta ką, któ ra nie wy ni ka z we wnętrz nych
uwa run ko wań or ga ni zmu pra cow ni ka, np. cho ro by; do przy czyn ze wnętrz nych za li czyć
mo żna ma szy ny, urzą dze nia, in ne oso by lub za dzia ła nie sił przy ro dy; przy czy na ze wnętrz -
na nie mu si być wy łącz ną przy czy ną wy pad ku – mo że na stą pić splot przy czy ny ze wnętrz -
nej z przy czy ną tkwią cą w or ga ni zmie czło wie ka, np. nad mier ny wy si łek fi zycz ny
po wo du ją cy za wał ser ca.

3. na stą pi ło w związ ku z pra cą:
■ pod czas lub w związ ku z wy ko ny wa niem przez pra cow ni ka zwy kłych czyn no ści lub

po le ceń prze ło żo nych,
■ pod czas wy ko ny wa nia czyn no ści na rzecz pra co daw cy, na wet bez po le ce nia,
■ w cza sie po zo sta wa nia pra cow ni ka w dys po zy cji za kła du pra cy w dro dze mię dzy sie -

dzi bą za kła du pra cy a miej scem wy ko ny wa nia obo wiąz ku wy ni ka ją ce go ze sto sun -
ku pra cy.

4. spo wo do wa ło uraz lub śmierć – uszko dze nie tka nek cia ła lub na rzą dów we wnętrz -
nych pra cow ni ka w wy ni ku za dzia ła nia czyn ni ka ze wnętrz ne go. Bę dą to np. ska le cze nia,
ra ny, zła ma nia koń czyn, am pu ta cje, opa rze nia, od mro że nia, za tru cia, skut ki du sze nia, dzia -
ła nia pro mie nio wa nia, ale ta kże wstrząs psy chicz ny, bę dą cy re ak cją na stres. Uraz nie mu -
si skut ko wać nie zdol no ścią do pra cy (zwol nie niem le kar skim).

W ja kich sy tu acjach wy pa dek jest trak to wa ny na rów ni z wy pad kiem przy pra cy?
Mo że się zda rzyć, że pra cow nik ule gnie zda rze niu wy pad ko we mu w trak cie wy ko ny -

wa nia po wie rzo nych mu za dań nie po zo sta ją cych w bez po śred nim związ ku z pra cą. Mó -
wi my wte dy o wy pad ku zrów na nym z wy pad kiem przy pra cy. W za kre sie upraw nie nia
do świad czeń ubez pie cze nio wych bę dzie to wy pa dek, któ re mu pra cow nik uległ:

■ w cza sie pod ró ży słu żbo wej do miej sca de le go wa nia lub np. mię dzy miej scem od -
de le go wa nia a miej scem za kwa te ro wa nia al bo w miej scu za kwa te ro wa nia, chy ba że
wy pa dek spo wo do wa ny zo stał po stę po wa niem pra cow ni ka, któ re nie po zo sta je
w związ ku z wy ko ny wa niem po wie rzo nych mu za dań,

■ pod czas szko le nia w za kre sie po wszech nej sa mo obro ny,
■ przy wy ko ny wa niu za dań zle co nych przez dzia ła ją ce u pra co daw cy or ga ni za cje

związ ko we.
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Uwa ga!
Prze pi sy nie wy ma ga ją, by wy ko ny wa nie czyn no ści przez pra cow ni ka mia ło
cha rak ter bez po śred nio wy twór czy. Je że li pra cow nik ule gnie wy pad ko wi
w trak cie ko rzy sta nia z po miesz czeń so cjal nych lub urzą dzeń hi gie nicz no -sa -
ni tar nych w za kła dzie pra cy, w trak cie świad cze nia przez nie go pra cy, rów -
nież bę dzie to wy czer py wa ło zna mio na wy pad ku przy pra cy.



Czy wy pa dek oso by za trud nio nej na in nej pod sta wie niż umo wa o pra cę jest wy pad -
kiem przy pra cy?

Za wy pa dek przy pra cy uwa ża się rów nież na głe zda rze nie wy wo ła ne przy czy ną ze -
wnętrz ną, po wo du ją ce uraz lub śmierć, któ re na stą pi ło w okre sie ubez pie cze nia wy pad -
ko we go pod czas:

■ wy ko ny wa nia pra cy lub współ pra cy przy wy ko ny wa niu pra cy na pod sta wie umo wy
agen cyj nej, umo wy zle ce nia lub umo wy o świad cze nie usług, do któ rej zgod nie z Ko -
dek sem cy wil nym sto su je się prze pi sy do ty czą ce zle ce nia,

■ wy ko ny wa nia pra cy na pod sta wie umo wy agen cyj nej, umo wy zle ce nia lub umo wy
o świad cze nie usług, do któ rej zgod nie z Ko dek sem cy wil nym sto su je się prze pi sy
do ty czą ce zle ce nia al bo umo wy o dzie ło, je że li umo wa ta ka zo sta ła za war ta z pra -
co daw cą, z któ rym oso ba po zo sta je w sto sun ku pra cy lub je że li w ra mach ta kiej umo -
wy wy ko nu je ona pra cę na rzecz pra co daw cy, z któ rym po zo sta je w sto sun ku pra cy,

■ wy ko ny wa nia in nych czyn no ści, któ re opi su je usta wa z o ubez pie cze niu spo łecz nym
z ty tu łu wy pad ków przy pra cy i cho rób za wo do wych [34].

Do ku men to wa nie te go ro dza ju wy pad ku od by wa się w kar cie wy pad ku przez pod -
miot zwią za ny z po szko do wa nym (lub po szko do wa ny mi) zgod nie z usta wą [34] i roz -
po rzą dze niem [37].

Ja kie są ro dza je wy pad ków przy pra cy?
1. Śmier tel ny wy pa dek przy pra cy – śmierć w wy ni ku wy pad ku na stę pu je w okre sie

do 6 mie się cy od da ty wy pad ku.
2. Cię żki wy pa dek przy pra cy – to ta ki wy pa dek, któ ry po wo du je cię żkie uszko dze nie

cia ła np. utra tę wzro ku, słu chu, mo wy, zdol no ści roz rod czej lub in ne go uszko dze nia cia ła
al bo roz strój zdro wia na ru sza ją cy pod sta wo we funk cje or ga ni zmu. Cię żkie uszko dze nie
cia ła, to ta kże za gra ża ją ca ży ciu lub nie ule czal na cho ro ba, trwa ła cho ro ba psy chicz na, cał -
ko wi ta lub czę ścio wa nie zdol ność do pra cy w za wo dzie al bo trwa łe istot ne ze szpe ce nie
lub znie kształ ce nie cia ła.

3. Lek ki wy pa dek przy pra cy – ka żdy in ny wy pa dek nie wy czer pu ją cy zna mion wy pad -
ku śmier tel ne go i cię żkie go.

4. Zbio ro wy wy pa dek przy pra cy – zda rze nie wy pad ko we, w wy ni ku któ re go po szko -
do wa ne są co naj mniej 2 oso by.

Ja kie obo wiąz ki cią żą na pra co daw cy z chwi lą otrzy ma nia in for ma cji o zda rze niu
wy pad ko wym?

Z za ist nie niem w za kła dzie pra cy wy pad ku wią żą się obo wiąz ki, okre ślo ne w roz po rzą -
dze niu w spra wie usta la nia oko licz no ści i przy czyn wy pad ków przy pra cy [35]. Pra co daw -
ca ma obo wią zek:

■ udzie lić po szko do wa nym pierw szej po mo cy,
■ za bez pie czyć miej sce wy pad ku,
■ za wia do mić o wy pad ku wła ści we go in spek to ra pra cy i pro ku ra to ra (wy pa dek cię żki,

zbio ro wy, śmier tel ny),
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■ po wo łać ze spó ł po wy pad ko wy,
■ usta lić oko licz no ści i przy czyny wy pad ku,
■ okre ślić wnio ski i środ ki pro fi lak tycz ne,
■ spo rzą dzić i za twier dzić pro to kó ł po wy pad ko wy, zgod nie z [36],
■ do rę czyć pro to kó ł po wy pad ko wy po szko do wa ne mu,
■ do rę czyć pro to kó ł po wy pad ko wy wła ści we mu in spek to ro wi pra cy, 
■ za re je stro wać wy pad ek w re je strze wy pad ków lub kar cie wy pad ku,
■ spo rzą dzić sta ty stycz ną kar tę wy pad ku GUS, zgod nie z roz po rzą dze niem Mi ni stra

Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 7 stycz nia 2009 r. w spra wie sta ty stycz nej kar ty wy -
pad ku przy pra cy [38].

Co jest ce lem po stę po wa nia po wy pad ko we go?
Ce lem po stę po wa nia po wy pad ko we go (do cho dze nia po wy pad ko we go) jest usta le nie

oko licz no ści i przy czyn wy pad ku oraz za sto so wa nie od po wied nich środ ków pre wen -
cyj nych, za po bie ga ją cych po dob nym wy pad kom w przy szło ści.

Szcze gó ło wy spo sób po stę po wa nia ze spo łu po wy pad ko we go i spo rzą dza nia do ku -
men ta cji po wy pad ko wej okre śla roz po rzą dze nie [35].

W ja ki spo sób na le ży za bez pie czyć miej sce wy pad ku?
Miej sce wy pad ku po win no być za bez pie czo ne przed:
■ wstę pem osób nie po wo ła nych,
■ uru cho mie niem bez po trze by ma szyn i in nych urzą dzeń tech nicz nych, któ re zo sta -

ły wstrzy ma ne w związ ku z wy pad kiem,
■ do ko ny wa niem zmian po ło że nia ma szyn, urzą dzeń tech nicz nych i in nych przed mio -

tów, któ re spo wo do wa ły wy pa dek lub mo gą oka zać się po moc ne w usta le niu je go
oko licz no ści i przy czy ny.

Do ko ny wa nie zmian w miej scu wy pad ku bez uzy ska nia zgo dy od po wied nich or ga nów
jest do pusz czal ne tyl ko wte dy, gdy za cho dzi ko niecz ność ra to wa nia osób lub mie nia al -
bo za po bie że nia gro żą ce mu nie bez pie czeń stwu.
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Za nie cha nie obo wiąz ku po wia do mie nia o wy pad ku przy pra cy (śmier tel nym,
cię żkim lub zbio ro wym) wła ści wych or ga nów, w tym in spek to ra pra cy, sta no -
wi wy kro cze nie z art. 283 § 2 pkt 6 Ko dek su pra cy i jest za gro żo ne ka rą grzyw -
ny 1 000-30 000 zł.

Pra co daw ca jest obo wią za ny prze cho wy wać pro to kół usta le nia oko licz no ści
i przy czyn wy pad ku przy pra cy wraz z po zo sta łą do ku men ta cją po wy pad ko -
wą przez okres 10 lat.



Zgo dę na uru cho mie nie ma szyn i in nych urzą dzeń tech nicz nych lub do ko na nie zmian
w miej scu wy pad ku lek kie go wy ra ża pra co daw ca, w uzgod nie niu ze spo łecz nym in spek -
to rem pra cy po do ko na niu oglę dzin miej sca wy pad ku oraz po spo rzą dze niu, je śli za cho -
dzi po trze ba, szki cu lub fo to gra fii miej sca wy pad ku i udo ku men to wa niu wszyst kich
mo żli wych oko licz no ści, po zwa la ją cych usta lić prze bieg i przy czy ny wy pad ku.

W przy pad ku za ist nie nia wy pad ku śmier tel ne go, cię żkie go lub zbio ro we go zgo dę
na uru cho mie nie ma szyn lub do ko na nie zmian w miej scu wy pad ku wy ra ża pra co daw ca
po uzgod nie niu z wła ści wym in spek to rem pra cy i pro ku ra to rem.

Ja kie oso by wcho dzą w skład ze spo łu po wy pad ko we go?
Po wy pad ku w za kła dzie na le ży po wo łać ze spół po wy pad ko wy w na stę pu ją cym

skła dzie, za wsze dwu oso bo wym:
■ pra cow nik słu żby bhp i spo łecz ny in spek tor pra cy – je śli w za kła dzie po wo ła no słu -

żbę bhp (za trud nio nych po wy żej 100 pra cow ni ków) i w za kła dzie dzia ła ją związ ki
za wo do we,

■ pra co daw ca lub pra cow nik, któ re mu po wie rzo no wy ko ny wa nie za dań słu żby bhp
lub spe cja li sta spo za za kła du pra cy i przed sta wi ciel za ło gi – je śli w za kła dzie nie po -
wo ła no słu żby bhp i nie dzia ła ją związ ki za wo do we. Pra co daw ca, pra cow nik oraz
spe cja li sta spo za za kła du pra cy mu szą speł niać wy mo gi for mal ne (ukoń czo ne nie -
zbęd ne szko le nia), zgod nie z art. 23711 § 1 i § 2 kp [2].

■ pra co daw ca i spe cja li sta spo za za kła du pra cy – w przy pad ku gdy w za kła dzie pra cy
za trud nio nych jest na ty le ma ło pra cow ni ków, że po wo ła nie ze spo łu w skła dzie po -
da nym w po wy ższych punk tach nie jest mo żli we.

Ze spół po wy pad ko wy mo żna po wo ły wać ka żdo ra zo wo w przy pad ku za ist nie nia wy -
pad ku lub usta lić sta ły skład ze spo łu do cza su od wo ła nia. Naj le piej po wo łać ze spół od -
po wied nim pi sem nym za rzą dze niem, któ re go ko pia do łą czo na zo sta nie ra zem
z pro to ko łem po wy pad ko wym do do ku men ta cji po wy pad ko wej.

Ze spół po wy pad ko wy ma obo wią zek przy stą pić do usta la nia oko licz no ści i przy czyn
za ist nia łe go wy pad ku nie zwłocz nie po otrzy ma niu wia do mo ści o wy pad ku, czy li wła ści -
wie za raz po po wo ła niu przez pra co daw cę. Kosz ty zwią za ne z usta la niem oko licz no ści
i przy czyn wy pad ków przy pra cy po no si pra co daw ca.

