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Oddajemy do rąk Państwa kolejne wydanie poradnika z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy, który ukazuje się w serii Meritum – znanej z niezwykle praktycznego, ale też kom-
pleksowego ujęcia poszczególnych dziedzin. Autorami tomu są znani, doświadczeni i cenieni 
w środowisku specjaliści.

Publikacja obejmuje szeroko tematykę zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy, tak aby 
czytelnik nie musiał tracić czasu na poszukiwanie interesujących go wiadomości w wielu 
źródłach z tej dziedziny. Zamierzeniem Autorów i Wydawcy było dostarczenie zaintereso-
wanym narzędzia, z którego szybko i w łatwy sposób będą mogli korzystać. Z pewnością 
sprzyjają temu m.in.:
 – klarowny podział zagadnień-problemów na rozdziały, z których każdy wyczerpuje za-

gadnienie, 
 – zamieszczenie przykładowych ocen ryzyka stanowisk w przykładowej firmie, list kontrol-

nych w zakresie minimalnych wymagań dla wybranych maszyn i urządzeń, licznych przy-
datnych druków, dokumentów,

 – podsumowujące pytania kontrolne, ułatwiające czytelnikowi samoocenę stopnia przyswo-
jenia materiału, 

 – uwypuklenie najistotniejszych kwestii przez zaznaczenie ramką i hasłem „WAŻNE!”,
 – szczegółowy indeks rzeczowy z odniesieniami do numerów bocznych w tekście,
 – zestawienie zamieszczonych w publikacji dokumentów,
 – przyjazna dla czytelnika szata graficzna.

W publikacji znajdzie czytelnik listy kontrolne do oceny maszyn z wymaganiami minimal-
nymi, przydatne także w związku z okresową kontrolą maszyn i urządzeń. Listy uzupełniają 
podstawy prawne i normy stanowiące źródła dla poszczególnych wymogów.
Kolejne wydania poradnika wzbogacane są o nowe zagadnienia, których znajomość jest nie-
zbędna w codziennej pracy służb bhp. 

W publikacji zamieszczona została przykładowa dokumentacja oceny ryzyka zawodowego 
opracowana na podstawie normy PN-N-18002. Omówiono procedury identyfikacji zagrożeń 
i oceny ryzyka zawodowego (wraz z wzorami dokumentów) dla wybranych zawodów – kon-
struktora programisty, montera urządzeń elektronicznych, frezera, dla prac na wysokości, 
dla kierowcy czy robotnika gospodarczego. Opisano też ocenę ryzyka zawodowego, stwa-
rzanego przez czynniki chemiczne niemające ustalonych wartości normatywnych w prze-
pisach krajowych, przeprowadzaną metodą opracowaną i rekomendowaną przez Komisję 
europejską.

WPROWADZENIE



Zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy stanowią integralną część działalności wszyst-
kich uczestników procesu pracy, stąd też publikacją będą z pewnością zainteresowani za-
równo pracodawcy, projektanci, kadra kierownicza, pracownicy służb bhp, technologowie, jak 
i pracownicy, wreszcie studenci studiów kierunkowych.
Mamy nadzieję, że odnajdą i docenią Państwo wszystkie walory publikacji i stanie się ona 
niezastąpioną pomocą oraz nieodzownym elementem w Państwa codziennej pracy.

Warszawa, październik 2017 r. Zespół redakcyjny 
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3. Publikatory
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5. Inne

art. artykuł

bhp bezpieczeństwo i higiena pracy
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np. na przykład

orz. orzeczenie
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 SPIS tReścI OBOWIąZKI PRAcODAWcy W ZAKReSIe BeZPIecZeńStWA I hIgIeNy PRAcy 

