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Bezpieczeństwo i higiena pracy 
nauczyciela

Podstawy prawne:
 y ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. 
u. z 2020 r. poz. 1320, ze zm.)

 y ustawa z dnia 26 stycznia 1982  r. Karta Nauczyciela 
(Dz. u. z 2021 r.  poz. 1762)

 y Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z  dnia  31 grudnia  2002  r. w  sprawie  bezpieczeństwa 
i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach 
i placówkach (Dz. u. z dnia 22 stycznia 2003 r.)

 y Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  I  Pracy  z  dnia 
27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bez-
pieczeństwa i higieny pracy (Dz.u. z 2004 nr 180 poz. 
1860)

 y Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu 
zapewnienia  w  uczelni  bezpiecznych  i  higienicznych 
warunków  pracy  i  kształcenia  (Dz.  u.  z  2018  r.  poz. 
2090)
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 y Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  30  czerwca 
2009  r. w sprawie chorób zawodowych  (Dz.u. nr 105 
poz. 869)

Obowiązki dyrektora placówki oświatowej 
dotyczące BHP

 y zapewnienie  bezpiecznych  i  higienicznych  warunków 
pobytu w  szkole  lub  placówce  zarówno pracownikom 
jak i uczniom

 y analizowanie  i  identyfikowanie  zagrożeń  dla  zdrowia 
i życia oraz ocenianie i dokumentowanie ryzyka zawo-
dowego związanego z pracą i kształceniem w placów-
kach oświatowych

 y podejmowanie  działań  profilaktycznych  w  kierunku 
zmniejszania ryzyka zawodowego pracowników

 y zapewnienie  bezpiecznych  i  higienicznych  warunków 
uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę 
lub placówkę poza jej terenem 

 y co  najmniej  raz  w  roku  dokonywanie  kontroli  zapew-
niającej bezpieczne i higieniczne warunki korzystania z 
obiektów należących do szkoły lub placówki oraz okre-
ślanie kierunków ich poprawy

 y zapewnienie  bezpiecznych  i  higienicznych  warunków 
nauki

 y zapewnienie pracownikom szkoły lub placówki różnych 
form  szkolenia  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  higieny 
pracy

 y zapoznawanie pracowników z nowymi przepisami,  in-
strukcjami  i  wytycznymi  w  zakresie  bezpieczeństwa 
i  higieny  pracy  oraz  prowadzenie  nadzoru  nad  prze-
strzeganiem tych przepisów przez pracowników

 y

Bezpieczeństwo obiektów i placówek 
oświatowych

 y obiekty szkolne, teren wokół i urządzenia powinny od-
powiadać ogólnym warunkom bezpieczeństwa i higie-
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ny pracy oraz powinny być wyposażone w urządzenia 
przeciw pożarowe 

 y należy umieścić w widocznym miejscu plan ewakuacji 
szkoły lub placówki

 y należy trwale i wyraźnie oznaczyć drogi ewakuacji 
 y teren wokół  obiektów szkolnych należy ogrodzić oraz 
zapewnić  właściwe  oświetlenie,  równą  nawierzchnię 
dróg, przejść i boisk

 y w pomieszczeniach szkoły lub placówki należy zapew-
nić właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie

 y sprzęty należy dostosować się do wymagań ergonomii
 y kuchnie i jadalnie należy wyposażyć w certyfikowane i 
atestowane urządzenia, zapewniające bezpieczne  ich 
używanie

 y schody  należy  wyposażyć  w  balustrady,  schody  nie 
mogą być śliskie

 y pokój  nauczycielski,  laboratoria,  pracownie,  świetli-
cę,  warsztaty  szkolne,  pokój  nauczycieli  wychowania 
fizycznego,  kierownika  internatu,  bursy  oraz  kuchnię 
należy wyposażyć w apteczki zaopatrzone w niezbęd-
ne środki do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o 
zasadach udzielania tej pomocy

 y maszyny i urządzenia techniczne muszą być sprawne, 
wyposażone w instrukcję bezpiecznej obsługi oraz wy-
posażone w zabezpieczenia chroniące przed urazami, 
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porażeniem prądem elektrycznym czy nadmiernym ha-
łasem

 y w warsztatach, laboratoriach i pracowniach należy wy-
wiesić w widocznym miejscu regulamin zasad bezpie-
czeństwa i higieny pracy

 y stanowiska pracy należy dostosować do warunków an-
tropometrycznych uczniów

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
nauczyciela – pracownika

1. Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy  jest podstawowym obowiązkiem każ-
dego pracownika. W szczególności pracownik jest obo-
wiązany: 

 y znać przepisy  i zasady bezpieczeństwa  i higieny pra-
cy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu 
oraz  poddawać  się  wymaganym  egzaminom  spraw-
dzającym 

 y wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i za-
sadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować 
się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazó-
wek przełożonych 

