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Szkolenia bhp 
ze szczególnym uwzglêdnieniem 
osób pracuj¹cych „w terenie” 
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Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz systematyczne szkolenie 
pracowników w zakresie bhp jest jednym z podstawowych obowi¹zków pracodawcy. 
Szkolenia maj¹ za zadanie uświadomiæ pracownikom gro¿¹ce niebezpieczeñstwa zwi¹-
zane z wykonywaniem pracy oraz zaznajomiæ ich z obowi¹zuj¹cymi normami i zasadami 
bhp, a tak¿e wskazaæ w³aściwe metody wykonywania pracy.  Na pracodawcy ci¹¿y 
obowi¹zek przeprowadzenia szkoleñ wstêpnych w formie instrukta¿u oraz  szkoleñ 
okresowych. Pracownicy wykonuj¹cy pracê „w terenie” podlegaj¹ tym szkoleniom jako 
zatrudnieni na stanowiskach robotniczych.
Uczestniczenie w szkoleniach z dziedziny bhp jest obowi¹zkiem pracownika. Powinny 
one odbywaæ siê na koszt pracodawcy oraz w godzinach pracy pracownika. 

Safety training with particular emphasis on employees working in the field 
Ensuring healthy and safe working conditions and a systematic approach to training employees 
on health and safety is one of the basic obligations of the employer. Training is intended to make 
employees aware of work-related dangers, inform them about current standards and safety rules 
and identify safe methods of work. The employer has to conduct initial training in the form of 
instruction and periodic training. Employees who work in the field are covered by that training 
since they are employed as blue-collar workers. Participation in training courses is compulsory. 
The employer covers the cost; the courses take place during employees' working hours.

Wstêp
Jednym z zasadniczych praw pracownika 

jest wykonywanie pracy w bezpiecznych 
i higienicznych warunkach. W Konstytucji RP 
w art. 66 zaznaczono, ¿e ka¿dy ma prawo 
do bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy. Obowi¹zek zapewnienia bezpiecznych 
i higienicznych warunków pracy pracownikowi 
zawarty jest tak¿e w art. 15 Kodeksu pracy jako 
jedna z podstawowych zasad prawa pracy1. 
Zasada ta stanowi normê prawn¹ o podstawo-
wym znaczeniu dla kszta³towania stosunków 
pracy. Pracodawca jest zobowi¹zany chroniæ 
¿ycie i zdrowie pracowników przy odpowied-
nim wykorzystaniu osi¹gniêæ nauki i techniki. 
Obowi¹zki ci¹¿¹ce na pracodawcy w zakresie 
zapewnienia odpowiednich warunków pracy 
maj¹ dwojaki charakter: z jednej strony – ma-
j¹tkowy, stanowi¹c zobowi¹zanie do pono-
szenia kosztów zwi¹zanych z utrzymaniem 
i polepszeniem stanu ochrony pracy, z drugiej 
zaś techniczno-organizacyjny, sprowadzaj¹cy 

1 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, t.j. DzU 
z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.

siê do takich dzia³añ, które dotycz¹ organizacji 
pracy, procesu technologicznego, ergonomii, 
szkolenia, badañ stanowiska pracy. Wype³nia-
nie tych obowi¹zków ma na celu eliminacjê lub 
ograniczenie szkodliwego wp³ywu środowiska 
pracy na organizm cz³owieka, przeciwdzia-
³anie ewentualnym wypadkom przy pracy, 
chorobom zawodowym, a tak¿e ograniczenie 
absencji chorobowej2.

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy oraz systematyczne prowa-
dzenie szkoleñ pracowników w zakresie bhp 
jest jednym z podstawowych obowi¹zków 
pracodawcy. Szkolenia maj¹ za zadanie uświa-
domiæ pracownikom gro¿¹ce niebezpieczeñ-
stwa zwi¹zane z wykonywaniem pracy jak 
i zaznajomiæ ich z obowi¹zuj¹cymi normami 
i zasadami bhp, a tak¿e wskazaæ w³aściwe 
metody wykonywania pracy.

Osoby pracuj¹ce „w terenie”, czyli wykonu-
j¹ce pracê poza siedzib¹ pracodawcy, realizuj¹ 
swoje zadania i obowi¹zki w szczególnych wa-
runkach. Pracownicy ci nara¿eni s¹ na szereg 

2 Celeda R., Sekunda M. Podstawy prawne ochrony pracy. 
Biblioteczka Pracownicza, Warszawa 1997.

ró¿nych niebezpieczeñstw, które mog¹ prowa-
dziæ do utraty zdrowia lub ¿ycia. Szkolenia bhp 
osób wykonuj¹cych swoje zadania zawodowe 
w terenie s¹ niezwykle istotnym elementem 
dzia³ania prewencyjnego przed negatywnymi 
skutkami pracy wynikaj¹cymi ze zmieniaj¹cych 
siê warunków wykonywania pracy.