1. Obowiązki pracodawcy

A. Charakter obowiązków pracodawcy

Podstawa prawna: ustawa z  26 czerwca 1974  r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.  U. z  2017  r. poz.  1666 
z późn. zm.); ustawa z 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 576); ustawa 
z  9 listopada 1995  r. o  ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i  wyrobów tytoniowych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 298  ); ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 786); rozp. Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie prze-
prowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownika-
mi oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 2067); rozp. Ministra Gospodarki z 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. poz. 492); rozp. Ministra Zdrowia z 21 sierpnia 2006 r. w sprawie 
szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z  urządzeniami radiologicznymi (Dz.  U. Nr  180, poz.  1325); 
rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeń-
stwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.); rozp. Ministra Infrastruktury 
z  6 lutego 2003  r. w  sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz. 401); rozp. Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166); rozp. Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. 
w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279); rozp. Ministra Pracy i Polityki So-
cjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 
(Dz. U. Nr 62, poz. 287); rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z późn. zm., w tym z 2017 r. 
poz. 854); rozp. Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 
ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173); rozp. Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania 
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870); rozp. Rady Ministrów z 3 kwietnia 
2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży 
i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz. U. poz. 796); rozp. Rady Ministrów z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie 
wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1509); rozp. Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1422); 
ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 655).

1Pracodawca, jak chyba żaden inny podmiot, jest obarczony bardzo licznymi obowiązkami, 
z których znaczna część dotyczy realizacji konstytucyjnego prawa każdego obywatela do bez-
piecznych i higienicznych warunków pracy. Konsekwentnie, za Konstytucją RP (art.  66) 
– wśród 14 podstawowych zasad prawa pracy, wyeksponowanych w rozdziale II działu 
pierwszego k.p., ustawodawca zawarł (art. 15) obowiązek zapewnienia pracownikom bez-
piecznych i higienicznych warunków pracy.
Usytuowanie tego obowiązku wśród podstawowych zasad prawnych oznacza, że pracodawcy 
przypisano szczególną rolę w zakresie ochrony życia i zdrowia oraz zapewnienia bezpieczeń-
stwa pracy zatrudnionych.
Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy został powtórzony 
w art. 94 k.p., w którym jest ponadto mowa o obowiązku prowadzenia systematycznego szko-
lenia pracowników w zakresie bhp oraz organizowania pracę w sposób zapewniający zmniej-
szenie jej uciążliwości, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie.
granicę tych obowiązków wyznacza aktualny poziom nauki i techniki – pracodawca powinien 
więc stosować osiągnięcia tych dziedzin w sposób racjonalny i adekwatny do potrzeb. Z uwa-
gi na cel tego obowiązku, którym jest ochrona zdrowia i życia pracowników – korzystanie 
z osiągnięć nauki i techniki nie powinno być traktowane jedynie w sposób formalny, lecz jako 
faktyczne zobowiązanie pracodawcy do dokonywania własnej oceny stanu bezpieczeństwa 
w miejscu i na stanowiskach wykonywania pracy.

t. Obowiązek konsultacji z pracownikami 

działań w zakresie bhp  ................................  43
D. Obowiązki pracodawcy określone 

w rozporządzeniu Ministra Pracy 
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b. Obowiązek zapewnienia dostatecznej 

ilości wody do picia oraz do celów 

higieniczno-sanitarnych, gospodarczych 

i przeciwpożarowych  ..................................  47
c. Obowiązek udostępnienia pracownikom 

instrukcji bhp  ...............................................  49
d. Obowiązek dostosowania 

stanowisk i warunków pracy – do 

potrzeb i możliwości pracowników 

niepełnosprawnych  .....................................  50
e. Obowiązek zapewnienia ochrony 

pracowników przed nadmiernym 

hałasem  .........................................................  52
f. Obowiązki pracodawcy w sytuacji, gdy nie 

jest możliwe wyeliminowanie z procesów 

produkcyjnych czynników rakotwórczych, 

biologicznych o działaniu zakaźnym 

i innych, stwarzających niebezpieczeństwo 

dla zdrowia i życia pracowników  .................... 54
g. Obowiązek organizowania pracy 

w sposób zapewniający zmniejszenie jej 

uciążliwości lub szkodliwości  .....................  55
h. Obowiązki pracodawcy w związku 

z prowadzeniem prac szczególnie 

niebezpiecznych  ..........................................  56
i. Obowiązek zapewnienia oświetlenia 

elektrycznego ...............................................  57
j. Obowiązek zapewnienia ochrony przed 

porażeniem elektrycznym  ..........................  58
k. Obowiązek wyposażenia zakładu 

w urządzenia zapobiegające 

zanieczyszczeniu lub skażeniu  ...................  59
l. Obowiązek zapewnienia dróg 