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

 y stosować  środki  ochrony  zbiorowej,  a  także  używać 
przydzielonych  środków  ochrony  indywidualnej  oraz 
odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznacze-
niem; 

 y poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz 
innym zaleconym badaniom  lekarskim  i  stosować  się 
do wskazań lekarskich;

 y 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; 

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

 y podlegać  przeszkoleniu  w  zakresie  udzielania  pierw-
szej pomocy
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2. Ryzyko zawodowe w pracy nauczyciela:
 y Obciążenie  fizyczne narządu mowy wynikające z wy-
konywania  pracy  pedagogiczno-wychowawczej  oraz 
z podrażnienia dróg oddechowych kurzem i pyłem

 y Przeciążenie wzroku  i  słuchu wynikające z niewłaści-
wego  oświetlenia  pomieszczeń  pracy  i  nauki,  efektu 
mikroolśnienia, pracy z tekstem, narażenia na hałas

 y Obciążenie  nerwowo-psychiczne, wynikające  z wyko-
nywania  pracy  dydaktyczno-pedagogicznej,  stałej  od-
powiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, 
konfliktów w relacjach z rodzicami, uczniami, przełożo-
nymi i innymi pracownikami

 y Zagrożenia biologiczne, chemiczne, fizyczne i mecha-
niczne  wynikające  z  kontaktów  z  chorymi  uczniami, 
poparzeń i zatruć substancjami chemicznymi wykorzy-
stywanymi do doświadczeń, nieuważnego operowania 
pomocami naukowymi, upadków, potknięć i poślizgnięć 
na śliskich, nierównych powierzchniach ciągów komuni-
kacyjnych czy w klasach szkolnych, porażenia prądem 
elektrycznym przy obsłudze urządzeń audiowizualnych

 y Obciążenia  statyczne  układu  mięśniowo-szkieletowe-
go  wynikające  z  wykonywania  pracy  w  wymuszonej 
pozycji ciała, częstego siedzenia w pochylonej pozycji 
w trakcie poprawy prac pisemnych lub pracy z uczniami

3. Działania profilaktyczne zmniejszające ryzyko za-
wodowe w pracy nauczyciela:

 y Profilaktyczne badania lekarskie
 y Badania  środowiska  pracy  nauczyciela  dotyczące 
oświetlenia i hałasu

 y Właściwa organizacja czasu pracy nauczyciela
 y Zmiana metod pracy na metody aktywizujące, oszczę-
dzające aparat mowy

 y Treningi  operowania  głosem,  wyrobienie  nawyku  nie 
przekrzykiwania uczniów

 y Wycieranie tablic kredowych na mokro
 y likwidacja tablic kredowych i zmiana na sucho ścieralne
 y Doskonalenie umiejętności w zakresie komunikowania 
się,  treningi  rozwiązywania  konfliktów w grupie,  aser-
tywności, łagodzenia napięć

 y Organizowanie warsztatów  terapeutycznych z ucznia-
mi oraz szkoleń dla rodziców

 y Korzystanie z urlopów dla poratowania zdrowia

Bezpieczeństwo i higiena pracy nauczyciela – pracownika
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 y Stosowanie przerw w pracy oraz ćwiczeń korygujących 
w celu odciążenia układu mięśniowo-szkieletowego

 y Stosowanie  krzeseł  z  regulacją  wysokości  siedziska 
i oparcia

 y Przy nadmiernym nasłonecznieniu stosowanie żaluzji, 
unikanie  przeszklonych  gablot  i  błyszczącej  politury 
mebli

 y Stosowanie izolacji akustycznej
 y Stosowanie szczepień ochronnych nauczycieli oraz pe-
dagogizacja rodziców w zakresie konieczności szcze-
pień ochronnych

 y Zachowanie  szczególnej  ostrożności  podczas  używa-
nia środków chemicznych w trakcie  lekcji, stosowanie 
materiałów i odzieży ochronnej

 y utrzymywanie w suchości posadzek  i płytek podłogo-
wych

 y Oznakowanie  zgodnie  z  obowiązującymi  normami 
miejsc słabo widocznych lub słabo oświetlonych, które 
mogą stwarzać zagrożenie potknięcia lub poślizgnięcia

 y uzupełnianie uszkodzeń na drogach komunikacyjnych 
wewnątrz budynku oraz na drogach prowadzących wo-
kół obiektu

 y Mocowanie do podłoża chodników i wykładzin na stałe
 y Stosowanie obuwia na spodach antypoślizgowych
 y Stosowanie okresowych przeglądów ochrony przeciw-
pożarowej oraz instalacji elektrycznej

 y Przestrzeganie  instrukcji  obsługi  stosowanych  urzą-
dzeń

4. Choroby zawodowe nauczycieli
a.  Zgodnie z definicją art. 235¹ Kodeksu Pracy za chorobę 

zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie 
chorób zawodowych,  jeżeli w wyniki oceny warunków 
pracy  można  stwierdzić  bezspornie  lub  z  wysokim 
prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana 
działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia wystę-
pujących w środowisku pracy albo w związku ze spo-
sobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem za-
wodowym”.

b.  Rozpoznanie  choroby  zawodowej  może  nastąpić  za-
równo w okresie zatrudnienia w narażeniu zawodowym, 
jak  również  po  zakończeniu  pracy  na  stanowisku,  na 
którym to narażenie występowało, pod warunkiem wy-
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stąpienia  udokumentowanych  objawów  chorobowych 
w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych.

c.  Aby stwierdzić chorobę zawodową należy łącznie speł-
nić dwie przesłanki:

 y Rozpoznanie choroby zawodowej dokonane przez  le-
karza posiadającego wymagane  kwalifikacje do orze-
kania  w  zakresie  chorób  zawodowych,  wynikające 
z przepisu § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie chorób 
zawodowych

 y Istnienie zagrożenia zawodowego w miejscu pracy
d.  Wykaz chorób zawodowych wraz z okresem, w którym 

wystąpienie  udokumentowanych  objawów  chorobo-
wych  upoważnia  do  rozpoznania  choroby  zawodowej 
pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w naraże-
niu zawodowym stanowi załącznik do Rozporządzenia 
Rady ministrów z dnia 30 czerwca 2009  r. w sprawie 
chorób zawodowych. 

e.  W  rozporządzeniu  znajduje  się  wykaz  26  grup  cho-
rób zawodowych, a w pozycji 15  „przewlekłe choroby 
narządu  głosu  spowodowane  nadmiernym  wysiłkiem 
głosowym,  trwającym co najmniej 15  lat: guzki głoso-

Bezpieczeństwo i higiena pracy nauczyciela – pracownika
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we twarde, wtórne zmiany fałdów skórnych, niedowład 
mięśni wewnętrznych krtani z wrzecionowatą niedomy-
kalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią”.

f.  Wzory  formularzy  oraz  sposób  i  tryb  stosowany  przy 
zgłaszaniu, rozpoznaniu i stwierdzaniu chorób zawodo-
wych znajdują się w Rozporządzeniu w sprawie chorób 
zawodowych.

Bezpieczeństwo i Higiena  Pracy 
nauczyciela – opiekuna uczniów

•  Należy organizować stanowiska nauki zgodnie z prze-
pisami  i  zasadami  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy 
oraz ergonomii

•  Należy  oceniać  ryzyko  zawodowe  związane  z  pracą 
opiekuńczo-wychowawczą z uczniami podczas zajęć 
obowiązkowych i nieobowiązkowych organizowanych 
w szkole i poza terenem
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•  Należy  kształtować  bezpieczne  postawy  i  nawyki 
uczniów oraz korygować niewłaściwe z punktu widze-
nia bezpieczeństwa  i higieny pracy nabyte zachowa-
nia uczniów

•  Należy  asertywnie  reagować  na  konflikty  i  problemy 
wychowawcze,  znać  sposoby  postępowania  z  mło-
dzieżą trudną lub uzależnioną

•  uczniów  pracujących  w  warsztatach,  laboratoriach 
i pracowniach szkolnych należy zaopatrzyć w niezbęd-
ne środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie 
robocze

•  Stopień trudności i intensywności ćwiczeń należy do-
stosować do aktualnej sprawności fizycznej i wydolno-
ści uczniów

•  Ćwiczenia należy prowadzić z zastosowaniem metod 
i  urządzeń  zapewniających  pełne  bezpieczeństwo 
ćwiczących

•  Stan  techniczny  urządzeń  i  sprzętu  sportowego  nie 
może zagrażać bezpieczeństwu osób ćwiczących, ich 
stan należy sprawdzać przed każdymi zajęciami

•  W razie wypadku należy niezwłocznie zapewnić po-
szkodowanemu  opiekę,  zapewnić  fachową  opiekę 
medyczną, a miarę możliwości udzielić poszkodowa-
nemu pierwszej pomocy.