W ja kim ter mi nie spo rzą dza się pro to kół po wy pad ko wy?
Po usta le niu oko licz no ści i przy czyn wy pad ku ze spół po wy pad ko wy spo rzą dza, nie

póź niej niż w ter mi nie 14 dni od dnia uzy ska nia za wia do mie nia o wy pad ku, pro to kół
po wy pad ko wy. Usta le nie oko licz no ści i przy czyn wy pad ku w ter mi nie dłu ższym niż 14
dni, je że li na stą pi ły uza sad nio ne prze szko dy lub trud no ści, wy ma ga po da nia przy czyn te -
go opóź nie nia w tre ści pro to ko łu po wy pad ko we go.

Ja kie in for ma cje na le ży za mie ścić w re je strze wy pad ków?
Na pod sta wie wszyst kich pro to ko łów po wy pad ko wych na le ży pro wa dzić w za kła dzie

re jestr wy pad ków przy pra cy. W re je strze tym od no to wu je się zda rze nia wy pad ko we
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osób bę dą cych pra cow ni ka mi, w prak ty ce naj czę ściej w uję ciu rocz nym. Je śli w za kła dzie
pra cu ją oso by za trud nio ne na pod sta wie umów cy wil no -praw nych, do ku men ta cja po wy -
pad ko wa re je stro wa na jest w kar tach wy pad ku i ta kie kar ty na le ży rów nież prze cho wy -
wać, nie za le żnie od pro wa dzo ne go re je stru wy pad ków.

W re je strze wy pad ków po win ny zna leźć się na stę pu ją ce in for ma cje:
1) imię i na zwi sko po szko do wa ne go,
2) miej sce i da ta wy pad ku,
3) in for ma cje do ty czą ce skut ków wy pad ku dla po szko do wa ne go,
4) da ta spo rzą dze nia pro to ko łu po wy pad ko we go,
5) stwier dze nie, czy wy pa dek jest wy pad kiem przy pra cy,
6) da ta prze ka za nia do Za kła du Ubez pie czeń Spo łecz nych wnio sku o świad cze nia z ty -

tu łu wy pad ku przy pra cy,
7) licz ba dni nie zdol no ści do pra cy,
8) in ne in for ma cje, nie bę dą ce da ny mi oso bo wy mi, któ rych za miesz cze nie w re je strze

jest ce lo we, w tym wnio ski i za le ce nia pro fi lak tycz ne ze spo łu po wy pad ko we go.
Ko deks pra cy zo bo wią zu je pra co daw cę do sys te ma tycz ne go ana li zo wa nia przy czy n

wy pad ków przy pra cy, cho rób za wo do wych i in nych cho rób zwią za nych z wa run ka -
mi śro do wi ska pra cy. Na pod sta wie wy ni ków tych ana liz pra co daw ca po wi nien sto so wać
wła ści we środ ki za po bie gające zaistnieniu podobnych wypadków w przyszłości.

Ko mu nie przy słu gu ją świad cze nia z ZUS?
Świad cze nia nie przy słu gu ją ubez pie czo ne mu, je że li:
■ wy łącz ną przy czy ną wy pad ku by ło udo wod nio ne na ru sze nie przez ubez pie czo ne -

go prze pi sów do ty czą cych ochro ny ży cia i zdro wia, spo wo do wa ne przez nie go
umyśl nie lub wsku tek ra żą ce go nie dbal stwa,

■ ubez pie czo ny, bę dąc w sta nie nie trzeź wo ści lub pod wpły wem środ ków odu rza -
ją cych bądź sub stan cji psy cho tro po wych, przy czy nił się w znacz nym stop niu
do spo wo do wa nia wy pad ku.

W ja kich sy tu acjach ZUS od mó wi przy zna nia świad czeń?
ZUS, w dro dze de cy zji, od mó wi przy zna nia świad czeń z ubez pie cze nia wy pad ko we go,

w przypadku gdy:
■ nie zo sta nie przed sta wio ny pro to kół po wy pad ko wy lub kar ta wy pad ku,
■ w pro to ko le lub kar cie wy pad ku da ne zda rze nie nie zo sta nie uzna ne za wy pa dek

przy pra cy w ro zu mie niu usta wy,
■ pro to kół po wy pad ko wy lub kar ta wy pad ku za wie ra ją stwier dze nia bez pod staw ne.
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ROZ DZIAŁ XVI. 

CHO RO BY ZA WO DO WE

Co to jest cho ro ba za wo do wa?
Za cho ro bę za wo do wą uwa ża się cho ro bę wy mie nio ną w wy ka zie cho rób za wo do -

wych, [39] o ile zo sta ła spo wo do wa na dzia ła niem czyn ni ków szko dli wych dla zdro wia wy -
stę pu ją cych w śro do wi sku pra cy lub wy wo łał ją spo sób wy ko ny wa nia pra cy (art. 2351 kp).

Ja kie są obo wiąz ki pra co daw cy w za kre sie za po bie ga nia cho ro bom za wo do wym
i in nym cho ro bom zwią za nym z wy ko ny wa ną pra cą?

Do obo wiąz ków pra co daw cy na le ży (art. 227 kp):
1) utrzy my wa nie w sta nie sta łej spraw no ści urzą dzeń ogra ni cza ją cych lub eli mi nu ją -

cych szko dli we dla zdro wia czyn ni ki śro do wi ska pra cy oraz urzą dzeń słu żą cych do po mia -
rów tych czyn ni ków,

2) prze pro wa dza nie, na swój koszt, ba dań i po mia rów czyn ni ków szko dli wych dla zdro -
wia, re je stro wa nie i prze cho wy wa nie wy ni ków tych ba dań i po mia rów oraz udo stęp nia -
nie ich pra cow ni kom (patrz roz dział XI).

Ja ki jest tryb po stę po wa nia w przy pad ku stwier dze nia u pra cow ni ka ob ja wów cho -
ro by za wo do wej?

Zgod nie z art. 235 kp, je że li u pra cow ni ka po dej rze wa się cho ro bę za wo do wą, pra co -
daw ca jest obo wią za ny:

■ nie zwłocz nie zgło sić ten fakt wła ści we mu or ga no wi Pań stwo wej In spek cji Sa ni -
tar nej i wła ści we mu okrę go we mu in spek to ro wi pra cy (wzór w za łącz ni ku 1 do roz -
po rzą dze nia [40]), 

■ zba dać przy czy ny cho ro by za wo do wej, jej cha rak ter i roz miar za gro że nia tą cho -
ro bą,

■ usu nąć czyn ni ki po wo du ją ce po wsta nie cho ro by za wo do wej i za sto so wać wła -
ści we środ ki za po bie gaw cze,

■ re ali zo wać za le ce nia le kar skie, tj. prze nieść pra cow ni ka na in ne sta no wi sko pra -
cy, na któ rym nie wy stę pu ją za gro że nia mo gą ce po gor szyć je go stan zdro wia, 

■ wy pła cić do da tek wy rów naw czy rów ny wy so ko ści ewen tu al nie utra co ne go wy -
na gro dze nia w związ ku z prze nie sie niem na in ne sta no wi sko pra cy, przez okres nie -
prze kra cza ją cy 6 m -cy,

■ pro wa dzić re jestr za cho ro wań na cho ro by za wo do we i po dej rzeń o ta kie cho ro by,
zgod nie z [40].

Kto i w ja kiej for mie mo że zgło sić po dej rze nie cho ro by za wo do wej?
Po dej rze nie cho ro by za wo do wej ww. or ga nowi mo że zgło sić:
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■ pra co daw ca za trud nia ją cy pra cow ni ka, u któ re go po dej rze wa się cho ro bę za wo do -
wą,

■ pra cow nik lub by ły pra cow nik, któ ry po dej rze wa, że wy stę pu ją ce u nie go ob ja wy
mo gą wska zy wać na ta ką cho ro bę. Pra cow nik ak tu al nie za trud nio ny zgła sza po dej -
rze nie za po śred nic twem le ka rza spra wu ją ce go nad nim pro fi lak tycz ną opie kę zdro -
wot ną,

■ le karz lub le karz den ty sta, któ ry pod czas wy ko ny wa nia za wo du po wziął po dej rze -
nie wy stą pie nia u pa cjen ta cho ro by za wo do wej; le ka rze kie ru ją w ta kim przy pad ku
na ba da nia w ce lu wy da nia orze cze nia o roz po zna niu lub bra ku pod staw do roz po -
zna nia cho ro by za wo do wej.

Co zro bić w przy pad ku roz po zna nia u pra cow ni ka ob ja wów cho ro by za wo do wej, po -
świad czo nej orze cze niem le kar skim?

W przy pad ku roz po zna nia u pra cow ni ka ob ja wów cho ro by za wo do wej mo że za ist nieć
ko niecz ność prze nie sie nia go do in nej pra cy, gdzie nie bę dzie na ra żo ny na dzia ła nie czyn -
ni ka, któ ry wy wo łał u nie go te ob ja wy. Prze nie sie nia do ko nu je się w ter mi nie i na czas
okre ślo ny w orze cze niu le kar skim. Nie jest ko niecz ne do ko ny wa nie wy po wie dze nia pra -
cow ni ko wi wa run ków pra cy (wy po wie dze nie zmie nia ją ce), lecz je że li prze nie sie nie pra -
cow ni ka do in nej pra cy spo wo du je ob ni że nie je go wy na gro dze nia, przy słu gu je mu
do da tek wy rów naw czy, rów ny wy so ko ści utra co ne go wy na gro dze nia, przez okres
nieprze kra cza ją cy 6 mie się cy. Je że li pra cow nik nie zo sta nie prze nie sio ny do in nej pra cy
w ter mi nie okre ślo nym w orze cze niu le kar skim, mo że on roz wią zać umo wę o pra cę bez
wy po wie dze nia (art. 55 k.p. [2]). Obo wią zek prze nie sie nia pra cow ni ka do in nej pra cy, z za -
cho wa niem do tych cza so we go wy na gro dze nia przez 6 mie się cy, wy stę pu je rów nież
w przy pad ku pra cow ni ka, któ re mu orze czo no nie zdol ność do wy ko ny wa nia do tych cza -
so wej pra cy wsku tek cho ro by za wo do wej, a nie zo stał on uzna ny za cał ko wi cie nie zdol -
ne go do pra cy w ro zu mie niu prze pi sów o eme ry tu rach i ren tach z Fun du szu Ubez pie czeń
Spo łecz nych.

Ja kich in for ma cji mo że żą dać le karz orze ka ją cy o roz po zna niu lub bra ku roz po zna -
nia cho ro by za wo do wej?

Ka żdy pra cow nik po wi nien mieć udo ku men to wa ny prze bieg za trud nie nia u pra co daw -
cy oraz mieć prze pro wa dzo ną oce nę na ra że nia za wo do we go na czyn ni ki szko dli we (w tym
uczu la ją ce) i nie bez piecz ne. Je że li za kres in for ma cji, bę dą cy w po sia da niu le ka rza – orzecz -
ni ka bę dzie nie wy star cza ją cy, wy stą pi on do pra co daw cy o ich uzu peł nie nie w za kre sie
obej mu ją cym prze bieg oraz or ga ni za cję pra cy za wo do wej pra cow ni ka lub by łe go pra -
cow ni ka, w tym pra cę w go dzi nach nad licz bo wych, da ne o na ra że niu za wo do wym, obej -
mu ją ce ta kże wy ni ki po mia rów czyn ni ków szko dli wych wy ko na nych na sta no wi skach
pra cy, na któ rych pra cow nik był za trud nio ny, sto so wa ne przez pra cow ni ka środ ki ochro -
ny in dy wi du al nej, a w przy pad ku na ra że nia pra cow ni ka na czyn ni ki o dzia ła niu uczu la ją -
cym (aler ge nów) – ta kże o prze ka za nie prób ki sub stan cji, w ilo ści nie zbęd nej
do prze pro wa dze nia ba dań dia gno stycz nych [39].
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ROZDZIAŁ XVII. 

OCHRONA PRACY KOBIET

W sierpniu 2016 r. znowelizowano Kodeks pracy w zakresie art. 176 [2]. Celem
wprowadzonej zmiany było dostosowanie przepisów krajowych do unijnych, w zakresie
równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy. Nowelizacja
miała na celu zapewnić zgodność przepisu z art. 33 Konstytucji RP, który stanowi 
o równości praw kobiet i mężczyzn w zakresie prawa do kształcenia, zatrudnienia 
i awansów. Po nowelizacji art. 176 Kp wykaz prac uciążliwych, szkodliwych i niebez -
piecznych, określony w rozporządzeniu [28] ograniczono jedynie do kobiet w ciąży 
i karmiących dziecko piersią. Wspomniane rozporządzenie w poprzednim brzmieniu
odnosiło się do wszystkich kobiet bez względu na kwestie związane z macierzyństwem.

Wykaz prac wzbronionych kobietom w ciąży i karmiącym dziecko piersią obejmuje
prace:

1) związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym z ręcznym transportem
ciężarów,

2) mogące mieć niekorzystny wpływ na zdrowie ze względu na sposób i warunki ich
wykonywania, z uwzględnieniem rodzajów czynników występujących w środowisku pracy
i poziomu ich występowania.