ewakuacyjnych  ............................................  60
m. Obowiązek zapobiegania zagrożeniom 

związanym z wykonywaną pracą  ..............  61
n. Obowiązek udostępnienia pracownikom, 

do stałego korzystania, aktualnych 

instrukcji bhp  ...............................................  62
o. Obowiązek zapewnienia pracownikom 

sprawnie funkcjonującego systemu 

pierwszej pomocy  .......................................  63

p. Obowiązek dostosowania stanowisk 

pracy oraz dojść do nich – do potrzeb 

i możliwości pracowników  .........................  64
r. Obowiązek eliminowania potrzeby 

ręcznego przemieszczania ciężarów  .........  65
s. Obowiązek opracowania zasad ruchu 

na drogach wewnątrzzakładowych  ..........  66
t. Obowiązek zapewnienia pracownikom 

środków higieny osobistej ..........................  67

2. Prawa pracodawcy oraz 
pracowników w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny 
pracy ..........................................................  68

A. Prawa pracodawcy  ..................................  69
B. Prawa pracownika  ...................................  70

3. Odpowiedzialność 
i obowiązki w zakresie 
bhp osób kierujących 
pracownikami  ....................................  72

A. Odpowiedzialność kadry 
kierowniczej  ..............................................  72

B. Obowiązki kadry kierowniczej  ...........  74
a. Obowiązek organizowania stanowisk 

pracy zgodnie z przepisami 

i zasadami bhp  .............................................  74
b. Obowiązek dbania o sprawność 

środków ochrony indywidualnej oraz ich 

stosowanie zgodnie z przeznaczeniem  ....  76
c. Obowiązek organizowania, 

przygotowywania i prowadzenia prac 

z uwzględnieniem zabezpieczenia 

pracowników przed wypadkami 

przy pracy, chorobami zawodowymi 

i innymi chorobami związanymi 

z warunkami środowiska pracy  .................  78
d. Obowiązek dbałości o bezpieczny 

i higieniczny stan pomieszczeń 

pracy i wyposażenia technicznego, 

a także o sprawność środków ochrony 

zbiorowej i ich stosowanie zgodnie 

z przeznaczeniem  ........................................  79
e. Obowiązek egzekwowania od 

pracowników przestrzegania przepisów 

oraz zasad bhp  .............................................  83
f. Obowiązek zapewnienia wykonania 

zaleceń lekarza sprawującego opiekę 

zdrowotną nad pracownikami  ...................  84



1. OBOWIąZKI PRAcODAWcy   1

www.meritum-bhp.wolterskluwer.pl 25

 

1. Obowiązki pracodawcy

A. Charakter obowiązków pracodawcy

Podstawa prawna: ustawa z  26 czerwca 1974  r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.  U. z  2017  r. poz.  1666 
z późn. zm.); ustawa z 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 576); ustawa 
z  9 listopada 1995  r. o  ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i  wyrobów tytoniowych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 298  ); ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 786); rozp. Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie prze-
prowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownika-
mi oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 2067); rozp. Ministra Gospodarki z 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. poz. 492); rozp. Ministra Zdrowia z 21 sierpnia 2006 r. w sprawie 
szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z  urządzeniami radiologicznymi (Dz.  U. Nr  180, poz.  1325); 
rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeń-
stwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.); rozp. Ministra Infrastruktury 
z  6 lutego 2003  r. w  sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz. 401); rozp. Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166); rozp. Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. 
w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279); rozp. Ministra Pracy i Polityki So-
cjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 
(Dz. U. Nr 62, poz. 287); rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z późn. zm., w tym z 2017 r. 
poz. 854); rozp. Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 
ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173); rozp. Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania 
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870); rozp. Rady Ministrów z 3 kwietnia 
2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży 
i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz. U. poz. 796); rozp. Rady Ministrów z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie 
wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1509); rozp. Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1422); 
ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 655).

1Pracodawca, jak chyba żaden inny podmiot, jest obarczony bardzo licznymi obowiązkami, 
z których znaczna część dotyczy realizacji konstytucyjnego prawa każdego obywatela do bez-
piecznych i higienicznych warunków pracy. Konsekwentnie, za Konstytucją RP (art.  66) 
– wśród 14 podstawowych zasad prawa pracy, wyeksponowanych w rozdziale II działu 
pierwszego k.p., ustawodawca zawarł (art. 15) obowiązek zapewnienia pracownikom bez-
piecznych i higienicznych warunków pracy.
Usytuowanie tego obowiązku wśród podstawowych zasad prawnych oznacza, że pracodawcy 
przypisano szczególną rolę w zakresie ochrony życia i zdrowia oraz zapewnienia bezpieczeń-
stwa pracy zatrudnionych.
Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy został powtórzony 
w art. 94 k.p., w którym jest ponadto mowa o obowiązku prowadzenia systematycznego szko-
lenia pracowników w zakresie bhp oraz organizowania pracę w sposób zapewniający zmniej-
szenie jej uciążliwości, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie.
granicę tych obowiązków wyznacza aktualny poziom nauki i techniki – pracodawca powinien 
więc stosować osiągnięcia tych dziedzin w sposób racjonalny i adekwatny do potrzeb. Z uwa-
gi na cel tego obowiązku, którym jest ochrona zdrowia i życia pracowników – korzystanie 
z osiągnięć nauki i techniki nie powinno być traktowane jedynie w sposób formalny, lecz jako 
faktyczne zobowiązanie pracodawcy do dokonywania własnej oceny stanu bezpieczeństwa 
w miejscu i na stanowiskach wykonywania pracy.
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3Wielokrotnie w przepisach pada określenie: (pracodawca) „ponosi odpowiedzialność”. Od 
podkreślenia odpowiedzialności pracodawcy za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakła-
dzie rozpoczyna się w Kodeksie pracy wykaz podstawowych obowiązków pracodawcy (dział 
X  rozdział 1 k.p.). co to znaczy w praktyce? Otóż ponoszenie odpowiedzialności oznacza, 
że pracodawcy nie mogą skutecznie tłumaczyć się, usprawiedliwiać, np. przed inspektorem 
pracy albo sądem, nieznajomością przepisów ochrony pracy, w tym również nieznajomością 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to zresztą ogólnie obowiązująca zasada, w myśl 
której obywatel nie może tłumaczyć swojego postępowania nieznajomością prawa. Zgodnie 
z tą zasadą, i pracodawca, i kadra kierownicza, i pracownicy mają obowiązek znać swoje 
obowiązki, wśród których jest również obowiązek znajomości i stosowania w praktyce przepi-
sów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Obowiązek przestrzegania przepisów bhp dotyczy wszystkich wyżej wymienionych osób z tą 
tylko różnicą, że nie wszyscy ponoszą odpowiedzialność, tzw. wykroczeniową, za naruszenie 
tych przepisów – karze grzywny podlega ten, kto, będąc w zakładzie odpowiedzialnym za stan 
bezpieczeństwa i higieny pracy, albo kierując pracownikami, nie przestrzega przepisów lub 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. tak więc, zgodnie z tym przepisem, odpowiedzialność 
ponoszą i mogą być ukarani – w celu przymuszenia do przestrzegania obowiązków nałożo-
nych przepisami – tylko przełożeni, czyli pracodawcy i kierownicy wszystkich szczebli (jeśli 
kierują pracownikami). Natomiast konsekwencje dyscyplinarne wobec pracownika niestosu-
jącego się do wymagań bhp ma prawo wyciągać pracodawca.
Warto ponadto zwrócić uwagę na zależność między obowiązkami a prawami pracodawców 
i pracowników. Otóż przepisy ochrony pracy są skonstruowane zgodnie z następującą regułą: 
to, co jest obowiązkiem pracodawcy, stanowi prawo (jest przywilejem) pracownika i odwrot-
nie – obowiązki pracownika są prawem (uprawnieniem do egzekwowania) pracodawcy.

