
I FORMY ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW W POLSCE

W Polsce obowiązuje 40 godzinny tygodniowy wymiar czasu pracy. 

1. Pracodawca 
Pracodawca w ujęciu zarówno formalno-prawnym, jak i potocznym to osoba fizyczna lub osoba 
prawna, a także inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która 
spełniając pewne wymogi prawne i społeczne, zatrudnia pracowników. 
Określenie pracodawca możemy zastosować do: 
 dyrektora, 
 prezesa, 
 właściciela, 
 kierownika, 

ale również 
 całej instytucji/firmy zatrudniającej pracowników. 

2. Pracownik 

Pracownik — termin zdefiniowany w Kodeksie pracy. 
Oznacza osobę fizyczną zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, 
mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. 
Pracownikiem jest tylko osoba wykonująca pracę w ramach stosunku pracy. Zatem nie może być 
pracownikiem osoba, która np. świadczy pracę odpłatnie, a praca ta jest wy-konywana w ramach 
przepisów prawa cywilnego, np. na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia czy też innych 
rodzajów umów cywilnoprawnych nienazwanych. Jed-nakże wykonywanie pracy w warunkach 
odpowiadających stosunkowi pracy może być uznane za stosunek pracowniczy, nawet jeśli strony 
stosunku zawarły umowę o innej nazwie. Pracownikiem w rozumieniu prawa pracy może być 
wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, jednak pod pewnymi warunkami pracownikiem może być 
osoba młodociana (która ukończyła 16 lat, a nie ukończyła 18 lat), nie może być natomiast 
pracownikiem osoba prawna (np. spółka, instytucja, stowarzyszenie). 

2. Stosunek pracy a zatrudnienie 

Zatrudnienie polega na tym, że osoba zatrudniona zobowiązuje się do wykonywania pracy 
określonego rodzaju na rzecz zatrudniającego, a zatrudniający zobowiązuje się do zatrudniania tej
osoby za wynagrodzeniem. 
Wyróżnia się: 
 zatrudnianie na podstawie stosunku pracy; 
 zatrudnianie na podstawie stosunku cywilnoprawnego. 



3. Zatrudnianie na podstawie stosunku pracy

Umowa na okres próbny zawierana jest z nowym pracownikiem. Czas jej trwanie nie może 
przekroczyć okresu 3 miesięcy. U jednego pracodawcy pracownik może tylko raz być 
zatrudniony na podstawie umowy na czas próbny.

Łączny czas umów na czas nieokreślony u jednego pracodawcy nie może przekroczyć 36 
miesięcy.

Podstawowe cechy zatrudnienia na podstawie stosunku pracy to: 
 stosunek pracy powstaje w wyniku zawarcia umowy o pracę, powołania, mianowania lub 
wyboru, 
 pracownik zobowiązuje się do wykonywania prac pod kierownictwem praco-dawcy oraz w 
miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, 
 pracownik zobowiązuje się wykonywać pracę osobiście, 
 ryzyko gospodarcze procesu pracy ponosi pracodawca, 
 w konsekwencji nawiązania stosunku pracy strony obowiązują przepisy prawa pracy w 
szczególności przepisy Kodeksu pracy. 

Zatrudnianiem na podstawie stosunku cywilnoprawnego może być: 
 umowa zlecenie, 
 umowa o dzieło, 
 inne umowy, których treść reguluje Kodeks cywilny, np. umowa agencyjna, umowa przewozu. 



Strony takiej umowy nie są w myśl prawa pracodawcą i pracownikiem, lecz mogą być jedynie: 
 zleceniodawcą i zleceniobiorcą, 
 zlecającym dzieło i wykonawcą dzieła 

4. Zatrudnianie na podstawie stosunku cywilnoprawnego 
Podstawowe cechy zatrudnienia na podstawie stosunku cywilnoprawnego to: 
 zatrudnienie w wyniku zawarcia jednej z umów cywilnoprawnych, takich jak np. umowa 
zlecenie, umowa o dzieło, umowa agencyjna bądź przewozu, 
 podczas wykonywania pracy osoba zatrudniona nie podlega kierownictwu pod-miotu 
zatrudniającego, 

 nie ma bezwzględnego obowiązku osobistego wykonywania pracy, jeśli taki obo-wiązek nie 
wynika z treści umowy cywilnoprawnej, 
 ryzyko gospodarcze procesu pracy ponosi osoba zatrudniona, 
 w konsekwencji nawiązania stosunku cywilnoprawnego strony obowiązują prze-pisy prawa 
cywilnego regulujące daną umowę. Nie obowiązują przewidziane prawem pracy świadczenia na 
rzecz osoby zatrudnionej ani ochrona trwałości zatrudnienia. 
Wyjątkiem tutaj jest wykonywanie dzieła na rzecz własnego pracodawcy. W takiej sytu-acji 
przychody z umowy o dzieło podlegają składkom na ubezpieczenia społeczne w dwóch 
przypadkach (art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, tj. Dz.
U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.): 
 wykonawca dzieła zawarł umowę z własnym pracodawcą, 
 umowa jest co prawda zawarta z innym podmiotem niż pracodawca wyko-nawcy dzieła, ale 
jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy.

Wyróżniamy 3 rodzaje rozwiązań stosunku pracy:
• rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, czyli rozwiązanie 

umowy za wypowiedzeniem;
• rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, czyli rozwiązanie 

umowy bez wypowiedzenia;
• rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron.

Jak długo trwa okres wypowiedzenia?

Długość okresu wypowiedzenia jest uzależniona od rodzaju umowy o pracę oraz od czasu trwania 
zatrudnienia u obecnego pracodawcy.

Art. 34 Kodeksu pracy ustala następujące okresy wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres 
próbny:

    3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
    1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
    2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

W art. 36 § 1 Kodeksu pracy wskazano obowiązujące okresy wypowiedzenia umowy o pracę 
zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony, które wynoszą:

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



II PRAWA MŁODOCIANYCH

1. Młodocianym pracownikiem jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat i 

jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac lub umowy o 

pracę w celu przygotowania zawodowego.

Zatrudniony może zostać wyłącznie młodociany, który:

• ukończył co najmniej 8-letnią szkołę podstawową (gimnazjum); 

• przedstawi świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich 

zdrowiu. 

2. W przypadku pracownika, który ukończył 15. rok życia, w dniu w którym nie odbywają się 

zajęcia szkolne, dobowy czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę. W okresie ferii

szkolnych czas pracy pracownika młodocianego nie może przekraczać 7 godzin na dobę 

oraz 35 godzin w tygodniu. 

3. Młodocianemu przysługuje prawo do przerwy w pracy, trwającej nieprzerwanie 30 minut, 

jeżeli dobowy wymiar jego czasu pracy jest dłuższy niż 4,5 godziny. Przerwa ta jest 

wliczana do czasu pracy młodocianego pracownika. 

4. Obowiązkiem pracodawcy wobec młodocianego jest:

●zatrudnienie i szkolenie go zgodnie z programem praktycznej nauki zawodu bądź 

przyuczenia,

●zaopatrzenie go w przewidziany na danym stanowisku sprzęt ochrony osobistej, odzież 

ochronną i roboczą, narzędzia pracy, materiały i inne potrzebne urządzenia,

●stosowanie się do przepisów o ochronie pracy i zdrowia,

●kierowanie go na badania lekarskie zgodnie z przepisami i ponoszenie kosztów z tym 

związanych,

●zgłaszanie w ustalonych terminach na naukę dokształcającą, umożliwiając mu regularne 

uczęszczanie na tę naukę,

●kontrolowanie wykonania dokształcania teoretycznego u niego,

●przekazanie informacji o ryzyku zawodowym i za-sadach ochrony przed zagrożeniami 

(także przedstawicielowi ustawowemu). 

5. Do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki w wymiarze wynikającym z 

obowiązkowego programu zajęć szkolnych, bez względu na to, czy odbywa się ona w 

godzinach pracy.

●Nie wolno zatrudniać młodocianego w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, która



dla młodocianego przypada pomiędzy godzinami 22.00- 6.00; w przypadku młodocianych, 

którzy nie ukończyli gimnazjum lub nie ukończyli 15. roku życia, pora nocna przypada 

pomiędzy 20.00 – 6.00.

●Przerwa w pracy młodocianego, obejmująca porę nocną, powinna trwać nieprzerwanie nie 

mniej niż 14 godzin.

●Młodocianemu przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 48 godzin 

nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę 

6. Młodociany uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem:

●6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy w wymiarze – 12 dni roboczych,

●roku pracy– w wymiarze 26 dni roboczych. 

7. Udzielanie urlopów wypoczynkowych

●Młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu w okresie ferii 

szkolnych.

●Młodocianemu, który nie nabył prawa do urlopu(w pierwszym roku nauki), pracodawca 

może, na jego wniosek, udzielić urlopu zaliczkowo w okresie ferii szkolnych.

 Urlop bezpłatny

●Na wniosek młodocianego, ucznia zasadniczej szkoły zawodowej, pracodawca 

obowiązany jest udzielić mu w okresie ferii szkolnych urlopu bezpłatnego w wymiarze 

nieprzekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy. 

8. Młodociany może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu prac 

lekkich. Praca lekka to taka, która: 

●nie powoduje zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego,

●nie utrudnia młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego,

●niekoniecznie jest pracą sezonową czy dorywczą,

●może mieć charakter całoroczny,

●nie figuruje w wykazie prac wzbronionych młodocianym. 

