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1. Podstawy prawne działania społecznej 
inspekcji pracy

Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność społecznej inspekcji pra-
cy jest Ustawa z dnia 24.06.1983 r. o społecznej inspekcji pracy (tj. Dz.U. z 2015 r. 
poz. 567 z późn. zm.). Ustawa z 1983 r. zastąpiła poprzednią ustawę o społecznej 
inspekcji pracy z dnia 4.02.1950 r. Uregulowania dotyczące działalności społecznej 
inspekcji pracy znajdują się także w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320, z późn. zm.). w rozdziale iib „nadzór 
i kontrola przestrzegania prawa pracy”, gdzie w art. 185 § 1 określono, że „społecz-
ną kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy, sprawuje społeczna inspekcja pracy”. Ponadto instytucja społecznej 
inspekcji pracy pojawia się w kodeksie pracy w:

 y art. 207 § 2 ust. 7 „Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pra-
cowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 
przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. w szczególności 
pracodawca jest obowiązany zapewniać wykonanie zaleceń społecznego in-
spektora pracy”,

 y art. 23712 § 1 „Pracodawca zatrudniający więcej niż 250 pracowników powo-
łuje komisję bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej „komisją bhp”, jako 
swój organ doradczy i opiniodawczy. w skład komisji wchodzą w równej liczbie 
przedstawiciele pracodawcy, w tym pracownicy służby bhp i lekarz sprawują-
cy opiekę zdrowotną nad pracownikami, oraz przedstawiciele pracowników, 
w tym społeczny inspektor pracy”, i § 2 tego artykułu, który stanowi, że „Prze-
wodniczącym komisji bhp jest pracodawca lub osoba przez niego upoważnio-
na, a wiceprzewodniczącym – społeczny inspektor pracy lub przedstawiciel 
pracowników”.

kolejnym aktem prawnym, określającym prawa i obowiązki społecznej inspekcji 
pracy, jest rozporządzenie rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustale-
nia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowa-
nia, a także z zakresu informacji zamieszczonych w rejestrze wypadków przy pracy 
(Dz.U. nr 105 poz. 870). na podstawie postanowień § 4 tego zarządzenia społeczny 
inspektor pracy obok pracownika służby bhp jest osobą prowadzącą postępowanie 
powypadkowe. Ponadto zgodnie z § 3 ust. 2 tego rozporządzenia zgodę na uru-
chomienie maszyn i innych urządzeń technicznych lub dokonanie zmian w miejscu 
wypadku wyraża pracodawca, w uzgodnieniu ze społecznym inspektorem pracy, po 
dokonaniu oględzin miejsca wypadku oraz po sporządzeniu, jeśli zachodzi potrzeba, 
szkicu lub fotografii miejsca wypadku. należy tu jednak zaznaczyć, że zgodnie z § 
3 ust. 3 tego rozporządzenia zgodę, o której mowa wyżej, w sytuacji zaistnienia wy-
padku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego wyraża pracodawca po uzgodnieniu 
z właściwym inspektorem pracy i prokuratorem, a w razie zaistnienia takich wypad-
ków w zakładzie górniczym – także po uzgodnieniu z właściwym organem nadzoru 
górniczego.

2. struktura społecznej inspekcji pracy
w świetle obowiązujących przepisów struktura społecznej inspekcji pracy przed-

stawia się następująco (art. 3 ustawy o społecznej inspekcji pracy):

 y zakładowy społeczny inspektor pracy – dla całego zakładu pracy;
 y oddziałowi (wydziałowi) społeczni inspektorzy pracy – dla poszczególnych od-

działów (wydziałów);

„
społeczną kontrolę 
przestrzegania prawa 
pracy, w tym przepisów 
i zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy, 
sprawuje społeczna 
inspekcja pracy.
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 y grupowi społeczni inspektorzy pracy – dla komórek organizacyjnych oddziałów 
(wydziałów).

zaznaczyć należy, że w kompetencjach zakładowych organizacji związkowych 
leży dostosowanie organizacji społecznej inspekcji pracy do potrzeb wynikających 
ze struktury zakładu pracy. Tak więc, to zakładowe organizacje związkowe decydują, 
czy w zakładzie pracy działał będzie tylko zakładowy społeczny inspektor pracy, czy 
też struktura społecznego nadzoru zostanie rozbudowana. w praktyce społeczna in-
spekcja pracy funkcjonuje na poziomie zakładowego społecznego inspektora pracy. 
struktury oddziałowych społecznych inspektorów pracy występują tylko w większych 
zakładach pracy, a sporadycznie powołuje się grupowych społecznych inspektorów 
pracy. Pewne trudności mogą powstać przy organizacji struktur społecznej inspekcji 
pracy w przedsiębiorstwach wielozakładowych. w takiej sytuacji najrozsądniejszym 
rozwiązaniem jest wybór zakładowego społecznego inspektora pracy, umiejscowio-
nego w siedzibie zarządu firmy oraz oddziałowych społecznych inspektorów pracy 
działających w poszczególnych zakładach czy filiach przedsiębiorstwa. natomiast 
w przypadku posiadania niezależnej osobowości prawnej przez poszczególne za-
kłady, np. funkcjonujące w formie holdingu, społeczną inspekcję pracy należy zor-
ganizować niezależnie dla każdego zakładu pracy. Jednakże podkreślić należy, że 
to zakładowe organizacje związkowe są kompetentne do decydowania o strukturze 
społecznej inspekcji pracy.

3. Wybory organów  
społecznej inspekcji pracy

organizatorem wyborów społecznych inspektorów pracy są zakładowe organi-
zacje związkowe. organizacje te powinny opracować (uchwalić) wspólny regulamin 
wyborów społecznego inspektora pracy (art. 6 ust. 6 ustawy o społecznej inspekcji 
pracy). Działające w skali ogólnokrajowej organizacje związkowe mogą ustalić ramo-
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we wytyczne do regulaminów wyborów społecznych inspektorów pracy. wydaje się, 
że przy organizacji wyborów społecznych inspektorów pracy najważniejszą rzeczą 
jest umiejętność osiągnięcia porozumienia między związkami zawodowymi co do za-
sad przeprowadzenia wyborów. 

kadencja społecznego inspektora pracy trwa 4 lata. Jednak na podstawie art. 14i 
ust. 2 Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwią-
zaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem coViD-19 
(wejście w życie 19 sierpnia 2021 r.) jeżeli w okresie obowiązywania stanu zagroże-
nia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu coViD-19 lub do 30 
dni po odwołaniu danego stanu upływa kadencja organu statutowego związku zawo-
dowego, związku lub organizacji przedsiębiorców, związków pracodawców, ich fede-
racji i konfederacji lub społecznego inspektora pracy i w związku z obowiązywaniem 
tego stanu nie mają oni możliwości przeprowadzenia wyborów, kadencja tych orga-
nów ulega przedłużeniu do czasu wyboru organu statutowego związku zawodowego, 
związku lub organizacji przedsiębiorców, związków pracodawców, ich federacji i kon-
federacji lub społecznego inspektora pracy na nową kadencję, jednak nie dłużej niż 
do 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

osobami upoważnionymi do dokonywania wyborów są wszyscy pracownicy firmy, 
a więc wybierać również mogą pracownicy, którzy nie są zrzeszeni w organizacjach 
związkowych (czynne prawo wyborcze).

natomiast społecznym inspektorem pracy (bierne prawo wyborcze) może być 
pracownik zakładu pracy, który jest członkiem związku zawodowego i nie zajmuje 
stanowiska kierownika zakładu pracy lub stanowiska kierowniczego bezpośrednio 
podległego kierownikowi zakładu pracy. zakładowe organizacje związkowe mogą 
ustalić, że społecznym inspektorem pracy może być pracownik niebędący członkiem 
związku zawodowego.

Dodatkowe wymagania stawiane społecznym inspektorom to posiadanie znajo-
mości zagadnień wchodzących w zakres działania społecznej inspekcji pracy oraz:

 y co najmniej pięcioletni staż pracy w branży, do której zakład należy i co naj-
mniej dwuletni staż pracy w danym zakładzie, warunek ten dotyczy zakłado-
wego społecznego inspektora pracy;

 y co najmniej dwuletni staż pracy w branży oraz co najmniej jeden rok pracy 
w danym zakładzie, warunek ten dotyczy oddziałowego i grupowego społecz-
nego inspektora pracy.

Powyższych wymogów nie można jednak interpretować jako warunków funkcjo-
nowania społecznej inspekcji pracy, gdyż np. w zakładach nowo powstających nie 
byłoby możliwości powołania struktur społecznej inspekcji pracy.

w zależności od wielkości zakładu pracy wybory społecznych inspektorów pracy 
przeprowadzane są w formie bezpośredniej lub pośredniej i tak:

zakładowych i oddziałowych (wydziałowych) społecznych inspektorów pracy:
 y w zakładach pracy lub oddziałach (wydziałach) liczących do 300 pracowników 

– wybiera ogólne zebranie pracowników zakładu pracy lub oddziału (wydzia-
łu), są to wybory bezpośrednie.

 y w zakładach pracy lub oddziałach (wydziałach) liczących powyżej 300 pra-
cowników:
a) zakładowego społecznego inspektora pracy wybiera zebranie oddziało-

wych (wydziałowych) społecznych inspektorów pracy i grupowych społecz-
nych inspektorów pracy;

b) oddziałowego (wydziałowego) społecznego inspektora pracy wybiera ze-
branie grupowych społecznych inspektorów pracy.

struktura społecznej inspekcji pracy określa kompetencje poszczególnych in-
spektorów pracy, natomiast zakładowy społeczny inspektor pracy nie jest przełożo-
nym pozostałych społecznych inspektorów pracy.

Grupowych społecznych inspektorów pracy wybiera zawsze ogólne zebranie pra-
cowników komórek organizacyjnych oddziału (wydziału).

„
społecznym 
inspektorem pracy 
(bierne prawo 
wyborcze) może być 
pracownik zakładu 
pracy, który jest 
członkiem związku 
zawodowego i nie 
zajmuje stanowiska 
kierownika zakładu 
pracy lub stanowiska 
kierowniczego 
bezpośrednio 
podległego 
kierownikowi 
zakładu pracy. 
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Ustawa o społecznej inspekcji pracy nie precyzuje, czy wyboru oddziałowego (wy-
działowego) społecznego inspektora pracy i zakładowego społecznego inspektora 
pracy należy dokonać spośród już wybranych inspektorów, czy też może być to oso-
ba, która nie uczestniczyła jeszcze w wyborach. Przyjąć należy zasadę, że to zakła-
dowe organizacje związkowe w treści regulaminu wyborów społecznych inspektorów 
pracy rozstrzygają tę kwestię.

w przypadku niewywiązywania się społecznego inspektora pracy ze swoich obo-
wiązków może on zostać odwołany z tej funkcji przed upływem kadencji. odwołania 
dokonuje się w takim samym trybie, jaki obowiązuje przy przeprowadzaniu wybo-
rów. Procedura odwołania społecznego inspektora pracy może być zapoczątkowana 
przez zakładową organizację związkową lub przez co najmniej jedną piątą ogólnej 
liczby pracowników. zakończenie pełnienia funkcji społecznego inspektora pracy 
następuje również w wyniku zrzeczenia się jej lub ustania stosunku pracy społecz-
nego inspektora pracy (rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy). w przypadku 
wcześniejszego zakończenia pełnienia funkcji społecznego inspektora pracy (przed 
upływem kadencji) należy przeprowadzić wybory uzupełniające.

wielokrotnie podczas przeprowadzonych wyborów społecznych inspektorów pra-
cy, dochodzi do nieporozumień co do prawidłowości wyborów i ich zgodności z pra-
wem. Do rozstrzygania sporów w tym zakresie nie jest uprawniony żaden organ kon-
troli zewnętrznej (ani sądowy, ani Państwowej inspekcji Pracy). Tak uznało kolegium 
kompetencyjne przy sądzie najwyższym w Postanowieniu sądu najwyższego z dnia 
9.11.1995 r. (sygn. akt iii Po 16/95, osnAP z 1996 r. nr 12, poz. 176). Tak więc, 
decyzja pracowników o wyborze społecznego inspektora pracy jest ostateczna i pod-
ważanie jej przez organ zewnętrzny byłoby naruszeniem prawa. Pracownicy lub orga-
nizacje związkowe niezadowolone z wyborów lub z działania społecznego inspektora 
pracy, mogą odwołać go i wybrać nowego w drodze wyborów uzupełniających.

4. uprawnienia  
społecznych inspektorów pracy

obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie społecznym inspektorom pracy odpo-
wiednich warunków realizacji ich zadań (art. 14 ustawy o społecznej inspekcji pracy). 
Pracodawca jest zobowiązany pokrywać koszty związane z działalnością społecznej 
inspekcji pracy. Ustawa nie precyzuje rodzaju kosztów ponoszonych przez praco-
dawcę. należy przyjąć, że niezbędne dla prawidłowego działania społecznego nad-
zoru nad warunkami pracy mogą być następujące działania:

 y  zakup książek zaleceń i uwag społecznego inspektora pracy;
 y  przeszkolenie podstawowe i szkolenia okresowe społecznych inspektorów 

pracy;
 y  prenumerata prasy fachowej;
 y  zaopatrzenie społecznych inspektorów pracy w przepisy (z zakresu prawa pra-

cy i bhp);
 y  zapewnienie środków na niezbędne podróże służbowe;

„
obowiązkiem 

pracodawcy jest 
zapewnienie 
społecznym 

inspektorom pracy 
odpowiednich 

warunków realizacji ich 
zadań (art. 14 ustawy 

o społecznej inspekcji 
pracy). Pracodawca 

jest zobowiązany 
pokrywać koszty 

związane z działalnością 
społecznej 

inspekcji pracy. 
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 y  wyposażenie społecznych inspektorów pracy w ochrony osobiste, odzież 
i obuwie robocze.

co do uprawnień kontrolnych społecznych inspektorów pracy, to zgodnie z prze-
pisem art. 4 ustawy o społecznej inspekcji pracy mają oni prawo:

 y kontrolować stan budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych 
oraz procesy technologiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pra-
cy;

 y kontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym postanowień ukła-
dów zbiorowych i regulaminów pracy, w szczególności w zakresie bezpie-
czeństwa i higieny pracy, ochrony pracy kobiet, młodocianych i osób niepeł-
nosprawnych, urlopów i czasu pracy, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych;

 y uczestniczyć w kontroli przestrzegania w zakładzie pracy przepisów dotyczą-
cych ochrony środowiska naturalnego;

 y brać udział w analizowaniu przyczyn powstawania wypadków przy pracy, za-
chorowań na choroby zawodowe i inne schorzenia wywołane warunkami śro-
dowiska pracy oraz kontrolować stosowanie przez zakłady pracy właściwych 
środków zapobiegawczych.

Aby móc realizować swoje uprawnienia społeczny inspektor pracy ma prawo (art. 
8 ustawy):

 y wstępu w każdym czasie do pomieszczeń i urządzeń zakładu pracy;
 y żądać od osób kompetentnych informacji oraz okazania dokumentów w spra-

wach wchodzących w zakres jego działania.

Podczas swojej działalności kontrolnej społeczny inspektor pracy musi pamiętać, 
że na mocy wyroku Trybunału konstytucyjnego z dnia 26 kwietnia 2018 r. sygn. akt 
k 6/15 (Dz.U.2018.830) społeczny inspektor pracy nie ma prawa do otrzymywania 
informacji oraz do wglądu w dokumentację pracodawcy, jeżeli znajdują się tam dane 
osobowe, a pracownicy i inne osoby, których te dane dotyczą, nie wyrazili zgody na 
ich udostępnienie społecznej inspekcji pracy.

oprócz uprawnień typowo kontrolnych społeczni inspektorzy pracy mają ponadto 
prawo:

 y uczestniczyć w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy,
 y opiniować projekty planów poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy 

i planów rehabilitacji zawodowej oraz kontrolować realizację tych planów,
 y podejmować działania na rzecz aktywnego udziału pracowników zakładów 

pracy w kształtowaniu właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pra-
cy oraz oddziaływać na przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

w dziedzinie bezpieczeństwa pracy społeczny inspektor pracy w swoich działa-
niach powinien szczególnie skupić się na eliminacji zagrożeń, które są przyczyną 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a których likwidacja lub ograniczenie 
przyniesie trwałą poprawę warunków pracy. w szczególności powinien kontrolować:

 y przestrzeganie wymogów technologicznych pod względem bezpieczeństwa 
pracy, postanowień dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcji obsługi 
maszyn;

 y wyposażenie maszyn i urządzeń technologicznych w osłony i urządzenia za-
bezpieczające oraz sprawność i przydatność tych osłon i urządzeń podczas 
ruchu;

 y stan urządzeń energetycznych i skuteczność działania ochron przeciwpora-
żeniowych;

 y wyposażenie pracowników w sprawny sprzęt i ochrony osobiste;
 y przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy.

„
W dziedzinie 
bezpieczeństwa pracy 
społeczny inspektor 
pracy w swoich 
działaniach powinien 
szczególnie skupić się 
na eliminacji zagrożeń, 
które są przyczyną 
wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych, 
a których likwidacja lub 
ograniczenie przyniesie 
trwałą poprawę 
warunków pracy. 
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w zakresie higieny pracy powinien kontrolować:
 y zapewnienie pracownikom, zgodnie z obowiązującymi przepisami: szatni, po-

mieszczeń do spożywania posiłków, urządzeń higieniczno-sanitarnych odpo-
wiednich do rodzaju pracy i liczby osób;

 y przestrzeganie norm higienicznych, a w szczególności dotyczących substancji 
szkodliwych, zapylenia, hałasu, wibracji, mikroklimatu i oświetlenia;

 y wydawanie przysługujących na określonych stanowiskach pracy środków od-
żywczych, napojów i środków higieny osobistej;

 y poddawanie pracowników obowiązkowym badaniom lekarskim (profilaktycz-
nym) oraz badać aktualność orzeczeń stwierdzających brak przeciwwska-
zań do zatrudnienia na danym stanowisku pracy pracowników zatrudnionych 
w warunkach uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia.

w zakresie prawnej ochrony pracy powinien kontrolować w szczególności prze-
strzeganie przepisów dotyczących:

 y skróconego czasu pracy wprowadzonego ze względu na uciążliwe lub szko-
dliwe warunki pracy;

 y ochrony pracy kobiet i młodocianych, zwłaszcza w zakresie prac uciążliwych, 
niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmią-
cych dziecko piersią oraz czasu pracy tych pracowników;

 y ustalania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy;
 y świadczeń pieniężnych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 

oraz świadczeń wynikających z układów zbiorowych pracy oraz regulaminów 
wynagradzania.

Ponadto społeczny inspektor pracy powinien kontrolować:
 y pisemne zawieranie umów o pracę i treści tych umów;
 y wydawanie pracownikom świadectw pracy;
 y udzielanie urlopów wypoczynkowych (urlopy zaległe);
 y pracę w godzinach nadliczbowych, szczególnie w zakresie rozliczenia pracy 

i dopuszczalnego limitu pracy w godzinach nadliczbowych;
 y pracę w niedziele, święta oraz w pięciodniowym tygodniu pracy, ze szczegól-

nym uwzględnieniem odpowiedniego rozliczenia tej pracy;
 y terminowe dokonywania wypłat wynagrodzeń dla poszczególnych grup pra-

cowników.

5. Środki prawne wydawane  
przez społecznych inspektorów pracy

Jeżeli w trakcie kontroli zakładu pracy społeczny inspektor pracy stwierdzi naru-
szenie przez pracownika przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, powi-
nien on zwrócić uwagę temu pracownikowi na obowiązek przestrzegania przepisów 
i zasad bhp. Brak reakcji pracownika na zwróconą uwagę, jak i lekceważenie zasad 
i przepisów ochrony pracy, mogą wskazywać na ich niedostateczną znajomość oraz 
na nieumiejętność wykonywania pracy w sposób bezpieczny. w takim przypadku 
społeczny inspektor pracy powinien zwrócić się do kierownika właściwej komórki or-
ganizacyjnej o czasowe odsunięcie pracownika od tej pracy i zapoznanie go z przepi-
sami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o społecznej 
inspekcji pracy). wydaje się, że przedmiotowy wniosek powinien przyjąć formę zapi-
su w oddziałowej księdze uwag.

w przypadku stwierdzenia przez społecznego inspektora pracy w toku kontroli od-
działu (wydziału) nieprzestrzegania przepisów prawa pracy, powinien on poinformo-
wać o tych faktach kierownika oddziału (wydziału). Poinformowanie kierownika po-
winno nastąpić jednocześnie z wpisaniem uwagi do oddziałowej (wydziałowej) księgi 
uwag. Dokonanie wpisu do księgi uwag nie ma charakteru wiążącego dla kierownika 
oddziału, jednakże powinien on podjąć decyzję w sprawie usunięcia stwierdzonych 
nieprawidłowości i niezwłocznie poinformować o tym społecznego inspektora pracy 
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(art. 9 ust. 1 i 2 ustawy o społecznej inspekcji pracy). instytucja uwag jest najczę-
ściej wykorzystywana przez oddziałowych (wydziałowych) społecznych inspektorów 
pracy. wydawane uwagi (w przypadku ich niewykonania) mogą i powinny stanowić 
podstawę kierowanych do pracodawcy zaleceń zakładowego społecznego inspekto-
ra pracy. kierownik zakładu pracy (pracodawca) jest obowiązany założyć oddziałowe 
(wydziałowe) księgi uwag oraz zakładową księgę zaleceń i uwag (art. 12 ustawy o 
społecznej inspekcji pracy). Miejsce przechowywania wymienionych ksiąg określa 
kierownik zakładu pracy (pracodawca). najczęściej ze względu na dostępność dla 
wszystkich zainteresowanych, miejscem tym jest sekretariat kierownika zakładu pra-
cy (dotyczy to księgi zaleceń i uwag) oraz siedziby kierowników oddziałów (dotyczy 
to ksiąg uwag). Ponadto za takim rozwiązaniem przemawia obowiązek udostępniania 
ksiąg do wglądu zakładowym organizacjom związkowym, organom samorządu zało-
gi, organom Państwowej inspekcji Pracy oraz innym organom nadzoru i kontroli wa-
runków pracy. na podstawie § 3 Uchwały rady Państwa z dnia 6.07.1983 r. w spra-
wie wytycznych do działalności społecznych inspektorów pracy (Monitor Polski, nr 23, 
poz. 128) Główny inspektor Pracy, zarządzeniem nr 5 z dnia 15.07.1983 r. określił 
wzór ksiąg zaleceń i uwag społecznych inspektorów pracy (Dziennik Urzędowy Mini-
sterstwa Pracy, Płac i spraw socjalnych nr 11, poz. 30 z 1983 r.).