Cel szkoleñ bhp
Jak wskazuje R. Celeda, ustawodawca 

nie ustanowi³ ¿adnych wyj¹tków od zasady, 
¿e szkolenia odbywaj¹ siê w czasie pracy. 
W zwi¹zku z tym pracownik nie ma obowi¹zku 
uczestniczyæ w szkoleniu zorganizowanym 
poza godzinami pracy. Je¿eli natomiast pra-
cownik bêdzie uczestniczy³ w szkoleniu poza 
godzinami pracy, nale¿y to traktowaæ jako 
pracê w godzinach nadliczbowych3.

Szkolenia umo¿liwiaj¹ uczestnikom:
– zaznajomienie siê z czynnikami środowi-

ska pracy mog¹cymi powodowaæ zagro¿enia 

3 Celeda R. Komentarz do artyku³u 2373 Kodeksu pracy, 
[w:] Florek L. (red.), Celeda R, Gonera K., Goździkiewicz G., 
Hintz A., Kijowski A., Pisarczyk £., Skoczyñski J., Wagner B., 
Zieliñski T. Kodeks pracy. Komentarz, Lex, 2011.

08/201216



dla bezpieczeñstwa i zdrowia pracowników 
podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami 
i dzia³aniami zapobiegawczymi

– poznanie przepisów oraz zasad bhp 
w zakresie niezbêdnym do wykonywania pracy 
w zak³adzie pracy i na określonym stanowisku 
pracy, a tak¿e zwi¹zanych z prac¹ obowi¹zków 
i odpowiedzialności w dziedzinie bhp

– nabycie umiejêtności wykonywania pracy 
w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, 
postêpowania w sytuacjach awaryjnych oraz 
udzielania pierwszej pomocy osobie, która 
uleg³a wypadkowi4.

Istotn¹ rolê szkoleñ z zakresu bhp za-
akcentowano m.in. w art. 19 Konwencji nr 155 
Miêdzynarodowej Organizacji Pracy dotycz¹cej 
bezpieczeñstwa, zdrowia pracowników i śro-
dowiska pracy z 1981 r. Zgodnie z t¹ konwencj¹, 
przedstawiciele pracowników w przedsiêbior-
stwie otrzymywaæ maj¹ niezbêdne informacje 
o podjêtych przez pracodawcê środkach 
gwarantuj¹cych im bezpieczeñstwo i zdrowie; 
mog¹ konsultowaæ siê w sprawie uzyskanych 
informacji ze swoimi organizacjami przedsta-
wicielskimi, pod warunkiem nienaruszenia ta-
jemnic handlowych. Zarówno pracownicy, jak 
i ich przedstawiciele musz¹ byæ odpowiednio 
przeszkoleni w zakresie bhp.

Ogólne wytyczne co do szkoleñ pracowni-
ków zawiera tak¿e Dyrektywa Rady z dnia 12 
czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środ-
ków w celu poprawy bezpieczeñstwa i zdrowia 
pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG). 
Zgodnie z ni¹, pracodawca powinien ka¿demu 
pracownikowi odpowiednie przeszkolenie 
w zakresie bezpieczeñstwa i zdrowia, w szcze-
gólności w postaci przekazania informacji 
i instrukcji specyficznych dla swojego miejsca 
pracy lub rodzaju wykonywanych czynności. 
Szkoleniom podlegaj¹ pracownicy:

– nowo przyjmowani do pracy
– przenoszeni na inne stanowisko robocze
– w sytuacji wprowadzenia nowego wypo-

sa¿enia lub zmiany wyposa¿enia miejsca pracy
– w sytuacji wprowadzenia nowej tech-

nologii.
Szkolenie takie powinno uwzglêdniaæ 

charakter nowych lub zmienionych zagro¿eñ 
oraz byæ powtarzane okresowo. Jak wskazuje 
dyrektywa, szkolenia nie powinny obci¹¿aæ 
finansowo pracowników ani ich przedstawi-
cieli, ponadto powinny odbywaæ siê podczas 
godzin pracy5.