C. Obowiązki pracodawcy określone w Kodeksie pracy

a. Obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki

4Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych 
i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i tech-
niki. Słowo „zapewnienie” oznacza przede wszystkim takie urządzenie stanowisk pracy i ta-
kie jej zorganizowanie, aby wyeliminować lub do minimum ograniczyć zagrożenia mogące 
pojawiać się podczas wykonywania pracy.
Oczywistym warunkiem zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy jest poznanie i przestrzeganie w firmie przepisów oraz zasad bhp. Warunek ten jest 
realizowany w pierwszej kolejności poprzez przeszkolenie wszystkich pracowników rozpoczy-
nających pracę w zakładzie – oraz ich przełożonych. Szkolenie powinno obejmować nie tylko 
ogólne przepisy o ochronie pracy, lecz w szczególności przepisy oraz zasady bhp dotyczące 
zakładu, w którym pracują osoby szkolone oraz warunkujących bezpieczeństwo pracy na po-
szczególnych stanowiskach. Znajomość bowiem przepisów związanych z wykonywaną pracą 
przez pracodawców, podległych im kierowników oraz pracowników – jest niezbędnym warun-
kiem bezpiecznego organizowania stanowisk pracy i wykonywania tej pracy (więcej na temat 
szkoleń zob. nr 938 i n.).
czynnikiem sprzyjającym przestrzeganiu przepisów bhp jest ujęcie wymagań, w szczególno-
ści tych odnoszących się do specyfiki zakładu, w zakładowych aktach prawnych, jak regulamin 

Kodeks pracy, przypisując pracodawcy obowiązek organizowania pracy bezpiecznej, wyma-
ga od niego zapewnienia warunków pracy niezagrażających życiu i zdrowiu pracowników. 
chodzi tu zatem nie tylko o działania własne pracodawcy, ale także o sprawowanie skutecz-
nego kierownictwa i zapewnienie należytego nadzoru w tym zakresie. Pracodawca powinien 
bowiem tworzyć w zakładzie świadomość celowości (sensu) przestrzegania przepisów bhp 
i troski o bezpieczeństwo u wszystkich uczestników procesu pracy, czyli zarówno u kadry kie-
rowniczej, jak i pracowników.
Obowiązki te mają charakter bezwzględny, czyli dotyczą każdego pracodawcy bez względu na 
jego możliwości finansowe, organizacyjne czy inne i nie mogą być uchylone lub pominięte 
np. w regulacjach zakładowych, jak regulamin pracy, ani też wolą stron stosunku pracy, czyli 
w umowie o pracę. Za niewykonywanie tych obowiązków pracodawca ponosi odpowiedzial-
ność cywilną, wykroczeniową lub karną.
Obowiązki zapewnienia przez pracodawcę bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy 
zostały skonkretyzowane w dziale dziesiątym Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych 
do tej ustawy. charakter tych obowiązków jest zróżnicowany – niektóre z nich stanowią bo-
wiem ogólne dyrektywy, ale większość zobowiązuje pracodawcę do konkretnych działań na 
rzecz zatrudnionych pracowników. Ponadto działania te powinny być realizowane w ramach 
spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, uwzględniają-
cej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ 
czynników środowiska pracy (art. 207 § 1 pkt 4 k.p.).
trzeba też dodać, że pracodawcę obciążają także koszty związane z zapewnieniem bezpiecz-
nej pracy – bez możliwości przerzucenia ich na pracowników – bowiem koszty działań podej-
mowanych przez pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w żaden sposób nie 
mogą obciążać pracowników (art. 207 § 21 k.p.).
Obowiązki pracodawców w zakresie bhp dotyczą wszystkich zakładów pracy bez wyjątku, obej-
mują nie tylko pracowników formalnie zatrudnionych na umowę o pracę, lecz również osoby 
wykonujące prace na rzecz danego pracodawcy na innej podstawie niż umowa o pracę, przy 
czym niektóre grupy pracownicze, jak kobiety i młodociani oraz pracownicy niepełnosprawni, 
podlegają ochronie szczególnej.

