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KULTURA BEZPIECZEŃSTWA

Moduł 1 – Foliogram

Szkoły ponadgimnazjalne

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY
organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne
 warunki pracy,

zapewnianie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad 
      bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawania polecenia usunięcia uchybień  

 w tym zakresie oraz kontrolowania wykonania tych poleceń,

  reagowanie na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy 
   oraz dostosowywanie środków podejmowanych w celu doskonalenia istniejącego poziomu

ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki 
wykonywania pracy,

     zapewnianie rozwoju spójnej polityki zaqpobiegającej wypadkom przy pracyi 
chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, 
warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy, 

 

uwzględnianie ochrony zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących
dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań
profilaktycznych.

zapewnianie wykonania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych
    przez organy nadzoru nad warunkami pracy,

     zapewnianie wykonania zaleceń społecznego inspektora pracy.
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OBOWIĄZKI OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

,
.

• organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami 
i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

• organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie prac, 
uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami 
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 
związanymi z warunkami środowiska pracy, 

• dbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy
i wyposażenia technicznego, egzekwowanie przestrzegania 
przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy

• zapewnienie wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę 
zdrowotną nad pracownikami
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PRAWA PRACOWNIKA

Pracownik ma prawo:

• powstrzymania się od wykonywania pracy w razie, gdy warunki
pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia 
pracownika, albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim
niebezpieczeństwem innym osobom. 

• powstrzymać się od wykonywania pracy wymagającej 
szczególnej sprawności psychofizycznej, w przypadku, gdy jego
stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania 
pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób
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OBOWIĄZKI PRACOWNIKA

. 

W szczególności pracownik jest obowiązany:

• znać przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami oraz zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy,

• dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz
o porządek i ład w miejscu pracy,

• stosować środki ochrony zbiorowej, 

• poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym 
zaleconym badaniom lekarskim, 

• niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy 
wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec 
współpracowników, 

• współdziałać z pracodawcą oraz przełożonymi w wypełnianiu 
obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy


