
1. Temat: Podstawowe pojęcia z zakresu BHP

BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy. Jest to stan warunków i organizacji pracy oraz zachowań 
pracowników zapewniający wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami 
występującymi w miejscu pracy. Jest to zbiór zasad 
i przepisów.

Zakres bhp 
W zakres zagadnień związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy wchodzą: 

 techniki bezpieczeństwa pracy; 
 podstawy higieny pracy — nauka zajmująca się określaniem norm kształtowania zdrowych, 

higienicznych, nieuciążliwych i nieszkodliwych warunków pracy oraz zapobieganiem chorobom 
zawodowym; 

 elementy fizjologii pracy — badanie wpływu środowiska na organizm człowieka podczas 
wykonywania przez niego pracy; 

 elementy socjologii pracy — badanie wpływu środowiska i rodzaju pracy na stosunek 
pracownika do wykonywanej pracy oraz jego wydajność; 

 elementy organizacji i ekonomiki pracy — określające dobór najbardziej właści-wych środków 
oraz warunki odpowiednie do osiągnięcia zamierzonych wyników pracy człowieka bez 
uszczerbku na zdrowiu pracownika; 

 podstawy ergonomii — nauka zajmująca się zasadami i metodami dostosowania pracy do 
właściwości psychicznych i możliwości fizycznych człowieka. 

Rytm pracy-to jeden z elementów higieny pracy, zajmujący się dostosowaniem predyspozycji człowieka do
wykonania określonych zadań

Higiena pracy jest nauką, która zajmuje się  ochroną pracownika przed utratą zdrowia, zwłaszcza 
w następstwie chorób zawodowych. Identyfikuje zagrożenia występujące w miejscu pracy, określa 
ich wpływ na pracownika oraz określa działania profilaktyczne przed wystąpieniem wypadków i 
chorób zawodowych 

Środowisko pracy – zespół czynników materialnych i psychospołecznych, z którymi pracownik 
styka się podczas wykonywania pracy lub przysposobienia do niej 
i które to czynniki mogą stanowić zagrożenie dla jego zdrowia, a nawet życia.

Stanowisko  pracy - to przestrzeń, w której wykonywa jest praca. Na stanowisko pracy składają 
się: pomieszczenie w którym wykonywana jest praca, urządzenia i środki służące do wykonania 
pracy, przedmiot pracy, pracownik oraz jego współpracownicy

Ergonomia to nauka zajmująca się przystosowaniem obiektów technicznych 
i środowiska pracy do anatomicznych i psychicznych możliwości człowieka. Wykorzystuje ona 
wiedzę pochodząca z wielu innych nauk.
Ergonomię dzielimy na:

• Projektową, która zajmuje się planowaniem odpowiednich warunków pracy
• Korekcyjną, która dostosowuje już istniejące warunki pracy



2. Temat: Instytucje sprawujące nadzór nad warunkami pracy w Polsce.

Państwowa Inspekcja Pracy 
Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy należą m.in.: 
 nadzór i kontrola przestrzegania przez pracodawców prawa pracy, w tym przepisów bhp, 
 kontrola przestrzegania przepisów bhp przy projektowaniu, przebudowie i modernizacji 
obiektów budowlanych, w których mieszczą się stanowiska pracy, a także maszyn i innych 
urządzeń technicznych oraz stosowanych technologii, 
 uczestniczenie w przejmowaniu do eksploatacji wybudowanych lub przebudowywanych 
zakładów pracy, 
 analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 
 ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika, 
 udzielanie pracownikom i pracodawcom porad w zakresie prawa pracy, 
 nadzór i kontrola przestrzegania wymagań bhp przy konstruowaniu i produkcji maszyn, 
urządzeń, narzędzi pracy i opakowań, 
 kontrola wyrobów wprowadzanych do obrotu pod względem spełniania przez nie wymagań 
dotyczących bhp, określonych w odrębnych przepisach.

Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należą ponadto nadzór i kontrola zapewnienia bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy: 
 osobom fizycznym wykonującym prace na innej podstawie niż stosunek pracy oraz osobom 
wykonującym na własny rachunek działalność gospodarczą w miejscu wyznaczonym przez 
pracodawcę lub przedsiębiorcę niebędącego praco-dawcą, na rzecz którego taka praca jest 
świadczona, 
 przez podmioty organizujące pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej podstawie niż 
stosunek pracy, w ramach prac społecznie użytecznych. 

W razie stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy lub przepisów dotyczących legalności 
zatrudnienia właściwe organy Państwowej Inspekcji Pracy są uprawnione do: 
 nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie w przypadku, gdy 
naruszenie dotyczy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 nakazania wstrzymania prac lub działalności, gdy naruszenie powoduje bezpośrednie 
zagrożenie życia lub zdrowia pracowników bądź innych osób wykonujących te prace lub 
prowadzących działalność, 
 skierowania do innych prac pracowników lub innych osób dopuszczonych do pracy wbrew 
obowiązującym przepisom przy pracach wzbronionych, szkodliwych lub niebezpiecznych. 

Nakazy w tych sprawach podlegają rygorowi natychmiastowemu wykonaniu. 