PRACOWNIKu

1.  Szczegółowych  informacji  na  temat  Bezpieczeństwa  
i Higieny Pracy w Twoim zakładzie pracy udzielą Ci:

 y Pracownicy Służby BHP
 y Społeczny Inspektor Pracy
 y Pracodawca
2.  Szeroką bazę informacji na temat Bezpieczeństwa i Hi-

gieny Pracy znajdziesz na stronie Centralnego Instytutu 
Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego

https://www.ciop.pl/
3.  Nieprawidłowości dotyczące Bezpieczeństwa  i Higie-

ny Pracy w Twoim zakładzie pracy zgłoś do Państwo-
wej Inspekcji Pracy w swoim mieście

http://www.bip.pip.gov.pl/pl/bip/adrtel_pip

Bezpieczeństwo i higiena pracy nauczyciela – opiekuna uczniów



14

Bezpieczeństwo i higiena pracy nauczyciela

Źródło:
 y kursbhp.com  ›  blog  ›  co-kazdy-nauczyciel-powinien-
wiedziec-z-zakresu-bhp Co każdy nauczyciel powinien 
wiedzieć z zakresu BHP...

 y kierownikwycieczek.pl  ›  nowe_pdf  ›  obow_naucz_w_
zakr_BHP Obowiązki nauczyciela w zakresie BHP

 y wsiiz.pl  ›  dokumenty  ›  strefa_studentaObowi  ązki  na-
uczyciela w zakresie bhp - wsiiz.pl

 y www.portaloswiatowy.pl  ›  bhp-pracownikow-oswiaty-
-573BHP pracowników oświaty - Portal Oświatowy

 y www.ciop.pl  ›  CIOPPortalWAR  ›  appmanagerHałas 
w szkołach, a BHP nauczyciela

 y www.portaloswiatowy.pl  ›  bhp-pracownikow-oswiaty-
-573BHP pracowników oświaty – Portal Oświatowy

 y szkolnictwo.pl  ›  indexPrzykładowa analiza zagrożenia 
w pracy zawodowej nauczycieli



Projekt Godna praca to bezpieczna praca 
realizowany jest przez Region Gdański  
NSZZ „Solidarność”

Region Gdański NSZZ „Solidarność” jest jedną z 33 regionalnych struktur naj-
większej centrali związkowej w Polsce. Gdańska „Solidarność” posiada dzie-
sięć oddziałów i biur terenowych. W Zarządzie Regionu zarejestrowanych jest 
obecnie 360 organizacji zakładowych zrzeszających około 38 tys. członków.

Wśród celów statutowych Związku znajdują się:

 y zabezpieczanie  praw  pracowniczych  w  zakresie  wykonywanej  pracy 
zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpie-
czeństwa i higieny pracy,

 y podejmowanie działań w duchu dialogu społecznego, zmierzających do 
zharmonizowania interesów pracodawcy z interesami pracowników,

 y wpływanie na kształt polityki gospodarczej i społecznej,
 y podejmowanie działań na rzecz ochrony naturalnego środowiska czło-
wieka.

 y NSZZ „Solidarność” na szczeblu krajowym, jako organizacja reprezenta-
tywna jest członkiem Rady Dialogu społecznego, na szczeblu regional-
nym natomiast wojewódzkich rad dialogu społecznego. W wielu zakła-
dach pracy bierze udział w negocjacjach zbiorowych.

Region Gdański NSZZ „Solidarność” posiada wieloletnie doświadczenie 
w realizacji projektów zarówno innowacyjnych jak i szkoleniowych. Pozy-
skiwaniem funduszy strukturalnych i realizacją związanych z nimi projektów 
w Regionie Gdańskim zajmuje się Dział Programów Europejskich. 



Projekt finansowany jest  
z Funduszy Norweskich 2014-2021

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują 
wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konku-
rencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Bardziej przejrzysty i uczciwy rynek pracy jest głów-
nym obszarem programu Funduszy Norweskich 
w Polsce. Program „Dialog społeczny – godna praca” 
wspiera współpracę między pracodawcami, pracowni-
kami i władzami publicznymi w zakresie promowania 
uczciwych i godnych warunków zatrudnienia, rozwoju 
rynku pracy oraz integracji społecznej.

W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG 
Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności 
społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia rela-
cji dwustronnych z państwami beneficjentami z Euro-
py Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyc-
kiego. Norwegia ściśle współpracuje z uE w ramach 
Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym 
(EOG).


