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Podstawy prawne
bezpieczeñstwa i higieny pracy

Wymagania prawne dotycz¹ce bezpieczeñ-
stwa i higieny pracy uregulowane s¹ w prawie 
polskim w ramach prawa pracy. Podstawowe 
regulacje w tym zakresie – prawa i obowi¹z-
ki stron stosunku pracy w zakresie bhp 
znajduj¹ siê w Kodeksie pracy oraz aktach 
wykonawczych do Kodeksu. S¹ to wiod¹ce, 
jednak nie jedyne przepisy reguluj¹ce prawa 
i obowi¹zki oraz wymagania w zakresie bez-
pieczeñstwa i higieny pracy. 

Obok przepisów Kodeksu pracy i aktów 
prawnych wydanych na jego podstawie 
nale¿y wyró¿niæ ustawy reguluj¹ce kwestie 
kompetencji i zakresu dzia³ania organów 
nadzoru nad warunkami pracy takie, jak: 
ustawa o Pañstwowej Inspekcji Pracy, ustawa 
o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawa 
o Spo³ecznej Inspekcji Pracy.

Dodatkowo wiele aktów prawnych w ran-
dze ustawy, nie odnosi siê wprawdzie do bez-
pieczeñstwa i higieny pracy, ale w sposób 
istotny, szczegó³owy reguluje zagadnienia 
z tego obszaru. Przyk³adowo mo¿na wymieniæ 
tutaj takie przepisy, jak: prawo budowlane, 
prawo geologiczne i górnicze, ustawy doty-
cz¹ce czynników i preparatów chemicznych 
czy prawo atomowe, a tak¿e akty wykonawcze 
wydane na podstawie delegacji zawartych 
w tych ustawach.

Bardzo istotne z punktu widzenia bezpie-
czeñstwa i higieny pracy s¹ równie¿ normy 
techniczne wydawane przez Komitet Nor-
malizacji. Zawieraj¹ one wymagania techniczne 

oraz metody badañ i pomiarów czynników 
wystêpuj¹cych w środowisku pracy, jak te¿ do-
tycz¹ oceny ryzyka zawodowego i zarz¹dzania 
bezpieczeñstwem w zak³adzie pracy. Normy 
techniczne, zgodnie z ustaw¹ o normalizacji, 
nie s¹ obowi¹zkowe (s¹ do dobrowolnego 
stosowania), jednak¿e ka¿dorazowo, je¿eli 
przepis powszechnie obowi¹zuj¹cy nakazuje 
stosowanie norm, staj¹ siê one obowi¹z-
kowe do stosowania, przy czym powo³anie 
to nie musi dotyczyæ konkretnej normy, a jedy-
nie ustalaæ, ¿e omawiany stan ma byæ zgodny 
z polskimi normami.

Osobn¹ kategori¹, nie bêd¹c¹ norm¹ 
prawn¹, ale szeroko stosowan¹ w regulacjach 
prawnych dotycz¹cych bezpieczeñstwa i hi-
gieny pracy i powo³ywan¹ w Kodeksie pracy, 
s¹ tzw. zasady bezpieczeñstwa i higieny 
pracy. S¹ to regu³y pozaprawne, nie zdefinio-
wane w prawie, których przestrzeganie za-
równo przez pracodawców, jak i pracowników 
jest obowi¹zkowe i których nieprzestrzeganie 
powoduje określone sankcje. W doktrynie 
prawa pracy przyjmuje siê, ¿e „zasady bhp” 
s¹ to regu³y doświadczenia ¿yciowego oraz 
wynikaj¹ce z nauki i techniki.

Specyfik¹ prawa pracy jest, ¿e obok prze-
pisów powszechnie obowi¹zuj¹cych, jako 
przepisy stanowi¹ce źród³o praw i obowi¹zków 
uznaje siê równie¿  uk³ady zbiorowe pracy 
(zak³adowe i ponadzak³adowe) oraz regu-
laminy pracy. 

Uk³ady zbiorowe pracy s¹ – w sposób 
prawem przewidziany – zawierane pomiêdzy 
przedstawicielami pracowników a pracodaw-
c¹/ami. W uk³adach zbiorowych pracy mog¹ 
byæ ustalone ró¿ne przywileje w zakresie bhp. 
Jedynym warunkiem ograniczaj¹cym jest regu-
³a, ¿e przepisy w nich zawarte nie mog¹ w ¿ad-
nym przypadku byæ mniej korzystne od przepi-
sów powszechnie obowi¹zuj¹cych. To w³aśnie 
uk³ady zbiorowe pracy mog¹ byæ źród³em 
takich uprawnieñ, jak dodatkowe urlopy 
przydzielane z uwagi na warunki pracy, czy te¿ 
dodatkowe wynagrodzenie za pracê w warun-
kach szkodliwych lub uci¹¿liwych.

Równie¿ za przepis prawa pracy, obowi¹-
zuj¹cy w danym zak³adzie pracy, uwa¿any 
jest w prawie pracy regulamin pracy. Zgodnie 
z Kodeksem pracy (art.1041 Kp) w regulaminie 

pracy pracodawca musi zawrzeæ takie kwestie 
z zakresu bezpieczeñstwa i higieny pracy, 
jak: wyposa¿enie pracowników w narzêdzia 
i materia³y, odzie¿ i obuwie robocze oraz środki 
ochrony indywidualnej i higieny osobistej; 
wykaz prac wzbronionych w danym zak³adzie 
pracy m³odocianym oraz kobietom; rodzaje 
prac i wykazy stanowisk pracy dozwolonych 
pracownikom m³odocianym w celu odbywania 
przygotowania zawodowego; wykaz lekkich 
prac dozwolonych pracownikom m³odocianym 
zatrudnionym w innym celu ni¿ przygotowanie 
zawodowe; obowi¹zki dotycz¹ce bezpieczeñ-
stwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpo-
¿arowej, w tym tak¿e sposób informowania 
pracowników o ryzyku zawodowym, które 
wi¹¿e siê z wykonywan¹ prac¹.

Wszystkie wymienione wy¿ej przepisy 
i zasady stanowi¹ źród³o praw i obowi¹zków 
w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy.

Podmioty objête ochron¹ pracy
Mimo ¿e przepisy w dziedzinie bezpieczeñ-

stwa i higieny pracy s¹ czêści¹ Kodeksu pracy, 
który reguluje podstawowe prawa i obowi¹zki 
pracowników, to na mocy przepisów szcze-
gólnych zawartych w Kodeksie zosta³y one 
rozci¹gniête na inne podmioty (w zakresie 
ustalonym w Kodeksie) wykonuj¹ce pracê 
na rzecz określonego pracodawcy, b¹dź re-
alizuj¹ce obowi¹zki w zakresie bhp na rzecz 
pracodawcy.

Do pierwszej grupy nale¿¹ osoby wykonuj¹-
ce pracê na innej podstawie ni¿ stosunek pracy 
w zak³adzie pracy lub miejscu wyznaczonym 
przez pracodawcê i osoby fizyczne prowa-
dz¹ce prace na w³asny rachunek, cz³onkowie 
spó³dzielni produkcyjnych i wspó³pracuj¹cy 
z nimi cz³onkowie ich rodzin oraz cz³onkowie 
spó³dzielni kó³ek rolniczych. Obowi¹zki praco-
dawcy ustalone w Kodeksie pracy odnosz¹ siê 
te¿ do podmiotów nie bêd¹cych pracownikami 
i zosta³y rozci¹gniête na: uczniów i studentów 
odbywaj¹cych zajêcia na terenie zak³adu pracy; 
inne osoby, je¿eli pracodawca prowadzi prace 

W artykule przedstawione zosta³y 
podstawowe obowi¹zki pracodawcy 
w zakresie bezpieczeñstwa i higie-
ny pracy. Artyku³ ten jest wstêpem 
do dalszych publikacji zawieraj¹cych 
konkretyzacjê obowi¹zków pracodawcy 
w zale¿ności od ga³êzi gospodarki lub 
rodzajów prac wykonywanych u dane-
go pracodawcy.

Law-based protection of labour 
The article focuses on the employer’s main 
obligations with regard to occupational 
safety. This article is an introduction to further 
publications that will discuss the employer’s 
duties in more detail depending on the sector 
of economy and/or type of work performed 
in the company. 
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w miejscu, do którego maj¹ dostêp osoby 
nie bior¹ce udzia³u w procesie pracy.

Do grupy osób realizuj¹cych obowi¹zki 
w dziedzinie bhp na rzecz pracodawcy, 
nie bêd¹cych stronami stosunku pracy, nale¿y 
zaliczyæ przede wszystkim lekarza sprawuj¹ce-
go opiekê zdrowotn¹ nad pracownikami oraz 
jednostki spoza zak³adu wykonuj¹ce zadania 
s³u¿by bhp.

Podstawowe obowi¹zki pracodawcy
Kodeks pracy w Dziale X poświêconym 

bezpieczeñstwu i higienie pracy rozró¿nia  
podstawowe i pozosta³e obowi¹zki praco-
dawcy. Pozosta³e obowi¹zki zosta³y bardziej 
skonkretyzowane i odnosz¹ siê do konkretnych 
sfer dzia³alności pracodawcy – w odró¿nieniu 
od obowi¹zków podstawowych.

Podstawowe obowi¹zki pracodawcy zo-
sta³y określone w Dziale I Rozdzia³u X Kodeksu 
pracy (art. 207 – 209 Kp.).