Najważniejsze zmiany we wspomnianym wykazie dotyczą zakazu prac dla kobiet 
w ciąży związanych z:

■ ręcznym podnoszeniem i przenoszeniem przedmiotów o masie przekraczającej 3 kg;
■ ręcznym przenoszeniem pod górę: jakichkolwiek przedmiotów przy pracy stałej lub

przedmiotów o masie przekraczającej 1 kg przy pracy dorywczej (do 4 razy na
godzinę pracy i łącznie nie dłużej niż przez 4 godziny w ciągu doby);

■ ręcznym przenoszeniem materiałów ciekłych - gorących, żrących lub o właści -
wościach szkodliwych dla zdrowia;

■ przewożeniem ładunków na wózku jednokołowym (taczce) i wózku wielokołowym
poruszanym ręcznie;

■ pracami w pozycji wymuszonej;
■ pracami w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej, przy

czym czas spędzony w pozycji stojącej nie może jednorazowo przekraczać 15 minut,
po którym to czasie powinna nastąpić 15-minutowa przerwa;

■ pracami na stanowiskach z monitorami ekranowymi w łącznym czasie przekra-
czającym 8 godzin na dobę, przy czym czas spędzony przy obsłudze monitora
ekranowego nie może jednorazowo przekraczać 50 minut, po którym to czasie
powinna nastąpić co najmniej 10-minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy;

■ prace wykonywane w środowisku o dużych wahaniach parametrów mikro -
klimatu, szczególnie przy występowaniu nagłych zmian temperatury powietrza 
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w zakresie przekraczającym 15°C, przy braku możliwości stosowania co najmniej 15-
minutowej adaptacji w pomieszczeniu o temperaturze pośredniej;

■ prace w warunkach narażenia na hałas, którego poziom ekspozycji odniesiony do
8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego 
w przepisach Kodeksu pracy, wymiaru czasu pracy przekracza wartość 65 dB;

■ inne prace określone w wykazie [28], w tym wymienione prace w kontakcie ze
szkodliwymi czynnikami biologicznymi, w narażeniu na działanie szkodliwych
substancji chemicznych oraz prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi lub
psychicznymi.

Prace wzbronione kobietom karmiącym dziecko piersią są mniej restrykcyjne, 
w szczególności w zakresie ciężarów transportowanych przedmiotów, siły potrzebnej do
wykonania niektórych prac i pracy taczkami lub wózkami w terenie płaskim i pochyłym.
Szczegóły opisane są w wykazie [28].

Problematyka dotycząca wykonywania przez kobiety niebędące w ciąży lub 
w okresie karmienia dziecka piersią prac związanych z nadmiernym wysiłkiem
fizycznym, w tym ręcznym przemieszczaniem ciężarów, uregulowana dotychczas
przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu
prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet została przeniesiona do
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych
pracach związanych z wysiłkiem fizycznym [11].



83

ROZ DZIAŁ XVIII. 

OCHRO NA PRA CY MŁO DO CIA NYCH

Po dob nie jak w przy pad ku zdro wia ko biet, szcze gól ną ochro ną ob ję ci są ta kże pra cow -
ni cy mło do cia ni. Mło do cia nym w ro zu mie niu prze pi sów pra wa pra cy jest oso ba, któ ra
ukoń czy ła 16 lat, a nie prze kro czy ła 18 lat (art. 190 kp).

Ja kie pra ce są wzbro nio ne mło do cia nym?
Pra ce wzbro nio ne mło do cia nym to pra ce okre ślo ne w roz po rzą dze niu [27]:
● zwią za ne z wy sił kiem fi zycz nym, naj czę ściej przy pra cach trans por to wych,
● wy mu szo ną po zy cją cia ła,
● za gra ża ją ce pra wi dło we mu roz wo jo wi psy chicz ne mu (np. pro duk cja i sprze daż wy -

ro bów al ko ho lo wych, ty to nio wych, ubój zwie rząt, ob słu ga za kła dów ką pie lo wych
i łaź ni),

● stwa rza ją ce za gro że nia wy pad ko we,
● w na ra że niu na szko dli we dzia ła nie czyn ni ków che micz nych, fi zycz nych i bio lo gicz -

nych.
Nor my dźwi ga nia dla mło do cia nych okre śla za łącz nik nr 1 do ww. roz po rzą dze nia [27].

Ja kie obo wiąz ki w związ ku z za trud nia niem mło do cia nych cią żą na pra co daw cy?
Pra co daw ca, za trud nia ją cy pra cow ni ków mło do cia nych, ma obo wią zek za pew nić im

szcze gól ną ochro nę zdro wia pod czas pra cy, uwzględ nia jąc ry zy ko wy ni ka ją ce z ich
bra ku do świad cze nia i nie świa do mo ści po ten cjal nych za gro żeń. W tym ce lu [2]:

● za pew nia im pra cę w wa run kach nie stwa rza ją cych za gro żeń dla bez pie czeń stwa
i zdro wia,

● za pew nia im nad zór na uczy cie li i in struk to rów prak tycz nej na uki za wo du,
● in for mu je o za gro że niach,
● or ga ni zu je prze rwy w pra cy w ce lu od po czyn ku w wa run kach od izo lo wa nia od czyn -

ni ków ucią żli wych i szko dli wych dla zdro wia.

Pracodawca na podstawie rozporządzenia [27] sporządza wykaz prac wzbronionych
młodocianym w jego zakładzie pracy i prowadzi ewidencję pracowników młodo -
cianych [2], o ile ich zatrudnia.

Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 lat, za wyjątkiem
przypadków określonych w art. 3045 kp [2].



ROZ DZIAŁ XIX.

OCE NA RY ZY KA ZA WO DO WE GO 

Umie jęt ność iden ty fi ka cji za gro żeń za wo do wych i wie dza po zwa la ją ca sku tecz nie neu -
tra li zo wać za gro że nia są pod sta wo wym, naj wa żniej szym spo so bem za po bie ga nia wy -
pad kom przy pra cy i cho ro bom za wo do wym. Oce na ry zy ka za wo do we go jest pod sta wą
pro fi lak tycz nej ochro ny zdro wia pra cow ni ków w przed się bior stwie. Od ja ko ści tej oce ny
za le ży sku tecz ność przy ję tej w za kła dzie pra cy po li ty ki bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy,
a co za tym idzie sku tecz ność za rzą dza nia bhp.

Zgod nie z art. 226 Ko dek su pra cy ka żdy pra co daw ca jest zo bo wią za ny oce niać i do ku -
men to wać ry zy ko zwią za ne z wy ko ny wa ną pra cą oraz in for mo wać pra cow ni ków o ry zy -
ku za wo do wym i za sa dach ochro ny przed za gro że nia mi. Rów nież § 39 roz po rzą dze nia
w spra wie ogól nych prze pi sów bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy [3] zo bo wią zu je pra co -
daw cę do oce ny i do ku men to wa nia ry zy ka za wo do we go, wy stę pu ją ce go przy okre ślo -
nych pra cach oraz sto so wa nia nie zbęd nych środ ków pro fi lak tycz nych zmniej sza ją cych
ry zy ko. Prze pis ten na kła da ta kże na pra co daw cę obo wią zek za pew nie nia or ga ni za cji pra -
cy i sta no wisk pra cy w spo sób za bez pie cza ją cy pra cow ni ków przed za gro że nia mi wy pad -
ko wy mi oraz od dzia ły wa niem czyn ni ków szko dli wych dla zdro wia i ucią żli wych.

Co to jest ry zy ko za wo do we?
Zgod nie z de fi ni cją za war tą w roz po rzą dze niu w spra wie ogól nych prze pi sów bhp [3].
Ry zy ko za wo do we to praw do po do bień stwo wy stą pie nia nie po żą da nych zda rzeń

zwią za nych z wy ko ny wa ną pra cą – w szcze gól no ści wy stą pie nia u pra cow ni ków nie ko -
rzyst nych skut ków zdro wot nych w wy ni ku narażenia na za gro żenia za wo do we, wy stę pu -
ją ce w śro do wi sku pra cy lub ze względu na spo só b wy ko ny wa nia pra cy.

Na czym po le ga oce na ry zy ka za wo do we go?
Oce na ry zy ka za wo do we go jest pro ce sem ana li zo wa nia ry zy ka i wy zna cza nia je go

do pusz czal no ści.

Kto u pra co daw cy do ko nu je oce ny ry zy ka za wo do we go?
W przy pad ku przed się biorstw za trud nia ją cych do 10 pra cow ni ków, w któ rych pra co -

daw ca sam wy ko nu je za da nia słu żby bhp i jest do brze zo rien to wa ny w ro dza ju i tech no -
lo gii wy ko ny wanej pra cy mo że on sam prze pro wa dzić oce nę ry zy ka. W ma łych
przed się bior stwach oce nę ry zy ka mo że prze pro wa dzić pra cow nik słu żby bhp lub pra cow -
nik za trud nio ny przy in nej pra cy, któ re mu pra co daw ca po wie rzył wy ko ny wa nie za dań
służby bhp. Do ko na nie oce ny ry zy ka mo żna ta kże zle cić eks per tom spo za za kła du,
przy czym za wsze od po wie dzial ność za pra wi dło we prze pro wa dze nie oce ny ry zy ka
spo czy wa na pra co daw cy.
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Istot ne jest, aby oso by prze pro wa dza ją ce oce nę ry zy ka po sia da ły nie zbęd ną wie dzę
w za kre sie:

◆ ogól nych za sad oce ny ry zy ka,
◆ iden ty fi ko wa nia za gro żeń wy stę pu ją cych na oce nia nych sta no wi skach pra cy,
◆ szko dli wych na stępstw wy stę pu ją cych za gro żeń,
◆ za sad pro wa dze nia dzia łań pro fi lak tycz nych,
◆ za sad oce ny sku tecz no ści dzia łań za po bie gaw czych i ko ry gu ją cych,

Do oce ny ry zy ka za wo do we go po win no być za an ga żo wa nych jak naj wię cej pra -
cow ni ków, po nie waż to oni naj le piej zna ją swo je sta no wi sko pra cy.

Ja kie za sa dy przy jąć przy do ko ny wa niu oce ny ry zy ka?
Prze pi sy bhp [2,3] sta no wią jed no znacz nie, że pra co daw ca oce nia ry zy ko za wo do we

zwią za ne z wy ko ny wa ną przez pra cow ni ka pra cą. A za tem oce na ry zy ka do ty czy
wszyst kich prac wy ko ny wa nych przez pra cow ni ka w za kre sie po wie rzo nych mu obo -
wiąz ków, rów nież prac do raź nych zle ca nych przez pra co daw cę.

Jed nym z naj czę ściej sto so wa nych w prak ty ce roz wią zań jest oce na ry zy ka za wo do -
we go na sta no wi skach pra cy. Wa run kiem sto so wa nia ta kie go roz wią za nia jest, aby
przy do ko ny wa niu oce ny ry zy ka na sta no wi sku pra cy:

◆ uwzględ nić wszyst kie pra ce wy ko ny wa ne na tym sta no wi sku,
◆ zi den ty fi ko wać wszyst kie za gro że nia wy stę pu ją ce przy po szcze gól nych pra -

cach wy ko ny wa nych na tym sta no wi sku,
◆ osza co wać ry zy ko wy stę pu ją ce przy po szcze gól nych pra cach,
◆ okre ślić i pod jąć nie zbęd ne dzia ła nia pro fi lak tycz ne.
Ry zy ko za wo do we po win no być oce nia ne za rów no na sta łych sta no wi skach pra cy,

jak i na nie sta cjo nar nych. (np. sprzą tacz ka, kon ser wa tor ma szyn/urzą dzeń tech nicz nych,
elek tryk).

Co to jest za gro że nie?
Przy do ko ny wa niu oce ny ry zy ka czę sto po peł nia nym błę dem jest uto żsa mia nie za gro -

że nia z je go na stęp stwa mi (wy da rze nia mi lub skut ka mi zdro wot ny mi).
Na le ży za tem pa mię tać, że:
Za gro że nie to stan śro do wi ska pra cy okre ślo ny czyn ni ka mi fi zycz ny mi, che micz ny mi

i bio lo gicz ny mi, mo gą cy spo wo do wać cho ro bę lub wy pa dek. Za tem za gro że nia mi są np.
prąd elek trycz ny, śli skie i nie rów ne po wierzch nie, wy so ka lub ni ska tem pe ra tu ra, ru cho -
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za po znać z oce ną ry zy ka za wo do we go zwią za ne go z ich wy ko ny wa niem oraz
przekazać wiedzę o za sa dach ochro ny przed za gro że nia mi.



me i nie bez piecz ne czę ści ma szyn, ele men ty ostre i wy sta ją ce, ha łas, wi bra cja, pra ca na wy -
so ko ści, ręcz ne prze no sze nie cię ża rów, ob cią że nie psy chicz ne/stres, szko dli we czyn ni ki
che micz ne, szko dli we czyn ni ki bio lo gicz ne, po le elek tro ma gne tycz ne, pro mie nio wa nie
nad fio le to we, pro mie nio wa nie la se ro we itd.

Na stęp stwa za gro że nia to np. po chwy ce nie ubra nia lub kończyny czło wie ka przez
wi ru ją ce, nie bez piecz ne czę ści ma szy ny, upa dek z wy so ko ści, za tru cie sub stan cją che -
micz ną, po ra że nie prą dem elek trycz nym, uszko dze nie słu chu, uszko dze nie na rzą du wzro -
ku, am pu ta cja czę ści cia ła itd.

Ja ki jest cel oce ny ry zy ka?
Przy stę pu jąc do prze pro wa dze nia oce ny ry zy ka za wo do we go na le ży pa mię tać, że jej

pod sta wo wym ce lem jest za pew nie nie mo żli wie naj lep szej ochro ny zdro wia pra cow -
ni ków, a nie speł nie nie wy łącz nie wy mo gu for mal ne go, wy ni ka ją ce go z prze pi sów bhp.

Pod sta wo wym błę dem pod czas oce nia nia ry zy ka za wo do we go jest za ło że nie na sa -
mym po cząt ku, że po ziom ry zy ka na da nym sta no wi sku pra cy po wi nien być przy naj mniej
ak cep to wal ny i póź niej sze pro wa dze nie oce ny ry zy ka w ta ki spo sób, że by ten po ziom
„na pa pie rze” uzy skać. W oce nie ry zy ka nie cho dzi jed nak o to, by ry zy ko by ło ak cep to -
wal ne. Cho dzi o uzy ska nie wie dzy, ja kie ry zy ko fak tycz nie jest i co trze ba zro bić, że by je
zmniej szyć, je śli jest zbyt du że.

Ce lem do ko ny wa nia oce ny ry zy ka za wo do we go na po szcze gól nych sta no wi skach pra -
cy w za kła dzie jest iden ty fi ka cja za gro żeń wy pad ko wych i zdro wot nych („co mo że mi się
stać przy tej ma szy nie?”), osza co wa nie cię żko ści na stępstw w przy pad ku fak tycz ne go wy -
stą pie nia za gro że nia („ja kie bę dą kon se kwen cje opar cia się rę ką o ob ra ca ją cą się, nie osło -
nię tą tar czę pi ły”) oraz okre śle nie praw do po do bień stwa fak tycz ne go wy stą pie nia
za gro że nia („je śli ta ma szy na nie ma osło ny tar czy pi ły, to praw do po do bień stwo jest bar -
dzo du że, bo wy star czy chwi la nie uwa gi lub drob na utra ta rów no wa gi”).

Wy ni kiem oce ny po win no być usta le nie: 
◆ Czy ry zy ko jest od po wied nio kon tro lo wa ne i mo żna je uznać za ak cep to wal ne.
◆ Je że li nie jest akceptowalne, to ja kie środ ki mo żna za sto so wać w ce lu je go re duk cji.
◆ Ja kie prio ry te ty na le ży przy jąć re du ku jąc ry zy ko.
◆ Ja kie środ ki mo żna za sto so wać w ce lu dal szej po pra wy bez pie czeń stwa i ochro ny

zdro wia pra cow ni ków.

Jak prze bie ga oce na ry zy ka?
Oce nę ry zy ka po win no się prze pro wa dzać w mo żli wie naj prost szy spo sób. W wie lu ma -

łych przed się bior stwach nie wy stę pu ją licz ne za gro że nia i z re gu ły mo żna je ła two zi den -
ty fi ko wać. Wa żne jest, aby przy okre śla niu za gro żeń i oce nie zwią za ne go z ni mi ry zy ka,
opie rać się na za sa dach zdro we go roz sąd ku.

Oce na ry zy ka prze bie ga w dwóch pod sta wo wych eta pach:

Etap I – ana li za ry zy ka obej mu ją ca trzy ko lej ne kro ki.
Krok 1. Ze bra nie in for ma cji nie zbęd nych do oce ny.
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Krok 2. Iden ty fi ka cja za gro żeń.
Krok 3. Osza co wa nie ry zy ka, zwią za ne go ze zi den ty fi ko wa ny mi za gro że nia mi.

Etap II – wy zna cze nie do pusz czal no ści/ak cep to wal no ści ry zy ka.
W tym eta pie na le ży oce nić: czy ry zy ko jest nie do pusz czal ne/nie ak cep to wal ne, czy do -

pusz czal ne/ak cep to wal ne, a je śli jest do pusz czal ne, to czy jest ono śred nie czy ma łe.
W przy pad ku ry zy ka nie do pusz czal ne go dzia ła nia ogra ni cza ją ce mu szą mieć cha -

rak ter na tych mia sto wy, a pra ca do te go cza su nie mo że być wy ko ny wa na.
Do pusz czal ne ry zy ko śred nie wy ma ga pro wa dze nia dzia łań na rzecz je go dal sze go

zmniej sza nia, na to miast ry zy ko ma łe wymaga dzia łań za pew nia ją cych takich, że po zo sta -
nie ono na tym samym po zio mie.

Dzia ła nia te na le ży za pla no wać, zre ali zo wać, a na stęp nie oce nić wy ni ki ich re ali za cji.
Uzna je się, że ry zy ko jest w spo sób od po wied ni kon tro lo wa ne i jest ak cep to wal ne, je -

śli w wy ni ku oce ny ryzyka mo żna stwier dzić, że:
➙ speł nio ne są wy ma ga nia obo wią zu ją cych prze pi sów i norm,
➙ za sa dy ogra ni cza nia ry zy ka są wła ści wie sto so wa ne,
➙ za pew nia jąc ochro nę pra cow ni ków uwzględ nio no naj now sze do stęp ne osią gnię cia

tech ni ki, or ga ni za cji oraz za pew nio no od po wied nie do za gro żeń środ ki ochro ny
zbio ro wej i in dy wi du al nej.

Wska zów ki do ana li zy ry zy ka

Krok 1. Ze bra nie in for ma cji nie zbęd nych do oce ny
Na le ży ze brać przede wszyst kim in for ma cje na te mat:
➙ lo ka li za cji sta no wi ska pracy,
➙ za dań /ope ra cji tech no lo gicz nych, wy ko ny wa nych na tym sta no wi sku przez pra cow -

ni ka,
➙ osób pra cu ją cych na sta no wi sku pracy, ze szcze gól nym uwzględ nie niem tych pra -

cow ni ków, dla któ rych ry zy ko zwią za ne z od dzia ły wa niem za gro żeń mo że być więk -
sze w po rów na niu z in ny mi pra cow ni ka mi, ta kich jak np. ko bie ty w cią ży, mło do cia ni
lub nie peł no spraw ni,

➙ sto so wa nych środ ków pra cy i ma te ria łów tech no lo gicz nych,
➙ wy ko ny wa nych czyn no ści oraz cza su i spo so bu ich wy ko ny wa nia przez oso by pra -

cu ją ce na tym sta no wi sku,
➙ za gro żeń, któ re już zo sta ły zi den ty fi ko wa ne i ich źró deł, np. wska za nych w in struk -

cjach użyt ko wa nia ma szyn i urzą dzeń,
➙ mo żli wych skut ków wy stę pu ją cych za gro żeń (wy da rzeń i skut ków zdro wot nych),
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➙ sto so wa nych środ ków ochro ny zbio ro wej i in dy wi du al nej,
➙ wy ni ków po mia rów czyn ni ków szko dli wych (o ile by ły prze pro wa dza ne),
➙ wy ni ków ba dań i po mia rów ochro ny prze ciw po ra że nio wej,
➙ wy pad ków i cho rób za wo do wych, któ rym ule gły pra cu ją ce na sta no wi sku oso by,
➙ wy ma gań prze pi sów praw nych i norm okre śla ją cych mi ni mal ne wy ma ga nia bez pie -

czeń stwa i hi gie ny pra cy na ana li zo wa nym sta no wi sku,
➙ opi nii i uwag pra cow ni ków dotyczących sta no wisk pra cy, na któ rych pra cu ją.

Krok 2. Iden ty fi ka cja za gro żeń
Iden ty fi ka cja za gro żeń to pro ces obej mu ją cy roz po zna wa nie te go, czy za gro że -

nie ist nie je, a ta kże je go scha rak te ry zo wa nie.
Iden ty fi ka cja za gro żeń po win na obej mo wać:
➙ okre śle nie wszel kich czyn ni ków nie bez piecz nych, szko dli wych i ucią żli wych wy stę -

pu ją cych na sta no wi sku pra cy,
➙ zwró ce nie uwa gi na te czynniki, któ re na da nym sta no wi sku i w okre ślo nych oko -

licz no ściach mo gą stwo rzyć naj więk sze za gro że nie,
➙ usta le nie, w ja ki spo sób czyn ni ki te mo gą od dzia ły wać na czło wie ka (dro gi wchła -

nia nia, me cha nizm od dzia ły wa nia, za kres zmian),
➙ okre śle nie cza su lub czę sto tli wo ści na ra że nia czło wie ka na ist nie ją ce za gro że nie,
➙ usta le nie licz by osób na ra żo nych (okre śle nie płci, wie ku),
➙ spo sób ujaw nia nia się za gro że nia.

Krok 3. Osza co wa nie ry zy ka zwią za ne go ze zi den ty fi ko wa ny mi za gro że nia mi
Ry zy ko mo żna osza co wać na pod sta wie dwóch ele men tów: praw do po do bień stwa

wy stą pie nia ura zu cia ła lub utra ty zdro wia oraz cię żko ści mo żli we go ura zu cia ła lub
po gor sze nia sta nu zdro wia.

Na praw do po do bień stwo wy stą pie nia ura zu cia ła lub utra ty zdro wia ma ją wpływ:
➙ czas, przez ja ki czło wiek jest na ra żo ny na dzia ła nie czyn ni ka szko dli we go lub nie -

bez piecz ne go (czas eks po zy cji),
➙ ludz kie mo żli wo ści unik nię cia lub ogra ni cze nia skut ków za gro żeń.
Do ma ło praw do po dob nych za li cza się na stęp stwa za gro żeń, któ re nie po win ny wy -

stą pić pod czas okre su ak tyw no ści za wo do wej.
Do praw do po dob nych za li cza się te na stęp stwa, któ re mo gą wy stą pić pod czas ca łe -

go okre su ak tyw no ści za wo do wej.
Do wy so ce praw do po dob nych za li cza się te na stęp stwa za gro żeń, któ re ce chu je po -

wta rzal ność pod czas okre su ak tyw no ści za wo do wej.
Do na stępstw o ma łym stop niu szko dli wo ści za li cza się za bu rze nia sta nu zdro wia

pro wa dzą ce do chwi lo we go złe go sa mo po czu cia, nie po wo du ją ce ab sen cji w pra cy.
Do na stępstw o śred nim stop niu szko dli wo ści za li cza się te ura zy i cho ro by, któ re

po wo du ją ab sen cję w pra cy, a nie są zwią za ne z du żym stop niem szko dli wo ści.
Do na stępstw o du żym stop niu szko dli wo ści za li cza się cię żkie uszko dze nia cia ła, ta -

kie jak: utra ta wzro ku słu chu, mo wy, zdol ność pło dze nia lub in ne uszko dze nie cia ła al bo
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roz strój zdro wia na ru sza ją cy pod sta wo we funk cje or ga ni zmu, a ta kże cho ro ba nie ule czal -
na lub za gra ża ją ca zdro wiu, trwa ła cho ro ba psy chicz na, trwa ła, cał ko wi ta lub znacz na nie -
zdol ność do pra cy w za wo dzie al bo trwa łe po wa żne ze szpe ce nia lub znie kształ ce nie cia ła
i śmierć.

Tam, gdzie jest to mo żli we, mo żna oce niać ry zy ko za wo do we na pod sta wie war -
to ści wiel ko ści cha rak te ry zu ją cych za gro że nie (war to ści uzy ska ne w wy ni ku po mia -
rów czyn ni ków szko dli wych wy stę pu ją cych w śro do wi sku pra cy). War to ści te mo gą
być wska zów ka mi do usta le nia, ja kie jest praw do po do bień stwo wy stą pie nia i cię żko ści
szko dli wych na stępstw za gro że nia.

Przy sza co wa niu ry zy ka mo żna sko rzy stać z pro stej me to dy oce ny ry zy ka wg Pol skiej
Nor my PN -N -18002:2011. Sys te my za rzą dza nia bez pie czeń stwem i hi gie ną pra cy. Ogól ne wy -
tycz ne do oce ny ry zy ka za wo do we go [10].

Me to da sza co wa nia ry zy ka wg tej nor my nie jest je dy na, zna ne są jesz cze in ne pro ste
me to dy oce ny ry zy ka. Naj bar dziej po pu lar ne to: 

1. Me to da Risk Sco re.
2. Me to da Pię ciu Kro ków.
In ne wy ko rzy sty wa ne me to dy to, m.in:
3. Me to da Wstęp nej Ana li zy Za gro żeń PHA.
4. Me to da Ana li zy Bez pie czeń stwa Pra cy JSA.
Ist nie je do wol ność w wy bo rze me to dy, a za tem pra co daw ca sam de cy du je, któ rą z nich

bę dzie stosował w swo im za kła dzie pra cy.
In for ma cje na te mat po szcze gól nych me tod mo żna zna leźć m.in. na stro nach in ter -

ne to wych Pań stwo wej In spek cji Pra cy oraz Cen tral ne go In sty tu tu Ochro ny Pra cy.

Wy ma ga nia do ty czą ce oce ny ry zy ka, ele men ty, któ re w szcze gól no ści po win na
uwzględ niać kon kret na oce na i obo wiąz ki pra co daw cy zwią za ne z oce ną ry zy ka
znaj du ją się w ni żej wy mie nio nych roz po rzą dze niach.
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UWA GA! Ist nie ją też czyn ni ki śro do wi ska pra cy i ta kie ro dza je prac, dla któ -
rych opra co wa no szcze gó ło we wy ma ga nia do ty czą ce zwią za nej z ni mi oce ny
ry zy ka i dla któ rych wy żej wspo mnia na me to da wg nor my nie za wsze da się
za sto so wać. Są to:

◆ czyn ni ki che micz ne,
◆ czyn ni ki o dzia ła niu ra ko twór czym lub mu ta gen nym,
◆ czyn ni ki bio lo gicz ne, 
◆ ręcz ne pra ce trans por to we,
◆ ha łas lub drga nia me cha nicz ne,
◆ pro mie nio wa nie optycz ne,
◆ er go no micz ne czyn ni ki ry zy ka (np. wy mu szo na po zy cja cia ła, mo no ty -

po wość ru chów).



● Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z 14 mar ca 2000 r. w spra wie
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy przy ręcz nych pra cach trans por to wych [11].

● Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki i Pra cy z 5 sierp nia 2005 r. w spra wie bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy przy pra cach zwią za nych z na ra że niem na ha łas lub drga -
nia me cha nicz ne [12].

● Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z 30 grud nia 2004 r. w spra wie bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy zwią za nej z wy stę po wa niem w miej scu pra cy czyn ni ków che micz -
nych [14].

● Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z 22 kwiet nia 2005 r. w spra wie szko dli wych czyn -
ni ków bio lo gicz nych dla zdro wia w śro do wi sku pra cy oraz ochro ny zdro wia pra cow -
ni ków za wo do wo na ra żo nych na te czyn ni ki [15].

● Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z 1 grud nia 2004 r. w spra wie sub stan cji, pre pa ra -
tów, czyn ni ków lub pro ce sów tech no lo gicz nych o dzia ła niu ra ko twór czym lub mu -
ta gen nym w śro do wi sku pra cy [16].

● Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z 27 ma ja 2010 r. w spra wie bez -
pie czeń stwa i hi gie ny przy pra cach zwią za nych z eks po zy cją na pro mie nio wa nie
optycz ne [42].

● Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej z 1 grud nia 1998 r. w spra wie bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy na sta no wi skach wy po sa żo nych w mo ni to ry ekra no we [13].

Jak udo ku men to wać oce nę ry zy ka?
Obo wią zu ją ce prze pi sy bhp nie usta la ją wzo ru for mu la rza do ta kiej do ku men ta cji. Nie

ma ta kże jed no li te go wzor ca dla ta kie go do ku men tu.
Do ku men ta cja oce ny ry zy ka za wo do we go po win na uwzględ niać ele men ty okre ślo ne

w § 39a ust. 3 roz po rzą dze nia w spra wie ogól nych prze pi sów bhp [3], tj.:
1) opis oce nia ne go sta no wi ska pra cy, w tym wy szcze gól nie nie:
◆ sto so wa nych ma szyn, na rzę dzi i ma te ria łów,
◆ wy ko ny wa nych za dań,
◆ wy stę pu ją cych na sta no wi sku nie bez piecz nych, szko dli wych i ucią żli wych czyn ni -

ków śro do wi ska pra cy,
◆ sto so wa nych środ ków ochro ny zbio ro wej i in dy wi du al nej,
◆ osób pra cu ją cych na tym sta no wi sku.
2) wy ni ki prze pro wa dzo nej oce ny ry zy ka za wo do we go dla ka żde go z czyn ni ków śro -

do wi ska pra cy oraz nie zbęd ne środ ki pro fi lak tycz ne zmniej sza ją ce ry zy ko,
3) da tę prze pro wa dzo nej oce ny oraz oso by do ko nu ją ce oce ny.

Ja ka jest czę sto tli wość do ko ny wa nia oce ny ry zy ka?
Prze pi sy bhp nie wska zu ją kon kret nie, jak czę sto na le ży do ko ny wać oce ny ry zy ka za -

wo do we go na po szcze gól nych sta no wi skach pra cy w za kła dzie.
In for ma cje na te mat czę sto tli wo ści prze pro wa dza nia oce ny ry zy ka za wo do we go za -

wie ra Pol ska Nor ma PN -N -18002: 2011. Sys te my za rzą dza nia bez pie czeń stwem i hi gie ną
pra cy. Ogól ne wy tycz ne do oce ny ry zy ka za wo do we go [10].
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Nor ma ta za le ca prze pro wa dza nie oce ny ry zy ka za wo do we go przy two rze niu no wych
sta no wisk pra cy, okre so wo i za wsze wów czas, gdy wy ko rzy sty wa ne do je go oce ny in for -
ma cje stra ci ły swo ją ak tu al ność, a w szcze gól no ści w na stę pu ją cych przy pad kach: 

◆ przy wpro wa dza niu zmian na sta no wi skach pra cy (np. tech no lo gicz nych lub or ga -
ni za cyj nych),

◆ po zmia nie obo wią zu ją cych wy ma gań, od no szą cych się do oce nia nych sta no wisk pra -
cy (okre śle nie w prze pi sach np. no wych norm naj wy ższych do pusz czal nych stę żeń
i na tę żeń czyn ni ków szko dli wych mo że mieć za sad ni czy wpływ na do pusz czal ność),

◆ po wpro wa dze niu zmian sto so wa nych środ ków ochro ny za rów no in dy wi du al nej, jak
i zbio ro wej.

Po now na oce na ry zy ka za wo do we go mo że być ta kże ko niecz na z po wo du po peł nie -
nia błę dów w po przed niej oce nie (np. nie wła ści wa iden ty fi ka cja za gro żeń lub  nie wła ści -
we osza co wa nie ry zy ka).

W ja ki spo sób pra co daw ca in for mu je pra cow ni ków o wy ni kach oce ny ry zy ka?
Pra co daw ca ma obo wią zek po in for mo wa nia pra cow ni ków o ry zy ku za wo do wym,

któ re wią że się z wy ko ny wa ną pra cą oraz o za sa dach ochro ny przed za gro że nia mi. In for -
ma cję tę mo że prze ka zać sam pra co daw ca, bądź też mo że być prze ka za na za po śred nic -
twem kie row nic twa za kła du, bez po śred nie go prze ło żo ne go pra cow ni ka, a ta kże przez
oce nia ją cy ry zy ko w fir mie ze spół.

Pra co daw ca zgod nie z art. 104 kp po wi nien usta lić w re gu la mi nie pra cy spo sób in for -
mo wa nia pra cow ni ków o ry zy ku za wo do wym, któ re wią że się z wy ko ny wa ną pra cą. Dla
ce lów do wo do wych, aby unik nąć ewen tu al nych kwe stii spor nych, pra cow nik po wi nien
po twier dzić na pi śmie pod pi sem fakt za po zna nia się z wy ni ka mi oce ny ry zy ka za wo do -
we go i pod ję ty mi przez pra co daw cę dzia ła nia mi pro fi lak tycz ny mi (za po bie gaw czy mi lub
ko ry gu ją cy mi), do ty czą cy mi je go sta no wi ska pra cy.

Pra co daw ca obo wią za ny jest za po znać pra cow ni ka z wy ni ka mi oce ny ry zy ka za wo -
do we go na sta no wi skach, po ka żdym okre so wym prze pro wa dze niu oce ny te go ry zy ka.

Po now ną oce nę ry zy ka za wo do we go prze pro wa dza się za wsze, je że li na sta no -
wi sku pra cy do szło do wy pad ku przy pra cy, a ta kże w przy pad ku stwier dze nia
cho ro by za wo do wej.



ROZ DZIAŁ XX. 

SŁU ŻBA BEZ PIE CZEŃ STWA I HI GIE NY PRA CY

Czym jest i ja kie funk cje peł ni w za kła dzie pra cy słu żba bhp?
Słu żba bhp peł ni funk cje do rad cze i kon tro l ne pra co daw cy w za kre sie bhp [2]. Do jej

utwo rze nia obo wią za ny jest pra co daw ca za trud nia ją cy wię cej niż 100 pra cow ni ków. Pra -
co daw ca za trud nia ją cy do 100 pra cow ni ków mo że po wie rzyć wy ko ny wa nie za dań słu żby
bhp pra cow ni ko wi za trud nio ne mu przy in nej pra cy [2]. Słu żba bhp to ści śle wy od ręb nio -
na ko mór ka or ga ni za cyj na, pod le gła bez po śred nio pra co daw cy, a w przy pad ku pra co -
daw ców bę dą cych jed nost ka mi or ga ni za cyj ny mi, oso bie za rzą dza ją cej tą jed nost ką lub
oso bie z za rzą du, któ ra jest upo wa żnio na do nad zo ru w spra wach bhp. 

Kie dy i w ja ki spo sób pra co daw ca two rzy w za kła dzie słu żbę bhp?
Licz ba pra cow ni ków słu żby bhp za le żna jest od licz by za trud nio nych w za kła dzie pra -

cow ni ków oraz wy stę pu ją cych za gro żeń i ucią żli wo ści w pra cy. Je śli w za kła dzie pra cy za -
trud nio nych jest [41]:

◆ do 100 pra cow ni ków, to za da nia zwią za ne z bhp mo żna po wie rzyć pra cow ni ko wi
za trud nio ne mu przy in nej pra cy (wy ko nu ją ce mu in ne obo wiąz ki za wo do we),

◆ od 100 do 600 pra cow ni ków, to na le ży utwo rzyć co naj mniej jed no oso bo we sta no -
wi sko bhp al bo za trud nić na ta kim sta no wi sku pra cow ni ka słu żby bhp w nie peł nym
wy mia rze cza su pra cy,

◆ po nad 600 pra cow ni ków, na le ży za trud nić w peł nym wy mia rze cza su pra cy co naj -
mniej 1 pra cow ni ka słu żby bhp na ka żdych 600 pra cow ni ków.

Zgod nie z art. 23711 § 4 inspektor pracy mo że naka zać utworzenie słu żby bhp al bo
zwięk sze nie liczby pra cow ni ków tej słu żby, je że li jest to uza sad nio ne stwier dzo ny mi za -
gro że nia mi za wo do wymi.

Kie dy pra co daw ca mo że sam peł nić za da nia słu żby bhp?
Pra co daw ca mo że sam peł nić za da nia słu żby bhp, jed nak tyl ko w przy pad kach [2]:
◆ je śli za trud nia do 10 pra cow ni ków,
◆ je śli za trud nia do 20 pra cow ni ków i jed no cze śnie dzia łal ność przed się bior stwa mie -

ści się w tej gru pie dzia łal no ści, dla któ rej usta lo no nie wy ższą niż trze cia ka te go rię
ry zy ka w ro zu mie niu prze pi sów o ubez pie cze niu spo łecz nym z ty tu łu wy pad ków
przy pra cy i cho rób za wo do wych.

Te gru py dzia łal no ści, to w myśl roz po rzą dze nia [60]: 
– pro duk cja odzie ży;
– po li gra fia i re pro duk cja za pi sa nych no śni ków in for ma cji;
– han del hur to wy i de ta licz ny po jaz da mi sa mo cho do wy mi; na pra wa samochodów;
– han del de ta licz ny, z wy łą cze niem han dlu de ta licz ne go po jaz da mi sa mo cho do wy mi;
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– dzia łal ność zwią za na z za kwa te ro wa niem i usłu ga mi ga stro no micz ny mi;
– in for ma cja i ko mu ni ka cja;
– dzia łal ność fi nan so wa i ubez pie cze nio wa;
– dzia łal ność zwią za na z ob słu gą ryn ku nie ru cho mo ści;
– dzia łal ność pro fe sjo nal na, na uko wa i tech nicz na;
– dzia łal ność or ga ni za to rów tu ry sty ki, po śred ni ków i agen tów tu ry stycz nych oraz po -

zo sta ła dzia łal ność usłu go wa w za kre sie re zer wa cji i dzia łal no ści z nią zwią za ne;
– dzia łal ność de tek ty wi stycz na i ochro niar ska;
– dzia łal ność zwią za na z ad mi ni stra cyj ną ob słu gą biu ra i po zo sta ła dzia łal ność wspo -

ma ga ją ca pro wa dze nie dzia łal no ści go spo dar czej;
– ad mi ni stra cja pu blicz na i obro na na ro do wa; obo wiąz ko we za bez pie cze nia spo łecz -

ne, or ga ni za cje i ze spo ły eks te ry to rial ne;
– edu ka cja oraz dzia łal ność zwią za na z kul tu rą, roz ryw ką i re kre acją;
– po zo sta ła dzia łal ność usłu go wa.
◆ pra co daw ca od był od po wied nie szko le nie dla pra co daw ców wy ko nu ją cych za da -

nia słu żby bhp.
W przy pad ku braku od po wied nich pra cow ni ków mo żna po wie rzyć za da nia słu żby bhp

kom pe tent ne mu spe cja li ście spo za za kła du pra cy, któ ry speł nia wy ma ga nia kwa li fi ka cyj ne
dla słu żby bhp [41] i ukoń czył szko le nie z za kre su bhp dla pra cow ni ków tej słu żby [20].

Ka żdy pra cow nik słu żby bhp oraz pra cow nik za trud nio ny przy in nej pra cy, któ re mu po -
wie rzo no wy ko ny wa nie za dań słu żby bhp, po win ni speł niać wy ma ga nia kwa li fi ka cyj ne
nie zbęd ne do wy ko ny wa nia za dań słu żby bhp oraz ukoń czyć szko le nie w dzie dzi nie bhp
dla pra cow ni ków tej słu żby [41]. Nie mo gą oni ta kże po no sić ja kich kol wiek nie ko rzyst -
nych dla nich na stępstw z po wo du wy ko ny wa nia za dań słu żby bhp [2, 41].

Na czym po le ga funk cja do rad cza i kon tro l na słu żby bhp?
Funk cja kon tro l na i do rad cza słu żby bhp po le ga m.in. na:
◆ wy ko ny wa niu bie żą ce go nad zo ru nad prze strze ga niem prze pi sów i za sad bhp

na te re nie za kła du pra cy,
◆ bie żą cym in for mo wa niu pra co daw cy o stwier dzo nych za gro że niach za wo do -

wych, wraz z wnio ska mi zmie rza ją cy mi do usu wa nia tych za gro żeń,
◆ spo rzą dza niu okre so wych ana liz, do ty czą cych sta nu bhp, za wie ra ją cych pro po -

zy cje wpro wa dze nia po pra wy wa run ków pra cy,
◆ współ dzia ła niu przy opra co wy wa niu pla nów mo der ni za cyj nych po przez opi -

nio wa nie pro jek tów zmian uwzględ nia ją cych bez pie czeń stwo i hi gie nę pra cy,
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Pa mię taj! Przy za trud nia niu po wy żej 100 pra cow ni ków nie wol no po wie rzyć
obo wiąz ków słu żby bhp pra cow ni ko wi za trud nio ne mu przy in nej pra cy lub
spe cja li ście spo za za kła du pra cy. Po gląd ten po dzie lił też Na czel ny Sąd Ad mi -
ni stra cyj ny w wy ro ku z 13 paź dzier ni ka 2006 r. (IO SK263/06).



◆ udzia le w do cho dze niach po wy pad ko wych ma ją cych na ce lu usta la nie oko licz -
no ści i przy czyn wy pad ków przy pra cy oraz za cho ro wań na cho ro by za wo do we,

◆ kon tro li re ali za cji przez pra co daw cę wnio sków do ty czą cych po pra wy sta nu bhp,
◆ do radz twie w za kre sie sto so wa nia prze pi sów oraz za sad bhp.