Podstawową formą reakcji na stwierdzone w zakładzie pracy nieprawidłowości 
z zakresu prawa pracy są zalecenia społecznego inspektora pracy. Dodać należy, że 
zalecenia może formułować tylko zakładowy społeczny inspektor pracy, natomiast od-
działowi i grupowi społeczni inspektorzy pracy mogą być inicjatorami ich wydawania. 
Bardzo ważnym zagadnieniem jest określenie zakresu przedmiotowego zalecenia 
społecznego inspektora pracy. otóż przyjąć należy, że zalecenia mogą dotyczyć ca-
łego, szeroko pojętego prawa pracy, a więc tak zagadnień technicznej ochrony pracy 
(bhp), jak i prawnej ochrony pracy. Jest to bardzo duży zakres, biorąc zwłaszcza pod 
uwagę skutki zalecenia w postaci obowiązku jego realizacji. Jak wynika z powyższe-
go, ustawodawca wyposażył społeczną inspekcję pracy w bardzo szerokie uprawnie-
nia, których wykorzystanie wymaga dużej wiedzy i odpowiedzialności. Podstawą do 
wydania zalecenia są ustalenia własne zakładowego społecznego inspektora pracy 
lub ustalenia oddziałowego (wydziałowego) bądź grupowego społecznego inspektora 
pracy (art. 11 ustawy o społecznej inspekcji pracy).

Formułując treść zalecenia zakładowy społeczny inspektor pracy powinien pamię-
tać, że powinno ono:

 y określać rodzaj stwierdzonego uchybienia;
 y być jasne i precyzyjne (tzn. nie budzące żadnych wątpliwości);
 y określać sposób jego realizacji;
 y określać miejsce występowania nieprawidłowości;
 y określać termin usunięcia nieprawidłowości;
 y być opatrzone podpisem i pieczęcią społecznego inspektora pracy oraz okre-

śleniem daty jego wydania.

Przepisy ustawy o społecznej inspekcji pracy określają dwa rodzaje zaleceń za-
kładowego społecznego inspektora pracy (art. 11 ust. 1 i 2):

 y zalecenia „terminowe”;
 y zalecenia wstrzymania pracy danego urządzenia technicznego lub określo-

nych robót.
zalecenia „terminowe” wydawane są w przypadku stwierdzenia uchybień nie-

stwarzających bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników. w takiej 
sytuacji należy wyznaczyć termin wykonania zalecenia, a co za tym idzie, usunięcia 
nieprawidłowości. 

zalecenia wstrzymania prac wydawane są w przypadku stwierdzenia przez spo-
łecznego inspektora pracy bezpośredniego zagrożenia mogącego spowodować wy-
padek przy pracy (pojęcie zbieżne z pojęciem bezpośredniego zagrożenia zdrowia 
i życia), zakładowy społeczny inspektor pracy powinien niezwłocznie wystąpić, w for-
mie ustnej, do kierownika zakładu pracy (pracodawcy) o natychmiastowe usunię-
cie tego zagrożenia (art. 11 ust. 2 ustawy o społecznej inspekcji pracy). w opisanej 

„
Podstawową formą 
reakcji na stwierdzone 
w zakładzie pracy 
nieprawidłowości 
z zakresu prawa 
pracy są zalecenia 
społecznego 
inspektora pracy.
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sytuacji działania pracodawcy powinny być niezwłoczne (tego samego dnia). Jeżeli 
pracodawca nie podejmuje odpowiednich działań, zakładowy społeczny inspektor 
pracy wydaje zalecenie wstrzymania pracy danego urządzenia technicznego lub 
określonych robót. niezwłocznie po dokonaniu wpisu do zakładowej książki zaleceń 
i uwag – zakładowy społeczny inspektor pracy powinien o tym fakcie poinformować 
zakładowe organizacje związkowe. Dodać należy, że jest to jego suwerenna decy-
zja. nie musi być ona konsultowana z organizacjami związkowymi. związkowcy są o 
niej informowani. obowiązek wykonania zalecenia ciąży na kierowniku zakładu pracy 
(pracodawcy), natomiast jego sprawą jest rozliczenie pracowników odpowiedzialnych 
za dopuszczenie do powstania nieprawidłowości. 

w przypadku, kiedy pracodawca nie zgadza się z treścią zalecenia społecznego 
inspektora pracy, może wnieść sprzeciw do właściwego inspektora pracy Państwowej 
inspekcji Pracy (art. 11 ust. 3 ustawy o społecznej inspekcji pracy). sprzeciw od za-
lecenia „terminowego” wnosi się w terminie 7 dni od doręczenia zalecenia, natomiast 
od zalecenia wstrzymującego pracę – niezwłocznie. w związku ze złożeniem sprzeci-
wu od zalecenia społecznego inspektora pracy inspektor pracy Państwowej inspekcji 
Pracy powinien niezwłocznie przeprowadzić kontrolę w zakładzie pracy w zakresie 
odpowiadającym zagadnieniom będącym przedmiotem zalecenia. Ponieważ zalece-
nie społecznego inspektora pracy może dotyczyć zagadnień prawnej ochrony pracy 
oraz technicznej ochrony pracy, działania inspektora pracy, również będą różnorod-
ne. w przypadku rozpatrywania zalecenia dotyczącego bhp (zagadnień mieszczą-
cych się w dziale X kodeksu pracy) inspektor pracy, o ile ustali zasadność zalecenia, 
powinien wydać nakaz (np. „terminowy”, wstrzymania prac, skierowania do innych 
prac, wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń), potwierdzający w swej treści wy-
dane zalecenie. obowiązujące przepisy nie określają procedury, którą należy zasto-
sować w przypadku, kiedy inspektor pracy stwierdzi, że zalecenie zostało wydane 
bez podstaw prawnych lub gdy jest sprzeczne z obowiązującym prawem. 

Możliwe są dwa rozwiązania tego problemu. Pierwsze – inspektor pracy powinien 
to zalecenie uchylić. Przepisy nie określają szczegółowo formy tego uchylenia, jed-
nakże w literaturze wskazuje się na formę postanowienia, od którego służy stronom 
(społecznemu inspektorowi pracy i pracodawcy) odwołanie do okręgowego inspek-
tora Pracy. w drugiej możliwej sytuacji przyjmuje się, że samo złożenie przez pra-
codawcę sprzeciwu uchyla zalecenie, zaś niewydanie decyzji nakazowej w przed-
miotowej sprawie przez inspektora pracy Państwowej inspekcji Pracy sankcjonuje 
uchylenie spornego zalecenia. Jeżeli zaskarżone zalecenie dotyczy zagadnień praw-
nej ochrony pracy, inspektor pracy Państwowej inspekcji Pracy po przeprowadzeniu 
kontroli kieruje do pracodawcy wystąpienie (o ile potwierdza zasadność zalecenia). 
w sytuacji, gdy zalecenie społecznego inspektora pracy dotyczy wypłaty świadczeń 
pieniężnych ze stosunku pracy inspektor pracy może nakazać wypłatę należnego 
wynagrodzenia, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi (nakaz 
płatniczy). w przypadku stwierdzenia braku podstaw do wydania wystąpienia lub na-
kazu płatniczego należy oczekiwać postępowania opisanego wyżej.

6. udział społecznego inspektora pracy 
w dochodzeniu powypadkowym

na podstawie art. 237 § 1 pkt. 1 i 2 kodeksu pracy, rada Ministrów wydała roz-
porządzenie z dnia 1.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypad-
ków przy pracy (Dz.U. nr 105 poz. 870). zgodnie z treścią § 4 tego rozporządzenia, 
okoliczności i przyczyny wypadków w tym śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych bada 
zespół powypadkowy, powoływany przez kierownika zakładu pracy (pracodawcę), 
w którego skład wchodzą pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz spo-
łeczny inspektor pracy.

Pamiętać należy również, że zgodnie z art. 234 § 2 kodeksu pracy pracodawca 
jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy 
i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każ-
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dym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, 
jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

U pracodawcy, który zgodnie z art. 23711 § 1 kodeksu pracy nie ma obowiązku 
tworzenia służby bhp, w skład zespołu powypadkowego wchodzi pracodawca lub pra-
cownik, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bhp. Gdy jednak 
w zakładzie nie ma takiego pracownika, to do zespołu powypadkowego pracodawca 
może powołać specjalistę spoza zakładu. natomiast, gdy w zakładzie nie funkcjonu-
je społeczny inspektor pracy, w skład zespołu wchodzi przedstawiciel pracowników 
posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bhp (§ 5 
pkt 1 i 2 rozporządzenia rM z dnia 1.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności 
i przyczyn wypadków przy pracy). Przepis ten koresponduje z art. 23713a kodeksu 
pracy, który mówi, iż przedstawiciele pracowników są wybierani przez zakładową or-
ganizację związkową, a gdy w zakładzie nie ma takiej organizacji, przez pracowni-
ków w trybie przyjętym w zakładzie. Gdy ze względu na małą liczbę zatrudnionych 
pracodawca nie może utworzyć zespołu powypadkowego w składzie dwuosobowym 
okoliczności i przyczyny wypadku ustala zespół w składzie pracodawca i specjalista 
spoza zakładu.

niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku zespół powypadkowy jest 
obowiązany przystąpić do ustalania okoliczności i przyczyn wypadku (§ 7 rozporzą-
dzenia), a w szczególności:

 y dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych 
urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadać warunki wy-
konywania pracy i inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie 
wypadku;

 y jeżeli jest to konieczne, sporządzić szkic lub wykonać fotografię miejsca wy-
padku;

 y wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego, jeżeli jego stan zdrowia na to pozwa-
la;

 y zebrać informacje dotyczące wypadku od świadków wypadku;
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 y zasięgnąć opinii lekarza, a w razie potrzeby innych specjalistów, w zakresie 
niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku;

 y zebrać inne dowody dotyczące wypadku;
 y określić środki profilaktyczne oraz wnioski, wynikające z oceny ryzyka zawo-

dowego na stanowisku pracy, na którym wystąpił wypadek.

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza – 
nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku – pro-
tokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Jeżeli członkowie zespołu 
powypadkowego mają rozbieżne zdania, co do okoliczności i przyczyn wypadku, o 
treści protokołu powypadkowego decyduje kierownik zakładu pracy (pracodawca). 
każdy z członków zespołu ma prawo złożenia do protokołu powypadkowego zdania 
odrębnego, które powinien uzasadnić. Jest to uprawnienie szczególnie istotne, gdyż 
zapis w protokole powypadkowym, że:

 y wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez pracowni-
ka przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego 
umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa (art. 21 ust. 1 ustawy wypadkowej);

 y pracownik będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzają-
cych lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do 
powstania wypadku (art. 21 ust. 2 ustawy wypadkowej), 

pozbawia pracownika poszkodowanego prawa do świadczeń z tytułu wypadku 
przy pracy. Dodać należy, że zasada ta nie ma zastosowania w przypadku wypad-
ku śmiertelnego. rodzina pracownika zachowuje w takich okolicznościach prawo do 
świadczeń powypadkowych.

Protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca nie później niż w terminie 5 dni od 
jego sporządzenia. 

obowiązkiem społecznego inspektora pracy jest również kontrolowanie, czy 
wdrażane są zalecone środki profilaktyczne, czy określono osoby odpowiedzialne za 
ich realizację, czy pracownik poszkodowany lub rodzina zmarłego pracownika otrzy-
mała protokół powypadkowy oraz czy omawiane są z pracownikami zakładu (w tym 
z kadrą kierowniczą) okoliczności wypadków przy pracy. 

zespół powypadkowy zobowiązany jest do sporządzenia protokołu powypadko-
wego nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia wypadku. każda przyczyna 
uzasadniająca niedotrzymanie tego terminu powinna być podana w treści protokołu 
powypadkowego.

7. udział społecznego inspektora w pracach 
komisji bezpieczeństwa i higieny pracy

Przepisy Działu X kodeksu pracy „Bezpieczeństwo i higiena pracy”, rozdział Xi 
„konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeń-
stwa i higieny pracy” określiły nowe zasady współpracy pracodawcy z przedstawi-
cielami pracowników w zakresie ochrony pracy. Przepisy te zastąpiły dotychczasowe 
uregulowania w zakresie społecznych przeglądów warunków pracy.

obowiązek utworzenia komisji bezpieczeństwa i higieny pracy spoczywa na pra-
codawcy zatrudniającym więcej niż 250 pracowników (art. 23712 § 1 kp). w drodze 
zarządzenia pracodawca powinien powołać komisję oraz określić jej skład. Prze-
wodniczącym komisji bhp jest pracodawca lub osoba przez niego upoważniona, zaś 
wiceprzewodniczącym – społeczny inspektor pracy lub przedstawiciel pracowników. 
zgodnie z cytowanym wyżej przepisem w skład komisji wchodzą w równej liczbie:

 y przedstawiciele pracodawcy:
 y pracownicy służby bhp;
 y lekarz sprawujący opiekę zdrowotną nad pracownikami;
 y inni reprezentanci pracodawcy;
 y przedstawiciele pracowników:
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 y społeczny inspektor pracy;
 y inni przedstawiciele pracowników – wybrani przez zakładową organizację 

związkową, a w przypadku, gdy u pracodawcy nie działa zakładowa organi-
zacja związkowa – przez pracowników, w trybie przyjętym w zakładzie pracy.

Podstawowe zadania komisji to:
 y dokonywanie przeglądów warunków pracy (odpowiednik społecznych przeglą-

dów warunków pracy),
 y dokonywanie okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 y opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających 

wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
 y formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy,
 y współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bezpie-

czeństwa i higieny pracy. 

zapis ten nie oznacza przeniesienia odpowiedzialności za stan bhp z pracodawcy 
na komisję, jest ona jego organem doradczym i opiniodawczym.

Posiedzenia komisji powinny odbywać się w godzinach pracy, nie rzadziej niż raz 
w kwartale. za czas nieprzepracowany w związku z udziałem w pracach komisji pra-
cownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. w przypadkach uzasadnionych, uzgod-
nionych z pracodawcą komisja może korzystać z ekspertyz lub pomocy specjalistów 
spoza zakładu pracy, koszty te ponosi pracodawca.

8. Wynagrodzenie  
społecznego inspektora pracy

Przepisy ustawy o społecznej inspekcji pracy (art. 15) określają, że społeczny 
inspektor pracy pełni swoją funkcję społecznie i w zasadzie poza godzinami pracy. 
społeczny inspektor pracy wykonujący swoją funkcję w godzinach pracy zachowuje 
prawo do wynagrodzenia (np. udział w szkoleniu, udział w dochodzeniu powypadko-
wym itp.).

w przypadku znacznego obciążenia go zadaniami wynikającymi z pełnionej funk-
cji, społeczny inspektor pracy może otrzymać zryczałtowane miesięczne wynagro-
dzenie. wynagrodzenie to może przysługiwać zakładowemu społecznemu inspekto-
rowi pracy, jak też wydziałowym i grupowym społecznym inspektorom pracy.

Jest ono przyznawane przez kierownika zakładu pracy (pracodawcę) na wniosek 
zakładowej organizacji związkowej. Podkreślić należy, że to kierownik zakładu decy-
duje o przyznaniu wynagrodzenia w granicach określonych przepisami ustawy.

cel przyznania wynagrodzenia zryczałtowanego jest:
 y przyznanie rekompensaty materialnej za wykonywanie dodatkowej pracy, czę-

sto po godzinach pracy;
 y dodatkowe uzupełnianie wiadomości z zakresu prawa pracy i ochrony pracy 

(często nabywanie tej wiedzy w bardzo szerokim zakresie);
 y formę zachęty do działalności na rzecz ogółu pracowników zakładu.

w myśl art. 15 ust. 3 i 4 ustawy o społecznej inspekcji pracy miesięczne zryczał-
towane wynagrodzenie społecznych inspektorów pracy ustala się do wysokości nie-
przekraczającej wynagrodzenia za 30 godzin pracy, a w szczególnie uzasadnionych 
wypadkach – nieprzekraczającej wynagrodzenia za 60 godzin pracy. natomiast w za-
kładach pracy charakteryzujących się szczególnym nasileniem zagrożeń, kierownik 
zakładu może zwolnić na czas kadencji społecznego inspektora pracy z obowiązku 
świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. w zasadzie „etatowi” 
społeczni inspektorzy pracy występują bardzo rzadko i tylko w dużych zakładach. 
według przepisów ustawy o społecznej inspekcji pracy, wynagrodzenie społecznego 
inspektora pracy może być ustalone do wysokości nieprzekraczającej wynagrodze-
nia za 30 lub 60 godzin pracy osoby pełniącej funkcję społecznego inspektora pracy. 

„
społeczny inspektor 
pracy pełni swoją 
funkcję społecznie 
i w zasadzie poza 
godzinami pracy. 
społeczny inspektor 
pracy wykonujący 
swoją funkcję 
w godzinach pracy 
zachowuje prawo do 
wynagrodzenia (np. 
udział w szkoleniu, 
udział w dochodzeniu 
powypadkowym itp.).



17Część I. Społeczna inspekcja pracy – uprawnienia i obowiązki

Pracodawca nie jest zobligowany do jego zmiany – obniżenia lub podwyższenia w ra-
zie zmiany wysokości wynagrodzenia pracownika. Jedynie w przypadku zwolnienia 
pracownika na czas pełnienia funkcji zakładowego społecznego inspektora pracy 
z obowiązku wykonywania pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, zacho-
wuje on przez czas pełnienia funkcji prawo do wynagrodzenia, jakie przysługiwało mu 
na stanowisku pracy zajmowanym w dniu oddelegowania, z uwzględnieniem zmian 
tego wynagrodzenia, jakie nastąpią w okresie oddelegowania (art. 15 ust. 6 ustawy). 
Dodać należy, że zryczałtowane miesięczne wynagrodzenie nie przysługuje pracow-
nikowi pełniącemu funkcję społecznego inspektora pracy, zwolnionemu z obowiązku 
wykonywania pracy na czas pełnienia tej funkcji.

9. ochrona stosunku pracy społecznego 
inspektora pracy

Przepisy art. 13 ustawy o społecznej inspekcji pracy określają zasady ochrony 
stosunku pracy społecznego inspektora pracy. zgodnie z tym przepisem zakład pra-
cy (pracodawca) nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracowni-
kiem pełniącym funkcję społecznego inspektora pracy w czasie trwania mandatu oraz 
w okresie roku po jego wygaśnięciu, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające 
rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. w takim przypadku rozwiązanie 
umowy może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody przez organizację związkową. cy-
towana ochrona nie odnosi się tylko do zakładowego społecznego inspektora pracy, 
lecz dotyczy także oddziałowych (wydziałowych) i grupowych społecznych inspek-
torów pracy. społeczny inspektor pracy objęty jest ochroną od chwili dokonania wy-
boru, natomiast wybór pracownika, który jest w okresie wypowiedzenia powoduje 
konieczność wycofania wypowiedzenia.

rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia może nastą-
pić:

z winy pracownika (art. 52 kodeksu pracy) w razie:
 y ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracow-

niczych,
 y popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, 

które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli 
przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,

 y zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania 
pracy na zajmowanym stanowisku.

z przyczyn niezawinionych przez pracownika (art. 53 kodeksu pracy):
Jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:
 y dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy 

krócej niż 6 miesięcy,
 y dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz 

pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy 
pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub 
jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo 
chorobą zawodową,

 y w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn 
niż wymienione wyżej, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

w każdym z tych przypadków konieczne jest uprzednie uzyskanie zgody statuto-
wo właściwego organu zakładowej organizacji związkowej. Jeżeli społeczny inspek-
tor pracy jest członkiem związku zawodowego, to rzeczą oczywistą jest, że ten zwią-
zek będzie właściwym do jego obrony. w przypadku, kiedy społeczny inspektor pracy 
nie jest członkiem żadnego związku zawodowego, należy przyjąć zasadę, że może 
on wskazać organizację związkową właściwą do obrony jego praw.

zgodnie z przepisem art. 411 § 1 kodeksu pracy w razie ogłoszenia upadłości lub 
likwidacji pracodawcy nie stosuje się przepisów dotyczących ochrony pracowników 
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przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę. zasada ta dotyczy również 
ochrony stosunku pracy społecznego inspektora pracy.