Państwowa Inspekcja Sanitarna. 
Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia 
publicznego, w szczególności przez sprawowanie nadzoru nad warunkami: 
 higieny środowiska, 
 higieny pracy w zakładach pracy, 
 higieny radiacyjnej, 
 higieny procesów nauczania i wychowania, 
 higieny wypoczynku i rekreacji, 
 zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, 
 higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz 



pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne. 

Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy: 
 dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych, 
 opracowywanie programów i planów działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej, 
przekazywanie ich do realizacji zakładom opieki zdrowotnej oraz kontrola realizacji tych 
programów i planów, 
 wydawanie zarządzeń i decyzji lub występowanie do innych organów o ich wyda-nie — w 
wypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych, 
 wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub decyzji o braku pod-staw do jej 
stwierdzenia, 
 planowanie i organizowanie sanitarnej ochrony granic państwa oraz nadzór sanitarny nad 
ruchem pasażerskim i towarowym w portach morskich i lotniczych. 

Kto utrudnia lub udaremnia działalność organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, podlega karze 
aresztu do 30 dni, ograniczenia wolności albo grzywny. 
Państwowy inspektor sanitarny jest uprawniony do kontroli zgodności budowanych obiektów z 
wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi określonymi w obowiązujących przepisach. 

Urząd Dozoru Technicznego jest jednostką nadzoru, której zadaniem jest sprawowanie dozoru i 
kontroli przestrzegania przepisów o dozorze technicznym, a także przepisów, norm i zasad 
techniki określających warunki bezpiecznej pracy urządzeń technicznych mogących stwarzać 
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a w szczególności: 
 urządzeń ciśnieniowych, 
 kotłów, 
 wytwornic acetylenu, 
 rurociągów, 
 zbiorników bezciśnieniowych, 
 maszyn służących do przemieszczania osób lub ładunków, 
 wciągarek, 
 suwnic, 
 żurawi, 
 dźwigników, 
 wyciągów, 
 dźwigów, 
 przenośników. 
Do uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego należy także sprawdzanie kwalifikacji osób 
obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne oraz badanie przyczyn i okoliczności 
wypadków, które miały miejsce w czasie eksploatacji urządzeń podlegającymi dozorowi.

Inspekcja Ochrony Środowiska sprawuje kontrolę nad realizacją przepisów o ochro-nie 
środowiska i racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrody. 
Inspekcja bierze udział w procesie lokalizacji inwestycji, przekazywania do użytku obiektów lub 
instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, może 
podjąć decyzję o wstrzymaniu działalności, która narusza za-sady ochrony środowiska lub 
warunki korzystania ze środowiska. 
Do szczegółowych zadań Inspekcji należy m.in.: 
 organizowanie i koordynowanie Państwowego Monitoringu Środowiska, prowadzenie badań 
jakości środowiska, obserwacji i oceny jego stanu oraz zachodzących w nim zmian, 

 kontrola eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem, 



 współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontrolnymi, organami 
ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji państwowej i rządowej, 
samorządu terytorialnego i obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi, 

 kontrola przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, 

 kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu, podlegających ocenie zgodności, w zakresie 
spełniania przez nie zasadniczych wymagań dotyczących ochrony środowiska określonych w 
przepisach odrębnych, 

 kontrola przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.





3. Temat: Podstawy prawne ochrony pracy w Polsce

Prawo pracy to zespół przepisów związanych z pracą zarobkową, regulujących stosunki prawne pomiędzy 
pracownikiem a pracodawcą

Ochrona pracy obejmuje działania mające na celu prawną ochronę pracy, techniczne zabezpieczenie, 
bezpieczną organizację pracy oraz higienę i medycynę pracy.

Główne źródła prawa pracy w   Polsce:

• Art. 66 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: 
Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

1.  Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego 
prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa.

2. Pracownik ma prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy i corocznych płatnych
urlopów; maksymalne normy czasu pracy określa ustawa

• Kodeks pracy, 
• Ustawa  o Państwowej Inspekcji Pracy, 
• Rozporządzenia Rady Ministrów oraz rozporządzenia poszczególnych ministrów
• Uchwały Rady Ministrów i Prezydium Sejmu
• Układy zbiorowe pracy, regulaminy, statuty pracy

Wewnątrzzakładowe akty prawne
• Statut
• Regulamin pracy (obowiązkowy jeśli jest min.20 pracowników)
• Regulamin wynagradzania
• Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
• Instrukcje stanowiskowe bhp

Dział X Kodeksu Pracy dotyczy BHP
• Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy
• Rozdział II Prawa i obowiązki pracownika
• Rozdział III Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy
• Rozdział IV Maszyny i inne urządzenia techniczne
• Rozdział V Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia
• Rozdział VI Profilaktyczna ochrona zdrowia
• Rozdział VII Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
• Rozdział VIII Szkolenie
• Rozdział IX Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
• Rozdział X Służba bezpieczeństwa i higieny pracy
• Rozdział XI Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i 

higieny pracy
• Rozdział XII Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi 

jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi
•  Rozdział XIII Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych 

gałęziach pracy