Postanowienia dyrektywy ramowej 
89/391/EWG znalaz³y swój wyraz zarówno 
w znowelizowanym w 1996 i 2003 r. Kodeksie 
pracy, jak i w przepisach wykonawczych wy-
danych na jego podstawie. W art. 2373 § 3 K.p. 
4 § 3 Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 
2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeñstwa 
i higieny pracy. DzU z 2004 r. nr 180, poz. 1860 z późn.zm.
5 Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie 
wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeñstwa 
i zdrowia pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG).

implementowano przepis z art. 12 dyrektywy, 
zgodnie z którym pracodawca szkoli pracowni-
ka na swój koszt. Dotyczy to szkoleñ zarówno 
pracowników, jak i osób wykonuj¹cych pracê 
na innej podstawie ni¿ stosunek pracy.

Szkolenia bhp dla osób pracuj¹cych „w tere-
nie” musz¹ przede wszystkim uwzglêdniaæ źró-
d³a potencjalnych niebezpieczeñstw i zagro¿eñ 
oraz sposoby unikania ich, a tak¿e wskazywaæ 
prawid³owe sposoby wykonywania pracy. 
Z racji specyfiki pracy „w terenie”, któr¹ cechu-
j¹ m.in. zmieniaj¹ce siê miejsca wykonywania 
pracy, mobilnośæ pracowników, oddzia³ywanie 
czynników atmosferycznych, czêsty pośpiech, 
stres szkolenia bhp powinny byæ przeprowa-
dzane ze szczególn¹ staranności¹.

Szkolenie wstêpne
Szkolenie wstêpne jest przeprowadzane 

w formie instrukta¿u i obejmuje szkolenie 
wstêpne ogólne, tzw. instrukta¿ ogólny oraz 
szkolenie wstêpne na stanowisku pracy, tzw. 
instrukta¿ stanowiskowy.

Instrukta¿ ogólny powinien zapewniæ 
uczestnikom szkolenia zapoznanie siê z pod-
stawowymi przepisami i zasadami bhp oraz 
udzielania pierwszej pomocy. Instrukta¿ ten 
przeprowadza pracownik s³u¿by bhp, osoba 
wykonuj¹ca u pracodawcy zadania tej s³u¿by 
albo pracodawca, je¿eli sam wykonuje te 
zadania lub pracownik wyznaczony przez 
pracodawcê posiadaj¹cy odpowiedni¹ wiedzê 
w tym zakresie, maj¹cy aktualne zaświadczenie 
o ukoñczeniu wymaganego szkolenia.

Instrukta¿ stanowiskowy przeprowadza 
siê przed dopuszczeniem pracownika do wy-
konywania pracy na określonym stanowisku. 
Szkolenie to ma na celu zapoznanie pracow-
nika z zagro¿eniami wystêpuj¹cymi na okre-
ślonym stanowisku, ryzykiem zawodowym, 
sposobami ochrony przed zagro¿eniami oraz 
metodami bezpiecznego wykonywania pracy 
na tym stanowisku. Instrukta¿ stanowiskowy 
koñczy siê sprawdzeniem wiedzy pracownika 
i umiejêtności praktycznych.

Odbycie przez pracownika instrukta¿u 
ogólnego oraz stanowiskowego potwierdza 
siê na piśmie w karcie szkolenia wstêpnego, 
która winna byæ przechowywana w aktach 
osobowych pracownika.

Pracownicy wykonuj¹cy pracê w tzw. 
terenie (m.in. ekipy remontowe, us³ugodaw-
cy np. hydraulicy, elektrycy itp.) podlegaj¹ 
wymienionym szkoleniom jako zatrudnieni 
na stanowiskach robotniczych. Podczas 
instrukta¿u ogólnego pracownicy zapoznaj¹ 
siê z podstawowymi przepisami prawa pracy 
z zakresu bhp, zasadami bezpieczeñstwa 
obowi¹zuj¹cymi podczas wykonywania 
określonych prac oraz sposobami udzielania 
pierwszej pomocy.

Z racji specyfiki wykonywania pracy 
„w terenie” rzetelne przeprowadzenie szko-
lenia jest bardzo trudnym zadaniem. Niemniej 
podczas instrukta¿u stanowiskowego, pra-
cowników nale¿y poinformowaæ: o elemen-
tach wyposa¿enia pomieszczeñ, stanowisk, 
w których świadczona bêdzie praca, u¿ywa-
nych środkach, narzêdziach, urz¹dzeniach, 
surowcach i produktach (np. pracowników 
budowlanych o oddzia³ywaniu materia³ów 
budowlanych, takich jak gipsy, farby, emulsje, 
lakiery, impregnaty, wapno itp.); czynnikach 
środowiska pracy (np. przedstawicieli handlo-
wi, agentów o stres, czynnikach zwi¹zanych 
z prowadzeniem pojazdu); sposobach ochro-
ny przed zagro¿eniami zwi¹zanymi z prac¹ 
(np. stosowaniu środków ochrony indywi-
dualnej – maseczki, rêkawice, okulary, gogle, 
he³my). Ponadto pracownikom zatrudnionym 
na tych stanowiskach nale¿y zaprezentowaæ 
prawid³owe sposoby wykonywania pracy.