Jeżeli w związku z prowadzonymi zwolnieniami grupowymi nie jest możliwe za-
trudnienie na dotychczasowym stanowisku społecznego inspektora pracy – w czasie 
trwania kadencji oraz w okresie roku po jej upływie – pracodawca może jedynie wy-
powiedzieć mu dotychczasowe warunki pracy i płacy. Jeżeli powoduje to obniżenie 
wynagrodzenia, pracownikowi przysługuje dodatek wyrównawczy do końca okresu, 
w którym jest objęty szczególną ochroną stosunku pracy (art. 5 ust. 5 pkt 5 oraz 
art. 5 ust. 6 Ustawy z dnia 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania 
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tj. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1969 z późn. zm.). 

Umowę o pracę, na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o społecznej inspekcji pracy, 
można wypowiedzieć również społecznemu inspektorowi pracy, który uzyskał prawo 
do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

społeczny inspektor pracy jest również chroniony przed dokonaniem wypowie-
dzenia warunków pracy i płacy na jego niekorzyść (art. 13 ust. 3 ustawy o społecznej 
inspekcji pracy) w okresie trwania mandatu i w rok po jego wygaśnięciu, chyba że 
wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na:

 y wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników 
zatrudnionych u danego pracodawcy lub u tej ich grupy, do której pracownik 
należy,

 y stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotych-
czasowej pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień ko-
niecznych do jej wykonywania.

ochrona stosunku pracy społecznego inspektora pracy w sposób szczególny zna-
lazła również odbicie w orzecznictwie sądu najwyższego, i tak:

w wyroku z dnia 2 czerwca 2010 r. (ii Pk 371/09) stwierdzono: „Brak przeprowa-
dzenia formalnych wyborów społecznego inspektora pracy nie wyklucza objęcia jego 
stosunku pracy ochroną szczególną. Pracodawcy akceptujący pełnienie funkcji bez 
przeprowadzenia wyborów muszą liczyć się z tym, że pracownik ten podlega szcze-
gólnej ochronie stosunku pracy”.

w wyroku z dnia 3 sierpnia 2006 r. (ii Pk 339/05 osnP 2007/15-16/218) stwier-
dzono: „kontrola zgodności z prawem wyboru społecznego inspektora pracy nie 
należy do kompetencji sądu pracy. rzeczywiste pełnienie przez pracownika funkcji 
zakładowego inspektora pracy, niekwestionowane przez związki zawodowe i praco-
dawcę powoduje, że pracownik korzysta ze szczególnej ochrony prawnej przed wy-
powiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy”.

opisywane ograniczenia dotyczą tylko uprawnień pracodawcy. Jeżeli inicjatorem 
ustania stosunku pracy jest sam pracownik, czyli społeczny inspektor pracy, wówczas 
nie ma żadnych przeszkód do rozwiązania stosunku pracy, np. na podstawie porozu-
mienia stron lub wypowiedzenia dokonanego przez pracownika.

10. odpowiedzialność karno-wykroczeniowa 
za naruszenie ustawy o społecznej  

inspekcji pracy

Przepisem regulującym powyższe zagadnienie jest art. 22 ustawy o społecznej in-
spekcji pracy. odpowiedzialność za naruszenia przepisów ustawy, a w szczególności 
za uniemożliwianie działalności społecznego inspektora pracy ponosi każdy, kto pro-
wadzi taką działalność w imieniu zakładu pracy (pracodawcy) oraz, kto nie wykonuje 
zalecenia społecznego inspektora pracy. Dopuszczenie się do opisanych naruszeń 
jest wykroczeniem i podlega karze grzywny od 20 do 2500 zł.

Postępowaniem w sprawach o wykroczenia rządzą następujące zasady:
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 y organem właściwym do wszczęcia postępowania jest inspektor Państwowej 
inspekcji Pracy;

 y realizacja zagrożenia może nastąpić w postaci nałożenia mandatu karnego 
(za zgodą sprawcy) w wysokości do 2000 zł;

 y skierowania wniosku o ukaranie do sądu rejonowego (gdy sprawca odmówi 
przyjęcia mandatu lub gdy rodzaj i zakres wykroczenia jest bardzo poważny);

 y inspektor pracy przeprowadza kontrolę zakładu pracy z własnej inicjatywy lub 
na wniosek społecznego inspektora pracy, a w przypadku stwierdzenia naru-
szeń ustawy nakłada grzywnę w postępowaniu mandatowym lub kieruje wnio-
sek do sądu o ukaranie albo stosuje środki oddziaływania wychowawczego;

 y na wymiar kary wpływ ma: rodzaj winy (umyślna, nieumyślna), liczba wykro-
czeń, społeczna szkodliwość czynu, dotychczasowa karalność obwinionego, 
jego stan materialny, zachowanie się w toku postępowania, usunięcie niepra-
widłowości, zobowiązanie się do przestrzegania prawa w przyszłości.

11. Współpraca społecznej inspekcji pracy 
i Państwowej inspekcji Pracy

obowiązek współdziałania i współpracy pomiędzy społeczną inspekcją pracy 
a Państwową inspekcją Pracy został określony zarówno w ustawie o społecznej in-
spekcji pracy, jak i ustawie o Państwowej inspekcji Pracy. zgodnie z art. 17 do 20 
ustawy o społecznej inspekcji pracy, PiP udziela pomocy społecznej inspekcji pracy 
w realizacji jej zadań, w szczególności przez: 

 y poradnictwo prawne, specjalistyczną prasę oraz szkolenie,
 y przeprowadzanie kontroli wykonania zaleceń i uwag społecznych inspektorów 

pracy,
 y na wniosek zakładowego społecznego inspektora pracy inspektorzy pracy 

przeprowadzają kontrole oraz wszczynają postępowanie w sprawach o wykro-
czenia przeciwko prawom pracownika,

 y zakładowy społeczny inspektor pracy ma prawo uczestniczyć w kontrolach 
przeprowadzanych w zakładzie przez PiP oraz w podsumowaniu kontroli.

natomiast na podstawie art. 29 ustawy o Państwowej inspekcji Pracy, w toku 
czynności kontrolnych inspektor pracy współdziała ze związkami zawodowymi, or-
ganami samorządu załogi, radami pracowników i społeczną inspekcją pracy. współ-
działanie polega w szczególności na: 

 y informowaniu o tematyce i zakresie przeprowadzanej kontroli,
 y analizowaniu zgłoszonych uwag i spostrzeżeń,
 y informowaniu o wynikach kontroli i podjętych decyzjach,
 y udzielaniu porad i informacji z zakresu prawa pracy.

nie bez przypadku powyższa współpraca została określona w wyżej wymienio-
nych aktach prawnych rangi ustawowej. Jest ona bezwzględnie potrzebna i zasadna, 
gdyż wzmocnienie społecznego nadzoru nad warunkami pracy przez organy pań-
stwowego nadzoru nad warunkami pracy warunkują efektywność działań tych dwóch 
instytucji.
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1. stosunek pracy
Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania 

pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz 
w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania 
pracownika za wynagrodzeniem. 

stosunek pracy może zostać nawiązany w oparciu o umowę o pracę, ale również 
powołanie, mianowanie i spółdzielczą umowę o pracę. stronami stosunku pracy są 
pracodawca i pracownik. 

Pracownik – osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, 
mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę,

Pracodawca – jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości praw-
nej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.

Nawiązanie i rozwiązanie umowy o pracę 

Umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas 
określony. 

umowa o pracę na okres próbny:

 y jest zawierana na czas nieprzekraczający 3 miesięcy, 
 y zawiera się ją w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego 

zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy,
 y zawarcie ponownie takiej umowy z tym samym pracownikiem jest możliwe 

w przypadku, gdy pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania inne-
go rodzaju pracy lub po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub 
wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę jeśli ma być zatrudniony w celu wy-
konywania tego samego rodzaju pracy (w tym przypadku dopuszczalne jest 
jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny).

umowa o pracę na czas określony:

 y okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a tak-
że łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony 
zawieranych między pracodawcą a pracownikiem nie może przekraczać 33 
miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

wyjątki od powyższych zasad „limitowania” umów na czas określony dotyczy 
umów zawartych: 

1) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności 
w pracy,

2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
3) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
4) w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego 

stronie
 y jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okre-

sowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich 
okoliczności zawarcia umowy.

Pracodawca, który zawrze umowę, o której mowa w pkt 4, o powyższym zawiada-
mia właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, 

„
umowę o pracę zawiera 
się na okres próbny, na 
czas nieokreślony albo 
na czas określony. 
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w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Ponadto, w zawiadomieniu należy 
wskazać przyczyny zawarcia takiej umowy. 

Forma i treść umowy o pracę

Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie. Jeżeli pracodawca nie zawarł 
umowy w formie pisemnej, ma obowiązek pisemnego potwierdzenia pracownikowi 
ustaleń co do stron umowy, rodzaju umowy i jej warunków. obowiązek ten musi być 
spełniony najpóźniej przed dopuszczeniem pracownika do pracy. należy jednak pod-
kreślić, że niedopełnienie powyższego obowiązku nie oznacza, że nie doszło do na-
wiązania stosunku pracy. w tym przypadku wystarczy sam fakt dopuszczenia przez 
pracodawcę pracownika do pracy. 

Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz wa-
runki pracy i płacy, w szczególności:

1) rodzaj pracy,
2) miejsce wykonywania pracy,
3) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem 

składników wynagrodzenia,
4) wymiar czasu pracy,
5) termin rozpoczęcia pracy.

rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy

Umowa o pracę rozwiązuje się:
1) na mocy porozumienia stron,
2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia 

(rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia 

(rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
4) z upływem czasu, na który była zawarta. 

okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:
1) 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
2) 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
3) 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.
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Umowa na czas określony lub nieokreślony – okres wypowiedzenia jest uzależ-
niony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy 
pracownika

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracow-
nika, w przypadku:

1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowni-
czych,

2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, 
które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli 
przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,

3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania 
pracy na zajmowanym stanowisku.

rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może 
nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o oko-
liczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Pracodawca podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania umowy po zasięgnięciu 
opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą zawiada-
mia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. w razie zastrzeżeń co do za-
sadności rozwiązania umowy zakładowa organizacja związkowa wyraża swoją opinię 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni.

rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy 
pracownika

Ponadto, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:
1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

a) dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodaw-
cy krócej niż 6 miesięcy,

b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku 
oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesią-
ce – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 
miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem 
przy pracy albo chorobą zawodową;

2) w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn 
niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić w razie 
nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem – 
w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku, a w przypadku odosobnienia pracownika 
ze względu na chorobę zakaźną – w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia 
i zasiłku.

rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po stawieniu 
się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności.

rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracownika

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie 
wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na 
zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orze-

„
Pracodawca podejmuje 
decyzję w sprawie 
rozwiązania umowy 
po zasięgnięciu 
opinii reprezentującej 
pracownika zakładowej 
organizacji związkowej, 
którą zawiadamia 
o przyczynie 
uzasadniającej 
rozwiązanie umowy. 
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czeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwa-
lifikacje zawodowe.

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym powyżej także 
wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiąz-
ków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowa-
nie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. w przypadku rozwiązania 
umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości 
wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 
okres wypowiedzenia.

oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia po-
winno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. 

rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn określonych powyżej pociąga za sobą 
skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wy-
powiedzeniem.

Wygaśnięcie umowy następuje:

 y z mocy prawa (umowa o pracę wygasa w przypadkach określonych w kodek-
sie oraz w przepisach szczególnych),

 y wskutek śmierci pracownika,
 y wskutek śmierci pracodawcy,
 y z powodu tymczasowego aresztowania.

Świadectwo pracy

w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest 
obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje usta-
nie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy 
w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. 

Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo 
osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w cią-
gu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub 
tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego albo doręcza je w inny sposób. 
Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie 
wydano świadectwa pracy.

co ważne, wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego 
rozliczenia się pracownika z pracodawcą. 

Ponadto, w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy pracownik może wy-
stąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. w razie nie-
uwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, również w ciągu 14 dni od zawia-
domienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem 
jego sprostowania do sądu pracy. Jeśli pracodawca nie zawiadomi o ww. odmowie, 
żądanie sprostowania świadectwa pracy wnosi się do sądu pracy.

Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika

Pracodawca jest obowiązany w szczególności:
 y zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, 

sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich pod-
stawowymi uprawnieniami,

 y organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, 
jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień 
i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,

 y organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, 
zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie,
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 y przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na 
płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania poli-
tyczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orienta-
cję seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nie-
określony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy,

 y zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systema-
tyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

 y terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,
 y ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 y stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły pro-

wadzącej kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjające przy-
stosowaniu się do należytego wykonywania pracy,

 y zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników,
 y stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyni-

ków ich pracy,
 y prowadzić i przechowywać w postaci papierowej lub elektronicznej dokumen-

tację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pra-
cowników,

 y przechowywać dokumentację pracowniczą w sposób gwarantujący zachowa-
nie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach 
niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a tak-
że przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosu-
nek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują 
dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej,

 y wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stoso-
wać się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne 
z przepisami prawa lub umową o pracę. w szczególności jest obowiązany:
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 y przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
 y przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
 y przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także 

przepisów przeciwpożarowych,
 y dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy 

informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
 y przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
 y przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. 

2. Wynagrodzenie za pracę
wypłaty dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry 

terminie. wynagrodzenie płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po 
ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni 
następnego miesiąca kalendarzowego. Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia 
za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprze-
dzającym. składniki wynagrodzenia za pracę, przysługujące pracownikowi za okresy 
dłuższe niż jeden miesiąc, wypłaca się z dołu w terminach określonych w przepi-
sach prawa pracy. Pracodawca, na żądanie pracownika, jest obowiązany udostępnić 
do wglądu dokumenty, na których podstawie zostało obliczone jego wynagrodzenie. 
Ponadto, pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, termi-
nie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pra-
cy. wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej. częściowe spełnienie 
wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy 
przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy. wypłata 
wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, 
chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę 
wynagrodzenia do rąk własnych.

Potrącenia z wynagrodzenia:

z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, 
zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pra-
cowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania 
– podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świad-
czeń alimentacyjnych;

2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności 
innych niż świadczenia alimentacyjne;

3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;
4) kary pieniężne przewidziane w art. 108 kodeksu pracy.

Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach:
1) w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych – do wysokości trzech piątych 

wynagrodzenia;
2) w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych – do 

wysokości połowy wynagrodzenia.

wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:
1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych 

przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze 
czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na 
podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracow-
niczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywa-
nia – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na 
pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
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2) 75 proc. wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu zaliczek pie-
niężnych udzielonych pracownikowi;

3) 90 proc. wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu kar pienięż-
nych przewidzianych w art. 108.

3. czas pracy
czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy 

w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. 

Definicje na potrzeby rozliczania czasu pracy:

Praca zmianowa to wykonywanie pracy według ustalonego rozkładu czasu pracy 
przewidującego zmianę pory wykonywania pracy przez poszczególnych pracowni-
ków po upływie określonej liczby godzin, dni lub tygodni. 

Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy – pracownicy 
kierujący jednoosobowo zakładem pracy i ich zastępcy lub pracownicy wchodzący 
w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy oraz główni księ-
gowi.

Doba – 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczy-
na pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. 

tydzień – 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okre-
su rozliczeniowego.

czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin 
w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie-
przekraczającym 4 miesięcy. warto zaznaczyć, że przepisy szczególne mogą wpro-
wadzać inne normy czasu pracy dla określonej grupy pracowników.

Normy czasu pracy:
 y dobowa – wynosząca 8 godzin,
 y tygodniowa – wynosząca przeciętnie 40 godzin.

obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczenio-
wym, ustalany zgodnie z art. 129 § 1 kodeks pracy, oblicza się mnożąc 40 godzin 
przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie dodając 
do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu 
rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku. każde święto występu-
jące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wy-
miar czasu pracy o 8 godzin.

Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin 
nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego 
odpoczynku dobowego.

w przypadkach określonych w art. 132 § 2 kodeksu pracy oraz w przypadku 
zmiany pory wykonywania pracy przez pracownika w związku z jego przejściem na 
inną zmianę, zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy, tygodniowy nieprzerwany 
odpoczynek może obejmować mniejszą liczbę godzin, nie może być jednak krótszy 
niż 24 godziny. 

systemy czasu pracy

 y system podstawowego czasu pracy,
 y system równoważnego czasu pracy, 
 y system pracy w ruchu ciągłym,
 y system przerywanego czasu pracy,
 y system zadaniowego czasu pracy,

„
czasem pracy jest czas, 
w którym pracownik 
pozostaje w dyspozycji 
pracodawcy w zakładzie 
pracy lub w innym 
miejscu wyznaczonym 
do wykonywania pracy. 
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 y system skróconego tygodnia pracy,
 y system pracy weekendowej.

Praca w godzinach nadliczbowych

Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a tak-
że praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający 
z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w go-
dzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w ra-
zie:

 y konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia 
ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,

 y szczególnych potrzeb pracodawcy.

kodeks pracy przewiduje dwa sposoby rekompensowania pracy w godzinach 
nadliczbowych:

 y wypłata wynagrodzenia wraz z dodatkiem w wysokości 50% lub 100% wyna-
grodzenia,

 y udzielenie czasu wolnego.

udzielenie czasu wolnego na wniosek pracownika

Jeżeli to pracownik występuje z wnioskiem o udzielenie czasu wolnego w zamian 
za pracę w godzinach nadliczbowych, pracodawca udziela czasu wolnego w wymia-
rze równym liczbie przepracowanych godzin nadliczbowych.

udzielenie czasu wolnego bez wniosku pracownika

rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym może też na-
stąpić bez wniosku pracownika, na mocy jednostronnej decyzji pracodawcy. 

w takim przypadku pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi czasu wol-
nego w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbo-
wych. 

Ewidencja czasu pracy

Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego 
ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca 
udostępnia tę ewidencję pracownikowi, na jego żądanie.

w stosunku do pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy, pra-
cowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracowników 
otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej nie ewi-
dencjonuje się godzin pracy.

4. urlopy pracownicze

urlop wypoczynkowy

Urlop jest czasem wolnym od świadczenia pracy przez pracownika. Pracownikowi 
przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowe-
go. nie można zrzec się prawa do urlopu. 

Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym 
podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wy-
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miarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do 
kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym. 

Do stażu pracy, od którego uzależniony jest wymiar urlopu, wlicza się: okresy pra-
cy, okres nauki, inne okresy zaliczane na podstawie odrębnych przepisów.

Do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, zalicza się 
okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz spo-
sób ustania stosunku pracy.

w przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy 
wliczeniu podlega okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia, w części przy-
padającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy. 

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:
1) zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany progra-

mem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
2) średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwa-

nia nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
3) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych 

(równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
4) średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
5) szkoły policealnej – 6 lat, 
6) szkoły wyższej – 8 lat.

wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi:
 y 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;
 y 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy 
ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za pod-
stawę wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. 
niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Pracodawca jest obowiązany udzielić urlopu w tym roku kalendarzowym, w któ-
rym pracownik uzyskał do niego prawo. na wniosek pracownika urlop może być po-
dzielony na części. w takim jednak przypadku, co najmniej jedna część wypoczynku 
powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala 
pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia nor-
malnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się urlopu „na żądanie”. Praco-
dawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na 
to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja 
związkowa. w takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumie-
niu z pracownikiem. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób 
przyjęty u danego pracodawcy.

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez 
niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym.

Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywo-
wany ważnymi przyczynami. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne 
z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spo-
wodowałaby poważne zakłócenia toku pracy. Pracodawca może odwołać pracowni-
ka z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności 
nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu (jest w takim przypadku zobowiązany 
pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem 
go z urlopu).

Pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy, jeśli pracow-
nik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających 
nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

1) czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
2) odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

„
Pracodawca jest 
obowiązany udzielić 
urlopu w tym roku 
kalendarzowym, 
w którym pracownik 
uzyskał do niego prawo.
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3) powołania na ćwiczenia wojskowe lub na przeszkolenie wojskowe albo sta-
wienia się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, na czas do 3 
miesięcy,

4) urlopu macierzyńskiego.

Ponadto, pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym, część 
urlopu niewykorzystaną z powodu:

1) czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
2) odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
3) odbywania ćwiczeń wojskowych lub przeszkolenia wojskowego albo pełnienia 

terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, przez czas do 3 miesięcy,
4) urlopu macierzyńskiego.

w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzy-
stać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. 
w takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie 
może przekraczać wymiaru wynikającego z przepisów. 

urlop bezpłatny

na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatne-
go. okresu takiego urlopu nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą upraw-
nienia pracownicze.

Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, pracodawca wraz 
z pracownikiem mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu 
z ważnych przyczyn.