Co na le ży do pod sta wo wych za dań słu żby bhp?
◆ udział w opra co wy wa niu re gu la mi nów pra cy, in struk cji ogól nych i sta no wi sko wych,

za rzą dzeń we wnętrz nych do ty czą cych bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy,
◆ opi nio wa nie szcze gó ło wych in struk cji bhp na po szcze gól nych sta no wi skach pra cy,
◆ udział w do ko ny wa niu oce ny ry zy ka za wo do we go na stanowiskach pracy,
◆ współ pra ca z wła ści wy mi ko mór ka mi or ga ni za cyj ny mi lub oso ba mi w za kre sie or -

ga ni zo wa nia i za pew nie nia od po wied nie go po zio mu szko leń w dzie dzi nie bhp oraz
za pew nie nia wła ści wej ada pta cji za wo do wej no wo za trud nio nych pra cow ni ków,

◆ współ pra ca z le ka rzem spra wu ją cym opie kę me dycz ną nad pra cu ją cy mi oraz la bo -
ra to ria mi wy ko nu ją cy mi ba da nia i po mia ry śro do wi ska pra cy.

Ja ki jest za kres kon tro li wa run ków pra cy pro wa dzo nych przez słu żbę bhp?
Kon tro la wa run ków pra cy po win na w szcze gól no ści do ty czyć:
◆ or ga ni za cji pro ce sów pra cy i ich wpły wu na wa run ki pra cy, ze szcze gól nym

uwzględ nie niem sta no wisk pra cy, na któ rych są za trud nio ne ko bie ty w cią ży lub kar -
mią ce dziec ko pier sią, mło do cia ni, nie peł no spraw ni, pra cow ni cy wy ko nu ją cy pra cę
zmia no wą, w tym pra cu ją cy w no cy oraz oso by fi zycz ne wy ko nu ją ce pra cę na in nej
pod sta wie niż sto su nek pra cy, 

◆ sta nu tech nicz ne go po miesz czeń pra cy, w tym urzą dzeń wen ty la cyj nych, kli ma -
ty za cyj nych, od py la ją cych i in nych wpły wa ją cych na wa run ki pra cy,

◆ oświe tle nia ogól ne go w po miesz cze niach oraz oświe tle nia na sta no wi skach pra cy;
◆ sta nu po miesz czeń hi gie nicz no -sa ni tar nych,
◆ sta nu tech nicz ne go ma szyn i in nych urzą dzeń tech nicz nych, w tym speł nia nia wy -

ma gań do ty czą cych oce ny zgod no ści, wy po sa że nia w osło ny i in ne środ ki za bez -
pie cza ją ce pra cow ni ków ob słu gu ją cych ma szy ny i urzą dze nia,

◆ oce ny ochro ny pra cow ni ków przed dzia ła niem ma te ria łów i pro ce sów tech no lo -
gicz nych nie bez piecz nych lub szko dli wych dla zdro wia,

◆ za opa trze nia pra cow ni ków w odzież i obu wie ro bo cze oraz środ ki ochro ny in -
dy wi du al nej, za bez pie cza ją ce przed dzia ła niem nie bez piecz nych i szko dli wych dla
zdro wia czyn ni ków wy stę pu ją cych w śro do wi sku pra cy.

Ja kie są upraw nie nia słu żby bhp w ra zie stwier dze nia nie pra wi dło wo ści?
W ra zie stwier dze nia nie pra wi dło wo ści oso ba wy ko nu ją ca za da nia słu żby bhp jest

upraw nio na do:
◆ nie zwłocz ne go wstrzy ma nia pra cy ma szy ny lub in ne go urzą dze nia tech nicz ne -

go w ra zie wy stą pie nia bez po śred nie go za gro że nia ży cia lub zdro wia pra cow ni ka al -
bo in nych osób,
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◆ nie zwłocz ne go od su nię cia od pra cy pra cow ni ka za trud nio ne go przy pra cy
wzbro nio nej,

◆ nie zwłocz ne go od su nię cia od pra cy pra cow ni ka, któ ry swo im za cho wa niem lub
spo so bem wy ko ny wa nia pra cy stwa rza bez po śred nie za gro że nie ży cia lub zdro wia
wła sne go al bo in nych osób,

◆ wnio sko wa nia do pra co daw cy o nie zwłocz ne wstrzy ma nie pra cy w za kła dzie
pra cy, w je go czę ści lub w in nym miej scu wy zna czo nym przez pra co daw cę do wy -
ko ny wa nia pra cy, w wy pad ku stwier dze nia bez po śred nie go za gro że nia ży cia lub
zdro wia pra cow ni ków al bo in nych osób,

◆ wy stę po wa nia do pra co daw cy o za sto so wa nie kar po rząd ko wych w sto sun ku
do pra cow ni ków od po wie dzial nych za za nie dba nie obo wiąz ków w za kre sie bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy,

◆ wy stę po wa nia do osób kie ru ją cych pra cow ni ka mi z za le ce nia mi usu nię cia stwier -
dzo nych za gro żeń wy pad ko wych i szko dli wo ści za wo do wych oraz uchy bień
w za kre sie bhp.

Jak na le ży or ga ni zo wać pra cę ko mór kom słu żby bhp i ja kich udzie lać in for ma cji?
Słu żba bhp nie mo że być ob cią ża na in ny mi za da nia mi niż prze wi dzia ne dla niej za da -

nia zgod nie z roz po rzą dze niem [41]. Nie do ty czy to oczy wi ście pra cow ni ka za trud nio ne -
go przy in nej pra cy, któ re mu po wie rzo no za da nia słu żby bhp. Pra cow nik słu żby bhp
i pra cow nik, któ re mu po wie rzo no za da nia tej słu żby mu szą mieć za pew nio ną mo żli wość
peł nej re ali za cji za dań i dla te go ich roz kład cza su pra cy i or ga ni za cja pra cy mu szą to umo -
żli wiać.

Na le ży udo stęp nić słu żbie bhp oraz pra cow ni ko wi wy ko nu ją ce mu jej za da nia, a ta kże
spe cja li ście spo za za kła du pra cy, in for ma cje mo gą ce wy wie rać wpływ na bez pie czeń stwo
pra cy i ochro nę zdro wia pra cow ni ków, by mo gli oni pra wi dło wo re ali zo wać za da nia słu -
żby bhp. In for ma cje te bę dą do ty czy ły w szcze gól no ści:

1) sta nu śro do wi ska pra cy, w tym wy ni ków ba dań i po mia rów czyn ni ków szko dli wych
dla zdro wia w śro do wi sku pra cy,

2) za sto so wa nych do tych czas środ ków, w tym tech nicz nych i or ga ni za cyj nych, za po -
bie ga ją cych za gro że niom zdro wia lub ży cia pra cow ni ków w od nie sie niu do za kła du pra -
cy i po szcze gól nych sta no wisk pra cy,

3) środ ków prze wi dzia nych w ra zie po trze by do udzie le nia pierw szej po mo cy, ga sze -
nia po ża ru i ewa ku acji pra cow ni ków.

Pra co daw co!
Wszyst ko, co ma wpływ bez po śred ni lub po śred ni na stan bhp w przed się bior -
stwie po win no od by wać się z udzia łem słu żby bhp.



ROZ DZIAŁ XXI. 

WY KRO CZE NIA PRZE CIW KO PRA WOM 
PRA COW NI KA, DO TY CZĄ CE BEZ PIE CZEŃ STWA 
I HI GIE NY PRA CY

Wy kro cze nia z art. 283 § 1 i 2 k.p. [2] ma ją cha rak ter wy kro czeń in dy wi du al nych. Zgod -
nie z tym prze pi sem mo że je po peł nić oso ba od po wie dzial na za stan bhp al bo oso ba kie -
ru ją ca pra cow ni ka mi lub in ny mi oso ba mi. Uka ra ny man da tem mo że zo stać za tem
pra co daw ca, zgod nie bo wiem z art. 207 § 1 k.p. [2] to pra co daw ca jest od po wie dzial ny
za stan bhp w za kła dzie pra cy. Pod mio ta mi ob ję ty mi ochro ną na mo cy art. 283 k.p. [2] bę -
dą nie tyl ko oso by za trud nio ne przez pra co daw cę (pra cow ni cy oraz in ne oso by świad czą -
ce pra cę na in nej pod sta wie niż sto su nek pra cy oraz pro wa dzą ce w za kła dzie pra cy wła sną
dzia łal ność go spo dar czą – art. 304 § 1 k.p. [2]), ale ta kże in ne oso by prze by wa ją ce na te -
re nie za kła du pra cy i świad czą ce pra cę na pod sta wie in nych ty tu łów. Wy kro cze nie
z art. 283 k.p. [2] mo że ta kże po peł nić oso ba kie ru ją ca pra cow ni ka mi w za kre sie obo wiąz -
ków wy mie nio nych w art. 212 k.p. [2] (zob. roz dział II i III). Oso by kie ru ją ce pra cow ni ka mi,
do któ rych za li cza się oso by na sta no wi skach kie row ni czych ni ższe go szcze bla (np. maj -
stro wie, bry ga dzi ści), bę dąc pra cow ni ka mi, na mo cy art. 283 k.p. [2] po no szą od po wie -
dzial ność wy kro cze nio wą w dzie dzi nie bhp na za sa dach iden tycz nych, jak pra co daw cy.

Kie dy na ru sze nie prze pi sów bhp jest wy kro cze niem prze ciw ko pra wom pra cow -
ni ka?

W myśl art. 283 § 1 i § 2 Ko dek su pra cy [2], jeśli osoba od po wie dzial na za stan bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy al bo kie ru jąc pra cow ni ka mi lub in ny mi oso ba mi fi zycz ny mi, nie
prze strze ga prze pi sów lub za sad bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, pod le ga ka rze grzyw ny
od 1 000 zł do 30 000 zł. Tej sa mej ka rze pod le ga osoba, która:

1) wbrew obo wiąz ko wi nie za pew nia, aby bu do wa lub prze bu do wa obiek tu bu dow la -
ne go al bo je go czę ści, w któ rych prze wi du je się po miesz cze nia pra cy, by ła wy ko ny wa na
na pod sta wie pro jek tów uwzględ nia ją cych wy ma ga nia bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy. 

2) wbrew obo wiąz ko wi wy po sa ża sta no wi ska pra cy w ma szy ny i in ne urzą dze nia tech -
nicz ne, któ re nie speł nia ją wy ma gań do ty czą cych oce ny zgod no ści,

3) wbrew obo wiąz ko wi do star cza pra cow ni ko wi środ ki ochro ny in dy wi du al nej, któ re
nie speł nia ją wy ma gań do ty czą cych oce ny zgod no ści,

4) wbrew obo wiąz ko wi sto su je:
a. ma te ria ły i pro ce sy tech no lo gicz ne bez uprzed nie go usta le nia stop nia ich szko dli -

wo ści dla zdro wia pra cow ni ków i bez pod ję cia od po wied nich środ ków pro fi lak tycz nych,
b. sub stan cje che micz ne i ich mie sza ni ny nie ozna ko wa ne w spo sób wi docz ny i umo -

żli wia ją cy ich iden ty fi ka cję,
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c. sub stan cje nie bez piecz ne, mie sza ni ny nie bez piecz ne, sub stan cje stwa rza ją ce za -
gro że nie lub mie sza ni ny stwa rza ją ce za gro że nie nie po sia da ją ce kart cha rak te ry sty ki, a ta -
kże opa ko wań za bez pie cza ją cych przed ich szko dli wym dzia ła niem, po ża rem lub
wy bu chem,

5) wbrew obo wiąz ko wi nie za wia da mia wła ści we go okrę go we go in spek to ra pra cy, pro -
ku ra to ra lub in ne go wła ści we go or ga nu o śmier tel nym, cię żkim lub zbio ro wym wy pad -
ku przy pra cy oraz o ka żdym in nym wy pad ku, któ ry wy wo łał wy mie nio ne skut ki, ma ją cym
zwią zek z pra cą, je że li mo że być uzna ny za wy pa dek przy pra cy, nie zgła sza cho ro by za -
wo do wej al bo po dej rze nia o ta ką cho ro bę, nie ujaw nia wy pad ku przy pra cy lub cho ro by
za wo do wej al bo przed sta wia nie zgod ne z praw dą in for ma cje, do wo dy lub do ku men ty,
do ty czą ce ta kich wy pad ków i cho rób,

6) nie wy ko nu je w wy zna czo nym ter mi nie pod le ga ją ce go wy ko na niu na ka zu or ga nu
Pań stwo wej In spek cji Pra cy,

7) utrud nia dzia łal ność or ga nu Pań stwo wej In spek cji Pra cy, w szcze gól no ści unie mo -
żli wia pro wa dze nie wi zy ta cji za kła du pra cy lub nie udzie la in for ma cji nie zbęd nych do wy -
ko ny wa nia jej za dań,

8) bez ze zwo le nia wła ści we go in spek to ra pra cy do pusz cza do wy ko ny wa nia pra cy lub
in nych za jęć za rob ko wych przez dziec ko do ukoń cze nia przez nie 16. ro ku ży cia.

In spek tor pra cy mo że uka rać ww. oso by win ne na ru szeń prze pi sów bhp man da tem
kar nym w wys. od 1 000 do 2 000 zł lub skie ro wać wnio sek o uka ra nie do są du grodz kie -
go. Oso ba ka ra na ma pra wo od mo wy przy ję cia man da tu, wów czas jej spra wa bę dzie skie -
ro wa na do są du grodz kie go. Je że li oso ba wcze śniej uka ra na co naj mniej dwu krot nie
za wy kro cze nie prze ciw ko pra wom pra cow ni ka okre ślo ne w [2] po peł nia w cią gu 2 lat
od dnia ostat nie go uka ra nia na stęp ne wy kro cze nie, in spek tor pra cy mo że w po stę po wa -
niu man da to wym na ło żyć grzyw nę w wy so ko ści do 5 000 zł.