By³oby po¿¹dane, aby tego typu szko-
lenie z racji charakteru wykonywanej pracy 
odbywa³o siê w terenie, celem odtworzenia 
normalnego toku pracy, któr¹ wykonywaæ 
bêdzie pracownik.

Przeprowadzanie przez pracodawcê szko-
leñ bhp zakwalifikowaæ nale¿y do podstawo-
wych obowi¹zków o charakterze prewen-
cyjnym. Obowi¹zki prewencji bezpośredniej 
charakteryzuj¹ siê tym, ¿e ich wykonanie 
decyduje wprost o bezpieczeñstwie i ochronie 
¿ycia pracuj¹cych, a zatem ich niewykonanie 
lub nienale¿yte wykonanie mo¿e dla pracow-
nika bezpośrednio skutkowaæ powstaniem 
szkód. Obowi¹zki te maj¹ dwojaki charakter. 
Po pierwsze, dotycz¹ pracowników jako grupy 
i materialnego środowiska pracy, s¹ zwi¹zane 
z organizowaniem bezpiecznych warunków 
i środowiska pracy, np. z budow¹ obiek-
tów i pomieszczeñ pracy, organizowaniem 
i wyposa¿eniem stanowisk pracy. Po drugie, 
s¹ to obowi¹zki dotycz¹ce osoby pracownika, 
maj¹ce charakter zindywidualizowany, g³ów-
nie warunkuj¹ce dopuszczenie pracownika 
do pracy, tj. szkolenia bhp, badania profilak-
tyczne. Obowi¹zki z zakresu szkoleñ bhp pe³ni¹ 
funkcjê edukacyjn¹6.

Funkcja edukacyjna szkoleñ dotyczy nie tyl-
ko pracowników, ale równie¿ pracodawców, 
gdy¿ zgodnie z art. 207 §3 K.p. zarówno pra-
codawca, jak i osoba kieruj¹ca pracownikami 
s¹ obowi¹zani znaæ, w zakresie niezbêdnym 
do wykonywania ci¹¿¹cych na nich obowi¹z-
ków, przepisy o ochronie pracy, w tym zasady 
bezpieczeñstwa i higieny pracy. Osoby bêd¹ce 
pracodawcami oraz inne osoby kieruj¹ce 
pracownikami, w szczególności kierownicy, 
mistrzowie i brygadziści pierwsze szkolenie 
okresowe odbywaj¹ w czasie do 6 miesiêcy 
6 Wyka T., Ochrona zdrowia i ¿ycia pracownika jako 
element treści stosunku pracy. Wyd. Difin, Warszawa 
2003, s. 227-228.
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od rozpoczêcia pracy na tych stanowiskach. 
Kolejne powinny byæ przeprowadzane nie rza-
dziej ni¿ raz na 5 lat. Dodatkowe szkolenie 
odbywa pracodawca, który zgodnie z art. 23711 
K.p. wykonuje zadania s³u¿by bezpieczeñstwa 
i higieny pracy, chyba, ¿e spe³nia wymagania 
kwalifikacyjne dla s³u¿by bhp określone 
w przepisach dotycz¹cych tej s³u¿by.

Celem szkolenia pracodawców wykonuj¹-
cych zadania s³u¿by bhp jest uzyskanie przez 
nich wiedzy i umiejêtności m.in. w zakresie: 
identyfikacji i analizy zagro¿eñ zawodowych 
oraz oceny ryzyka zawodowego zwi¹zanego 
z tymi zagro¿eniami, prowadzenia kontroli 
i oceny stanu bhp, organizowania przedsiê-
wziêæ maj¹cych na celu zapewnienie pracowni-
kom bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia, metod 
eliminowania lub ograniczenia oddzia³ywania 
na pracowników czynników szkodliwych dla 
zdrowia i niebezpiecznych, ustalania oko-
liczności i przyczyn wypadków przy pracy, 
popularyzacji problematyki bhp7.

Szkolenie okresowe
Szkolenie okresowe ma na celu aktualizacjê 

i ugruntowanie wiedzy i umiejêtności w dzie-
dzinie bhp. Szkoleniu okresowemu podlegaj¹: 
osoby bêd¹ce pracodawcami oraz inne osoby 
kieruj¹ce pracownikami, w szczególności kie-
rownicy, mistrzowie i brygadziści (nie rzadziej 
ni¿ raz na 5 lat, a w przypadku pracowników 
administracyjno-biurowych nie rzadziej ni¿ 
raz na 6 lat); pracownicy zatrudnieni na sta-
nowiskach robotniczych (nie rzadziej ni¿ raz 
na 3 lata, a na stanowiskach, na których wy-
konywane s¹ prace szczególnie niebezpiecz-
ne, nie rzadziej ni¿ raz w roku); pracownicy 
in¿ynieryjno-techniczni, w tym projektanci, 
konstruktorzy maszyn, technolodzy i orga-
nizatorzy produkcji, pracownicy s³u¿by bhp 
(nie rzadziej ni¿ raz na 5 lat).

Pierwsze szkolenie okresowe dla osób 
bêd¹cych pracodawcami oraz innych osób 
kieruj¹cych pracownikami, a w szczególności 
kierowników, mistrzów i brygadzistów prze-
prowadza siê w czasie 6 miesiêcy od rozpo-
czêcia pracy na tych stanowiskach, dla pozo-
sta³ych pracowników w okresie do 12 miesiêcy. 
Szkolenie okresowe koñczy siê egzaminem 
sprawdzaj¹cym przyswojenie przez uczest-
nika szkolenia wiedzy objêtej programem 
szkolenia oraz umiejêtności wykonywania lub 
organizowania pracy zgodnie z przepisami 
i zasadami bhp.

W trakcie szkolenia okresowego pracowni-
ków nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na ak-
tualizacjê ju¿ posiadanej wiedzy. Pracowników 
pracuj¹cych „w terenie” nale¿y dokszta³caæ, 
wskazuj¹c na czynniki szkodliwe i uci¹¿liwe 

7 Cz. III za³¹cznika nr 1 do Rozporz¹dzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. …, op.cit.

pojawiaj¹ce siê podczas pracy oraz określaæ 
metody ograniczaj¹ce lub – je¿eli to mo¿liwe 
– eliminuj¹ce je, informowaæ o zasadach po-
stêpowania w razie wypadku oraz udzielaniu 
pierwszej pomocy. Aktualne uregulowania 
prawne w zakresie edukacji bhp nie nad¹-
¿aj¹ za potrzebami wynikaj¹cymi ze zmian 
zachodz¹cych na rynku pracy, wprowadzania 
nowych technologii i organizacji pracy oraz 
wi¹¿¹cego siê z tym ryzyka. Szkolenia powinny 
byæ zindywidualizowane ze wzglêdu na specy-
fikê i charakter wykonywanych prac.

Czas trwania szkoleñ okresowych
Instrukta¿ ogólny powinien trwaæ minimum 

3 godziny lekcyjne, instrukta¿ stanowiskowy 
dla pracownika zatrudnianego na stanowisku 
robotniczym oraz innym, na którym wystêpuje 
nara¿enie na dzia³anie czynników szkodliwych 
dla zdrowia, uci¹¿liwych lub niebezpiecznych, 
pracownika przenoszonego na takie stano-
wisko oraz ucznia odbywaj¹cego praktyczn¹ 
naukê zawodu i studenta odbywaj¹cego 
praktykê – minimum 8 godzin lekcyjnych, a in-
strukta¿ stanowiskowy pracowników admini-
stracyjno-biurowych nara¿onych na dzia³anie 
czynników uci¹¿liwych – minimum 2 godziny 
lekcyjne. Szkolenie pracodawców wykonuj¹-
cych zadania s³u¿by bhp – minimum 64 godzin, 
w tym 6 godzin æwiczeñ; szkolenie okresowe 
dla pracodawców i innych osób kieruj¹cych 
pracownikami – minimum 16 godzin. Czas 
trwania szkolenia okresowego pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 
i administracyjno-biurowych określono na mi-
nimum 8, a pracowników in¿ynieryjno-tech-
nicznych – minimum 16 godzin.

W jednym z orzeczeñ S¹d Najwy¿szy po-
stanowi³, ¿e w razie stwierdzenia u niektórych 
robotników niedostatecznych wyników szko-
lenia, zak³ad pracy obowi¹zany jest przeszkoliæ 
ich dodatkowo. Je¿eli mimo dodatkowego 
szkolenia robotnicy nie wyka¿¹ opanowania 
treści szkoleniowych, zak³ad pracy powinien 
odsun¹æ ich od pracy, jako nieprzydatnych 
na określonym stanowisku8.

Wyrok S¹du potwierdza stanowisko usta-
wodawcy wyra¿one w art. 2373 § 1 K.p., zgod-
nie z którym nie wolno dopuściæ pracownika 
do pracy, do której nie posiada on wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejêtności, 
a tak¿e dostatecznej znajomości przepisów 
oraz zasad bhp.

Obowi¹zek informowania pracowników
Niezale¿nie od szkolenia wstêpnego i okre-

sowego przepis art. 2374 nak³ada na praco-
dawcê obowi¹zek zapoznawania pracowni-
ków z przepisami i zasadami bhp. Pracodawca 

8 Wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 18 stycznia 1965 r. II PR 
685/64, OSNCP 1965, nr 7-8, poz. 136.

ma wiêc obowi¹zek na bie¿¹co uzupe³niaæ, 
uściślaæ i poszerzaæ wiedzê zdobyt¹ przez 
pracowników w trakcie wymienionych szkoleñ. 
Obowi¹zek ten wymusi³o ¿ycie, ci¹g³e zmiany 
procesów technologicznych, nowe urz¹dzenia, 
maszyny, przepisy. Szczególn¹ form¹ dzia³al-
ności pracodawcy w dziedzinie edukowania 
pracowników w zakresie bhp jest wydawanie 
instrukcji i wskazówek na konkretnych stano-
wiskach pracy.

Przepisy Kodeksu pracy nie określaj¹ jedno-
znacznie formy wydawania przez pracodawcê 
instrukcji i wskazówek dotycz¹cych wyko-
nywania pracy w sposób bezpieczny.9 Bior¹c 
jednak pod uwagê określenie w przepisie, 
¿e pracodawca jest „obowi¹zany wydawaæ” 
instrukcje nale¿y stwierdziæ, ¿e powinno to na-
st¹piæ w formie pisemnej. Potwierdzeniem ta-
kiej interpretacji jest przepis § 41 rozporz¹dze-
nia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i higieny 
pracy, zgodnie z którym, pracodawca jest obo-
wi¹zany udostêpniæ pracownikom, do sta³ego 
korzystania, aktualne instrukcje bhp10.

Przyjmuje siê, ¿e wskazówki pracodawcy 
mog¹ mieæ formê ustn¹. Pamiêtaæ nale¿y, 
¿e obowi¹zek wydania przez pracodawcê 
szczegó³owych instrukcji i wskazówek w zakre-
sie bhp na stanowiskach pracy dotyczy wszyst-
kich stanowisk, równie¿ tych, które nie wi¹¿¹ 
siê z wykonywaniem pracy w jednym i tym 
samym miejscu11.

Zatrudnienie na podstawie umowy 
cywilnoprawnej a szkolenia bhp

Przepisy zarówno Kodeksu pracy, jak i rozpo-
rz¹dzenia ministra gospodarki i pracy w sprawie 
szkolenia w dziedzinie bhp, ukierunkowane 
s¹ na pracownika jako stronê stosunku pracy. 
Znaczna czêśæ osób wykonuj¹ca pracê poza 
siedzib¹ przedsiêbiorstwa zatrudniona jest na 
podstawie umowy cywilnoprawnej, bardzo 
czêsto ma to miejsce w przypadku ekip bu-
dowlanych, monta¿owych, us³ugowych. Na-
le¿y jednak mieæ na uwadze przepis art. 3041 
K.p., zgodnie z którym obowi¹zki wskazane 
w art. 211 K.p. (tj. przestrzeganie przepisów 
i zasad bhp), w zakresie określonym przez 
pracodawcê lub inny podmiot organizuj¹cy 
pracê, ci¹¿¹ równie¿ na osobach fizycznych 
wykonuj¹cych pracê na innej podstawie ni¿ 
stosunek pracy w zak³adzie pracy lub w miejscu 
wyznaczonym przez pracodawcê lub inny pod-
miot organizuj¹cy pracê, a tak¿e na osobach 
9 Celeda R. Komentarz do art. 234 (4) Kodeksu pracy. W: 
Florek L. (red.), Celeda R., Gonera K., Goździkiewicz G., 
Hintz A., Kijowski A., Pisarczyk £., Skoczyñski J., Wagner 
B., Zieliñski T. Kodeks pracy. Komentarz. Lex 2011
10 Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bez-
pieczeñstwa i higieny pracy. DzU 2003 nr 169, poz. 1650 
z późn.zm.
11 Wyrok NSA z 17.02.1999 r., II S.A./Wr 935/98 – Pr. Pracy 
1999/10/41.
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prowadz¹cych na w³asny rachunek dzia³alnośæ 
gospodarcz¹, w zak³adzie pracy lub w miejscu 
wyznaczonym przez pracodawcê lub inny 
podmiot organizuj¹cy pracê.

Z przepisu tego wynika, ¿e obowi¹zek 
przestrzegania przepisów i zasad bhp dotyczy 
wszystkich wykonuj¹cych pracê bez wzglê-
du na podstawê zatrudnienia oraz miejsce 
świadczenia pracy. Oznacza to, ¿e pracownik 
musi wykonywaæ pracê w sposób bezpieczny 
zarówno w siedzibie pracodawcy, jak i ka¿dym 
innym miejscu przez niego wskazanym.

Jak zaznaczy³ ustawodawca w sformu³owa-
niu „w miejscu wyznaczonym przez pracodaw-
cê lub inny podmiot organizuj¹cy pracê” norma 
ma zastosowanie równie¿ w przypadku osób 
wykonuj¹cych pracê w tzw. terenie. Wymienio-
nych podmiotów wykonuj¹cych pracê dotycz¹ 
równie¿ przepisy zwi¹zane z konieczności¹ 
uczestnictwa w szkoleniach z zakresu bhp – 
wskazuje na to treśæ cytowanego art. 211 K.p.
Niemniej jednak bezwzglêdne stosowanie 
tego przepisu ograniczone jest art. 3041 K.p., 
poprzez sformu³owanie „w zakresie określo-
nym przez pracodawcê”. W zwi¹zku z tym 
brak jest podstaw prawnych do dokonywania 
obowi¹zkowych szkoleñ dla wykonuj¹cych 
pracê na innej podstawie ni¿ stosunek pracy. 
Z niedookreśloności przepisów korzystaj¹ 
pracodawcy, którzy nie wysy³aj¹ pracowni-
ków na te szkolenia. Jednak bardzo czêsto, 
podczas rekrutacji np. prac niebezpiecznych, 
na wysokości, w budownictwie poszukiwani 
s¹ pracownicy, zleceniobiorcy itp., którzy maj¹ 
ukoñczone stosowne szkolenia bhp lub orga-
nizuj¹ takie szkolenia dla nowo zatrudnionych.

Brak obowi¹zku przeprowadzania szkoleñ 
dla wszystkich zatrudnianych bez wzglêdu 
na podstawê prawn¹ jest powa¿nym niedo-
ci¹gniêciem ustawodawcy, gdy¿ wielokrotnie 
prace wykonywane przez zleceniobiorców 
nie odbiegaj¹ stopniem zagro¿enia dla zdro-
wia lub ¿ycia od prac wykonywanych przez 
pracowników (zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracê). Przeprowadzanie szkoleñ 
bhp zarówno wstêpnych, jak i okresowych 
jest jednym z podstawowych elementów pre-
wencji wypadkowej, w zwi¹zku z czym powin-
no byæ obowi¹zkiem ci¹¿¹cym na wszystkich 
podmiotach, na rzecz których wykonywana 
jest praca, bez wzglêdu na podstawê prawn¹ 
ich świadczenia. Obowi¹zek przeszkolenia 
osób zatrudnionych na podstawie umów 
cywilnoprawnych podkreślony zosta³ rów-
nie¿ w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego. 
Zgodnie z wyrokiem z 25 września 1974 r., 
II CR 493/74, jeśli pomimo braku wyraźnego 
nakazu przeprowadzania szkoleñ z zakresu 
bhp oraz kierowania na badania lekarskie 
rodzaj wykonywanej pracy i stopieñ zagro¿eñ 
zwi¹zanych z warunkami pracy wskazywa³ na 
celowośæ dopuszczania do pracy wy³¹cznie 

osób ciesz¹cych siê odpowiednim stanem 
zdrowia i przeszkolonych w zakresie bhp, 
pracodawca mo¿e wymagaæ od osoby, z któr¹ 
zawiera umowê cywilnoprawn¹, poddania siê 
badaniu lekarskiemu lub szkoleniu bhp.

Obowi¹zek uczestnictwa
 w szkoleniach bhp

Pamiêtaæ nale¿y, ¿e szkolenie bhp jest nie tyl-
ko prawem, ale i obowi¹zkiem pracownika, 
w zwi¹zku z czym pracownik musi do³o¿yæ 
wszelkiej staranności i pilności podczas jego 
trwania. Jak wskazuje art. 211 K.p. przestrze-
ganie przepisów bhp jest podstawowym 
obowi¹zkiem pracownika, a w szczególności 
jest on zobowi¹zany znaæ przepisy i zasady 
bhp, braæ udzia³ w szkoleniach i instrukta¿ach 
z tego zakresu oraz podawaæ siê wymaga-
nym egzaminom sprawdzaj¹cym. Szkolenia 
s¹ obligatoryjne i odbywaj¹ siê w czasie pracy 
i na koszt pracodawcy. Podlegaj¹ im wszyscy 
zatrudnieni bez wzglêdu na rodzaj wykony-
wanej pracy, w tym równie¿ praktykanci, jak 
równie¿ pracodawcy oraz inne osoby kieruj¹ce 
pracownikami.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e udzia³ w szkoleniu bhp 
jest dla pracownika obowi¹zkiem, st¹d brak 
jego realizacji daje pracodawcy mo¿liwośæ sto-
sowania kar porz¹dkowych, wypowiedzenia 
umowy o pracê, a nawet rozwi¹zania umowy 
bez wypowiedzenia.

Bezprawna i świadoma odmowa wykona-
nia polecenia zagra¿aj¹ca istotnym interesom 
pracodawcy uzasadnia rozwi¹zanie umowy 
o pracê bez wypowiedzenia (wyrok SN 
z 12 czerwca 1997 r., I PKN 211/97). Wskazane 
w wyroku polecenie odnosiæ siê mo¿e równie¿ 
do obowi¹zkowego udzia³u w szkoleniu bhp.

Wyrok potwierdza treśæ przepisu (art. 52 § 1
pkt 1 K.p.), w myśl którego pracodawca mo¿e 
rozwi¹zaæ umowê o pracê bez wypowiedzenia 
z winy pracownika w razie ciê¿kiego naruszenia 
przez pracownika podstawowych obowi¹z-
ków pracowniczych.

Gdy niedope³nienie obowi¹zku uczestnic-
twa w szkoleniach bhp zostanie zakwalifiko-
wane jako ciê¿kie naruszenie podstawowych 
obowi¹zków pracowniczych, pracodawca 
ma prawo rozwi¹zaæ umowê w trybie cytowa-
nego przepisu, w szczególności w sytuacji, gdy 
absencja podczas szkolenia nast¹pi³a z winy 
umyślnej lub wskutek ra¿¹cego niedbalstwa. 
Wskazuje na to równie¿ S¹d Najwy¿szy, 
podnosz¹c, ¿e niewykonanie polecenia s³u¿-
bowego zagra¿a w sposób szczególny porz¹d-
kowi oraz dyscyplinie pracy i uzasadnia nawet 
natychmiastowe rozwi¹zanie umowy o pracê 
z winy pracownika (wyrok SN z 13 czerwca 
1973 r., I PR 160/73).

Podsumowanie
Szkolenia w dziedzinie bhp z racji swojego 

prewencyjnego charakteru s¹ jednym z naj-
lepszych środków przeciwdzia³aj¹cych niebez-
pieczeñstwom wynikaj¹cym z wykonywania 
obowi¹zków s³u¿bowych przez pracowników. 
Z racji ich obowi¹zkowości, cykliczności oraz 
ściśle określonego programu dostarczaj¹ 
pracownikom niezbêdnej wiedzy na temat 
wykonywania pracy w sposób bezpieczny i hi-
gieniczny. Osoby pracuj¹ce „w terenie” w zwi¹z-
ku z wykonywaniem obowi¹zków w czêsto 
zmieniaj¹cych siê warunkach i okolicznościach 
powinny uczestniczyæ w rzetelnie przeprowa-
dzanych szkoleniach. Ich programy, czas trwania 
oraz sposób organizacji musz¹ odpowiadaæ 
wymaganiom określonym w przepisach prawa. 
Pracodawcy winni nadzorowaæ tryb przeprowa-
dzania szkoleñ oraz konsekwentnie obligowaæ 
podw³adnych do uczestnictwa w nich.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e pracodawcy nie wolno 
dopuściæ do pracy osoby, je¿eli nie posiada ona 
dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 
bezpieczeñstwa i higieny pracy. Naruszanie prze-
pisów dotycz¹cych obowi¹zku szkoleñ bhp z racji 
ich obligatoryjnego charakteru mo¿e stanowiæ 
wykroczenie przeciwko prawom pracownika 
– jako niedope³nienie powinności zapewnienia 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
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