
  

Prawa i obowiązki pracownika
 i pracodawcy w zakresie bhp

 i ochrony pracy



  

Prawa pracodawcy:

● Swoboda w doborze pracowników

● Wprowadzanie sankcji wobec pracowników



  

Pracodawca ma obowiązek chronić 
zdrowie i życie pracowników przez 

zapewnienie bezpiecznych i 
higienicznych warunków pracy przy 

wykorzystaniu osiągnięć nauki i 
techniki, zwracając szczególną 

uwagę na:



  

● organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i 
higieniczne warunki pracy,

● zapewnienie przestrzegania w firmie przepisów oraz zasad w 
zakresie BHP,

● usuwanie uchybień,

● reagowanie na potrzeby w zakresie BHP oraz dostosowanie środków 
podejmowanych w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony 
zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się 
warunki wykonywania pracy,

● uwzględnianie ochrony zdrowia pracowników młodocianych, 
pracownic w ciąży lub karmiących piersią oraz pracowników 
niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań 
profilaktycznych,

● zapewnienie wykonania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń 
wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,

● zapewnienie wykonania zaleceń społecznego inspektora pracy.



  

W razie wystąpienia zagrożenia dla zdrowia 
lub życia pracodawca jest zobowiązany:

● Wstrzymać pracę i polecenie pracownikom 
oddalenia się w bezpieczne miejsce

● Do czasu usunięcia zagrożenia nie wydawać 
polecenia wznowienia pracy

● Umożliwić pracownikom podjęcie działań w celu 
uniknięcia niebezpieczeństwa



  

Pracodawca zobowiązany jest przekazać 
pracownikom informację dotyczącą:

● Zagrożeń dla zdrowia i życia występujących w 
miejscu pracy na danym stanowisku

● Zasad postępowania w przypadku awarii i 
innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu

● Działań ochronnych i zapobiegawczych 
podejmowanych w celu wyeliminowania lub 
ograniczenia zagrożeń



  

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez 
aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak 

przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku



  

Pracodawca jest zobowiązany przed  dopuszczeniem do 
pracy pracownika przeszkolić go w zakresie bhp oraz 

organizować w tym zakresie szkolenia okresowe.

● Szkolenie wstępne składające się z :

- szkolenia wstępnego ogólnego, tzw. instruktaż ogólny

- szkolenie wstępne na stanowisku pracy, tzw. instruktaż 
stanowiskowy

● Szkolenie okresowe ma na celu aktualizacje i  ugruntowanie 
wiedzy pracownika w zakresie bhp. Dla pracowników 
robotniczych przeprowadza się nie rzadziej niż co 3 lata.



  



  



  

Konsekwencje nie przestrzegania 
przepisów bhp

Konsekwencje może ponieść:
● Pracodawca
● Osoba kierująca innymi pracownikami
● Pracownik 



  

Sankcje dzielą się wg rodzajów 
odpowiedzialności na:

● Służbowe 

● Karno-administracyjne

● Karne 



  

Sankcje służbowe, zgodnie z art. 108 Kodeksu 
pracy za nie przestrzeganie przez pracownika 
ustalonej organizacji pracy i obowiązujących 

przepisów pracodawca może zastosować kary 
porządkowe:

- Kara upomnienia

- Kara nagany

- Kara pieniężna ( pojedyncze przekroczenie max 
w wysokości 1-no dniowego wynagrodzenia, 
łącznie nie więcej niż 1/10 wypłaty)



  

Sankcja administracyjna wg art. 283 
Kodeksu Pracy może dotyczyć:

● Pracodawcy
● Osoby kierującej pracownikami
● Pracowników odpowiedzialnych za stan bhp

Kara ta dotyczy uchybień w przestrzeganiu 
przepisów nawet gdy wykroczenie nie miało 
żadnych skutków. Inspektorzy nakładają karę 
grzywny w formie mandatu lub kierują sprawę 
do sądu o ukaranie grzywną.



  

Sankcja karna, naruszenie przepisów i zasad bhp może 
przybrać formę przestępstwa przeciwko osobom 

wykonującym pracę zarobkową

● Wg art. 220 Kp zakłada karę do 3 lat pozbawienia 
wolności, jeśli sprawca działał nieumyślnie to kara 
ograniczenia wolności lub grzywny

● Wg art. 221 Kp kara w postaci grzywny 180 stawek 
dziennych albo karze w ograniczenia wolności
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