Przepis art. 207 nak³ada na pracodawcê 
przede wszystkim obowi¹zek ochrony zdro-
wia i ¿ycia pracowników przez zapewnienie 
bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy. Realizuj¹c ten obowi¹zek, pracodawca 
powinien wykorzystaæ odpowiednio osi¹gniê-
cia nauki i techniki. Ochronê zdrowia i ¿ycia 
pracowników pracodawca zapewnia w szcze-
gólności przez:

• organizowanie pracy w sposób zapewnia-
j¹cy bezpieczne i higieniczne warunki pracy

• zapewnienie przestrzegania w zak³adzie 
pracy przepisów oraz zasad bezpieczeñstwa 
i higieny pracy, wydawanie poleceñ usuniêcia 
uchybieñ w tym zakresie oraz kontrolowanie 
wykonania tych poleceñ

• zapewnienie wykonanie nakazów, wyst¹-
pieñ, decyzji i zarz¹dzeñ wydawanych przez 
organy nadzoru nad warunkami pracy

• zapewnienie wykonania zaleceñ spo³ecz-
nego inspektora pracy.

Aby prawid³owo realizowaæ swoje obo-
wi¹zki, pracodawca jest zobowi¹zany znaæ, 
w zakresie niezbêdnym do ich wykonywania, 
przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz 
zasady bezpieczeñstwa i higieny pracy.

Wśród podstawowych obowi¹zków praco-
dawcy zosta³y określone równie¿ takie, które 
musi on spe³niæ w przypadku prowadzenia 
przez kilku pracodawców dzia³alności w tym 
samym miejscu. Musz¹ oni: 

• wspó³pracowaæ ze sob¹
• wyznaczyæ koordynatora sprawuj¹cego 

nadzór nad bezpieczeñstwem i higien¹ pracy 
wszystkich pracowników zatrudnionych w tym 
samym miejscu

• ustaliæ zasady wspó³dzia³ania, uwzglêd-
niaj¹c sposoby postêpowania w razie wy-
st¹pienia zagro¿eñ dla ¿ycia lub zdrowia 
pracowników.

Dodatkowe obowi¹zki na³o¿one zosta³y 
na pracodawcê, który rozpoczyna dzia³alnośæ. 
Jest on zobowi¹zany w terminie 30 dni od dnia 

zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeñ 
lekarskich wydawanych dla celów przewi-
dzianych w Kodeksie pracy (DzU nr 69, poz. 
332 ze zm.). 

Kontrolnym badaniom lekarskim pod-
lega pracownik w ka¿dym przypadku, je¿eli 
niezdolnośæ do pracy spowodowana chorob¹ 
trwa³a d³u¿ej ni¿ 30 dni. Badania przeprowadza 
siê w celu ustalenia zdolności do wykonywania 
pracy na dotychczasowym stanowisku. Bada-
nia lekarskie przeprowadza lekarz uprawniony 
do badañ profilaktycznych, na podstawie 
wydanego przez pracodawcê skierowania.

Badania lekarskie w ramach profilaktycznej 
opieki zdrowotnej pracowników przeprowa-
dzane s¹ na koszt pracodawcy i w miarê mo¿-
liwości w godzinach pracy. Pracodawca ponosi 
równie¿ inne koszty opieki profilaktycznej nad 
pracownikami, niezbêdnej z uwagi na warunki 
pracy. Ponadto, pracodawca zatrudniaj¹cy 
pracowników w warunkach nara¿enia na dzia-
³anie substancji i czynników rakotwórczych 
lub py³ów zw³ókniaj¹cych jest obowi¹zany 
zapewniæ tym pracownikom okresowe ba-
dania lekarskie tak¿e po zaprzestaniu pracy 
w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami 
lub py³ami, a na wniosek pracownika równie¿ 
po rozwi¹zaniu stosunku pracy.

Szkolenie w dziedzinie bhp
Pracodawca jest obowi¹zany zapewniæ 

przeszkolenie pracownika w zakresie bezpie-
czeñstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem 
go do pracy (szkolenie wstêpne), a tak¿e 
zapewniæ prowadzenie szkoleñ okresowych 
w tym zakresie. Nie wolno dopuściæ pracowni-
ka do pracy, do której wykonywania nie posiada 
on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych 
umiejêtności, a tak¿e dostatecznej znajomości 
przepisów oraz zasad bezpieczeñstwa i higieny 
pracy.

