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Temat: Prawna ochrona pracy. Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy                                   
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
 
Prawna ochrona pracy obejmuje przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, które mają 

chronić pracowników przed zagrożeniami w procesie pracy. Zakres przedmiotowy 

ochrony pracy jest bardzo szeroki i dotyczy między innymi praw i obowiązków 

pracowników i pracodawców, wymagań higieniczno-sanitarnych obiektów i pomieszczeń 

pracy, bezpiecznego używania narzędzi, obsługi maszyn i urządzeń, właściwej organizacji 

pracy, stosowania odzieży ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, 

rozpoznawania czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w 

procesach pracy. Obejmuje również działania w przypadku zagrożenia pożarowego                             

i zastosowania procedury udzielania pomocy przedlekarskiej w stanach zagrożenia 

zdrowia i życia. 

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy stanowią więc zbiór norm ochrony pracy 

ustawowo określonych w dziale X Kodeksu pracy „Bezpieczeństwo i higiena pracy” oraz 

innych aktach prawnych niższego rzędu. 

Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy : 

− Nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa 

i higieny pracy, sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy. 

− Nadzór i kontrolę przestrzegania zasad, przepisów, higieny pracy i warunków 

środowiska pracy sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna. 

− Społeczną kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawuje Społeczna Inspekcja Pracy. 

Odpowiedzialność porządkowa pracowników  

Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, regulaminu pracy 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, opuszczanie 

pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub 

spożywanie alkoholu w czasie pracy – pracodawca może stosować: karę upomnienia, 

nagany i karę pieniężną. 

Podstawowe obowiązki pracodawców  

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie 

pracy i jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 

W szczególności pracodawca jest obowiązany: 

− organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, 



− zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa                           

i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować 

wykonanie tych poleceń, 

− zapewniać wykonanie zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami 

pracy,  

− zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy. 

Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami obowiązani są znać, w zakresie 

niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, 

w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Prawa i obowiązki pracownika  

Pracownik ma prawo: 

− powstrzymać się od wykonywania pracy, gdy warunki pracy nie odpowiadają 

przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie                                 

dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim 

niebezpieczeństwem innym osobom, 

− oddalić się z miejsca zagrożenia, jeżeli powstrzymywanie się od wykonywania pracy nie 

usuwa zagrożenia, 

− do wynagrodzenia za czas powstrzymywania się od wykonywania pracy lub oddalania 

się z miejsca zagrożenia. 

Pracownik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić przełożonego o powstrzymaniu się 

od wykonania pracy lub oddaleniu się z miejsca pracy. 

Obowiązki pracowników 

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym 

obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany: 

− znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu                                      

i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym, 

− wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek 

przełożonych, 

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

− stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony 

indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem, 

− poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom 

lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich, 



− niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku 

albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także 

inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie, 

− współdziałać z pracodawcą i przełożonym w wypełnianiu obowiązków dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Obowiązki pracodawców  

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

− organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa                                 

i higieny pracy, 

− dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie                                 

z przeznaczeniem, 

− organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 

związanymi z warunkami środowiska pracy, 

− dbać o bezpieczeństwo i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 

technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie 

z przeznaczeniem,  

− egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa                         

i higieny pracy, 

− zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad 

pracownikami. 

Profilaktyczna ochrona zdrowia 

Pracodawca jest obowiązany: 

− informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą 

oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami, 

− stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym     

z wykonywaną pracą. 

Jednym z elementów działalności profilaktycznej dotyczącej ochrony zdrowia 

pracownika są profilaktyczne badania lekarskie. 

− Profilaktyczne badania lekarskie wstępne obowiązani są wykonać: osoby przyjmowane 

do pracy, pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska, pracownicy 

przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia 

lub uciążliwe warunki pracy. 

− Profilaktyczne badania lekarskie kontrolne dotyczą pracowników, których niezdolność 

do pracy z powodu choroby trwała ponad 30 dni. 



− Profilaktyczne badania lekarskie okresowe wykonywane są przez każdego pracownika 

niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy (częstotliwość jest uzależniona od rodzaju 

czynnika szkodliwego lub uciążliwego). 

Szkolenia pracowników  

− Pracownika nie wolno dopuścić do pracy, do której wykonywanie nie ma wymaganych 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów 

oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

− Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie 

okresowych szkoleń w tym zakresie. 

Szkolenia odbywają się w czasie pracy oraz na koszt pracodawcy i powinny zapewnić 

uczestnikom: 

− zaznajomienie się z zagrożeniami wypadkowymi i chorobowymi związanymi                                       

z wykonywaną pracą, 

− poznanie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym                      

do wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem 

obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

− nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób 

oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, a także umiejętności udzielania pomocy 

osobom, które uległy wypadkom. 

Szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy jest prowadzone jako: 

− szkolenie wstępne ogólne, zwane instruktażem ogólnym, prowadzone przez 

pracowników służby bhp lub pracodawcę albo osobę wyznaczoną i dotyczący 

zaznajomienia z przepisami – dla wszystkich nowo zatrudnionych pracowników oraz 

studentów odbywających praktyki i uczniów szkół zawodowych – w wymiarze 3 h, 

− szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane instruktażem stanowiskowym, 

prowadzone przez osobę kierującą pracownikami, wyznaczoną przez pracodawcę, 

posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia 

instruktażu i dotyczące zagrożeń na konkretnych stanowiskach pracy oraz sposobów 

ochrony przed zagrożeniami i metodami bezpieczeństwa na tym stanowisku                                       

dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, pracowników 

przenoszonych na te stanowiska, uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu                             

i studentów odbywających praktyki – w wymiarze minimum 8 h, 

− szkolenie podstawowe odbywające się w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy                                  

od rozpoczęcia pracy na stanowisku: pracodawcy, osoby kierującej pracownikami 

(brygadziści, mistrzowie, kierownicy), projektantów i konstruktorów, pracowników 

służby bhp, robotników oraz innych osób, których praca wiąże się z narażeniem na 

czynniki szkodliwe dla zdrowia – w wymiarze minimum 30 h, 



− szkolenie okresowe (doskonalenie) obejmujące aktualizację i ugruntowanie 

wiadomości i umiejętności w dziedzinie bhp, dla osób objętych szkoleniem podstawowym 

bhp, zatrudnionych na stanowiskach robotniczych nie rzadziej niż raz na 3 lata (przy 

pracach niebezpiecznych – co 1 rok) oraz dla pozostałych osób – nie rzadziej niż raz na 6 

lat. 

Szkolenia te mogą być prowadzone w formie: instruktażu, seminarium, kursu                                                  

lub samokształcenia kierowanego. Szkolenie wstępne przeprowadza się według 

programów opracowanych dla poszczególnych stanowisk (zawodów). 

 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt mailowy bądź za pomocą Messengera.   

 

Pozdrawiam  

Katarzyna Kobylińska- Wodo  