B. Obowiązki a odpowiedzialność

2 Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy. Pojęcie „obowiązków” 
jest dosyć złożone i ma różny zakres, w zależności do kogo się odnosi – czy do pracodawcy, 
czy do osób kierujących pracownikami, czy do pracowników. Pracodawcami są albo właści-
ciele firm, albo osoby zaangażowane przez właściciela do kierowania firmą, natomiast oso-
bami kierującymi pracownikami są pracownicy nadzoru: dyrektorzy, kierownicy, mistrzowie 
i brygadziści, a także osoby doraźnie wyznaczone do pokierowania wykonaniem określonego 
zadania przez grupę pracowników. W praktyce, zwłaszcza w małych firmach, bardzo często 
pracodawca równocześnie jest osobą kierującą pracownikami. Do pracowników, ze względu 
na bezpieczeństwo i higienę wykonywania pracy, zaliczamy wszystkie osoby wykonujące pra-
cę, bez względu na charakter umowy.
Podstawowe obowiązki wszystkich osób związanych z pracą zostały określone w Kodeksie 
pracy. Ponadto, głównie na podstawie delegacji k.p., szereg obowiązków, w szczególności do-
tyczących wykonywania określonych prac, zostało określonych w aktach wykonawczych, czyli 
rozporządzeniach, jak np. rozp. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higie-
ny pracy lub rozp. w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych.
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3Wielokrotnie w przepisach pada określenie: (pracodawca) „ponosi odpowiedzialność”. Od 
podkreślenia odpowiedzialności pracodawcy za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakła-
dzie rozpoczyna się w Kodeksie pracy wykaz podstawowych obowiązków pracodawcy (dział 
X  rozdział 1 k.p.). co to znaczy w praktyce? Otóż ponoszenie odpowiedzialności oznacza, 
że pracodawcy nie mogą skutecznie tłumaczyć się, usprawiedliwiać, np. przed inspektorem 
pracy albo sądem, nieznajomością przepisów ochrony pracy, w tym również nieznajomością 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to zresztą ogólnie obowiązująca zasada, w myśl 
której obywatel nie może tłumaczyć swojego postępowania nieznajomością prawa. Zgodnie 
z tą zasadą, i pracodawca, i kadra kierownicza, i pracownicy mają obowiązek znać swoje 
obowiązki, wśród których jest również obowiązek znajomości i stosowania w praktyce przepi-
sów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Obowiązek przestrzegania przepisów bhp dotyczy wszystkich wyżej wymienionych osób z tą 
tylko różnicą, że nie wszyscy ponoszą odpowiedzialność, tzw. wykroczeniową, za naruszenie 
tych przepisów – karze grzywny podlega ten, kto, będąc w zakładzie odpowiedzialnym za stan 
bezpieczeństwa i higieny pracy, albo kierując pracownikami, nie przestrzega przepisów lub 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. tak więc, zgodnie z tym przepisem, odpowiedzialność 
ponoszą i mogą być ukarani – w celu przymuszenia do przestrzegania obowiązków nałożo-
nych przepisami – tylko przełożeni, czyli pracodawcy i kierownicy wszystkich szczebli (jeśli 
kierują pracownikami). Natomiast konsekwencje dyscyplinarne wobec pracownika niestosu-
jącego się do wymagań bhp ma prawo wyciągać pracodawca.
Warto ponadto zwrócić uwagę na zależność między obowiązkami a prawami pracodawców 
i pracowników. Otóż przepisy ochrony pracy są skonstruowane zgodnie z następującą regułą: 
to, co jest obowiązkiem pracodawcy, stanowi prawo (jest przywilejem) pracownika i odwrot-
nie – obowiązki pracownika są prawem (uprawnieniem do egzekwowania) pracodawcy.

C. Obowiązki pracodawcy określone w Kodeksie pracy

a. Obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki

4Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych 
i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i tech-
niki. Słowo „zapewnienie” oznacza przede wszystkim takie urządzenie stanowisk pracy i ta-
kie jej zorganizowanie, aby wyeliminować lub do minimum ograniczyć zagrożenia mogące 
pojawiać się podczas wykonywania pracy.
Oczywistym warunkiem zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy jest poznanie i przestrzeganie w firmie przepisów oraz zasad bhp. Warunek ten jest 
realizowany w pierwszej kolejności poprzez przeszkolenie wszystkich pracowników rozpoczy-
nających pracę w zakładzie – oraz ich przełożonych. Szkolenie powinno obejmować nie tylko 
ogólne przepisy o ochronie pracy, lecz w szczególności przepisy oraz zasady bhp dotyczące 
zakładu, w którym pracują osoby szkolone oraz warunkujących bezpieczeństwo pracy na po-
szczególnych stanowiskach. Znajomość bowiem przepisów związanych z wykonywaną pracą 
przez pracodawców, podległych im kierowników oraz pracowników – jest niezbędnym warun-
kiem bezpiecznego organizowania stanowisk pracy i wykonywania tej pracy (więcej na temat 
szkoleń zob. nr 938 i n.).
czynnikiem sprzyjającym przestrzeganiu przepisów bhp jest ujęcie wymagań, w szczególno-
ści tych odnoszących się do specyfiki zakładu, w zakładowych aktach prawnych, jak regulamin 