Szkolenie wstêpne jest prowadzone 
wg programów opracowanych dla poszcze-
gólnych grup stanowisk, w formie instrukta¿u 
i obejmuje szkolenie wstêpne ogólne, zwane 
instrukta¿em ogólnym i szkolenie wstêpne 
stanowiskowe, zwane dalej instrukta¿em 
stanowiskowym. Obok pracowników nowo 
zatrudnionych instrukta¿ wstêpny odbywaj¹ 
równie¿ studenci odbywaj¹cy u pracodawcy 
praktykê studenck¹ oraz uczniowie szkó³ 
zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej 
nauki zawodu. Szkolenie wstêpne ma na celu 
zapewnienie uczestnikom szkolenia zapozna-
nie siê z podstawowymi przepisami i zasadami 
bezpieczeñstwa i higieny pracy.

Instrukta¿ stanowiskowy  przeprowadza siê 
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy  
na określonym stanowisku:

• pracownika zatrudnionego na stanowisku 
robotniczym oraz innym, na którym wystêpuje 
nara¿enie na dzia³anie czynników szkodliwych 
dla zdrowia, uci¹¿liwych lub niebezpiecznych

• pracownika przenoszonego na takie 
stanowisko

rozpoczêcia dzia³alności do zawiadomienia 
na piśmie w³aściwego inspektora pracy i w³a-
ściwego pañstwowego inspektora sanitarnego 
o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej 
dzia³alności. Obowi¹zek ten ci¹¿y na praco-
dawcy równie¿ w razie zmiany miejsca, rodzaju 
i zakresu prowadzonej dzia³alności, zw³aszcza 
zmiany technologii lub profilu produkcji, je¿eli 
zmiana technologii mo¿e powodowaæ zwiêk-
szenie zagro¿enia dla zdrowia pracowników.

W³aściwy inspektor pracy lub w³aściwy pañ-
stwowy inspektor sanitarny mo¿e zobowi¹zaæ 
pracodawcê prowadz¹cego dzia³alnośæ powo-
duj¹c¹ szczególne zagro¿enia dla zdrowia lub 
¿ycia pracowników do okresowej aktualizacji 
informacji, o której mowa wy¿ej.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pod-
miotem ponosz¹cym odpowiedzialnośæ za stan 
bezpieczeñstwa i higieny pracy w zak³adzie 
pracy jest pracodawca. Zasady tej odpowie-
dzialności określone zosta³y, w zale¿ności 
od jej rodzaju, w Kodeksie pracy (odpowie-
dzialnośæ wykroczeniowa), Kodeksie karnym 
(odpowiedzialnośæ karna) oraz w Kodeksie 
cywilnym (odpowiedzialności cywilna).

Pozosta³e obowi¹zki pracodawcy
Pozosta³e obowi¹zki pracodawcy wynikaj¹ 

z przepisów Kodeksu oraz innych aktów praw-
nych (ustaw i przepisów wykonawczych).S¹ 
to obowi¹zki: 

• zwi¹zane z przygotowaniem pracownika 
do pracy

• dotycz¹ce organizacji stanowisk pracy
• odnosz¹ce siê do procesów pracy
• zapewnienie realizacji zadañ s³u¿by bhp
• konsultacje w zakresie bhp.

Obowi¹zki pracodawcy w zakresie 
przygotowania pracownika do pracy

Badania lekarskie 
Kodeks pracy wyró¿nia nastêpuj¹ce rodzaje 

badañ profilaktycznych:
• wstêpne
• okresowe
• kontrolne.
Pracodawca nie mo¿e dopuściæ do pracy 

pracownika bez aktualnego orzeczenia lekar-
skiego, stwierdzaj¹cego brak przeciwwskazañ 
do pracy na określonym stanowisku. Osoba 
przyjmowana do pracy podlega wstêpnym 
badaniom lekarskim. Wstêpnym badaniom 
lekarskim podlegaj¹ równie¿ pracownicy m³o-
dociani przenoszeni na inne stanowisko i inni 
pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, 
na których wystêpuj¹ czynniki szkodliwe dla 
zdrowia lub warunki uci¹¿liwe.

Okresowym badaniom lekarskim pod-
legaj¹ pracownicy w przypadkach i okresach 
wskazanych w rozporz¹dzeniu Ministra Zdro-
wia i Opieki Spo³ecznej z dnia 30 maja 1996 r. 
w sprawie przeprowadzania badañ lekarskich 
pracowników, zakresu profilaktycznej opieki 
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• ucznia odbywaj¹cego praktyczn¹ naukê 
zawodu oraz studenta odbywaj¹cego praktykê 
studenck¹.

Instrukta¿ stanowiskowy powinien za-
pewniæ uczestnikom szkolenia zapoznanie 
siê z czynnikami środowiska pracy i ryzykiem 
zawodowym zwi¹zanym z wykonywan¹ prac¹, 
sposobami ochrony przed zagro¿eniami, jakie 
mog¹ powodowaæ te czynniki oraz metodami 
zapewniaj¹cymi bezpieczeñstwo i ochronê 
zdrowia podczas wykonywania pracy na tych 
stanowiskach.