Ponadto, za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić 
pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy 
przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami. 
okres takiego urlopu, wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pra-
cownicze u dotychczasowego pracodawcy.

5. Procedury odwoławcze  
w sprawach pracowniczych

rozstrzyganie sporów o roszczenia ze stosunku pracy następuje przed sądami 
pracy. sprawami z zakresu prawa pracy są sprawy:

 y o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane,
 y o ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, 

wbrew zawartej między nimi umowie ma cechy stosunku pracy,
 y o odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów 

o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

„
W okresie 

wypowiedzenia umowy 
o pracę pracownik 

jest obowiązany 
wykorzystać 

przysługujący mu 
urlop, jeżeli w tym 

okresie pracodawca 
udzieli mu urlopu. 

W takim przypadku 
wymiar udzielonego 

urlopu, z wyłączeniem 
urlopu zaległego, nie 

może przekraczać 
wymiaru wynikającego 

z przepisów. 
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1. odpowiedzialność pracodawców  
w obszarze bhp

Pracodawca ponosi odpowiedzialność systemową, bowiem to na nim ciąży za-
pewnienie sprawnie funkcjonującego systemu bhp, natomiast za stan bhp na po-
szczególnych stanowiskach pracy odpowiadają osoby kierujące pracownikami.

z tytułu niedopełnienia obowiązków związanych z bhp podmiot zlecający pracę 
(pracodawca, zleceniodawca) musi liczyć się z odpowiedzialnością wykroczeniową, 
uregulowaną w przepisach art. 283 kodeksu pracy oraz odpowiedzialnością karną, 
uregulowaną w art. 220 kodeksu karnego.

istnieje również odpowiedzialność cywilnoprawna, wynikająca z przepisów ko-
deksu cywilnego. Przesłanką takiej odpowiedzialności jest wina. w zależności od 
doznanego uszczerbku, poszkodowany może dochodzić jednorazowego odszkodo-
wania lub renty z tytułu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia oraz odpowiedniej 
sumy pieniężnej tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

2. Przygotowanie do pracy

szkolenia bhp

Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie 
niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie 
pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podsta-
wowym obowiązkiem pracownika. w szczególności pracownik jest obowiązany znać 
przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruk-
tażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym. 

nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on 
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajo-
mości 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. szkolenie pracownika przed dopuszczeniem 
do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym 
stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawią-
zaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę. 

Pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju wyko-
nywanej pracy, szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących 
zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy.

szkolenia odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.
opinia Państwowej inspekcji Pracy: „w przypadku przekroczenia na skutek udzia-

łu w szkoleniach (z zakresu bhp) normy czasu pracy – pracownikowi przysługuje 
wynagrodzenie ze stosownym dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych.”

opinia – szemplińska ewa Pizs.2004.8.42: „Przepisy art. 2373 § 3 kp przewidu-
ją, że szkolenia pracowników z zakresu czasu pracy odbywają się w czasie pracy 
i na koszt pracodawcy. Jeżeli pracodawca nie ma możliwości zapewnienia szkolenia 
w czasie pracy tych pracowników, to udział w takim szkoleniu zorganizowanym poza 
ich rozkładowymi godzinami pracy powinien być potraktowany jako czas pracy z pra-
wem do wynagrodzenia.”

Artykuł – widzisz robert Prok. i Pr. 2005.4.63: „osoby prowadzące szkolenia bhp 
nie są zdatne ponosić odpowiedzialności z art. 220 kk. Prowadzenie szkolenia nie 
jest równoznaczne z odpowiedzialnością za stan bhp u danego pracodawcy, osoby 
te mogą co najwyżej odpowiadać względem pracodawcy za jakość szkolenia (cho-
dzi tu głównie o sankcje cywilnoprawne i sankcje przewidziane przepisami prawa 

„
Pracodawca jest 
obowiązany zapewnić 
przeszkolenie 
pracownika w zakresie 
bezpieczeństwa 
i higieny pracy przed 
dopuszczeniem go do 
pracy oraz prowadzenie 
okresowych szkoleń 
w tym zakresie.
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pracy). [...] nawet jeżeli uznamy, że dopuszczenie nieodpowiednio przeszkolonego 
pracownika do pracy wbrew zakazowi wynikającemu z art. 2373 kp jest naruszeniem 
obowiązków w zakresie bhp mogącym narazić pracownika na bezpośrednie niebez-
pieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, odpowiedzialność 
z tego tytułu poniesie nie szkolący, lecz osoba kierująca pracownikami, która takiego 
pracownika do pracy dopuściła.”

Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. 
szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.

Formy szkolenia

iNstruktaŻ – forma szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 2 godziny lek-
cyjne, umożliwiająca uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętno-
ści dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w zakładzie pracy w sposób 
zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

kurs – szkolenie o czasie trwania nie krótszym niż 15 godzin lekcyjnych, składa-
jący się z zajęć teoretycznych  i praktycznych.

saMokształcENiE kiEroWaNE – forma szkolenia umożliwiająca uzyskanie, 
aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, 
w szczególności przy zastosowaniu poczty, internetu, przy jednoczesnym zapewnie-
niu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.

sEMiNariuM – forma szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 5 godzin lek-
cyjnych, umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umie-
jętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców (za wyjąt-
kiem pracodawców, pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców tema-
tyki bezpieczeństwa i higieny pracy) lub na ich zlecenie, przez jednostki organizacyj-
ne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bhp. szkolenie osób będących 
pracodawcami, pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców tematyki 
bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzą jednostki organizacyjne prowadzące dzia-
łalność szkoleniową w dziedzinie bhp.

Pracodawca, który zgodnie z art. 23711 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
kodeks pracy wykonuje zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy, przed podję-
ciem wykonywania tych zadań odbywa szkolenie przeprowadzone w formie kursu lub 
seminarium według programu opracowanego w oparciu o ramowy program określony 
w części iii załącznika nr 1 do rozporządzenia.
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badania lekarskie

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawo-
wym obowiązkiem pracownika. w szczególności pracownik jest obowiązany podda-
wać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekar-
skim i stosować się do wskazań lekarskich.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia 
lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowi-
sku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

orzeczenie sądu najwyższego z 10 maja 2010 roku (sygn. akt i Pkn 642/99, 
osnP 2001/20/619) stanowi, że polecenie wykonywania badania lekarskiego (w tym 
badania okresowego) jest poleceniem służbowym. Jeśli zatrudniony go nie wykona, 
może to stać się powodem do natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę.

Badania profilaktyczne pracowników: wstępne, okresowe, kontrolne.

wstępnym badaniom lekarskim podlegają:
1) osoby przyjmowane do pracy;
2) pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracowni-

cy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe 
dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:
1) przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo sta-

nowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni 
po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym praco-
dawcą;

2) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 
dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli po-
siadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do 
pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pra-
codawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym 
na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykony-
wania prac szczególnie niebezpiecznych (zasadę tę stosuje się odpowiednio 
w przypadku przyjmowania do pracy osoby pozostającej jednocześnie w sto-
sunku pracy z innym pracodawcą).

szkolenia bhp i badania lekarskie dla osób zatrudnionych na 
podstawie umów cywilnoprawnych 

kodeks pracy ma zastosowanie do osób zatrudnionych w ramach stosunku pra-
cy, a więc co do zasady – nie dotyczy tych wykonujących czynności na podstawie 
umowy cywilnoprawnej. Jednak wyjątkiem są przepisy dotyczące ochrony zdrowia 
i życia, które oprócz pracowników obejmują także osoby wykonujące pracę w zakła-
dzie lub w miejscu wyznaczonym przez firmę na innej podstawie niż stosunek pracy. 
osoby wykonujące obowiązki na innej podstawie niż stosunek pracy zasadniczo nie 
korzystają bowiem z uprawnień, jakie przewidują przepisy prawa pracy. Podobnie 
pracodawca nie jest w takim przypadku obciążony obowiązkami, które ma względem 
pracowników. Jeżeli więc strony nie postanowią w umowie inaczej, regulacje wyni-
kające z kodeksu pracy nie będą miały do nich zastosowania. nie dotyczy to jednak 
przepisów z zakresu ochrony zdrowia i życia, które w zakresie określonym w kp mają 
zastosowanie także do osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek 
pracy. należy tutaj wskazać na art. 304 § 1 kp, zgodnie z którym pracodawca ma obo-
wiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, także osobom fizycznym 
wykonującym pracę, np. na podstawie umowy-zlecenia oraz osobom prowadzącym 
w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę własną działal-
ność gospodarczą. Poprzez odesłanie do art. 207 § 2 kp ustawodawca rozciągnął 
obowiązek pracodawcy dotyczący chronienia zdrowia i życia przez zapewnienie bez-
piecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osią-
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gnięć nauki i techniki, także na osoby niebędące pracownikami. Tak jak w stosunku 
do zatrudnionych, pracodawca jest więc zobowiązany m.in. odpowiednio organizo-
wać pracę osób na umowach cywilnoprawnych, reagować na potrzeby w zakresie 
zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz dostosowywać 
środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i ży-
cia, a także kreować właściwą politykę zapobiegającą wypadkom przy pracy i choro-
bom zawodowym. zakres obowiązków, uregulowany w art. 207 § 2 kp, jest znacznie 
szerszy i uszczegółowiony w innych przepisach, w tym przepisach wykonawczych. 
należy przyjąć, że o sposobie ich realizacji względem osób zatrudnionych na innej 
podstawie niż stosunek pracy decydować będzie w szczególności rodzaj pracy wyko-
nywanej przez te osoby, a także jej warunki i związane z nimi zagrożenia dla zdrowia 
i życia panujące w zakładzie lub innym miejscu wykonywania pracy oraz na danym 
stanowisku zatrudnienia. Do osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnopraw-
nej zastosowanie ma również art. 211 kp, który określa podstawowe obowiązki pra-
cowników w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy. zakres stosowania tego przepisu 
nie musi być jednak taki sam, jak w przypadku pracowników. zasadniczo bowiem to 
od pracodawcy zależy, które z obowiązków wymienionych w kodeksie pracy ciążyć 
będą także na osobie zatrudnionej w ramach umowy cywilnoprawnej. Tak więc dla 
wyeliminowania wątpliwości kwestie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy po-
winny być uregulowane w umowie zawartej pomiędzy stronami. określenie zakresu 
obowiązków, spoczywających na osobach niebędących pracownikami, ma bowiem 
istotne znaczenie nie tylko z punktu widzenia możliwości ich egzekwowania, ale tak-
że wykonywania przez pracodawcę/przedsiębiorcę swoich powinności względem 
tych osób. Firma musi bowiem mieć na uwadze, że jest odpowiedzialna za ochro-
nę zdrowia i życia osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej, a bez 
współdziałania z ich strony może być to trudne do realizowania.

stanowisko Głównego inspektora Pracy 

zgodnie z art. 304 § 1 kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany zapewnić 
bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2, osobom 
fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie 
pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzą-
cym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny 
rachunek działalność gospodarczą. wskazane powyżej przepisy nie rozstrzygają, 
w jaki sposób ten obowiązek ma być zrealizowany. Jeżeli rodzaj wykonywanej pra-
cy, stopień zagrożeń związanych z warunkami pracy lub przebiegiem procesów jest 
tak znaczny, że wskazane jest, aby nawet do doraźnego wykonywania tych prac lub 
przebywania w tych warunkach były dopuszczane wyłącznie osoby fizyczne mające 
odpowiedni stan zdrowia i przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
to pracodawca lub inny podmiot organizujący pracę może wymagać od osoby, z któ-
rą zawiera umowę cywilnoprawną, poddania się badaniu lekarskiemu lub szkoleniu 
w zakresie bhp. wówczas osoba ta ma na podstawie art. 211 kodeksu pracy obowią-
zek odbyć szkolenie i poddać się badaniom lekarskim. należy ponadto stwierdzić, że 
osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie 
pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę mają obowiązek przestrzega-
nia przepisów i zasad bhp na równi z pracownikami – w zakresie ustalonym przez 
pracodawcę. nie ma natomiast podstaw do traktowania osób wykonujących pracę 
na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczo-
nym przez pracodawcę tak jak pracowników. w tym nie ma obowiązku kierowania 
ich na badania lekarskie i organizowania szkoleń bhp, niemniej jednak w niektórych 
sytuacjach realizacja obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warun-
ków pracy powinna być zrealizowana właśnie przez odpowiednie przeszkolenie pra-
cownika w zakresie bhp i wykonanie badań lekarskich przed dopuszczeniem go do 
pracy. Umowa łącząca strony umowy może określać wszystkie kwestie dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli bowiem obowiązek zapewnienia bezpiecznych 
i higienicznych warunków pracy nie będzie zrealizowany właściwie, to podmiotem 
odpowiedzialnym będzie pracodawca lub podmiot zatrudniający.

„
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uprawnienia kwalifikacyjne

uPraWNiENia ENErGEtyczNE: wymóg posiadania uprawnień energetycz-
nych wynika z ustawy Prawo energetyczne, z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U.2021.716 
tj. z dnia 2021.04.19). Między innymi artykuł 54 ust. 1 tej ustawy stanowi, iż osoby 
zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji obowiązane są posiadać 
kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne.

na podstawie ustawy Prawo energetyczne, wydane zostało rozporządzenie Mi-
nistra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.2003.89.828 z dnia 2003.05.21).

Urządzenia, instalacje i sieci energetyczne, przy eksploatacji których wymagane 
jest posiadanie uprawnień energetycznych zostały podzielone na trzy grupy:

 y Grupa 1 – to tzw. grupa „elektryczna”. osoby posiadające uprawnienia 
energetyczne w grupie 1 mogą eksploatować urządzenia, instalacje 
i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające 
i zużywające energię elektryczną.

 y Grupa 2 – to tzw. grupa „cieplna”. osoby posiadające uprawnienia energetyczne 
w grupie 2 mogą eksploatować urządzenia wytwarzające, przetwarzające, 
przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

 y Grupa 3 – to tzw. grupa „gazowa”. osoby posiadające uprawnienia 
energetyczne w grupie 3 mogą eksploatować urządzenia, instalacje i sieci 
gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące 
i zużywające paliwa gazowe.

Pełny wykaz rodzajów urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest 
wymagane posiadanie kwalifikacji potwierdzonych świadectwem kwalifikacyjnym zo-
stał zamieszczony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pra-
cy i Polityki społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urzą-
dzeń, instalacji i sieci.

wyróżniamy dwa rodzaje uprawnień energetycznych ze względu na stanowisko:
 y stanowisko eksploatacji,
 y stanowisko dozoru.

eksploatacja – dotyczy to stanowisk osób wykonujących prace w zakresie obsługi, 
konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym.

Dozór – jest to określenie stanowisk osób kierujących czynnościami pracowników 
wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontro-
lno-pomiarowym oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór 
nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

uPraWNiENia Do obsłuGi WózkóW WiDłoWych:rozporządze-
nie Ministra rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym 
(Dz.U.2020.852 tj. z dnia 2020.05.13).

§ 4 rozporządzenia stanowi, iż do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych 
z mechanicznym napędem podnoszenia dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 
lat i posiada:

1) zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane na 
podstawie przepisów w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wy-
maganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu 
i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych lub

2)  uprawnienia maszynisty ciężkich maszyn budowlanych i drogowych lub książ-
kę operatora maszyn roboczych z wpisem w zakresie obsługi wózków podno-
śnikowych.

od 10 sierpnia 2018 r. pracodawcy nie mogą zatrudniać operatorów wózków wi-
dłowych na podstawie imiennego zezwolenia.
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zgodnie z § 18 rozporządzenia, imienne zezwolenia:
 y wystawione do dnia 31.12.2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 

31.12.2019 r.,
 y wystawione do dnia 31.12.2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 

31.12.2020 r.,
 y wystawione od dnia 1.01.2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 

31.12.2021 r.
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3. obiekty i pomieszczenia pracy
Budynki i inne obiekty budowlane, w których znajdują się pomieszczenia pracy, 

powinny być zbudowane i utrzymywane zgodnie z wymaganiami określonymi w prze-
pisach techniczno-budowlanych. 

Pracodawca jest obowiązany zapewnić na terenie zakładu pracy wykonane 
i oznakowane, zgodnie z Polskimi normami i właściwymi przepisami, drogi komuni-
kacyjne i transportowe, zwane dalej „drogami”, drogi dla pieszych, zwane dalej „przej-
ściami”, i dojazdy pożarowe oraz utrzymywać je w stanie niestwarzającym zagrożeń 
dla użytkowników. Drogi i przejścia oraz dojazdy pożarowe nie mogą prowadzić przez 
miejsca, w których występują zagrożenia dla ich użytkowników.

Miejsca w zakładzie pracy, w których występują zagrożenia dla pracowników, po-
winny być oznakowane widocznymi barwami lub znakami bezpieczeństwa zgodnie 
z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia i w Polskich nor-
mach. Jeżeli takie oznakowanie nie jest wystarczające dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia pracownika, miejsca niebezpieczne powinny być wyłączone 
z użytkowania poprzez ich odpowiednie wygrodzenie lub w inny sposób.

otwory i zagłębienia powinny być zamknięte odpowiednimi pokrywami, a jeżeli 
jest to niemożliwe – właściwie ogrodzone i oznakowane. 

Miejsca niebezpieczne na przejściach zagrażające potknięciem się, upadkiem lub 
uderzeniem (np. stopnie) powinny być pomalowane barwami bezpieczeństwa zgod-
nie z Polskimi normami.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić drogi ewakuacyjne ze wszystkich po-
mieszczeń obiektu budowlanego, w których mogą przebywać pracownicy, umożliwia-
jące szybkie wydostanie się pracowników na otwartą przestrzeń. Drogi ewakuacyjne 
oraz dojścia do nich prowadzące nie mogą być zastawiane.

Pomieszczenie pracy – rozumie się przez to pomieszczenie przeznaczone na 
pobyt pracowników, w którym wykonywana jest praca. 

nie uważa się za przeznaczone na pobyt pracowników pomieszczeń, w których:
a) łączny czas przebywania tych samych pracowników w ciągu jednej 

zmiany roboczej jest krótszy niż 2 godziny, a wykonywane czynności mają 
charakter dorywczy bądź praca polega na krótkotrwałym przebywaniu 
związanym z dozorem albo konserwacją urządzeń lub utrzymaniem 
czystości i porządku,

b) mają miejsce procesy technologiczne niepozwalające na zapewnienie od-
powiednich warunków przebywania pracowników w celu ich obsługi, bez 
zastosowania środków ochrony indywidualnej i zachowania specjalnego 
reżimu organizacji pracy,

c) jest prowadzona hodowla roślin lub zwierząt, niezależnie od czasu przeby-
wania w nich pracowników zajmujących się obsługą.

Pomieszczenie stałej pracy – rozumie się przez to pomieszczenie pracy, w któ-
rym łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby przekra-
cza 4 godziny.

Pomieszczenie czasowej pracy – rozumie się przez to pomieszczenie pracy, 
w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby trwa 
od 2 do 4 godzin.

Miejsce pracy – rozumie się przez to miejsce wyznaczone przez pracodawcę, do 
którego pracownik ma dostęp w związku z wykonywaniem pracy.

stanowisko pracy – rozumie się przez to przestrzeń pracy, wraz z wyposaże-
niem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wyko-
nuje pracę.

Pracodawca jest obowiązany utrzymywać pomieszczenia pracy w czystości i po-
rządku oraz zapewnić ich okresowe remonty i konserwacje w celu zachowania wyma-
gań bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bez-
pieczne i higieniczne warunki pracy. w szczególności w pomieszczeniach pracy na-
leży zapewnić oświetlenie naturalne i sztuczne, odpowiednią temperaturę, wymianę 
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powietrza oraz zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplny-
mi i nasłonecznieniem, drganiami oraz innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia 
i uciążliwościami.

w pomieszczeniach pracy, w których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia (wy-
soka temperatura, hałas, drgania, promieniowanie, gazy, pyły, pary itp.) powinny być 
zastosowane rozwiązania techniczne uniemożliwiające przedostawanie się tych czyn-
ników do innych pomieszczeń pracy oraz do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Ściany i sufity pomieszczeń pracy, w których wydzielają się substancje szkodliwe 
dla zdrowia pracowników lub pyły niebezpieczne pod względem wybuchowym, 
powinny mieć pokrycie ochronne, zabezpieczające przed adsorpcją i gromadzeniem 
się pyłu oraz powinny być przystosowane do łatwego czyszczenia lub zmywania.

w pomieszczeniach magazynowych i na drogach znajdujących się w obiektach 
budowlanych powinny być umieszczone informacje o dopuszczalnym obciążeniu 
stropów.

Pomieszczenia stałej pracy nie powinny być lokalizowane poniżej poziomu ota-
czającego terenu, z wyjątkiem pomieszczeń, o których mowa w ust. 2, oraz jeżeli 
wymaga tego rodzaj produkcji (w chłodniach, rozlewniach win itp.).