Kodeks pracy, przypisując pracodawcy obowiązek organizowania pracy bezpiecznej, wyma-
ga od niego zapewnienia warunków pracy niezagrażających życiu i zdrowiu pracowników. 
chodzi tu zatem nie tylko o działania własne pracodawcy, ale także o sprawowanie skutecz-
nego kierownictwa i zapewnienie należytego nadzoru w tym zakresie. Pracodawca powinien 
bowiem tworzyć w zakładzie świadomość celowości (sensu) przestrzegania przepisów bhp 
i troski o bezpieczeństwo u wszystkich uczestników procesu pracy, czyli zarówno u kadry kie-
rowniczej, jak i pracowników.
Obowiązki te mają charakter bezwzględny, czyli dotyczą każdego pracodawcy bez względu na 
jego możliwości finansowe, organizacyjne czy inne i nie mogą być uchylone lub pominięte 
np. w regulacjach zakładowych, jak regulamin pracy, ani też wolą stron stosunku pracy, czyli 
w umowie o pracę. Za niewykonywanie tych obowiązków pracodawca ponosi odpowiedzial-
ność cywilną, wykroczeniową lub karną.
Obowiązki zapewnienia przez pracodawcę bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy 
zostały skonkretyzowane w dziale dziesiątym Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych 
do tej ustawy. charakter tych obowiązków jest zróżnicowany – niektóre z nich stanowią bo-
wiem ogólne dyrektywy, ale większość zobowiązuje pracodawcę do konkretnych działań na 
rzecz zatrudnionych pracowników. Ponadto działania te powinny być realizowane w ramach 
spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, uwzględniają-
cej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ 
czynników środowiska pracy (art. 207 § 1 pkt 4 k.p.).
trzeba też dodać, że pracodawcę obciążają także koszty związane z zapewnieniem bezpiecz-
nej pracy – bez możliwości przerzucenia ich na pracowników – bowiem koszty działań podej-
mowanych przez pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w żaden sposób nie 
mogą obciążać pracowników (art. 207 § 21 k.p.).
Obowiązki pracodawców w zakresie bhp dotyczą wszystkich zakładów pracy bez wyjątku, obej-
mują nie tylko pracowników formalnie zatrudnionych na umowę o pracę, lecz również osoby 
wykonujące prace na rzecz danego pracodawcy na innej podstawie niż umowa o pracę, przy 
czym niektóre grupy pracownicze, jak kobiety i młodociani oraz pracownicy niepełnosprawni, 
podlegają ochronie szczególnej.

B. Obowiązki a odpowiedzialność

2 Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy. Pojęcie „obowiązków” 
jest dosyć złożone i ma różny zakres, w zależności do kogo się odnosi – czy do pracodawcy, 
czy do osób kierujących pracownikami, czy do pracowników. Pracodawcami są albo właści-
ciele firm, albo osoby zaangażowane przez właściciela do kierowania firmą, natomiast oso-
bami kierującymi pracownikami są pracownicy nadzoru: dyrektorzy, kierownicy, mistrzowie 
i brygadziści, a także osoby doraźnie wyznaczone do pokierowania wykonaniem określonego 
zadania przez grupę pracowników. W praktyce, zwłaszcza w małych firmach, bardzo często 
pracodawca równocześnie jest osobą kierującą pracownikami. Do pracowników, ze względu 
na bezpieczeństwo i higienę wykonywania pracy, zaliczamy wszystkie osoby wykonujące pra-
cę, bez względu na charakter umowy.
Podstawowe obowiązki wszystkich osób związanych z pracą zostały określone w Kodeksie 
pracy. Ponadto, głównie na podstawie delegacji k.p., szereg obowiązków, w szczególności do-
tyczących wykonywania określonych prac, zostało określonych w aktach wykonawczych, czyli 
rozporządzeniach, jak np. rozp. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higie-
ny pracy lub rozp. w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych.
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