Czêstotliwośæ i czas trwania szkoleñ 
okresowych ustala pracodawca z przedsta-
wicielami pracowników, przy czym szkolenia 
te obowi¹zuj¹:

• osoby bêd¹ce pracodawcami oraz inne 
kieruj¹ce pracownikami, w szczególności 
kierowników, mistrzów, brygadzistów – nie rza-
dziej ni¿ raz na 5 lat

• pracowników zatrudnionych na stanowi-
skach robotniczych (nie rzadziej ni¿ raz na rok 
pracowników pracuj¹cych na stanowiskach, 
na których wystêpuj¹ szczególnie du¿e zagro-
¿enia) i raz na 3 lata pozosta³ych

• pracowników inzynieryjno-technicznych, 
w tym projektantów, konstruktorów maszyn 
i innych urz¹dzeñ technicznych, technologów 
i organizatorów produkcji – nie rzadziej ni¿ 
raz na 5 lat

• pracowników s³u¿by bezpieczeñstwa 
i higieny pracy i inne osoby wykonuj¹ce zadania 
tej s³u¿by – nie rzadziej ni¿ raz na 5 lat

• pracowników administracyjno-biurowych 
– raz na 6 lat.

Szkolenia odbywaj¹ siê na koszt pracodaw-
cy i w godzinach pracy.

Pracodawca obowi¹zany jest równie¿ 
wydawaæ i udostêpniæ pracownikom, do sta-
³ego korzystania, szczegó³owe instrukcje oraz 
wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa i higieny 
pracy  na stanowiskach pracy, w tym aktualne 
instrukcje bezpieczeñstwa pracy dotycz¹ce 
stosowanych w zak³adzie technologii, obs³ugi 
maszyn i innych urz¹dzeñ technicznych, 
postêpowania z materia³ami szkodliwymi dla 
zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej 
pomocy.

Środki ochrony indywidualnej 
oraz odzie¿ i obuwie robocze

Na pracodawcy spoczywa obowi¹zek 
zapewnienia pracownikom środków ochrony 
indywidualnej oraz odzie¿y i obuwia robocze-
go, przewidzianych do stosowania na danym 
stanowisku pracy. Rodzaj środków ochrony 
indywidualnej, odzie¿y i obuwia roboczego  
na określonych stanowiskach pracy oraz 
przewidywane okresy u¿ytkowania odzie¿y 
i obuwia roboczego ustala pracodawca. 
Pracodawca jest w³aścicielem przydzielonych 
środków ochrony indywidualnej, odzie¿y 
i obuwia roboczego. Dlatego te¿ jest on zobo-
wi¹zany zapewniæ odpowiednie w³aściwości 
ochronne i u¿ytkowe stosowanych środków 

ochrony indywidualnej oraz odzie¿y i obuwia 
roboczego, ich pranie, konserwacjê, naprawê, 
odpylanie i odka¿anie. 

Pracodawca nie mo¿e dopuściæ pracownika 
do pracy bez środków ochrony indywidualnej 
oraz odzie¿y i obuwia roboczego, przewidzia-
nych do stosowania na danym stanowisku 
pracy.

Obowi¹zki dotycz¹ce 
organizacji miejsca pracy

Pomieszczenia pracy
Pracodawca jest obowi¹zany zapewniæ 

pomieszczenia pracy odpowiednie do rodzaju 
wykonywanych prac i liczby zatrudnionych 
pracowników oraz utrzymywaæ obiekty bu-
dowlane i znajduj¹ce siê w nich pomieszcze-
nia pracy, a tak¿e tereny i urz¹dzenia z nimi 
zwi¹zane w stanie zapewniaj¹cym bezpieczne 
i higieniczne warunki pracy.

Pracodawca jest równie¿ obowi¹zany 
zapewniæ, aby budowa lub przebudowa 
obiektu budowlanego, w którym przewiduje 
siê pomieszczenia pracy, by³a wykonana 
na podstawie projektów uwzglêdniaj¹cych 
wymagania bhp, pozytywnie zaopiniowanych 
przez uprawnionych rzeczoznawców.

Szczegó³owe wymagania dotycz¹ce 
pomieszczeñ pracy określaj¹ce wielkośæ 
tych pomieszczeñ, ich lokalizacji, mate-
ria³ów z jakich powinny byæ wykonane 
w zale¿ności od zagro¿eñ wystêpuj¹cych 
na stanowiskach znajduj¹cych siê w tych 
pomieszczeniach, oświetlenia, temperatury 
i wentylacji zosta³y określone w rozporz¹-
dzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogól-
nych przepisów bezpieczeñstwa i higieny 
pracy (tj. DzU z 2003 r. nr 169, poz. 1650) 
oraz w rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruk-
tury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie 
(DzU nr 75, poz. 690).

Stanowiska pracy
Stawiska pracy powinny byæ urz¹dzone 

stosownie do rodzaju wykonywanych tam 
czynności oraz psychofizycznych cech pracow-
ników. Na stanowisku pracy nale¿y zapewniæ 
wynikaj¹c¹ z technologii powierzchniê oraz 
urz¹dzenia pomocnicze, przeznaczone do sk³a-
dowania materia³ów, wyrobów, przyrz¹dów, 
narzêdzi i odpadów.

Do ka¿dego stanowiska pracy musi byæ 
zapewnione odpowiednie dojście o określonej 
(w rozporz¹dzeniu w sprawie ogólnych prze-
pisów bezpieczeñstwa i higieny pracy) wyso-
kości i  szerokości. Pracodawca zatrudniaj¹cy 
pracowników niepe³nosprawnych powinien 
zapewniæ dostosowanie stanowisk pracy i dojśæ 
do tych stanowisk odpowiednio do potrzeb 
i mo¿liwości, wynikaj¹cych ze zmniejszonej 
sprawności tych pracowników.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
Pracodawca jest obowi¹zany zapewniæ 

pracownikom pomieszczenia higieniczno-sani-
tarne, których rodzaj, liczba i wielkośæ powinny 
byæ dostosowane do liczby zatrudnionych, 
stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz 
warunków, w jakich ta praca jest wykonywana. 
Pomieszczenia te powinny byæ ogrzewane, 
oświetlone i wentylowane zgodnie z przepi-
sami techniczno-budowlanymi. Pomieszczenia 
higieniczno-sanitarne to: szatnie, umywalnie 
i pomieszczenia z natryskami, ustêpy, jadalnie, 
pomieszczenia do wypoczynku, palarnie i po-
mieszczenia do ogrzewania siê pracowników, 
je¿eli pracuj¹ oni na zewn¹trz. Wymagania 
dotycz¹ce pomieszczeñ higieniczno-sanitar-
nych  zawarte zosta³y w za³¹czniku nr 3 do roz-
porz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy (tj. 
DzU z 2003 r. nr 169, poz. 1650).

Maszyny i inne urz¹dzenia techniczne
Maszyny i inne urz¹dzenia techniczne 

powinny byæ tak konstruowane i budowane, 
aby zapewnia³y bezpieczne i higieniczne 
warunki pracy, w szczególności zabezpiecza³y 
pracownika przed urazami, dzia³aniem nie-
bezpiecznych substancji chemicznych, pora-
¿eniem pr¹dem elektrycznym, nadmiernym 
ha³asem, szkodliwymi wstrz¹sami, dzia³aniem 
wibracji i promieniowania oraz szkodliwym 
i niebezpiecznym dzia³aniem innych czyn-
ników środowiska pracy oraz uwzglêdnia³y 
zasady ergonomii. Maszyny, które nie spe³-
niaj¹ wymagañ wyposa¿a siê w odpowiednie 
zabezpieczenia.

Nie wolno wyposa¿aæ stanowisk pracy 
w maszyny i inne urz¹dzenia techniczne, które 
nie spe³niaj¹ wymagañ dotycz¹cych oceny 
zgodności, określonych w odrêbnych przepi-
sach. Maszyny nabyte przed dniem 1 stycznia 
2003 r., które nie spe³niaj¹ tych wymagañ po-
winny zostaæ dostosowane do dnia 1 stycznia 
2006 r. do minimalnych wymagañ określonych 
w rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 
30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 
wymagañ dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higie-
ny pracy w zakresie u¿ytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (DzU nr 191, poz. 
1596 ze zm.), zaś sprzêt do tymczasowej pracy 
na wysokości – do 30 czerwca 2006 r.

Procesy pracy

Profilaktyczna ochrona zdrowia
Pracodawca jest obowi¹zany stosowaæ 

środki zapobiegaj¹ce chorobom zawodowym 
i innym chorobom zwi¹zanym z wykonywan¹ 
prac¹, a w szczególności:

• utrzymywaæ w sta³ej sprawności urz¹dze-
nia ograniczaj¹ce lub eliminuj¹ce szkodliwe dla 
zdrowia czynniki środowiska pracy oraz urz¹-
dzenia s³u¿¹ce do pomiarów tych czynników
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• przeprowadzaæ na swój koszt badania 
i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia 
oraz udostêpniaæ je pracownikom.

Najwy¿sze dopuszczalne stê¿enia i na-
tê¿enia czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy określone zosta³y w za-
³¹czniku do zarz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. (DzU nr 217, 
poz. 1833). Pracodawca rejestruje wyniki badañ 
i pomiarów i wpisuje je do rejestru wyników.

W razie stwierdzenia u pracownika ob-
jawów wskazuj¹cych na powstanie choroby 
zawodowej, pracodawca jest obowi¹zany, 
na podstawie orzeczenia lekarskiego, w termi-
nie i na czas określony w tym orzeczeniu, prze-
nieśæ pracownika do innej pracy, nie zwi¹zanej 
z nara¿eniem go na dzia³anie czynnika, który 
wywo³a³ te objawy.

Pracodawca jest obowi¹zany – na podsta-
wie orzeczenia lekarskiego – przenieśæ do innej 
odpowiedniej pracy pracownika, który sta³ siê 
niezdolny do wykonywania pracy dotychczaso-
wej wskutek wypadku przy pracy lub choroby 
zawodowej i nie zosta³ uznany za niezdolnego 
do pracy w rozumieniu przepisów o emerytu-
rach i rentach z FUS. 

Pracodawca obowi¹zany jest zapewniæ 
pracownikom zatrudnionym w warunkach 
szczególnie uci¹¿liwych, nieodp³atnie, odpo-
wiednie posi³ki i napoje, je¿eli jest to niezbêdne 
ze wzglêdów profilaktycznych. Stanowiska 
pracy, na których zatrudnieni pracownicy 
powinni otrzymywaæ posi³ki i napoje oraz 
szczegó³owe zasady ich wydawania ustala pra-
codawca w porozumieniu z przedstawicielami 
pracowników.

Substancje chemiczne 
oraz procesy szczególnie niebezpieczne

Niedopuszczalne jest stosowanie materia³ów 
i procesów technologicznych bez uprzedniego 
ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia 
pracowników i podjêcia odpowiednich środków 
profilaktycznych, a tak¿e stosowania substancji 
chemicznych nieoznakowanych w sposób 
widoczny i umo¿liwiaj¹cy ich identyfikacjê oraz 
stosowanie niebezpiecznych substancji che-
micznych nieposiadaj¹cych kart charakterystyki 
i opakowañ zabezpieczaj¹cych przed ich szkodli-
wym dzia³aniem, po¿arem lub wybuchem. 

W razie zatrudnienia pracownika w wa-
runkach nara¿enia na dzia³anie substancji, 
preparatów, czynników lub procesów tech-
nologicznych o dzia³aniu rakotwórczym lub 
mutagennym, pracodawca zastêpuje te 
substancje, preparaty, czynniki lub procesy 
technologiczne mniej szkodliwymi dla zdrowia 
lub stosuje inne dostêpne środki ograniczaj¹ce 
stopieñ tego nara¿enia, przy odpowiednim 
wykorzystaniu osi¹gniêæ nauki i techniki.  Je¿eli 
przedsiêwziêcia, o których mowa, nie s¹ tech-
nicznie mo¿liwe, pracodawca obowi¹zany 
jest w szczególności:

• ograniczyæ do minimum liczbê pracowni-
ków nara¿onych na te czynniki

• ograniczyæ do minimum wystêpowanie 
tych czynników w środowisku pracy

• zapewniæ stosowanie środków ochrony 
zbiorowej, a gdy nara¿enie nie mo¿e byæ zli-
kwidowane w inny sposób – środków ochrony 
indywidualnej

• zapewniæ przestrzeganie przez pra-
cowników zasad higieny, a w szczególności 
nie dopuszczaæ do spo¿ywania posi³ków, picia 
i palenia tytoniu w miejscu pracy

• określiæ w instrukcjach odpowiednie 
zasady postêpowania w razie powstania 
nieprzewidzianych sytuacji, powoduj¹cych 
powa¿ne zagro¿enie dla pracowników

• zapewniæ oznakowanie miejsc stanowi¹-
cych zagro¿enie dla pracowników.

Pracodawca prowadz¹cy dzia³alnośæ, która 
stwarza mo¿liwośæ wyst¹pienia nag³ego nie-
bezpieczeñstwa dla zdrowia lub ¿ycia pracow-
ników, jest obowi¹zany podejmowaæ dzia³ania 
zapobiegaj¹ce takiemu niebezpieczeñstwu, 
a w szczególności jest obowi¹zany zapewniæ 
odpowiednie do rodzaju niebezpieczeñstwa 
urz¹dzenia i sprzêt ratowniczy oraz ich obs³ugê 
przez osoby nale¿ycie przeszkolone. 

Pracodawca jest obowi¹zany zapewniæ, 
aby prace zwi¹zane z mo¿liwości¹ wyst¹-
pienia  szczególnego zagro¿enia dla zdrowia 
lub ¿ycia ludzkiego, by³y wykonywane przez 
co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia 
asekuracji. Rodzaje takich prac określone 
zosta³y w rozporz¹dzeniu Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. 
w sprawie rodzajów prac, które powinny byæ 
wykonywane przez co najmniej dwie osoby 
(DzU nr 62, poz. 288). 