Na co inspektor pracy zwraca uwagę w przypadku popełnienia wykroczenia?
Decydując jak zareagować na ujawnione wykroczenie inspektor pracy uwzględnia

szereg czynników, do których należy zaliczyć:
– stopień społecznej szkodliwości czynu,
– cele kary w zakresie społecznego, zapobiegawczego oraz wychowawczego

oddziaływania,
– rodzaj i rozmiar szkody wyrządzonej przez wykroczenie,
– rodzaj i stopień winy,
– sposób działania oraz motywację sprawcy,
– stosunek sprawcy do pokrzywdzonego,
– zachowanie się sprawcy po popełnieniu wykroczenia.
Analiza dokonywana przez inspektora pracy konkretnego przypadku z uwzględnieniem

wskazanych wyżej przesłanek pozwala na wybranie odpowiedniej (adekwatnej) reakcji
na wykroczenie, którą może być poprzestanie na środku wychowawczym lub podniesienie
wysokości kwoty mandatu, do maksymalnej włącznie (2 000 zł, a nawet 5 000 zł 
w przypadku wyżej opisanym).



ROZ DZIAŁ XXII. 

OD PO WIE DZIAL NOŚĆ KAR NA ZA NA RU SZE NIE
PRZE PI SÓW BHP

Zgodnie z art. 66 Konstytucji RP każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy. Prawo to stanowi bezpośredni przedmiot ochrony, do którego odnosi się
typ czynu zabronionego określony w art. 220 Kodeksu karnego. Szczegółowe obowiązki
pracodawcy w tym zakresie określa Kodeks pracy w dziale dziesiątym [2], deklarując w art.
207 § 1, że pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy 
w zakładzie. Poza Kodeksem pracy standardy bezpieczeństwa i higieny jej wykonywania
określane są zarówno w szeregu aktów normatywnych powszechnie obowiązujących
(rozporządzenia krajowe i europejskie), jak też w aktach wewnątrzzakładowych (regulaminy
i instrukcje wydane przez pracodawcę).

Poza prawami pracowniczymi przestępstwo z art. 220 Kodeksu karnego skierowane
jest równocześnie przeciwko życiu lub zdrowiu pracownika, mając charakter przestępstwa
konkretnego narażenia na niebezpieczeństwo.

W przy pad ku, gdy na ru sze nie prze pi sów bhp przez oso bę od po wie dzial ną za stan
bhp no si zna mię prze stęp stwa, in spek tor pra cy po wia da mia pro ku ra to ra o po dej -
rze niu po peł nie nia prze stęp stwa. Prze stęp stwa prze ciw ko pra wom osób wy ko nu ją cym
pra cę za rob ko wą okre ślo ne są w Ko dek sie kar nym [59]. 

Zgod nie z art. 220 kk:
§ 1. Kto, bę dąc od po wie dzial ny za bez pie czeń stwo i hi gie nę pra cy, nie do peł nia wy ni -

ka ją ce go stąd obo wiąz ku i przez to na ra ża pra cow ni ka na bez po śred nie nie bez pie czeń -
stwo utra ty ży cia al bo cię żkie go uszczerb ku na zdro wiu, pod le ga ka rze po zba wie nia
wol no ści do lat 3.

§ 2. Je że li spraw ca dzia ła nie umyśl nie, pod le ga grzyw nie, ka rze ogra ni cze nia wol no ści
al bo po zba wie nia wol no ści do ro ku.

§ 3. Nie pod le ga ka rze spraw ca, któ ry do bro wol nie uchy lił gro żą ce nie bez pie czeń stwo.
Zgod nie z art. 221 kk:
Kto wbrew obo wiąz ko wi nie za wia da mia w ter mi nie wła ści we go or ga nu o wy pad ku

przy pra cy lub cho ro bie za wo do wej al bo nie spo rzą dza lub nie przed sta wia wy ma ga nej
do ku men ta cji, pod le ga grzyw nie do 180 sta wek dziennych.
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Pamiętaj! W ramach postępowania w sprawach o wykroczenia, jak przy każdej
innej kontroli, zaleca się współpracę z inspektorem pracy. Skrajne przypadki
braku współpracy mogą zostać zakwalifikowane jako utrudnianie czynności
kontrolnych i zakwalifikowane jako przestępstwo ze wszystkimi tego kon -
sekwencjami, takimi jak zawiadomienie do prokuratury.
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ROZ DZIAŁ XXIII. 

POD STA WY PRAW NE

1) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2017 r., poz.
786, t.j.)

2) Usta wa z 26 czerw ca 1974 r. Ko deks pra cy (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 
z późn. zm.).

3) Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej z 26 wrze śnia 1997 r. w spra wie
ogól nych prze pi sów bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. nr 169,
poz. 1650, z późn. zm.).

4) Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z 19 grud nia 2007 r. w spra wie rze -
czo znaw ców do spraw bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy (Dz.U. nr 247, poz. 1835 z późn. zm.).

5) Roz po rzą dze nie Mi ni stra Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji z 2 grudnia 2015
w spra wie uzgad nia nia pro jek tu bu dow la ne go pod wzglę dem ochro ny prze ciw po ża ro -
wej, Dz.U. z 2015 r., poz. 2117).

6) Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z 29 li sto pa da 2002 r. w spra wie rze czo znaw ców
do spraw sa ni tar no hi gie nicz nych (Dz.U. nr 210, poz. 1792).

7) Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332).
8) Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry z 12 kwiet nia 2002 r. w spra wie wa run ków

tech nicz nych, ja kim po win ny od po wia dać bu dyn ki i ich usy tu owa nie (tekst jedn. Dz.U.
z 2015 r., poz. 1422).

9) Polska Norma PN-EN 12464-1:2012: „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.
Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.” 

10) Polska Norma PN-N-18002:2011: „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną
pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.”

11) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych
pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (Dz.U. nr 26, poz. 313 ze zmianami: w 2000 r.
Dz.U. nr 82 poz. 930; w 2009 r. Dz.U. nr 56 poz. 462; w 2017 r. Dz.U. poz. 854).

12) Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki i Pra cy z 5 sierp nia 2005 r. w spra wie bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy przy pra cach zwią za nych z na ra że niem na ha łas lub drga nia me -
cha nicz ne (Dz.U. nr 157, poz. 1318).

13) Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej z 1 grud nia 1998 r. w spra wie bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy na sta no wi skach wy po sa żo nych w mo ni to ry ekra no we (Dz.U.
Nr 148, poz. 973).

14) Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z 30 grud nia 2004 r. w spra wie bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy zwią za nej z wy stę po wa niem w miej scu pra cy czyn ni ków che micz nych
(tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1488).

15) Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z 22 kwiet nia 2005 r. w spra wie szko dli wych czyn -
ni ków bio lo gicz nych dla zdro wia w śro do wi sku pra cy oraz ochro ny zdro wia pra cow ni ków



za wo do wo na ra żo nych na te czyn ni ki (Dz.U. nr 81, poz. 716 ze zmia ną w 2008 r. Dz.U. 48
poz. 288).

16) Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z 24 lip ca 2012 r. w spra wie sub stan cji che micz nych,
ich mie sza nin, czyn ni ków lub pro ce sów tech no lo gicz nych o dzia ła niu ra ko twór czym lub
mu ta gen nym w śro do wi sku pra cy (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1117).

17) Usta wa z 27 czerw ca 1997 r. o słu żbie me dy cy ny pra cy (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz.
1184).

18) Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie
przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych 
w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 2067 t.j.).

19) Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z 28 ma ja 1996 r. w spra wie pro fi lak tycz nych po -
sił ków i na po jów (Dz.U. Nr 60, poz. 279).

20) Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki i Pra cy z 27 lip ca 2004 r. w spra wie szko le nia
w dzie dzi nie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 z póź niej szy mi zmia -
na mi w Dz.U. z 2005 r., nr 116, poz. 972 i Dz.U. z 2007 r., nr 196, poz. 1420).

21) Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1226)

22) Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki z 21 grud nia 2005 r. w spra wie za sad ni czych
wy ma gań dla środ ków ochro ny in dy wi du al nej (Dz.U. nr 259 poz. 2173). 

23) Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z 2 lu te go 2011 r. w spra wie ba dań i po mia rów
czyn ni ków szko dli wych dla zdro wia w śro do wi sku pra cy (Dz.U. nr 33, poz. 166). 

24) Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z 6 czerwca 2014 r. w spra wie
naj wy ższych do pusz czal nych stę żeń i na tę żeń czyn ni ków szko dli wych dla zdro wia w śro -
do wi sku pra cy (Dz. U z 2014 r. poz. 817 z późn. zm). 

25) Ustawa z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst
jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1203).

26) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów 
i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r.
poz. 208).

27) Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z 24 sierp nia 2004 r. w spra wie wy ka zu prac
wzbro nio nych mło do cia nym i wa run ków ich za trud nia nia przy nie któ rych z tych prac
(tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1509).

28) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac
uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet
karmiących dziecko piersią (Dz.U. z 2017 r., poz. 796).

29) Przepis uchylony ustawą z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1866 j.t. ze zm.).

30) Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej z 28 ma ja 1996 r. w spra wie ro -
dza jów prac wy ma ga ją cych szcze gól nej spraw no ści psy cho fi zycz nej (Dz.U. nr 62,
poz. 287).
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31) Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki z 30 paź dzier ni ka 2002 r. w spra wie mi ni mal -
nych wy ma gań do ty czą cych bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy w za kre sie użyt ko wa nia ma -
szyn przez pra cow ni ków pod czas pra cy. (Dz.U. nr 191, poz. 1596 z póź niej szy mi zmia na mi).

32) Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki z 21 paź dzier ni ka 2008 r. w spra wie za sad ni czych
wy ma gań dla ma szyn (Dz.U. nr 199 poz. 1228 ze zm. w Dz.U. z 2011 r., nr 124, poz. 701).

33) Akt uchylony! Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki z 23 grud nia 2005 r. w spra wie
za sad ni czych wy ma gań dla pro stych zbior ni ków ci śnie nio wych (Dz.U. 259, poz. 2171).

34) Usta wa z 30 paź dzier ni ka 2002 r. o ubez pie cze niu spo łecz nym z ty tu łu wy pad ków
przy pra cy i cho rób za wo do wych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1242 ze zm.).

35) Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z 1 lip ca 2009 r. w spra wie usta la nia oko licz no ści
i przy czyn wy pad ków przy pra cy (Dz.U. Nr 105, poz. 870).

36) Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki i Pra cy z 16 wrze śnia 2004 r. w spra wie wzo ru
pro to ko łu usta le nia oko licz no ści i przy czyn wy pad ku przy pra cy (Dz.U. z 2004 r. nr 227,
poz. 2298).

37) Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z 24 grud nia 2002 r. w spra wie
szcze gó ło wych za sad oraz try bu uzna wa nia zda rze nia za wy pa dek w dro dze do pra cy lub
z pra cy, spo so bu je go do ku men to wa nia, wzo ru kar ty wy pad ku w dro dze do pra cy lub
z pra cy oraz ter mi nu jej spo rzą dza nia (Dz.U. z 2013 r. poz. 924 tekst jedn.).

38) Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z 7 stycz nia 2009 r. w spra wie
sta ty stycz nej kar ty wy pad ku przy pra cy (Dz.U. 14, poz. 80 ze zm. w Dz.U. z 2010 r. ,nr 218,
poz. 1440).

39) Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z 30 czerw ca 2009 r. w spra wie cho rób za wo do -
wych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1367 j.t.).

40) Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z 1 sierp nia 2002 r. w spra wie spo so bu do ku men -
to wa nia cho rób za wo do wych i skut ków tych cho rób.(Dz.U. z 2013 r. poz. 1379 j.t.).

41) Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z 2 wrze śnia 1997 r. w spra wie słu żby bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy (Dz.U. nr 109, poz. 704 ze zm. w Dz.U. z 2004 r., nr 246 poz. 2468, Dz.U.
z 2005 r. nr 117 poz. 986).

42) Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z 27 ma ja 2010 r. w spra wie bez -
pie czeń stwa i hi gie ny przy pra cach zwią za nych z eks po zy cją na pro mie nio wa nie optycz -
ne (Dz.U. z 2013 r. poz. 1619 j.t.).

43) Bu gaj ska J., Ko nar ska M., Bez pie czeń stwo i ochro na czło wie ka w śro do wi sku pra cy
– Psy cho fi zjo lo gicz ne pro ble my czło wie ka w śro do wi sku pra cy, CIOP, War sza wa 1997.

44) Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry z 6 lu te go 2003 r. w spra wie bhp pod czas
wy ko ny wa nia ro bót bu dow la nych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

45) Usta wa z 17 paź dzier ni ka 2003 r. o wy ko ny wa niu prac pod wod nych (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1389).

46) Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki Prze strzen nej i Bu dow nic twa z 1 paź dzier ni -
ka 1993 r. w spra wie bhp w oczysz czal niach ście ków (Dz.U. nr 96, poz. 438).

47) Roz po rzą dze nie Mi ni stra Rol nic twa i Roz wo ju Wsi z 12 ma ja 2003 r. w spra wie bhp
przy ob słu dze amo nia kal nych in sta la cji chłod ni czych w za kła dach prze twór stwa rol no -
-spo żyw cze go (Dz.U. nr 98, poz. 902).



48) Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki z 6 wrze śnia 1999 r. w spra wie bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy przy ma ga zy no wa niu, na peł nia niu i roz pro wa dza niu ga zów płyn nych
(Dz.U. nr 75, poz. 846; ze zmianami w Dz.U. z 2000 r., nr 29, poz. 366, Dz.U. z 2004 r., nr 43,
poz. 395).

49) Roz po rzą dze nie mi ni stra go spo dar ki z 14 lip ca 2010 r. w spra wie bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy w hut nic twie że la za i sta li (Dz.U. nr 142, poz. 951).

50) Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z 14 stycz nia 2004
r. w spra wie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czysz cze niu po wierzch ni, ma lo wa niu na -
try sko wym i na try ski wa niu ciepl nym (Dz.U. nr 16, poz. 156).

51) Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki z 7 czerw ca 2002 r. w spra wie bhp pra cy
przy prze twór stwie two rzyw sztucz nych (Dz.U. nr 81, poz. 735).

52) Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki z 19 lu te go 2002 r. w spra wie bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy przy pro duk cji szkła i wy ro bów ze szkła (Dz.U. nr 24, poz. 248).

53) Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki z 30 ma ja 2001 r. w spra wie bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy przy bu do wie i prze bu do wie oraz re mon cie jed no stek pły wa ją cych (Dz.U.
nr 73, poz. 770 ze zmianą w Dz.U. z 2007 r., nr 150, poz. 1065).

54) Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki z 30 grud nia 1999 r. w spra wie bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy w od lew niach me ta li (Dz.U. z 2000 r. nr 3, poz. 37).

55) Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki z 28 marca 2013 r. w spra wie bhp przy urzą -
dze niach ener ge tycz nych (Dz.U. z 2013 r. poz. 492).

56) Pol ska Nor ma PN -B -02151- 02:1987 Aku sty ka bu dow la na. Ochro na przed ha ła sem
po miesz czeń w bu dyn kach. Do pusz czal ne war to ści po zio mu dźwię ku w po miesz cze niach.

57) Pol ska Nor ma PN -EN ISO 13857: 2010. Bez pie czeń stwo ma szyn – Od le gło ści bez -
pie czeń stwa unie mo żli wia ją ce się ga nie koń czy na mi gór ny mi i dol ny mi do stref nie bez -
piecz nych.

58) Pol ska Nor ma PN -EN 349+A1: 2010. Bez pie czeń stwo ma szyn – Mi ni mal ne od stę py
za po bie ga ją ce zgnie ce niu czę ści cia ła czło wie ka.

59) Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz.1137 
z późn. zm.).

60) Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z 29 li sto pa da 2002 r. w spra -
wie ró żni co wa nia sto py pro cen to wej skład ki na ubez pie cze nie spo łecz ne z ty tu łu wy pad -
ków przy pra cy i cho rób za wo do wych w za le żno ści od za gro żeń za wo do wych i ich
skut ków (Dz.U. z 2016 r., poz. 1005 t.j.):

61) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 29 czerwca 2016 r. 
w sprawie bhp przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne (Dz.U.
z 2016 r. poz. 950 ze zmianą Dz.U. z 2016 r., poz. 2284).
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ZESTAWIENIE CZĘŚCI PODSTAWOWYCH POLSKICH
NORM DOTYCZĄCYCH MASZYN I URZĄDZEŃ

Słowo wstępu na temat norm europejskich i polskich

Normy typu A
Normy typu A określają podstawowe pojęcia, terminologię i zasady projektowania

mające zastosowanie do wszystkich kategorii maszyn. Stosowanie wyłącznie tego typu
norm, mimo że określają one podstawowe ramy dotyczące właściwego stosowania
dyrektywy w sprawie maszyn, nie jest wystarczające, aby zapewnić zgodność 
z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
zawartymi w przedmiotowej dyrektywie w związku z czym nie stanowi podstawy dla
pełnego domniemania zgodności.

Normy typu B
Normy typu B dotyczą określonych aspektów bezpieczeństwa maszyn lub określonych

rodzajów zabezpieczeń, które mogą być stosowane w szerokim zakresie kategorii
maszyn. Stosowanie specyfikacji norm typu B stanowi podstawę domniemania
zgodności z uwzględnionymi w nich zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczeństwa, jeżeli z normy typu C lub oceny ryzyka producenta wynika, że
rozwiązania techniczne określone w normie typu B są adekwatne w odniesieniu do
konkretnej kategorii lub modelu danej maszyny. Stosowanie norm typu B zawierających
specyfikacje dotyczące elementów bezpieczeństwa, które są wprowadzane do obrotu
niezależnie, stanowi podstawę domniemania zgodności takich elementów oraz
zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa objętych normami.

Normy typu C
Normy typu C zawierają specyfikacje dotyczące określonej kategorii maszyn. Maszyny

różnego typu należące do kategorii objętej normą typu C są przeznaczone do podobnego
użytku oraz stwarzają podobny poziom ryzyka. Normy typu C mogą odwoływać się do
norm typu A lub B, wskazując, które specyfikacje normy typu A lub B mają zastosowanie
do kategorii danych maszyn. Jeżeli ze względu na określone aspekty bezpieczeństwa
maszyny norma typu C odbiega od specyfikacji norm typu A lub B, specyfikacje normy
typu C mają pierwszeństwo przed specyfikacjami normy typu A lub B. Stosowanie
specyfikacji normy typu C na podstawie oceny ryzyka producenta stanowi podstawę
domniemania zgodności z zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa dyrektywy w sprawie maszyn , które obejmuje norma. Niektóre normy
typu C są wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dyrektywy 
w sprawie maszyn, które obejmuje norma. Niektóre normy typu C są publikowane w kilku
częściach, przy czym część 1 normy zawiera ogólne specyfikacje mające zastosowanie do
rodziny maszyn, a pozostałe części normy zawierają specyfikacje dotyczące poszcze -



gólnych kategorii maszyn należących do danej rodziny, uzupełniając lub zmieniając
specyfikacje podane w części 1. W przypadku norm typu C posiadających taką formę,
podstawę domniemania zgodności z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy w sprawie
maszyn stanowi stosowanie ogólnej części 1 normy oraz jej odpowiednich szczegółowych
części.

Wiadomo, że Polskie Normy nie są obligatoryjne. Dość często jednak akty prawne
odwołują się do norm, co czyni je obowiązującymi. Poniższe zestawienie pomoże
odnaleźć część z norm, często przywoływanych w przepisach sformułowaniem: „zgodnie
z odpowiednimi normami…”

■ PN-EN 349+A1:2010: Bezpieczeństwo maszyn - Minimalne odstępy zapobiegające
zgnieceniu części ciała człowieka.

■ PN-EN 842+A1:2010: Bezpieczeństwo maszyn - Wizualne sygnały niebezpieczeństwa
- Ogólne wymagania, projektowanie i badanie.

■ PN-EN-ISO 14120:2016-03: Bezpieczeństwo maszyn. Osłony. Ogólne wymagania
dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych – wersja angielska.

■ PN-EN 981+A1:2009: Bezpieczeństwo maszyn - System dźwiękowych i wizualnych
sygnałów niebezpieczeństwa oraz sygnałów informacyjnych.

■ PN-EN 1037+A1:2010: Bezpieczeństwo maszyn - Zapobieganie niespodziewanemu
uruchomieniu.

■ PN-EN 1088+A2:2011: Bezpieczeństwo maszyn - Urządzenia blokujące sprzężone
z osłonami - Zasady projektowania i doboru.

■ PN-EN 12198-3+A1:2010: Bezpieczeństwo maszyn - Ocena i zmniejszanie ryzyka
wynikającego z promieniowania emitowanego przez maszyny - Część 3: Zmniej -
szenie promieniowania przez tłumienie lub ekranowanie.

■ PN-EN-ISO 19353:2016-05: Bezpieczeństwo maszyn – Zapobieganie pożarom 
i ochrona przeciwpożarowa – wersja angielska.

■ PN-EN ISO 4413:2011: Napędy i sterowania hydrauliczne - Ogólne zasady 
i wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów i ich elementów.

■ PN-EN ISO 4414:2011: Napędy i sterowania pneumatyczne - Ogólne zasady 
i wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów i ich elementów.

■ PN-EN ISO 4871:2012: Akustyka - Deklarowanie i weryfikowanie wartości emisji
hałasu maszyn i urządzeń.

■ PN-EN ISO 11161:2007/A1:2010: Bezpieczeństwo maszyn - Zintegrowane systemy
produkcyjne - Wymagania podstawowe.

■ PN -EN ISO 13855:2010: Bezpieczeństwo maszyn - Umiejscowienie wyposażenia
ochronnego ze względu na prędkości zbliżania części ciała człowieka.

■ PN -EN ISO 13857:2010: Bezpieczeństwo maszyn - Odległości bezpieczeństwa
uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych.

■ PN-EN 1299+A1:2010: Drgania mechaniczne i wstrząsy - Wibroizolacja maszyn 
- Informacje dotyczące stosowania izolacji źródła.
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■ PN -EN ISO 14159:2008: Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania w zakresie higieny
dotyczące projektowania maszyny.

■ PN -EN 201:2011: Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek
gumowych - Wtryskarki - Wymagania bezpieczeństwa.

■ PN -EN 289+A1:2008: Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek
gumowych - Prasy – Wymagania bezpieczeństwa.

■ PN -EN 422:2010: Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek
gumowych - Maszyny do formowania z rozdmuchiwaniem - Wymagania
bezpieczeństwa.

■ PN -EN 1114-1:2011: Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek
gumowych - Wytłaczarki i linie wytłaczarskie - Część 1: Wymagania bezpieczeństwa
dotyczące wytłaczarek.

■ PN-EN 1417+A1:2008/ +AC:2009: Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych
i mieszanek gumowych - Walcarki dwuwalcowe - Wymagania bezpieczeństwa.

■ PN -EN 692+A1:2010: Obrabiarki - Prasy mechaniczne - Bezpieczeństwo.
■ PN -EN 693+A2:2012: Obrabiarki - Bezpieczeństwo - Prasy hydrauliczne.
■ PN -EN 415-3+A1:2010: Bezpieczeństwo maszyn pakujących - Część 3: Maszyny

formujące, napełniające i zamykające.
■ PN -EN 415-5+A1:2010: Bezpieczeństwo maszyn pakujących - Część 5: Owijarki.
■ PN -EN 415-6:2013-09: Bezpieczeństwo maszyn pakujących - Część 6: Owijarki do

paletowych jednostek ładunkowych.
■ PN -EN 415-7+A1:2008: Bezpieczeństwo maszyn pakujących - Część 7: Załadowarki

i wyładowarki.
■ PN-EN 1807-1:2013-08: Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki taśmowe 

- Część 1: Pilarki taśmowe stolarskie i rozdzielcze.
■ PN-EN 1807-2:2013-08: Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki taśmowe 

- Część 2: Pilarki taśmowe do kłód.
■ PN-EN 1870-3+A1:2009: Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe

- Część 3: Pilarki górnowrzecionowe do cięcia poprzecznego oraz kombinowane
pilarki górnowrzecionowe do cięcia poprzecznego/pilarki tarczowe stołowe.

■ PN-EN 1870-4:2012: Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe 
- Część 4: Pilarki wielopiłowe do cięcia wzdłużnego z ręcznym podawaniem i/lub
odbieraniem.

■ PN-EN 1870-5 +A2:2013-03: Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki
tarczowe - Część 5: Kombinowane pilarki tarczowe stołowe/dolnowrzecionowe do
cięcia poprzecznego.

■ PN-EN 1870-6 +A1:2010: Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe
- Część 6: Pilarki do drewna opałowego oraz kombinowane pilarki do drewna
opałowego/pilarki tarczowe stołowe z ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem.

■ PN-EN 1870-7:2013-04: Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe 
- Część 7: Pilarki jednopiłowe do kłód z wbudowanym mechanizmem posuwowym
stołu i ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem.



■ PN-EN 1870-8:2013-05: Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe 
- Część 8: Pilarki jednopiłowe do cięcia wzdłużnego z mechanicznym przesuwem
zespołu piłującego, z ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem.

■ PN-EN 422:2010: Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek
gumowych - Maszyny do formowania z rozdmuchiwaniem - Wymagania
bezpieczeństwa.

■ PN-EN 1114-1:2011: Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek
gumowych - Wytłaczarki i linie wytłaczarskie - Część 1: Wymagania bezpieczeństwa
dotyczące wytłaczarek.

■ PN-EN 1417+A1:2008/ +AC:2009: Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych
i mieszanek gumowych - Walcarki dwuwalcowe - Wymagania bezpieczeństwa.

■ PN-EN 692+A1:2010: Obrabiarki - Prasy mechaniczne - Bezpieczeństwo.
■ PN-EN 693+A2:2012: Obrabiarki - Bezpieczeństwo - Prasy hydrauliczne.
■ PN-EN 415-3+A1:2010: Bezpieczeństwo maszyn pakujących - Część 3: Maszyny

formujące, napełniające i zamykające.
■ PN-EN 415-5+A1:2010: Bezpieczeństwo maszyn pakujących - Część 5: Owijarki.
■ PN-EN 415-6:2013-09: Bezpieczeństwo maszyn pakujących - Część 6: Owijarki do

paletowych jednostek ładunkowych.
■ PN-EN 415-7+A1:2008: Bezpieczeństwo maszyn pakujących - Część 7: Załadowarki

i wyładowarki.
■ PN-EN 1012-1:2011: Sprężarki i pompy próżniowe – Wymagania bezpieczeństwa 

- Część 1: Sprężarki powietrza.
■ PN-EN 1012-2+A1:2011: Sprężarki i pompy próżniowe – Wymagania bezpieczeństwa

- Część 2: Pompy próżniowe.
■ PN-EN 1175-1+A1:2011: Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo – Wymagania elektryczne

- Część 1: Specjalne wymagania dotyczące wózków akumulatorowych.
■ PN-EN 1175-2+A1:2011: Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo – Wymagania elektryczne

- Część 2: Specjalne wymagania dotyczące wózków o napędzie spalinowym.
■ PN-EN 1175-3+A1:2011: Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo – Wymagania elektryczne

- Część 3: Specjalne wymagania dotyczące elektrycznych układów napędowych 
w wózkach z silnikiem spalinowym.

■ PN-EN 1459+A3:2012: Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo – Wózki jezdniowe
napędzane ze zmiennym wysięgiem.
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