Poniżej poziomu otaczającego terenu mogą znajdować się pomieszczenia pracy 
w garażu, kotłowni i warsztatach podręcznych, pomieszczenia handlowe, usługowe 
i gastronomiczne w ulicznych przejściach podziemnych, w podziemnych stacjach ko-
munikacyjnych i tunelach, w domach handlowych i hotelach oraz w obiektach zabyt-
kowych, pod warunkiem zachowania wymagań przepisów techniczno-budowlanych 
i po uzyskaniu zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitar-
nego, wydanej w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy. na takich warun-
kach, w przypadku zapewnienia oświetlenia dziennego, pomieszczenia stałej pracy 
mogą znajdować się w suterenach lub piwnicach.

Powierzchnia i wysokość pomieszczeń pracy powinny zapewniać spełnienie wy-
magań bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem rodzaju wykonywanej pra-
cy, stosowanych technologii oraz czasu przebywania pracowników w tych pomiesz-
czeniach.

na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w pomieszczeniach sta-
łej pracy powinno przypadać co najmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz 
co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni podłogi (niezajętej przez urządzenia techniczne, 
sprzęt itp.).

wysokość pomieszczenia stałej pracy nie może być mniejsza niż:
1) 3 m w świetle – jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla 

zdrowia;
2) 3,3 m w świetle – jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace powodujące 

występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia.

wysokość pomieszczeń, o których mowa w ust. 1, może być obniżona w przy-
padku zastosowania klimatyzacji – pod warunkiem uzyskania zgody państwowego 
wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

wysokość określona w ust. 1 pkt 1 może być zmniejszona do:
1) 2,5 m w świetle:

a) jeżeli w pomieszczeniu zatrudnionych jest nie więcej niż 4 pracowników, 
a na każdego z nich przypada co najmniej po 15 m3 wolnej objętości po-
mieszczenia lub

b) w pomieszczeniu usługowym lub produkcyjnym drobnej wytwórczości 
mieszczącym się w budynku mieszkalnym, jeżeli przy wykonywanych 
pracach nie występują pyły lub substancje szkodliwe dla zdrowia, hałas 
nie przekracza dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w budynkach 
mieszkalnych, określonych w Pn, a na jednego pracownika przypada co 
najmniej 15 m3 wolnej objętości pomieszczenia;

2) 2,2 m w świetle – w dyżurce, portierni, kantorze, kiosku ulicznym, dworcowym 
i innym oraz w pomieszczeniu usytuowanym na antresoli otwartej do większego 
pomieszczenia.
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wysokość pomieszczenia czasowej pracy nie może być mniejsza niż:
1) 2,2 m w świetle – jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla 

zdrowia;
2) 2,5 m w świetle – jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace powodujące 

występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia.

w pomieszczeniu o stropie pochyłym wymagania określone w ust. 1, 3 i 4 stosuje 
się do średniej wysokości pomieszczenia, przy czym w najniższym miejscu wysokość 
pomieszczenia nie może być mniejsza w świetle niż 1,9 m (licząc od poziomu podłogi 
do najniżej położonej części konstrukcyjnej sufitu).

w pomieszczeniach stałej pracy należy zapewnić oświetlenie dzienne, chyba 
że jest to niemożliwe lub niewskazane ze względu na technologię produkcji, a na 
stosowanie oświetlenia wyłącznie elektrycznego pracodawca uzyskał zgodę właści-
wego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydaną w porozumieniu 
z okręgowym inspektorem pracy.

oświetlenie dzienne na poszczególnych stanowiskach pracy powinno być dosto-
sowane do rodzaju wykonywanych prac i wymaganej dokładności oraz powinno speł-
niać wymagania określone w Polskiej normie.

niezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy należy zapewnić 
oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi normami.

oświetlenie dzienne na poszczególnych stanowiskach pracy powinno być dosto-
sowane do rodzaju wykonywanych prac i wymaganej dokładności oraz powinno speł-
niać wymagania określone w Polskiej normie.

niezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy należy zapewnić 
oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi normami.

w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju 
wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykona-
nia), nie niższą niż 14°c (287 k), chyba że względy technologiczne na to nie pozwa-
lają. w pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w 
pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18°c (291 k).

Pomieszczenia i stanowiska pracy powinny być zabezpieczone przed niekontro-
lowaną emisją ciepła w drodze promieniowania, przewodzenia i konwekcji oraz przed 
napływem chłodnego powietrza z zewnątrz.

w pomieszczeniach pracy powinna być zapewniona wymiana powietrza wynika-
jąca z potrzeb użytkowych i funkcji tych pomieszczeń, bilansu ciepła i wilgotności 
oraz zanieczyszczeń stałych i gazowych.

w pomieszczeniach pracy, w których wydzielają się substancje szkodliwe dla 
zdrowia, powinna być zapewniona taka wymiana powietrza, aby nie były przekracza-
ne wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń tych substancji.

w przypadku zastosowania systemu klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej na-
leży zapewnić:

1) odpowiednią konserwację urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyj-
nych w celu niedopuszczenia do awarii;

2) stosowanie środków mających na celu ograniczenie natężenia i rozprzestrze-
niania się hałasu i drgań powodowanych pracą urządzeń klimatyzacyjnych 
i wentylacyjnych.

Wyrok Naczelnego sądu administracyjnego z dnia 29.04.2009 r. (sygn. akt i 
osk 814.08) „nie ulega wątpliwości, że zastosowanie w zakładzie pracy wyłącznie 
elektrycznego źródła światła na podstawie § 25 rozporządzenia ministra pracy i poli-
tyki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeń-
stwa i higieny pracy dopuszczalne jest, jeżeli kumulatywnie zachodzą dwa warunki:

1) zapewnienie światła dziennego jest niemożliwe lub niewskazane oraz 
2) przyczyna dowolnej z przeszkód określonych w pkt 1 tkwi w technologii pro-

dukcji. względy technologii produkcji ograniczają zakres podmiotowy zastoso-
wania § 25, co oznacza, że nie może on znajdować zastosowania względem 
pracodawców prowadzących działalność inną niż produkcyjna”.

„
W pomieszczeniach 
stałej pracy należy 
zapewnić oświetlenie 
dzienne, chyba że 
jest to niemożliwe 
lub niewskazane ze 
względu na technologię 
produkcji, a na 
stosowanie oświetlenia 
wyłącznie elektrycznego 
pracodawca uzyskał 
zgodę właściwego 
państwowego 
wojewódzkiego 
inspektora sanitarnego 
wydaną w porozumieniu 
z okręgowym 
inspektorem pracy.
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Wyrok Naczelnego sądu administracyjnego z dnia 3.12.2003 r. (sygn. akt ii 
sa 3979/02)

„zgoda na lokalizację tych pomieszczeń, o jakiej mowa w § 18 ust. 2 rozporządze-
nia, przesądza o zastosowanym oświetleniu, które z oczywistych względów może być 
wyłącznie sztuczne. Dlatego uzyskanie przez pracodawcę zgody właściwego pań-
stwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, wydanej w porozumieniu z okrę-
gowym inspektorem pracy, na zlokalizowanie pomieszczeń pracy poniżej poziomu 
otaczającego teren stanowi o uzyskaniu zgody na odstępstwo od zasady zagwa-
rantowania przez pracodawcę oświetlenia pomieszczeń pracy światłem dziennym. 
zgoda na lokalizację pomieszczeń pracy w miejscu pozbawionym dostępu do światła 
dziennego zawiera więc w sobie zgodę na stosowanie oświetlenia sztucznego”.

Możliwość takiego odstępstwa przewiduje art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
– Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r., nr 243, poz. 1623 ze zm.). należy jednak za-
uważyć, iż tryb ten jest oparty na konstrukcji nie stosowania przepisów techniczno-
-budowlanych w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego, natomiast opinia 
okręgowego inspektora pracy wydawana jest w odniesieniu do przepisów obowiązu-
jących nie wyłączonych ze stosowania. 

4. Pomieszczenia i urządzenia  
higieniczno-sanitarne

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.u. 
2003.169.1650 tj. z dnia 2003.09.29) – załącznik nr 3 WyMaGaNia Dla Po-
MiEszczEń i urząDzEń hiGiENiczNo-saNitarNych

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny znajdować się w budynku, w któ-
rym odbywa się praca, albo w budynku połączonym z nim obudowanym przejściem, 
które w przypadku przechodzenia z ogrzewanych pomieszczeń pracy powinno być 
również ogrzewane. 

wyjątki od wyżej wskazanej zasady: 
1)  Dla pracowników zatrudnionych na otwartej przestrzeni poza terenem zakładu 

pracy przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące oraz zatrudnionych w budynkach 
niewyposażonych w instalację wodociągową i kanalizacyjną mogą być urzą-
dzane ustępy wyposażone w szczelne zbiorniki nieczystości. w takim przy-
padku ustępy mogą nie spełniać wymagań określonych w ust. 1, 2 i 3 oraz w § 
26 ust. 2;

2)  Przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni lub w nieogrzewanych 
pomieszczeniach należy zapewnić pracownikom w pobliżu miejsc pracy po-
mieszczenia umożliwiające im schronienie się przed opadami atmosferyczny-
mi, ogrzanie się oraz zmianę odzieży. Pomieszczenia te powinny być zaopa-
trzone w urządzenia do podgrzewania posiłków.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny być usytuowane w sposób unie-
możliwiający pracownikom korzystającym z nich przechodzenie przez pomieszcze-
nia, w których stosowane są substancje trujące lub materiały zakaźne albo wyko-
nywane są prace szczególnie brudzące, jeżeli nie pracują oni w kontakcie z tymi 
czynnikami.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny być ogrzewane, oświetlone i wen-
tylowane zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i Polskimi normami.

wysokość pomieszczeń higieniczno-sanitarnych nie powinna być w świetle mniej-
sza niż 2,5 m. Dopuszcza się zmniejszenie wysokości pomieszczeń higieniczno-sa-
nitarnych do 2,2 m w świetle – w przypadku usytuowania ich w suterenie, piwnicy lub 
na poddaszu.

Pracodawca jest obowiązany utrzymywać pomieszczenia higieniczno-sanitarne 
oraz znajdujące się w nich urządzenia w stanie zapewniającym bezpieczne i higie-
niczne korzystanie z nich przez pracowników.
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Podłoga oraz ściany pomieszczeń higieniczno-sanitarnych powinny być tak wyko-
nane, aby możliwe było łatwe utrzymanie czystości w tych pomieszczeniach. Ściany 
pomieszczeń do wysokości co najmniej 2 m powinny być pokryte materiałami gładki-
mi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci.

w pomieszczeniach umywalni i natrysków na podłogach wykonanych z materia-
łów o dużym przewodnictwie ciepła należy ułożyć w miejscach mycia się podkładki 
izolujące (podesty).

szatnie, umywalnie, pomieszczenia z natryskami i ustępy powinny być urządzone 
oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. nie dotyczy to zakładu pracy, w którym jest zatrud-
nionych do dziesięciu pracowników na jednej zmianie – pod warunkiem zapewnienia 
możliwości osobnego korzystania przez kobiety i mężczyzn z tych pomieszczeń.

Pracodawca zatrudniający do dwudziestu pracowników powinien zapewnić im 
co najmniej ustępy i umywalki, a także warunki do higienicznego przechowywania 
odzieży własnej (domowej), roboczej i ochronnej oraz do higienicznego spożywania 
posiłków.

Jeżeli w zakładzie pracy takiego pracodawcy nie występują czynniki szkodliwe 
dla zdrowia i prace brudzące lub nie występują szczególne wymagania sanitarne, 
miejsca do spożywania posiłków, przechowywania odzieży oraz umywalki mogą znaj-
dować się w jednym pomieszczeniu.

odzież powinna być przechowywana w szatniach lub odpowiednio w pomiesz-
czeniach, o których mowa w § 3 ust. 2.

Pracownicy zatrudnieni w pomieszczeniach biurowych mogą przechowywać swo-
ją odzież w przeznaczonych do tego miejscach w pomieszczeniach pracy.

Pracodawca zatrudniający pracowników niepełnosprawnych powinien zapewnić 
dostosowanie urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz dojść do nich – do potrzeb 
i możliwości tych pracowników wynikających ze zmniejszonej sprawności, zgodnie 
z przepisami techniczno-budowlanymi.

wymagane pomieszczenia higieniczno-sanitarne:
1) szatnie (rozdział 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp):
 y szatnie odzieży własnej pracowników,
 y szatnie odzieży roboczej i ochronnej,
 y szatnie podstawowe,
 y szatnie przepustowe.

2) Umywalnie i pomieszczenia z natryskami (rozdział 3 rozporządzenia w spra-
wie ogólnych przepisów bhp).

3) Ustępy (rozdział 4 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp).
4) Jadalnie (rozdział 5 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp).
5) Pomieszczenia do wypoczynku (rozdział 6 rozporządzenia w sprawie ogól-

nych przepisów bhp).
6) Pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia i odpylania odzieży i obuwia 

roboczego oraz środków ochrony indywidualnej (rozdział 8 rozporządzenia 
w sprawie ogólnych przepisów bhp).

7) Pomieszczenia do ogrzewania się pracowników (rozdział 9 rozporządzenia 
w sprawie ogólnych przepisów bhp).

5. Procesy pracy

ryzyko zawodowe, stosowanie środków profilaktycznych

Pracodawca realizuje obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy, w szczególności przez zapobieganie zagrożeniom związanym z wykony-
waną pracą, właściwą organizację pracy, stosowanie koniecznych środków profilak-
tycznych oraz informowanie i szkolenie pracowników. 

obowiązek ten powinien być realizowany w szczególności przez:
 y zapobieganie zagrożeniom,
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 y przeprowadzanie oceny ryzyka związanego z zagrożeniami, które nie mogą 
być wykluczone,

 y likwidowanie zagrożeń u źródeł ich powstawania,
 y dostosowanie warunków i procesów pracy do możliwości pracownika, w szcze-

gólności przez odpowiednie projektowanie i organizowanie stanowisk pracy, 
dobór maszyn i innych urządzeń technicznych oraz narzędzi pracy, a także 
metod produkcji i pracy – z uwzględnieniem zmniejszenia uciążliwości pracy, 
zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie, oraz ograni-
czenia negatywnego wpływu takiej pracy na zdrowie pracowników,

 y stosowanie nowych rozwiązań technicznych,
 y zastępowanie niebezpiecznych procesów technologicznych, urządzeń, sub-

stancji i innych materiałów – bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi,
 y nadawanie priorytetu środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony in-

dywidualnej,
 y instruowanie pracowników w zakresie bhp.

Pracodawca ocenia ryzyko zawodowe występujące przy wykonywanych pracach, 
w szczególności przy doborze wyposażenia stanowisk i miejsc pracy, stosowanych 
substancji i preparatów chemicznych, biologicznych, rakotwórczych lub mutagennych 
oraz zmianie organizacji pracy. Podczas oceny ryzyka zawodowego uwzględnia się 
wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz 
sposoby wykonywania prac.

stosowane w następstwie oceny ryzyka zawodowego środki profilaktyczne, meto-
dy oraz organizacja pracy powinny zapewniać zwiększenie poziomu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia pracowników oraz być zintegrowane z działalnością prowadzoną 
przez pracodawcę na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej zakładu pracy.

organizacja stanowisk pracy

stanowiska pracy powinny być urządzone stosownie do rodzaju wykonywanych 
na nich czynności oraz psychofizycznych właściwości pracowników, przy czym wy-
miary wolnej (niezajętej przez urządzenia) powierzchni stanowiska pracy powinny za-
pewnić pracownikom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób 
bezpieczny, z uwzględnieniem wymagań ergonomii.

stanowiska pracy, na których wykonywane prace powodują występowanie czyn-
ników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, powinny być tak usytuowane 
i zorganizowane, aby pracownicy zatrudnieni na innych stanowiskach nie byli nara-
żeni na te czynniki.

na stanowiskach pracy należy zapewnić wynikającą z technologii powierzchnię 
oraz odpowiednie urządzenia pomocnicze przeznaczone na składowanie materiałów, 
wyrobów, przyrządów, narzędzi i odpadów.

Do każdego stanowiska pracy powinno być zapewnione bezpieczne i wygodne 
dojście, przy czym jego wysokość na całej długości nie powinna być mniejsza w świe-
tle niż 2 m. w przypadkach uzasadnionych względami konstrukcyjnymi maszyn i in-
nych urządzeń technicznych dopuszcza się zmniejszenie wysokości dojścia do 1,8 
m przy jego odpowiednim zabezpieczeniu i oznakowaniu znakami bezpieczeństwa 
zgodnymi z Polską normą.

Przejścia między maszynami a innymi urządzeniami lub ścianami przeznaczone 
tylko do obsługi tych urządzeń powinny mieć szerokość co najmniej 0,75 m; jeżeli 
w przejściach tych odbywa się ruch dwukierunkowy, szerokość ich powinna wynosić 
co najmniej 1 m.

Przy wykonywaniu pracy niewymagającej stale pozycji stojącej należy zapewnić 
pracownikom możliwość siedzenia. Przy wykonywaniu pracy wymagającej stale po-
zycji stojącej lub chodzenia należy zapewnić pracownikom możliwość odpoczynku 
w pobliżu miejsca pracy w pozycji siedzącej.
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obsługa i stosowanie maszyn, narzędzi i innych urządzeń 
technicznych

Maszyny i inne urządzenia techniczne, zwane dalej „maszynami”, powinny speł-
niać wymagania bhp, określone w odrębnych przepisach, przez cały okres ich użytko-
wania. Montaż, demontaż i eksploatacja maszyn, w tym ich obsługa, powinny odby-
wać się przy zachowaniu wymagań bhp oraz ergonomii, uwzględniających instrukcje 
zawarte w dokumentacji techniczno-ruchowej. Miejsce i sposób zainstalowania oraz 
użytkowania maszyn powinny uwzględniać minimalizację ryzyka zawodowego, 
w szczególności poprzez zapewnienie dostatecznej przestrzeni pomiędzy ruchomymi 
częściami maszyn a ruchomymi lub stałymi elementami otoczenia oraz zapewnienie, 
aby wszystkie używane lub produkowane materiały bądź energia były w bezpieczny 
sposób dostarczane i odprowadzane ze stanowiska pracy.

transport wewnętrzny i magazynowanie

Pracodawca powinien zapewnić zastosowanie odpowiednich rozwiązań organiza-
cyjnych i technicznych, zwłaszcza w zakresie wyposażenia technicznego, w celu wy-
eliminowania potrzeby ręcznego przemieszczania ciężarów. Jeśli nie ma możliwości 
uniknięcia ręcznego przemieszczania ciężarów, należy podjąć odpowiednie przed-
sięwzięcia, w tym wyposażyć pracowników w niezbędne środki w celu zmniejszenia 
uciążliwości i zagrożeń związanych z wykonywaniem tych czynności.

ręczne przemieszczanie i przewożenie ciężarów o masie przekraczającej ustalo-
ne normy jest niedopuszczalne. szczegółowe wymagania dotyczące ręcznego trans-
portu określają przepisy w sprawie bhp przy ręcznych pracach transportowych oraz 
przepisy o pracach wzbronionych kobietom i młodocianym.

ochrona przed hałasem

Pracodawca jest obowiązany zapewnić ochronę pracowników przed zagrożenia-
mi związanymi z narażeniem na hałas, a w szczególności zapewnić stosowanie:

 y procesów technologicznych niepowodujących nadmiernego hałasu,
 y maszyn i innych urządzeń technicznych powodujących możliwie najmniejszy 

hałas, nieprzekraczający dopuszczalnych wartości,
 y rozwiązań obniżających poziom hałasu w procesach pracy.

na stanowiskach pracy, na których mimo zastosowania możliwych rozwiązań 
technicznych i organizacyjnych poziom hałasu przekracza dopuszczalne normy, pra-
codawca ma obowiązek zapewnić:

 y ustalenie przyczyn przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu oraz opra-
cowanie i zastosowanie programu działań technicznych i organizacyjnych, 
mających na celu najskuteczniejsze zmniejszenie narażenia pracowników na 
hałas,

 y zaopatrzenie pracowników w indywidualne ochrony słuchu, dobrane do wiel-
kości charakteryzujących hałas i do cech indywidualnych pracowników oraz 
ich stosowanie,

 y ograniczenie czasu ekspozycji na hałas, w tym stosowanie przerw w pracy,
 y oznakowanie stref zagrożonych hałasem, a także, gdy jest to uzasadnione ze 

względu na stopień zagrożenia oraz możliwe, ograniczenie dostępu do tych 
stref poprzez ich odgrodzenie.

„
Pracodawca powinien 
zapewnić zastosowanie 
odpowiednich 
rozwiązań 
organizacyjnych 
i technicznych, 
zwłaszcza w zakresie 
wyposażenia 
technicznego, w  celu 
wyeliminowania 
potrzeby ręcznego 
przemieszczania 
ciężarów.
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6. czynniki szkodliwe, niebezpieczne 
i uciążliwe

czynnikiem niebezpiecznym jest czynnik, który może prowadzić do powstania u 
pracującego urazu (wypadku przy pracy).

czynnikiem szkodliwym jest czynnik, którego oddziaływanie na pracującego 
może prowadzić lub prowadzi do schorzenia, traktowanego jako choroba zawodowa.

czynnik uciążliwy to czynnik, którego oddziaływanie na pracownika może być 
przyczyną złego samopoczucia lub nadmiernego zmęczenia, które nie prowadzi jed-
nak do trwałego pogorszenia stanu zdrowia. Może on jednak prowadzić do dłuższej 
nieobecności pracownika z powodu choroby i obniżenia wydajności.

każdy z czynników charakteryzuje się innym stopniem oddziaływania na pracow-
ników i innymi konsekwencjami. zasady określania charakterystyk czynników powo-
dują, że czynnik, który w danej chwili jest jedynie uciążliwy – przekształcić się może 
w czynnik szkodliwy, ten zaś – w czynnik o charakterze niebezpiecznym. 

czynniki niebezpieczne:
 y czynniki mechaniczne,
 y porażenie prądem elektrycznym,
 y czynniki chemiczne, 
 y pożar, 
 y wybuch. 

czynniki mechaniczne

czynniki mechaniczne stanowią najszerszą grupę czynników występujących 
w środowisku pracy o charakterze niebezpiecznym. 

zagrożenia mechaniczne mogą być stwarzane przez:
 y przemieszczające się maszyny oraz transportowane przedmioty,
 y elementy ruchome,
 y elementy ostre, wystające, chropowate,
 y elementy spadające,
 y płyny pod ciśnieniem,
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 y śliskie, nierówne powierzchnie,
 y ograniczone przestrzenie (dojścia, przejścia, dostępy),
 y położenie stanowiska pracy w odniesieniu do podłoża (praca na wysokości 

oraz w zagłębieniach),
 y inne, np. żywe zwierzęta.

Do podstawowych zagrożeń mechanicznych zaliczamy:
 y zgniecenie,
 y zmiażdżenie, 
 y przecięcie lub odcięcie,
 y wplątanie,
 y wciągniecie lub pochwycenie, 
 y uderzenie, 
 y przekłucie lub przebicie,
 y starcie lub obtarcie, 
 y wypływ cieczy o wysokim ciśnieniu,
 y poślizgnięcia i potknięcia.

według danych z okręgowych inspektoratów pracy, największy udział w ogólnej 
liczbie wypadków spowodowanych występowaniem czynników mechanicznych mają 
zdarzenia powodujące wypadki polegające na uderzeniu, pochwyceniu i przygnie-
ceniu pracownika przez maszyny bądź ich części (np. przez obracający się element 
urządzenia). Drugie miejsce zajmują zdarzenia powodujące wypadki drogowe, a trze-
cie – upadki z wysokości (np. z nieodpowiednio zabezpieczonego rusztowania). wy-
soka jest także śmiertelność wspomnianych wypadków – najwyższa wśród wypad-
ków drogowych (średnio co drugi wypadek drogowy ma konsekwencje śmiertelne) 
oraz upadków z wysokości (średnio co czwarty wypadek tego typu posiada konse-
kwencje śmiertelne). 

czynniki mechaniczne – maszyny i urządzenia

zapobieganie zagrożeniom może odbywać się już na etapie projektowania dane-
go urządzenia czy maszyny. w tym przypadku działania konstrukcyjne powinny zmie-
rzać do wyeliminowania czynnika (np. ostrych krawędzi), lub też zminimalizowania 
prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji, w której dojść może do wypadku. 

Po drugie – możliwe jest ograniczenie ryzyka kontaktu pracownika z czynnikami 
niebezpiecznymi. odbywać się to może w drodze ograniczania (całkowitego bądź 
częściowego) bytności pracownika w obszarze zagrożonym, lub też poprzez minima-
lizację prawdopodobieństwa zetknięcia się pracownika z czynnikiem o charakterze 
niebezpiecznym. w tym przypadku rozwiązaniem jest podjęcie działań konstrukcyj-
nych, bądź organizacyjnych, dzięki którym nie będzie dochodziło w trakcie wykony-
wania pracy do nakładania się na siebie działań realizowanych przez maszynę czy 
urządzenie i pracownika (np. automatyczne blokowanie wejścia od pomieszczenia, 
w którym zachodzi niebezpieczny proces). innym rozwiązaniem, choć mniej korzyst-
nym w tym zakresie może być konstruowanie specjalnych urządzeń ochronnych (np. 
przegród ograniczających dostęp pracownika do przetwarzanego materiału). Takie 
rozwiązanie niesie za sobą jednak wadę w postaci ograniczenia swobody ruchów 
pracownika, niemniej jednak są one stosowane jako podstawowe środki ograniczenia 
zagrożenia wywoływanego przez czynniki mechaniczne. 

Poza ulepszeniami konstrukcyjnymi oraz zmianami w organizacji pracy jako czyn-
nikami minimalizującymi oddziaływanie czynników niebezpiecznych, warte wspo-
mnienia są także inne metody: 

 y stosowanie środków ochrony indywidualnej (np. rękawice chroniące przed 
urazem mechanicznym, odzież ochronna stosowana przy zagrożeniu, obuwie 
antyelektrostatyczne, okulary przeciwodpryskowe, osłony twarzy), 

 y odpowiednia wizualizacja informacji o istniejących zagrożeniach (w szczegól-
ności w przypadku substancji niebezpiecznych).
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czynniki mechaniczne – śliskie bądź nierówne powierzchnie

Poślizgnięcia, potknięcia i upadki należą do najczęstszych przyczyn wypadków 
wśród pracowników zatrudnionych we wszystkich sektorach gospodarki, a zwłasz-
cza w przemyśle spożywczym, służbie zdrowia, budownictwie i transporcie. według 
danych GUs, co roku stanowią przyczynę prawie 20 proc. wypadków przy pracy, co 
biorąc pod uwagę to, iż ponad 60 proc. wypadków sklasyfikowanych zostaje w kate-
gorii „pozostałe”, jest liczbą niedoszacowaną. 

czynniki mające wpływ na poślizgi i potknięcia:
 y jakość podłoża, 
 y parametry biomechaniczne kończyny w fazach przejściowych chodu,
 y noszone obuwie, 
 y czynniki ludzkie, takie jak wiek, masa, sprawność ruchowa i wzrokowa,
 y czynniki związane ze środowiskiem (np. warunki oświetleniowe) i organizacją 

pracy.

Przeciwdziałanie:
 y zapewnienie odpowiedniej jakości podłoża,
 y eliminacja negatywnych czynników związanych ze środowiskiem i organizacją 

pracy,
 y umieszczenie znaków ostrzegawczych tam, gdzie nie można wyeliminować 

zagrożeń lub odpowiednio ich ograniczyć innymi środkami zapobiegawczymi,
 y udostępnienie środków ochrony indywidualnej, tj. obuwia o cechach ochron-

nych odpowiednich do istniejących zagrożeń, tam gdzie zagrożeń tych nie 
można wyeliminować innymi sposobami,

 y dostarczanie odpowiedniego obuwia roboczego.

czynniki mechaniczne – praca na wysokości

według źródeł okręgowych inspektoratów pracy, czynnik jakim jest położenie sta-
nowiska pracy na wysokości, jest jednym z najczęstszym czynników sprzyjających 
wypadkom o charakterze śmiertelnym. rocznie w Polsce dochodzi do ponad czte-
rech tysięcy wypadków przy pracy polegających na upadku z wysokości. w budow-
nictwie ponad 1/3 śmiertelnych wypadków to upadki z wysokości.

Wymogi wynikające z rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Pracą na wysokości w rozumieniu rozporządzenia jest praca wykonywana na po-
wierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub 
ziemi.

Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wyso-
kości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:

1) osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi 
ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi,

2) wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracowni-
ka przed upadkiem z wysokości.

na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem 
podłogi lub ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pra-
cownicy, lub służących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady skła-
dające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m 
i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem 
powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powin-
na być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób. Jeżeli ze względu 
na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie balustrad, o któ-
rych mowa w ust. 1, jest niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki ochrony 
pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków wy-
konywania pracy.

„
Pracą na wysokości 

w rozumieniu 
rozporządzenia jest 
praca wykonywana 

na powierzchni 
znajdującej się na 

wysokości co najmniej 
1,0 m nad poziomem 

podłogi lub ziemi.
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Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób niezmu-
szający pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, 
na którym stoi.

Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach 
nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi lub 
ziemi niewymagających od pracownika wychylania się poza obrys urządzenia, na 
którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem 
z wysokości, należy zapewnić, aby:

1) drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabez-
pieczone przed nieprzewidywaną zmianą położenia oraz posiadały odpowied-
nią wytrzymałość na przewidywane obciążenie;

2) pomost roboczy spełniał następujące wymagania:
a) powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, na-

rzędzi i niezbędnych materiałów,
b) podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów 

konstrukcyjnych pomostu,
c) w widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne infor-

macje o wielkości dopuszczalnego obciążenia.

Wymogi wynikające z rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych

osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co naj-
mniej 1 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed upadkiem 
z wysokości – balustradą. Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 
0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. wolną przestrzeń 
pomiędzy deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający 
pracowników przed upadkiem z wysokości.

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgod-
nie z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym. osoby zatrudnione przy 
montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych po-
winni posiadać wymagane uprawnienia.

Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kie-
rownika budowy lub uprawnioną osobę. odbiór rusztowania potwierdza się wpisem 
w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.

czynniki mechaniczne – praca w zagłębieniach

Prace ziemne należą do prac niebezpiecznych. zasypanie w wykopie najczęściej 
kończy się śmiercią lub ciężkimi obrażeniami. ziemia jest bardzo ciężka: 1 m3 gruntu 
(sześcian o boku długości 1 m) waży ponad 1,5 tony. Taki ciężar może spowodować 
zmiażdżenie organów wewnętrznych pracownika i uniemożliwić mu wykonanie wde-
chu. 

wykop powinien być zabezpieczony przy pomocy balustrad, gdy w sąsiedztwie 
krawędzi wykopu o głębokości większej niż 1 m, istnieje ruch pieszy. 

w przypadku przykrycia wykopu (np. szczelną konstrukcją drewnianą), zamiast 
balustrad teren robót można oznaczyć za pomocą lin lub taśm bezpieczeństwa. Po-
winny one być umieszczone wzdłuż wykopu w odległości 1 m od krawędzi wykopu 
i na wysokości 1,1 m.

Jeśli teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głęboko-
ści wykopu, wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia mogą być 
wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych. 

w przypadku występowania niekorzystnych warunków gruntowych oraz innych 
czynników mogących wpłynąć na stabilność ścian należy zastosować zabezpiecze-
nie, nawet gdy głębokość wykopu jest mniejsza niż 1 m. 

wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1 m, nieprzekraczającej 2 m, 
można wykonywać jeśli zezwalają na to warunki gruntowe (badania gruntu oraz do-
kumentacja geologiczno-inżynierska). rodzaj zabezpieczenia ścian wykopów dobie-
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ra się z uwzględnieniem rodzaju gruntu oraz warunków zewnętrznych, panujących 
podczas prowadzenia prac. 

w czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy 
w pasie terenu, przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzy-
krotnej głębokości wykopu, wykonać spadki, umożliwiające łatwy odpływ wód opado-
wych w kierunku przeciwnym do wykopu.

w czasie wykonywania wykopów wąskoprzestrzennych przy pomocy koparki, 
obudowę skarp należy wykonywać z zabezpieczonej części wykopu lub wstawić obu-
dowę gotową z użyciem urządzeń mechanicznych, bez konieczności wykonywania 
pracy w niezabezpieczonym wykopie przez pracowników.

Podczas prowadzenia robót w wykopie wąskoprzestrzennym z jednoczesnym 
transportem urobku, wykop powinien być zabezpieczony. ważne jest, by pojemniki 
do transportu urobku ładowane były poniżej górnej krawędzi, dzięki temu transporto-
wany materiał nie będzie spadał. w żadnym przypadku nie wolno organizować sta-
nowisk pracy bezpośrednio pod urządzeniami transportowymi, jeżeli stanowiska nie 
będą chronione przez zadaszenia i przykrycie o odpowiedniej wytrzymałości i szczel-
ności.

składowanie urobku jest zabronione w bezpośrednim sąsiedztwie krawędzi wyko-
pu w strefie naturalnego klina odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

na krawędzi wykopu należy zostawić pas bezpieczeństwa o szerokości nie mniej-
szej niż 0,6 m po każdej stronie wykopu, pod warunkiem, że ściany wykopu są obu-
dowane oraz jeżeli przy doborze zabezpieczenia uwzględniono obciążenie urobkiem. 
ruch środków transportu, w sąsiedztwie wykopów, powinien być zorganizowany 
w taki sposób, by odbywał się poza klinem naturalnego odłamu gruntu.

Porażenie prądem elektrycznym

Powszechne stosowanie urządzeń zasilanych energią elektryczną niesie ze sobą 
różnego rodzaju zagrożenia dla człowieka, zwierząt i środowiska, np.:

 y szkodliwe oddziaływanie elektryczności statycznej na człowieka i procesy 
technologiczne,

 y porażenia oraz oparzenia prądem i łukiem elektrycznym,
 y zagrożenia pożarowe i wybuchowe,
 y szkodliwe oddziaływania silnych pól elektromagnetycznych.

zagrożenia elektrycznością statyczną są spowodowane bezpośrednim oddziały-
waniem pola elektrycznego wytwarzanego przez naelektryzowane obiekty lub od-
działywaniem wyładowań elektrostatycznych. wyróżnia się trzy rodzaje zagrożeń:

 y  niekorzystne oddziaływanie na człowieka,
 y zakłócenia procesów technologicznych,
 y pożarowo – wybuchowe.

najczęściej stosowane środki ochrony przed elektrycznością statyczną: 
1) Uziemianie – odprowadzanie ładunków elektryczności statycznej metalowych 

i przewodzących części urządzeń.
2) Antystatyzacja – zmiana właściwości materiałów i substancji w celu zmniej-

szenia ich elektryzacji i gromadzenia się ładunków. 
3) zwiększanie wilgotności powietrza – jest skutecznym środkiem ochrony przed 

gromadzeniem się ładunków elektrostatycznych tylko na tych materiałach, któ-
re wykazują właściwości powierzchniowego adsorbowania wody.

4) neutralizatory ładunku – służą do eliminacji ładunków elektrostatycznych wy-
stępujących na powierzchniach płaskich lub walcowych, pasów napędowych 
itp. poprzez ich neutralizację zjonizowanym powietrzem.

5) ekranowanie elektrostatyczne – polega na umieszczaniu uziemionej siatki me-
talowej na powierzchniach izolacyjnych w celu zmniejszenia natężenia pola 
elektrycznego na stanowisku pracy.

6) zmiany procesów technologicznych umożliwiające eliminację zagrożeń, np.: 
 y zmniejszenie szybkości przepływu cieczy,
 y zwiększenie pojemności obiektów względem ziemi,
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 y eliminacja rozbryzgiwania cieczy, pylenia materiałów sypkich,
 y prowadzenie procesów w atmosferach obojętnych, np. nie zagrożonych wy-

buchem,
 y dobór tworzyw na wykładziny, 
 y konstrukcje maszyn i urządzeń produkcyjnych w celu zmniejszenia elektryzacji 

stykających się z nimi obiektów oraz materiałów.

Porażenie prądem elektrycznym to efekt powstający w wyniku przepływu znacz-
nego prądu elektrycznego przez tkanki organizmów żywych – ludzi lub zwierząt. 

szkodliwe działanie prądu zależy od jego fizycznej charakterystyki:
 y napięcia,
 y natężenia,
 y gęstości,
 y częstotliwości.

łuk elektryczny – Jest to wyładowanie elektryczne w gazie (np. w powietrzu) o 
bardzo dużej wartości gęstości prądu (od 10 A/m2 do 100 kA/ m2). Łuk elektryczny 
powoduje jonizację gazu i termoemisję elektronów. wskutek tego występuje strumień 
plazmy o bardzo dużej  temperaturze (10000–20000 k). Powstaje ciśnieniowa fala 
uderzeniowa, wywołana gwałtownym nagrzaniem się powietrza wzdłuż łuku, której 
siła uderzeniowa może osiągać wartość kilkudziesięciu kiloniutonów. Podczas łuku 
elektrycznego wytwarzane jest promieniowanie podczerwone (o długości fali 780–
4000 nm) i nadfioletowe (200–380 nm).

Środki ochrony przeciwporażeniowej: środki nietechniczne oraz środki 
techniczne.

Środki nietechniczne:
 y popularyzacja sposobów i zasad bezpiecznego użytkowania energii elektrycz-

nej, 
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 y szkolenie wstępne i okresowe wszystkich pracowników użytkujących urządze-
nia elektryczne i obsługujących urządzenia elektryczne, 

 y wymagania kwalifikacyjne dla pracowników obsługujących urządzenia elek-
tryczne, 

 y organizacja pracy (instrukcje eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, pi-
semne polecenia wykonywania prac), 

 y egzekwowanie przestrzegania reguł bezpieczeństwa,
 y badania okresowe,
 y szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przy porażeniach. 

Środki techniczne:
 y ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa),
 y ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona przy uszkodzeniu),
 y ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim – realizowana przez zasi-

lanie napięciem bezpiecznym,
 y sprzęt ochronny (w tym środki ochrony indywidualnej) – dla zastosowań, 

w których wyżej wymienione nie mogą być wykorzystane (np. przy naprawie 
urządzeń elektroenergetycznych). 

odnotowuje się wzrost liczby wypadków spowodowanych porażeniem prądem 
elektrycznym.

Analiza danych statystycznych wskazuje także na fakt, iż zdecydowanie najczę-
ściej w wypadkach wywołanych czynnikami niebezpiecznymi, biorą udział pracowni-
cy budowlani oraz robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn. 

czynnik niebezpieczny, jakim jest działanie prądu elektrycznego, stanowić może 
przyczynę wypadków nie tylko o charakterze porażenia, lecz także innych wypadków, 
związanych m.in. z upadkiem z wysokości, prowadzącym do śmierci. z tego względu 
starania mające na celu minimalizację występowania czynnika posiada istotne zna-
czenie w przypadku prac o charakterze budowlanym. 

czynniki chemiczne

czynnik chemiczny – każdy pierwiastek lub związek chemiczny, w postaci wła-
snej lub w mieszaninie, w stanie, w jakim występuje w przyrodzie lub w stanie, w ja-
kim jest wytwarzany, stosowany lub uwalniany w środowisku pracy, w tym podczas 
usuwania go w postaci odpadów, w trakcie każdej pracy, niezależnie od faktu, czy jest 
albo nie jest wytwarzany celowo lub jest albo nie jest wprowadzany do obrotu.

czynnik chemiczny stwarzający zagrożenie:
 y czynnik chemiczny, który zgodnie z kryteriami, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o sub-
stancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 84, z późn. zm.4)), 
zwanej dalej „ustawą”, jest klasyfikowany jako substancja niebezpieczna lub 
preparat niebezpieczny, z wyjątkiem niebezpiecznych wyłącznie dla środowi-
ska, niezależnie od faktu, czy wymaga klasyfikacji zgodnie z tymi przepisami,

 y czynnik chemiczny, który zgodnie z kryteriami, o których mowa w przepisach 
ustawy, nie jest niebezpieczny, ale który z uwagi na swoje właściwości fizyko-
chemiczne lub oddziaływanie na człowieka oraz sposób, w jaki jest stosowany 
lub obecny w miejscu pracy, może stwarzać ryzyko dla bezpieczeństwa lub 
zdrowia pracowników; przez pojęcie to należy rozumieć także każdy czynnik 
chemiczny oraz pył, dla którego zgodnie z odrębnymi przepisami ustalono 
wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń.

§ 91 rozporządzenia MPiPs w sprawie ogólnych przepisów bhp – Materiałami 
niebezpiecznymi w rozumieniu rozporządzenia są w szczególności substancje i pre-
paraty chemiczne sklasyfikowane jako niebezpieczne, zgodnie z przepisami o sub-
stancjach i preparatach chemicznych, oraz materiały zawierające szkodliwe czyn-
niki biologiczne zakwalifikowane do 3 lub 4 grupy zagrożenia zgodnie z przepisami 

„
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w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz 
ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. 

§ 100 ust. 1 i 2 rozporządzenia MPiPs w sprawie ogólnych przepisów bhp – 
Przeładunek materiałów niebezpiecznych powinien odbywać się w miejscu do tego 
przystosowanym, przy wykorzystaniu odpowiednich do tego celu urządzeń oraz środ-
ków ochrony zbiorowej i indywidualnej chroniących przed zagrożeniami i skutkami za-
grożeń, szczególnie pochodzących od elektryczności statycznej oraz występujących 
przy przelewaniu cieczy.  w miejscu przeładunku materiałów niebezpiecznych nie 
mogą przebywać osoby niezatrudnione przy tych pracach. 

§ 101 ust. 1 rozporządzenia MPiPs w sprawie ogólnych przepisów bhp – Je-
żeli procesy pracy powodują występowanie czynników rakotwórczych, biologicznych 
o działaniu zakaźnym i innych stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia 
pracowników  – pracodawca powinien podjąć przedsięwzięcia w kierunku zastąpienia 
tych procesów innymi, w których czynniki te nie występują.  

§ 101 ust. 2 rozporządzenia MPiPs w sprawie ogólnych przepisów bhp 
– Jeżeli przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1, nie są technicznie możliwe, 
pracodawca jest obowiązany w szczególności:  

1) ograniczyć do minimum liczbę pracowników narażonych na czynniki, 
2) ograniczyć do minimum występowanie tych czynników w środowisku pracy, 
3) zapewnić stosowanie środków ochrony zbiorowej, a gdy narażenie nie może 

być zlikwidowane w inny sposób  –  środków ochrony indywidualnej, 
4) zapewnić stosowanie przez pracowników wymagań higieny, a w szczególno-

ści niedopuszczanie do spożywania posiłków, picia i palenia tytoniu w miej-
scach pracy, 

5) określić w instrukcjach, o których mowa w § 41, odpowiednie zasady postępo-
wania w razie powstania nieprzewidzianych sytuacji powodujących poważne 
zagrożenia dla pracowników,

6) zapewnić oznaczenie miejsc stwarzających ryzyko dla zdrowia pracowników 
związane z występowaniem czynników rakotwórczych, poprzez umieszcze-
nie w miejscach narażenia pracowników na te czynniki odpowiednich napisów 
i znaków ostrzegawczych, 

7) zapewnić pomieszczenia, instalacje i urządzenia przystosowane do regularne-
go i skutecznego czyszczenia. 

§ 103 ust. 1 rozporządzenia MPiPs w sprawie ogólnych przepisów bhp – 
Jeżeli podczas procesów pracy występuje niebezpieczeństwo oblania pracowników 
środkami żrącymi lub zapalenia odzieży na pracowniku  –  nie dalej niż 20 m w linii 
poziomej od stanowisk, na których wykonywane są te procesy, powinny być zainsta-
lowane natryski ratunkowe (prysznice bezpieczeństwa) do obmycia całego ciała oraz 
oddzielne natryski (prysznice) do przemywania oczu. 

§ 103 ust. 2 rozporządzenia MPiPs w sprawie ogólnych przepisów bhp – na-
tryski, o których mowa w ust. 1, powinny, w razie potrzeby, umożliwiać ich natychmia-
stowe uruchomienie samoczynne lub w inny sposób – z uwzględnieniem ograniczonej 
sprawności osób z nich korzystających. natryski i urządzenia powinny być zasilane 
wodą nie ogrzewaną i działać niezawodnie bez względu na warunki atmosferyczne. 

§ 103 ust. 3 rozporządzenia MPiPs w sprawie ogólnych przepisów bhp – 
Przy wyjściu z pomieszczenia, w którym odbywa się praca przy użyciu materiałów 
zakaźnych lub toksycznych powinna znajdować się co najmniej jedna umywalka 
z doprowadzoną do niej ciepłą wodą – na każdych dwudziestu pracowników jed-
nocześnie zatrudnionych, lecz nie mniej niż jedna umywalka przy mniejszej liczbie 
zatrudnionych.
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czynniki niebezpieczne – pożar

Spalanie – proces fizykochemiczny, którego podstawą jest reakcja utleniania tj. 
gwałtowne łączenie się substancji palnej (paliwa) z utleniaczem. spalaniu towarzyszy 
wydzielanie znacznej ilości ciepła i zwykle świecenie (płomienia). Utleniaczami w ta-
kim procesie mogą być tlen, ozon, substancje chemiczne bogate w tlen (kwas azoto-
wy, azotan amonu, nadchlorany), a także niemetale jak siarka, fluor, chlor, brom, jod. 

Pożar – niekontrolowany proces spalania, któremu towarzyszy wydzielenie się 
dymu, energii oraz światła.

wybrane kategorie pożarów:
 y powierzchniowy, 
 y strumieniowy, 
 y błyskawiczny,
 y w kształcie kuli ognistej.

Pożar powierzchniowy – wypływająca ciecz palna tworzy otwarty zbiornik na po-
wierzchni ziemi lub na powierzchni innej cieczy. Płomień jest podtrzymywany głównie 
przez stały dopływ par cieczy palnej, powstających w wyniku dostarczanego ciepła 
z płomieni do cieczy. Dodatkowo znacznym źródłem ciepła w wypadku gazów skro-
plonych są powierzchnie ziemi/cieczy, na której uformowało się rozlewisko cieczy pal-
nej. Gdy uwalniająca się ze zbiornika lub rurociągu ciśnieniowego ciecz palna lub gaz 
ulegnie zapłonowi to powstaje wtedy długi stabilny płomień, przypominający płomień 
z palników do cięcia lub spawania metali; strumień płomienia jest nadzwyczaj inten-
sywny i powoduje duże obciążenia cieplne elementów konstrukcyjnych i sprzętu. 

Pożar błyskawiczny
 y zapłon chmury mieszaniny palnego gazu i powietrza; kształt płomienia przy-

biera postać, jaką miała chmura mieszaniny przed zapłonem; zależy on rów-
nież od miejsca zapłonu wewnątrz chmury, 

 y jeżeli w chwili zapłonu chmura uwolnień obejmuje również miejsce uwolnienia, 
wtedy w zależności od sposobu uwolnienia mogą zaistnieć warunki do powsta-
nia pożaru powierzchniowego lub strumieniowego, 

 y duża prędkość frontu płomienia – wybuch.

kula ognista – gwałtowne uwolnienia, którym towarzyszy również gwałtowne 
mieszanie i zapłon; początkowo przed zapłonem chmura przybiera postać półkuli, 
szybko zamienia się ona w kulę po zapłonie, w wyniku termicznych sił wyporu; jeżeli 
wypływ substancji palnej jest skierowany bezpośrednio w górę, to kula ognista tworzy 
się natychmiastowo po zapłonie chmury. 

Wybuch – zespół zjawisk towarzyszących bardzo szybkiemu przejściu układu 
z jednego stanu równowagi w drugi z wyzwoleniem znacznej ilości energii.
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Wybuch fizyczny – gwałtowne wydzielenie się energii mechanicznej, podczas 
którego składniki układu nie ulegają reakcjom chemicznym, np. wybuch kotła paro-
wego, wybuch butli z gazem. 

blEVE

blEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) – eksplozja rozprężają-
cej się pary wrzącej cieczy. charakterystyczne są one dla palnych cieczy utrzymy-
wanych pod ciśnieniem w temperaturze otoczenia. zdarzenie zaczyna się zwykle od 
pożaru na zewnątrz zbiornika, zasilanego ewentualnie przez substancję palną wypły-
wającą ze zbiornika. Płomienie atakują powierzchnię zbiornika będącą w kontakcie 
z jego ciekłą zawartością. wrzenie cieczy zwiększa ciśnienie pary, ale utrzymuje jed-
nocześnie względnie chłodną zwilżaną część powierzchni zbiornika. w miejscach, 
gdzie ogień atakuje z zewnątrz część powierzchni zbiornika kontaktującą się tylko 
z parą, odbiór ciepła jest mały. w tych miejscach gwałtownie rośnie temperatura po-
wierzchni metalu. Powłoka metalowa zbiornika słabnie i przy wzrastaniu ciśnienia 
w zbiorniku gwałtownie pęka. w wyniku uszkodzenia zbiornika jego zawartość utrzy-
mywana pod ciśnieniem zostaje gwałtownie wyrzucona na zewnątrz i rozprężając się 
tworzy chmurę pary z kropelkami cieczy. Płomienie na zewnątrz zbiornika powodują 
zapłon chmury i utworzenie się kuli ognistej olbrzymich rozmiarów. 

Wybuch chemiczny – szybko przebiegająca egzotermiczna reakcja spalania, któ-
rej towarzyszy powstawanie dużej ilości gazowych produktów spalania co powoduje na 
ogół znaczny wzrost ciśnienia i temperatury. zagrożenie wybuchem może mieć miejsce 
przy pracy z substancjami palnymi takimi jak: gazy, pary, mgły lub rozdrobnione ciała 
stałe o ile ich stężenia w mieszaninie z powietrzem zawarte są w granicach wybucho-
wości. wybuchy chemiczne, jak pożary są również egzotermicznym procesem spala-
nia i mogą być dzielone na dwa typy: homogeniczne i heterogeniczne.

Wybuch i pożar – różnice
o ile pożary zachodzą bez wzrostu ciśnienia i proces spalania zachodzi stosunko-

wo wolno, o tyle wybuch jest procesem gwałtownego spalania ze wzrostem ciśnienia 
zachodzącym w bardzo krótkim czasie (milisekundy). o charakterze tego procesu 
decydują warunki dynamiczne, w jakich znajduje się mieszanina palna, a w szczegól-
ności turbulencja ośrodka.

czynniki szkodliwe

czynniki szkodliwe na stanowiskach pracy:
 y czynniki fizyczne,
 y czynniki chemiczne,
 y czynniki biologiczne.

czynniki fizyczne:
 y hałas słyszalny, ultra- i infradźwiękowy,
 y drgania mechaniczne: ogólne, miejscowe,
 y promieniowanie optyczne,
 y promieniowanie jonizujące, 
 y promieniowanie laserowe,
 y pole elektromagnetyczne,
 y pyły przemysłowe,
 y środowisko cieplne,
 y oświetlenie.

czynniki chemiczne:
 y substancje toksyczne,
 y substancje drażniące,
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 y substancje uczulające,
 y substancje rakotwórcze,
 y substancje mutagenne,
 y substancje upośledzające funkcje rozrodcze.

czynniki biologiczne
 y mikroorganizmy roślinne i zwierzęce (bakterie, wirusy, grzyby),
 y makroorganizmy roślinne i zwierzęce.

Pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy:
 y rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 29 listopada 2002 

r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodli-
wych dla zdrowia w środowisku pracy

 y rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań 
i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

obowiązki pracodawcy
 y Pracodawca wskazuje czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy, dla 

których wykonuje się badania i pomiary, po przeprowadzeniu rozpoznania źró-
deł ich emisji oraz warunków wykonywania pracy, które mają wpływ na poziom 
stężeń lub natężeń tych czynników lub na poziom narażenia na oddziaływanie 
tych czynników.

 y Pracodawca konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielami, w trybie 
przyjętym u danego pracodawcy, działania dotyczące: 
1) rozpoznania i typowania czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 

pracy; 
2) wykonywania badań, pomiarów i pobierania próbek tych czynników na sta-

nowisku pracy. 
 y Pracodawca zapewnia wykonanie badań i pomiarów czynnika szkodliwego dla 

zdrowia w środowisku pracy, nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpo-
częcia działalności. 

odstąpienie od wykonywania pomiarów – Jeżeli wyniki dwóch ostatnich badań 
i pomiarów szkodliwych dla zdrowia czynników chemicznych lub pyłów, wykonanych 
w odstępie co najmniej dwóch lat, a w przypadku czynników o działaniu rakotwór-
czym lub mutagennym – co najmniej sześciu miesięcy, nie przekroczyły 0,1 wartości 
nDs, pracodawca może odstąpić od wykonywania badań i pomiarów. 

czynniki fizyczne – hałas

Definicja hałasu – hałas to pojęcie subiektywne niekorzystnego oddziaływania 
dźwięków złożonych o różnej częstotliwości. według Pn, hałasem jest dźwięk o do-
wolnym charakterze akustycznym, niepożądany w danych warunkach i przez daną 
osobę. Hałas jest najczęściej występującym czynnikiem szkodliwym. Powoduje około 
28 proc. wszystkich chorób zawodowych w Polsce.

klasyfikacja hałasu ze względu na charakter zmian poziomu ciśnienia aku-
stycznego w czasie:

 y hałas ustalony – zmiany jego poziomu dźwięku A nie przekraczają 5 dB,
 y hałas nieustalony (zmienne w czasie, przerywane) – zmiany poziomu dźwięku 

są większe od 5 dB,
 y hałas impulsowy – rodzaj hałasu nieustalonego charakteryzujący się występo-

waniem jednego lub kilku impulsów dźwiękowych o czasie trwania krótszym 
niż 1s, np. hałas wywołany uderzeniami młotka.

klasyfikacja hałasu ze względu na zakres częstotliwości:
 y hałas infradźwiękowy, który zawiera składowe o częstotliwościach infradźwię-

kowych (niesłyszalnych) od 1 do 20 Hz i niskich częstotliwościach słyszalnych,
 y hałas niskoczęstotliwościowy o częstotliwościach od ok. 10 do 250 Hz,
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 y hałas słyszalny, który zawiera składowe o częstotliwościach od 20 Hz do 20 
kHz,

 y hałas ultradźwiękowy, który zawiera składowe o częstotliwościach słyszalnych 
i ultradźwiękowych od 10 do 40 kHz.

czynniki fizyczne – drgania mechaniczne

Drgania mechaniczne (wibracje) – niskoczęstotliwościowe drgania akustyczne 
rozprzestrzeniające się w ośrodkach stałych i przekazywane do organizmu pracowni-
ka przez określoną część jego ciała będącą w bezpośrednim kontakcie z drgającym 
ośrodkiem (źródłem drgań).  

rodzaje drgań
 y Drgania o ogólnym działaniu, przekazywane do organizmu człowieka przez 

jego nogi, miednicę, plecy lub boki (drgania ogólne),
 y Drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne (drgania 

miejscowe).

czynniki biologiczne

zagadnienie szkodliwych dla zdrowia czynników biologicznych zostało uregu-
lowane w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie 
szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony 
zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. 

Wykaz prac narażających na działanie czynników biologicznych:
 y praca w zakładach produkujących żywność,
 y praca w rolnictwie,
 y praca, podczas której dochodzi do kontaktu ze zwierzętami lub produktami 

pochodzenia zwierzęcego,
 y praca w jednostkach ochrony zdrowia,
 y praca w laboratoriach klinicznych, weterynaryjnych lub diagnostycznych,
 y praca w zakładach gospodarki odpadami,
 y praca przy oczyszczaniu ścieków.

ocena ryzyka – nie ustalono wartości normatywnych dotyczących dopuszczal-
nych stężeń czynników biologicznych w środowisku pracy, jak również ogólnie uzna-
nych wartości progowych narażenia. ocena ryzyka związanego z narażeniem na 
czynniki biologiczne powinna być oceną jakościową.

czynniki uciążliwe

kategorie czynników uciążliwych:
 y obciążenie statyczne,
 y monotonia,
 y obciążenie psychiczne,
 y mikroklimat, 
 y oświetlenie,
 y wysiłek fizyczny. 

obciążenie statyczne i monotonia – obciążenie statyczne i monotonia są czyn-
nikami związanymi z pozycją, jaką pracownik przyjmuje podczas wykonywania pra-
cy, czasem jej wykonywania oraz siłami zewnętrznymi. Przedmiotem obciążenia jest 
w tym wypadku układ mięśniowo – szkieletowy. ze względu na stopień obciążenia, 
zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku wyróżnić można obciążenie małe, 
średnie i duże. obciążenie statyczne związane jest z czasem przebywania pracowni-
ka w określonej pozycji (a konkretnie układem ramion, pleców i nóg), natomiast mo-

„
odpowiednie 
zaprojektowanie 
stanowiska 
pracy pozwala 
na minimalizację 
obciążenia statycznego, 
a jej organizacja – na 
unikanie zbyt często 
powtarzających się 
czynności. Należy 
bowiem zwrócić uwagę, 
iż oba te czynniki, 
mimo swego pozornego 
małego znaczenia 
w porównaniu 
z np. czynnikami 
niebezpiecznymi, 
mogą prowadzić 
do znacznego 
obniżenia sprawności 
pracowników. 
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notonia – z liczbą powtarzalnych operacji wykonywanych przez pracownika w trakcie 
zmiany. 

w tym miejscu istotne znaczenie odgrywa zagadnienie, jakim jest ergonomia. od-
powiednie zaprojektowanie stanowiska pracy pozwala na minimalizację obciążenia 
statycznego, a jej organizacja – na unikanie zbyt często powtarzających się czyn-
ności. należy bowiem zwrócić uwagę, iż oba te czynniki, mimo swego pozornego 
małego znaczenia w porównaniu z np. czynnikami niebezpiecznymi, mogą prowadzić 
do znacznego obniżenia sprawności pracowników. 

obciążenie psychiczne – szczególny przypadek stanowi obciążenie psychicz-
ne. wiąże się ono bowiem z zagadnieniami takimi jak stres, relacje pomiędzy pra-
cownikami, czy ocena postępów w pracy. czynnik ten odgrywa szczególnie istotne 
znaczenie w trakcie wykonywania prac o charakterze biurowym. Jego efektem jest 
szybkie męczenie się i spadek wydajności. rozwiązaniem pomagającym zaradzić 
występowaniu tego rodzaju negatywnych zjawisk jest odpowiednia organizacja pracy 
oraz zapewnienie wypoczynku.

czynniki fizyczne – środowisko cieplne

Mikroklimat środowiska pracy wpływa na wydajność pracy, a także na sposób jej 
wykonywania. zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura wpływa szkodliwie na pracow-
nika.

o mikroklimacie środowiska pracy decydują:
 y promieniowanie (słońca i/lub innych źródeł promieniowania),
 y temperatura powietrza, 
 y ruch powietrza (wiatr jako naturalny i wietrzenie/nawiew jako sztuczny), 
 y wilgotność.

Wysiłek fizyczny. Podnoszenie i przenoszenie ciężarów 
zagadnienie związane z czynnikiem uciążliwym, jakim jest podnoszenie i prze-

noszenie ciężarów, zostało uregulowane rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 
społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
ręcznych pracach transportowych. 

rozporządzenie określa obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia bez-
pieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz wymaga-
nia dotyczące organizacji i sposobów wykonywania ręcznych prac transportowych 
z uwzględnieniem wymagań ergonomii. wskazuje także dopuszczalne maksymalne 
masy przemieszczanych przedmiotów, ładunków lub materiałów, oraz dopuszczalne 
wartości sił niezbędne do przemieszczania przedmiotów. 

rozporządzenie nakłada na pracodawcę obowiązek stosowania rozwiązań tech-
nicznych i organizacyjnych, których celem jest wyeliminowanie ręcznych prac trans-
portowych. w wypadku braku możliwości ich wyeliminowania, pracodawca – w celu 
zmniejszenia uciążliwości i zagrożeń związanych z wykonywaniem tych czynności 
– jest zobowiązany do odpowiedniej organizacji pracy oraz do wyposażania pracow-
ników w niezbędny sprzęt pomocniczy oraz środki ochrony indywidualnej. 

ręczne prace transportowe
organizacja ręcznych prac transportowych, powinna być prowadzona w sposób 

zapewniający:
 y ograniczenie długotrwałego wysiłku fizycznego, w tym zapewnienie odpo-

wiednich przerw w pracy na odpoczynek.
 y wyeliminowanie nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego 

pracownika, a zwłaszcza urazów kręgosłupa, związanego z rytmem pracy wy-
muszonym procesem pracy.



60 Szkolenie – społeczna inspekcja pracy

7. Prace szczególnie niebezpieczne
wymagania dotyczące wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych zostały 

uregulowane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się prace, o których mowa 
w ww. rozporządzeniu, oraz prace określone jako szczególnie niebezpieczne w in-
nych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach 
eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub 
wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczegól-
nie niebezpieczne.

Pracodawca jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegól-
nie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy.

Pracodawca określa szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, w szczególności zapewnia:

1)  bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób;
2) odpowiednie środki zabezpieczające;
3)  instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:

a)  imienny podział pracy,
b)  kolejność wykonywania zadań,
c)  wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynno-

ściach.

Pracodawca zapewnia, aby dostęp do miejsc wykonywania prac szczególnie nie-
bezpiecznych miały jedynie osoby upoważnione i odpowiednio poinstruowane.

rodzaje prac szczególnie niebezpiecznych:
 y roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez 

wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części,
 y prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych 

niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,
 y prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych,
 y prace na wysokości.

Prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń 
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach 
zamkniętych

Podjęcie i prowadzenie pracy w zbiornikach może nastąpić jedynie na podstawie 
pisemnego pozwolenia wydanego w trybie ustalonym przez pracodawcę.

Przy pracy w zbiornikach należy zapewnić stały nadzór. osoba wydająca pole-
cenie wykonania takiej pracy powinna sprawdzić, czy przygotowania organizacyjne 
i techniczne zapewniają bezpieczeństwo pracownikom podczas wykonywania pracy.

Pracownikowi znajdującemu się w zbiorniku należy zapewnić możliwość udziele-
nia natychmiastowej pierwszej pomocy w razie nagłej potrzeby lub wypadku.

Prace w zbiorniku mogą być podjęte i prowadzone, po spełnieniu następujących 
wymagań:

1) zbiornik należy opróżnić i wstępnie oczyścić przez przemycie, przedmuchanie 
parą lub gazem obojętnym oraz przedmuchanie powietrzem; przedmuchiwa-
nie zbiornika tlenem jest niedopuszczalne;

2) jeżeli praca w zbiorniku może być związana z zagrożeniem pożarowym, nale-
ży stosować niezbędne środki ochrony przeciwpożarowej;

3) odłączyć dopływ do zbiornika materiałów, substancji i czynników z innych 
zbiorników, przewodów, aparatury itp.;
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4) znajdujące się we wnętrzu zbiornika grzejniki, urządzenia ruchome i inne mo-
gące stworzyć zagrożenie należy odłączyć od źródeł zasilania;

5) `na czas trwania prac w zbiorniku należy wyłączyć z ruchu lub unieruchomić 
tory kolejowe, zwrotnice, przenośniki, miejsca zsypu itp., znajdujące się nad 
zbiornikiem;

6) bezpośrednio przed przystąpieniem do pracy wewnątrz zbiornika powietrze 
w zbiorniku należy zbadać na zawartość tlenu oraz gazów i par substancji 
sklasyfikowanych jako niebezpieczne;

7) temperatura powietrza w zbiorniku nie powinna się różnić od temperatury oto-
czenia o więcej niż 5°c (5 k);

8) zapewnienie niezbędnych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

Bezpośrednio przed przystąpieniem pracowników do pracy w zbiorniku osoba kie-
rująca pracownikami jest obowiązana poinformować ich o:

1) zakresie pracy, jaką mają wykonać;
2) rodzaju zagrożeń, jakie mogą wystąpić;
3) niezbędnych środkach ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz o sposobie ich 

stosowania;
4) sposobie sygnalizacji między pracującymi wewnątrz zbiornika a asekurujący-

mi ich na zewnątrz zbiornika;
5) postępowaniu w razie wystąpienia zagrożenia.

Pracownik lub pracownicy wykonujący pracę wewnątrz zbiornika powinni być ase-
kurowani co najmniej przez jedną osobę znajdującą się na zewnątrz. osoba aseku-
rująca powinna być w stałym kontakcie z pracownikami znajdującymi się wewnątrz 
zbiornika oraz mieć możliwość niezwłocznego powiadomienia innych osób mogą-
cych, w razie potrzeby, niezwłocznie udzielić pomocy.

Pracownik wchodzący do wnętrza zbiornika powinien być wyposażony w odpo-
wiednie środki ochrony indywidualnej, a w szczególności:

1) szelki bezpieczeństwa z linką umocowaną do odpowiednio wytrzymałego ele-
mentu konstrukcji zewnętrznej;

2) hełm ochronny i odzież ochronną;
3) sprzęt izolujący ochronny układu oddechowego.

wyposażenie w środki ochrony indywidualnej osoby asekurującej powinno być 
takie, jak wyposażenie pracowników wchodzących do wnętrza zbiornika.

niestosowanie ochron układu oddechowego jest dopuszczalne wyłącznie w wa-
runkach, gdy zawartość tlenu w powietrzu zbiornika wynosi co najmniej 18 proc. 
oraz gdy w powietrzu tym nie występują substancje szkodliwe dla zdrowia w stężeniu 
przekraczającym nDs (najwyższe dopuszczalne stężenie) ani nie istnieje niebezpie-
czeństwo ich wystąpienia podczas przebywania pracownika w zbiorniku. Decyzję o 
niestosowaniu przez pracowników ochron układu oddechowego w związku ze speł-
nieniem ww. warunków, może podjąć jedynie osoba kierująca pracownikami.

8. Wypadki przy pracy i katastrofy 
ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 

wypadków przy pracy i chorób zawodowych
za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrz-

ną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynno-

ści lub poleceń przełożonych;
2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz 

pracodawcy, nawet bez polecenia;
3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze mię-

dzy siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego 
ze stosunku pracy.

„
Pracownik lub 

pracownicy wykonujący 
pracę wewnątrz 

zbiornika powinni 
być asekurowani co 
najmniej przez jedną 

osobę znajdującą 
się na zewnątrz. 
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zdarzenie nagłe

Wyrok sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2013 r. ii uk 162/12: 
Dla uznania zdarzenia za wypadek przy pracy nie wymaga się jednoczesnego wy-

stąpienia przyczyny i skutku. cecha nagłości odnosi się do czasu trwania zdarzenia, 
a nie do oddziaływania przyczyny zewnętrznej.

Przyczyną naturalnej śmierci był rozległy zawał mięśnia sercowego z następo-
wym uszkodzeniem mózgu i jego obrzękiem na skutek niedotlenienia. w dniu zdarze-
nia Dariusz P. nie posiadał aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwska-
zań do zatrudnienia na stanowisku piekarza, co stanowiło podstawę ustalenia przez 
powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy, że zdarzenie z 14.3.2010 r. jest 
wypadkiem przy pracy, a jego przyczynę stanowi „dopuszczenie do pracy pracownika 
bez aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na 
danym stanowisku pracy”.

niewątpliwie zawał serca zawsze jest skutkiem choroby samoistnej (wewnętrz-
nej). w judykaturze sn przyjmuje się jednak, że uszczerbek na zdrowiu pracownika 
(jego śmierć) spowodowany czynnikiem samoistnym może stanowić wypadek przy 
pracy, jeżeli został wywołany nadmiernym w okolicznościach danego wypadku wy-
siłkiem lub stresem. nadmierny wysiłek (stres) powinien być przy tym oceniany przy 
uwzględnieniu indywidualnych właściwości pracownika (stanu jego zdrowia, spraw-
ności ustroju) i okoliczności, w jakich wykonywana jest praca. Generalnie wykony-
wanie zwykłych czynności (normalny wysiłek, normalne przeżycia psychiczne) przez 
pracownika nie może być uznane za zewnętrzną przyczynę wypadku przy pracy. 
Musi zatem nastąpić szczególna (nadzwyczajna) okoliczność w przebiegu pracy, aby 
czynnik samoistny pochodzący z wnętrza organizmu pracownika mógł być uznany za 
skutek przyczyny zewnętrznej. Może to być szczególny (nadmierny, wyjątkowy) wy-
siłek fizyczny, wykonywanie pracy przez pracownika przemęczonego jej dotychcza-
sową intensywnością i rozmiarem albo bez odpoczynku przez dłuższy czas, nakaza-
nie przez pracodawcę pracy bez uwzględnienia treści zaświadczenia zawierającego 
przeciwwskazanie do jej wykonywania, szczególne (nadzwyczajne, nietypowe) prze-
życie wewnętrzne (stres, uraz psychiczny) w postaci emocji o znacznym nasileniu po-
wstałe wskutek okoliczności nietypowych dla normalnych stosunków pracowniczych.

Wyrok sądu Najwyższego z dnia 5 października 2012 r. i uk 197/12
warunkiem odpowiedzialności na podstawie ustawy wypadkowej jest ustalenie 

wypadku przy pracy w określonym dniu, przy czym działanie przyczyny zewnętrznej 
nie przekracza jednej dniówki.

Wyrok sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2011 r. i uk 46/11
1) nagłe zdarzenie powodujące uraz lub śmierć pracownika może zatem nastą-

pić w dowolnym czasie i miejscu, pod warunkiem, że pozostaje w związku 
z wykonywaniem czynności pracowniczych przez osobę, która wypadkowi ule-
gła.

2) czasowy i miejscowy związek zdarzenia z pracą oznacza, że pracownik do-
znał uszczerbku na zdrowiu, bądź poniósł śmierć w czasie i w miejscu, w któ-
rym pozostawał w sferze interesów pracodawcy. Jeżeli natomiast przyczyna 
zewnętrzna zadziałała poza czasem i miejscem wykonywania normalnych 
czynności pracowniczych, wówczas niezbędne jest stwierdzenie funkcjonal-
nego związku z pracą, tzn. takiego, w ramach którego praca musi być nie tylko 
jednym z czynników prowadzących do zdarzenia, ale musi ona także wywrzeć 
wpływ na zaistniały skutek. związek funkcjonalny nie jest bowiem pojęciem 
wymiernym i obiektywnym – jak czas i miejsce – i leży często w sferze psychiki 
poszkodowanego pracownika.

3) Jeżeli pracownik, co do zasady, wykonuje obowiązki pracownicze w stanie nie-
trzeźwości, to nie przysługują mu świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego 
tylko wówczas, gdy – będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków 
odurzających lub substancji psychotropowych – przyczynił się w znacznym 
stopniu do spowodowania wypadku (art. 21 ust. 2 ustawy z 2002 r. o ubez-
pieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych). 
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równocześnie świadczenia wypadkowe przysługują zawsze członkom rodzi-
ny zmarłego pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy bądź w drodze do 
pracy lub z pracy, bez względu na jego stopień przyczynienia się do spowodo-
wania wypadku.

Przyczyna zewnętrzna

Wyrok sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2013 r. iii uk 80/12 
Pogorszenie stanu zdrowia bez związku z wykonywanymi zadaniami i będące 

skutkiem rozwoju samoistnego schorzenia nie będzie uznane za wypadek przy pracy, 
choćby wystąpiło nagle. najważniejsza jest podkreślana w judykaturze konieczność, 
by w stanie faktycznym zostały stwierdzone szczególne warunki pracy lub okolicz-
ności, z których rzeczywiście –- na podstawie opinii biegłych lekarzy – pozostaje 
w związku istotne pogorszenie zdrowia. 

zdecydowanie przeważa w orzecznictwie pogląd, że praca w normalnych warun-
kach, wykonywanie przez pracownika, który doznał zawału serca w czasie i miejscu 
zatrudnienia zwykłych czynności (typowych, normalnych), które nie były obiektywnie 
przeciwwskazane, nie może być uznane za zewnętrzną przyczynę wypadku przy pra-
cy, choćby czynności te wymagały dużego wysiłku fizycznego (por. wyrok sądu naj-
wyższego z 16 kwietnia 1997 r., ii Ukn 66/97, osnAPiUs 1998, nr 2, poz. 53; wyrok 
sądu najwyższego z 14 grudnia 2001 r., ii Ukn 673/00, legalis), gdyż „sama praca” 
nie może stanowić zewnętrznej przyczyny w rozumieniu definicji wypadku, ale może 
nią być dopiero określona nadzwyczajna sytuacja związana z pracą, która staje się 
współdziałającą przyczyną zewnętrzną (wyrok sądu najwyższego z 28 marca 2001 
r., ii Ukn 283/00, osnAPiUs 2002, nr 22, poz. 555; wyrok sądu najwyższego z 23 
września 1999 r., ii Ukn 128/99, osnAPiUs 2001, nr 3, poz. 74). Pogorszenie stanu 
chorobowego bez związku z wykonywaną pracą i będące skutkiem rozwoju samoist-
nego schorzenia, nie będzie uznane za wypadek przy pracy, choćby wystąpiło nagle.

Wyrok sądu apelacyjnego w Poznaniu z dnia 23 maja 2013 r. iii aua 1503/12
Tylko w razie wyjątkowo dużego nawarstwienia się w środowisku pracowniczym 

niekorzystnych dla poszkodowanego okoliczności, przekraczających przeciętne nor-
my wrażliwości psychicznej człowieka i wywołujących silne, negatywne emocje, moż-
na upatrywać w tych zjawiskach zewnętrznej przyczyny zdarzenia.
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Wyrok sądu apelacyjnego w szczecinie z dnia 18 kwietnia 2013 r. iii aua 
909/12

nie można wykluczyć zasadności uznania zawału serca za wypadek przy pracy, 
pod warunkiem jednakże stwierdzenia, że zdarzenie to nastąpiło w związku z pracą, 
na skutek przyczyny zewnętrznej w znaczeniu nadanym temu pojęciu w ustawie wy-
padkowej. zawał serca jest wykładnikiem przyczyn istniejących w samym organizmie 
człowieka, łączących się z jego stanem zdrowia, predyspozycjami ustrojowymi i wła-
ściwościami wewnętrznymi. są to więc przyczyny wewnętrzne. Przy istnieniu tych 
przyczyn do wystąpienia zawału serca mogą też doprowadzić przyczyny zewnętrzne. 
Przy takim zaś zbiegu przyczyn wywołujących zawał, do uznania tego zdarzenia za 
wypadek przy pracy, istotne znaczenie ma rodzaj przyczyny zewnętrznej i jej rola 
w wystąpieniu zawału.

Wyrok sądu Najwyższego z dnia 4 marca 2013 r. i uk 505/12
Śmierć pracownika spowodowana urazami z powodu upadku z wysokości wskutek 

ataku padaczki jest wypadkiem przy pracy. w tym bowiem przypadku przyczyną 
zgonu były czynniki zewnętrzne, czyli rozległe urazy czaszki i kręgosłupa.

Wyrok sądu apelacyjnego w katowicach z dnia 29 kwietnia 2004 r. iii aua 
4062/02

Ubezpieczona zajmowała stanowisko głównej księgowej i trudno za przyczynę 
zewnętrzną (art. 3 ustawy z 12.06.1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy 
pracy, jednolity tekst Dz. U. z 1983 r. nr 30, poz. 144 z późn. zm.) uznać jej zdenerwo-
wanie spowodowane rozmową telefoniczną z zakładem Ubezpieczeń społecznych. 
stanowisko głównej księgowej jest bowiem stanowiskiem kierowniczym, samodziel-
nym i pracownik zajmujący takie stanowisko musi się liczyć z tym, że wykonywanie 
normalnych obowiązków nie zawsze przebiega bez konfliktów oraz że z wykony-
waniem tych obowiązków łączy się z reguły konieczność doznania mniejszych lub 
większych stresów psychicznych. kontakt głównej księgowej z pracownikiem zUs 
jest rzeczą zupełnie normalną, mającą niewątpliwie miejsce niejednokrotnie, dotyczy 
sytuacji, z którymi główna księgowa styka się na co dzień, i trudno taki kontakt nawet 
przy zaistnieniu kontrowersji co do rozpatrywanego problemu uznać za nadzwyczaj-
ną sytuację, która miała wpływ na stan zdrowia ubezpieczonej.

uraz lub śmierć

Wyrok sądu Najwyższego z dnia 7 czerwca 2011 r. ii Pk 311/10 
wprowadzenie do definicji wypadku przy pracy przesłanki urazu nie oznacza, 

że wykluczone jest kwalifikowanie istotnego pogorszenia stanu zdrowia jako urazu 
i wypadku przy pracy w rozumieniu art. 3 ust. 1 i art. 2 pkt 13 ustawy z 30.10.2002 
r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
(t.jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322).

związek z pracą

Wyrok sądu Najwyższego z dnia 28 sierpnia 2013 r. i uk 56/13 
skoro ubezpieczony między zakończeniem spotkania a udaniem się na spoczy-

nek nie wykonał żadnych innych czynności zmieniających porządek ustalony przez 
organizatora, to w czasie wypadku przysługiwała mu ochrona ubezpieczeniowa.

Wyrok sądu Najwyższego z dnia 3 kwietnia 2013 r. ii uk 220/12
wypadek, który miał miejsce przy wykonywaniu społecznych funkcji prezesa za-

rządu klubu sportowego, nie jest wypadkiem przy pracy także wówczas, gdy klub 
sportowy był finansowany przez pracodawcę, który powołał pracownika do pełnienia 
tej funkcji.
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Wyrok sądu Najwyższego z dnia 8 maja 2012 r. ii uk 253/11
odstąpienie od osobistego wykonywania obowiązków pracowniczych (kierowcy) 

i kontynuowanie podróży w charakterze pasażera stanowi zerwanie związku z pracą.

Wyrok sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2011 r. i uk 335/10
ochrona z ustawy wypadkowej przysługuje pracownikowi, który doznał wypadku 

w związku z pracą. Pracownik może zerwać związek z pracą będąc nawet na terenie 
zakładu pracy, jeżeli podejmuje czynności, które nie wynikają z zatrudnienia lub są 
nawet celom zatrudnienia przeciwne – art. 3 ustawy z 2002 r. o ubezpieczeniu spo-
łecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Wyrok sądu Najwyższego z dnia 25 czerwca 2010 r. ii uk 75/10
okoliczności konkretnej sprawy decydują o tym, czy spożywanie alkoholu w cza-

sie i miejscu świadczenia pracy lub w drodze z pracy do domu prowadzi do zerwania 
normatywnego związku z pracą lub z odbywaniem drogi z pracy do domu.

Wyrok sądu Najwyższego z dnia 26 marca 2008 r. i Pk 260/07
stres psychiczny pracownika wywołany uprawnionym sposobem sprawowania 

funkcji kierowniczych przez jego przełożonego działającego z poszanowaniem god-
ności pracownika (art. 111 kp.) oraz respektującego ukształtowane w zakładzie pracy 
zasady współżycia społecznego (art. 94 pkt 10 kp.) nie może być uznany za współ-
przyczynę sprawczą wypadku przy pracy.

Wyrok sądu Najwyższego z dnia 24 października 2007 r. i uk 127/07
wprawienie się pracownika w stan nietrzeźwości w czasie odbywania drogi 

z miejsca wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy do siedziby 
pracodawcy środkiem lokomocji należącym do pracodawcy i kierowanym przez in-
nego pracownika nie wyłącza pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy 
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu 
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz. 
1673 ze zm.).

Wyrok sądu Najwyższego z dnia 24 października 2007 r. i uk 127/07
stan nietrzeźwości jest zaprzeczeniem gotowości do świadczenia pracy. Pozosta-

wanie pracownika w dyspozycji pracodawcy w myśl art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 
30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych wyraźnie dotyczy drogi między siedzibą pracodawcy a miej-
scem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy, natomiast nie odno-
si się do czasu wykonywania tego obowiązku.

za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpi-
ła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.

za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło 
ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrod-
czej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funk-
cje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba 
psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, 
istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego 
samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby.

na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określo-
nych w ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

1) w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w ust. 1, 
chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie 
pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;

2) podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
3) przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organiza-

cje związkowe.
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za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną 
zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia 
wypadkowego z danego tytułu podczas:

1) uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą 
stypendium sportowe;

2) wykonywania odpłatnie pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie od-
bywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;

3) pełnienia mandatu posła lub senatora, pobierającego uposażenie;
4) odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub przy-

gotowania zawodowego w miejscu pracy przez osobę pobierającą stypendium 
w okresie odbywania tego szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego do-
rosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy na podstawie skiero-
wania wydanego przez powiatowy urząd pracy lub przez inny podmiot kieru-
jący, pobierania stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych;

5) wykonywania przez członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kó-
łek rolniczych oraz przez inną osobę traktowaną na równi z członkiem spół-
dzielni w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, pracy 
na rzecz tych spółdzielni;

6) wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub 
umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje 
się przepisy dotyczące zlecenia;

6a) wykonywania pracy na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa 
w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 
nr 45, poz. 235);

7) współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy 
zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywil-
nym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;

8) wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności 
pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;

9) wykonywania zwykłych czynności związanych ze współpracą przy prowadze-
niu działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpie-
czeń społecznych;

10) wykonywania przez osobę duchowną czynności religijnych lub czynności 
związanych z powierzonymi funkcjami duszpasterskimi lub zakonnymi;

11) odbywania służby zastępczej;
12) nauki w krajowej szkole Administracji Publicznej przez słuchaczy pobierają-

cych stypendium;
13) wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub 

umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje 
się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowa taka 
została zawarta z pracodawcą, z którym osoba pozostaje w stosunku pracy, 
lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje ona pracę na rzecz pracodawcy, 
z którym pozostaje w stosunku pracy;

14) pełnienia przez funkcjonariusza celnego obowiązków służbowych.

z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują następujące 
świadczenia:

1) zasiłek chorobowy – dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spo-
wodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;

2) świadczenie rehabilitacyjne – dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasił-
ku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabili-
tacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy;

3) zasiłek wyrównawczy – dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego 
wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerb-
ku na zdrowiu;

4) jednorazowe odszkodowanie – dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub 
długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

5) jednorazowe odszkodowanie – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczone-
go lub rencisty;
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6) renta z tytułu niezdolności do pracy – dla ubezpieczonego, który stał się nie-
zdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;

7) renta szkoleniowa – dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono 
celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do 
pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub 
chorobą zawodową;

8) renta rodzinna” – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty 
uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;

9) dodatek do renty rodzinnej –- dla sieroty zupełnej;
10) dodatek pielęgnacyjny;
11) pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz 

zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.



Notatki



Projekt Godna praca to bezpieczna praca 
realizowany jest przez region Gdański  
Nszz „solidarność”

region Gdański nszz „solidarność” jest jedną z 33 regionalnych struktur największej 
centrali związkowej w Polsce. Gdańska „solidarność” posiada dziesięć oddziałów i biur 
terenowych. w zarządzie regionu zarejestrowanych jest obecnie 360 organizacji zakła-
dowych zrzeszających około 38 tys. członków.

wśród celów statutowych związku znajdują się:

 y zabezpieczanie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wy-
nagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

 y podejmowanie działań w duchu dialogu społecznego, zmierzających do zharmonizo-
wania interesów pracodawcy z interesami pracowników,

 y wpływanie na kształt polityki gospodarczej i społecznej,
 y podejmowanie działań na rzecz ochrony naturalnego środowiska człowieka.
 y nszz „solidarność” na szczeblu krajowym, jako organizacja reprezentatywna jest 

członkiem rady Dialogu społecznego, na szczeblu regionalnym natomiast woje-
wódzkich rad dialogu społecznego. w wielu zakładach pracy bierze udział w nego-
cjacjach zbiorowych.

region Gdański nszz „solidarność” posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji 
projektów zarówno innowacyjnych jak i szkoleniowych. Pozyskiwaniem funduszy struktu-
ralnych 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, konkurencyjnej 
i sprzyjającej integracji społecznej.

bardziej przejrzysty i uczciwy rynek pracy jest głównym ob-
szarem programu Funduszy Norweskich w Polsce. Program 
„Dialog społeczny – godna praca” wspiera współpracę mię-
dzy pracodawcami, pracownikami i władzami publicznymi 
w zakresie promowania uczciwych i godnych warunków za-
trudnienia, rozwoju rynku pracy oraz integracji społecznej.

W ramach funduszy norweskich i funduszy EoG Norwegia 
przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych 
i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych 
z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południo-
wej i obszaru Morza bałtyckiego. Norwegia ściśle współpra-
cuje z uE w ramach Porozumienia o Europejskim obszarze 
Gospodarczym (EoG).