Zadaniem pracodawcy jest określenie szcze-
gó³owych wymagañ bezpieczeñstwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu prac szczególnie nie-
bezpiecznych, a zw³aszcza zapewnienie:

• bezpośredniego nadzoru nad tymi praca-
mi wyznaczonych w tym celu osób

• odpowiednich środków zabezpiecza-
j¹cych

• instrukta¿u pracowników obejmuj¹cego 
imienny podzia³ pracy, kolejnośæ wykonywania 
zadañ, wymagania bhp przy wykonywaniu 
poszczególnych czynności.

Przez prace szczególnie niebezpieczne 
rozumie siê: roboty budowlane, rozbiórkowe, 
remontowe i monta¿owe, prowadzone bez 
wstrzymania ruchu zak³adu pracy lub jego 
czêści, prace w zbiornikach, kana³ach, wnê-
trzach urz¹dzeñ technicznych i innych niebez-
piecznych przestrzeniach zamkniêtych, prace 
z u¿yciem materia³ów niebezpiecznych, prace 
na wysokości, określone jako szczególnie nie-
bezpieczne w innych przepisach, instrukcjach, 
a tak¿e inne prace o zwiêkszonym zagro¿eniu 
lub wykonywane w utrudnionych warunkach, 
uznane przez pracodawcê jako szczególnie 
niebezpieczne. Pracodawca jest obowi¹zany 
do ustalania i aktualizowania wykazu prac 
szczególnie niebezpiecznych, wystêpuj¹cych 
w zak³adzie pracy. 

S³u¿ba bezpieczeñstwa i higieny pracy

O ile przedstawione dotychczas obowi¹zki 
pracodawcy dotycz¹ wszystkich pracodaw-
ców, bez wzglêdu na wielkośæ zak³adu pracy, 
o tyle obowi¹zki w zakresie tworzenia s³u¿by 
bhp s¹ zró¿nicowane w zale¿ności od wielkości 
zak³adu pracy. Zgodnie bowiem z przepisami 
Kodeksu pracy pracodawca zatrudniaj¹cy 
do 10 pracowników, a do 20, je¿eli jest zakwa-
lifikowany do grupy dzia³alności, dla której 
ustalono nie wy¿sz¹ ni¿ trzeci¹ kategoriê ry-
zyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu 
spo³ecznym z tytu³u wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych, i posiada ukoñczone 
niezbêdne szkolenie, mo¿e sam wykonywaæ 
zadania s³u¿by bezpieczeñstwa i higieny pracy. 
Szczegó³owe zadania s³u¿by bhp określone 
zosta³y w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów 
z dnia 2 września 1997 r. w sprawie s³u¿by 
bezpieczeñstwa i higieny pracy (DzU nr 109, 
poz. 704 ze zm.).

Konsultacje w zakresie 
bezpieczeñstwa i higieny pracy

Przepisy dotycz¹ce obowi¹zków konsulta-
cyjnych w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny 
pracy s¹ nowymi przepisami ustalonymi w celu 
realizacji zobowi¹zañ zwi¹zanych z przyst¹pie-
niem Polski do Unii Europejskiej. 

Pracodawca konsultuje z pracownikami 
lub ich przedstawicielami wszystkie dzia³ania 
zwi¹zane z bezpieczeñstwem i higien¹ pracy, 
w szczególności dotycz¹ce:

• zmian w organizacji pracy i wyposa¿eniu 
stanowisk pracy, wprowadzania nowych 
procesów technologicznych oraz substancji 
i preparatów chemicznych, je¿eli mog¹ 
stwarzaæ zagro¿enie dla zdrowia lub ¿ycia 
pracowników

• oceny ryzyka zawodowego wystêpuj¹ce-
go  przy wykonywaniu określonych prac oraz 
informowania pracowników o tym ryzyku

• przydzielania pracownikom środków 
ochrony indywidualnej oraz odzie¿y i obuwia 
roboczego

• szkolenia w dziedzinie bezpieczeñstwa 
i higieny pracy.

Pracownicy i ich przedstawiciele nie mog¹ 
ponosiæ jakichkolwiek niekorzystnych dla nich 
konsekwencji z tytu³u dzia³alności przedsta-
wicielskiej. 

* * *
Zagadnienia zwi¹zane z rol¹ pracodawcy 

w tworzeniu bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy, tj. odpowiedzialnośæ praco-
dawcy w zakresie bezpieczeñstwa i ochrony 
zdrowia pracowników oraz obowi¹zki praco-
dawcy zwi¹zane z zaistnieniem wypadku przy 
pracy i choroby zawodowej zostan¹ omówione 
w kolejnych artyku³ach.
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