9. Pracodawca ma obowiązek:

●określić wykaz prac lekkich, po uzyskaniu zgody lekarza wykonującego zadania służby 

medycyny pracy,

●uzyskać od właściwego inspektora pracy zatwierdzenie wykazu prac lekkich,

●zamieścić wykaz prac lekkich w regulaminie pracy lub w innym akcie, jeżeli pracodawca 

nie jest obowiązany do wydania regulaminu,

●zapoznać młodocianego z wykazem prac lekkich przed rozpoczęciem pracy,

●ustalić wymiar i rozkład czasu pracy młodocianego,



●przed nawiązaniem stosunku pracy uzyskać od młodocianego oświadczenie o zatrudnieniu 

albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy.

III OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

Podział czynników występujących w środowisku pracy 

Podział na czynniki występujące w środowisku pracy pozwala na rozróżnienie (zgodnie z 
definicjami przyjętymi w Polskich Normach) trzech rodzajów czynników: 
 czynników niebezpiecznych, 

 czynników szkodliwych, 

 czynników uciążliwych. 

Każdy z wymienionych wyżej rodzajów czynników charakteryzuje się innym stopniem 
oddziaływania na pracowników, różne mogą też być jego konsekwencje. Należy jednak pamiętać, 
iż zasady określania charakterystyk czynników powodują, że czynnik, który w danej chwili jest 
jedynie uciążliwy, może przekształcić się w czynnik szkodliwy, ten zaś — w czynnik o charakterze 
niebezpiecznym. 

Czynniki niebezpieczne 

Czynnikiem niebezpiecznym w środowisku pracy jest czynnik, który może prowadzić do 
powstania u pracującego urazu (wypadek przy pracy). 
W ramach czynników uznawanych za niebezpieczne wyróżnić można m.in. czynniki me-chaniczne 
(np. spadające lub wysypujące się materiały, przebywanie pracownika na wy-sokości, śliskie i 
nierówne powierzchnie, pozostające w ruchu bądź transportowane ma-szyny lub ich części), a 
także działanie prądu elektrycznego. 

Czynniki szkodliwe 

Czynniki szkodliwe w środowisku pracy — czynniki, których oddziaływanie na pracownika 
prowadzi lub może prowadzić do powstania choroby zawodowej lub innego schorzenia 
związanego z wykonywaną pracą. 
Czynniki szkodliwe w środowisku pracy można podzielić na następujące kategorie: 

  czynniki fizyczne — hałas, hałas ultradźwiękowy, drgania mechaniczne, 

  pyły: całkowity i respirabilny, np. pył drewna twardego, mąki, 



  pyły i dymy spawalnicze wraz z substancjami toksycznymi, np. tlenki, metale, 

 metale występujące w postaci pylistej, np. ołów, żelazo, 

 mikroklimat zimny i gorący, np. w chłodniach, piekarniach, 

  czynniki toksyczne, chemiczne i lotne związki organiczne, np. benzen, 

  pyły zawierające azbest, 

  promieniowanie optyczne nielaserowe, 

  promieniowanie laserowe, 

  pole lub promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości z zakresu 0 Hz — 300 GHz. 

Pracodawcy mają obowiązek prowadzenia pomiarów czynników szkodliwych. 

Czynniki uciążliwe 

Czynniki uciążliwe w środowisku pracy — to czynniki, których oddziaływanie na pracownika 
może być przyczyną złego samopoczucie lub nadmiernego zmęczenia, które nie prowadzi jednak 
do trwałego pogorszenia stanu zdrowia. Mogą one jednak prowadzić do dłuższej nieobecności 
pracownika z powodu choroby bądź obniżenia wydajności. 
Do głównych czynników o charakterze uciążliwym zaliczyć można następujące kategorie: 

 mikroklimat, 

 monotonia, 

  obciążenie psychiczne, 

  obciążenie statyczne, 

  oświetlenie, 

 wysiłek fizyczny. 

Występowanie czynników uciążliwych może zależeć od rodzaju miejsca, w którym praca jest 
wykonywana . I tak w przypadku działań dydaktycznych do czynników uciążliwych można 
zaliczyć: hałas, mikroklimat, oświetlenie stanowiska pracy, długotrwałą wymuszoną pozycję ciała 
oraz stres. W przypadku prac wykonywanych w warsztatach samo-chodowych oraz w 
budownictwie do czynników uciążliwych można zaliczyć podnoszenie i przenoszenie ciężarów 
(wysiłek fizyczny) oraz stres. W sektorze piekarniczym i produkcji artykułów spożywczych 
czynniki uciążliwe mają podobny charakter. 



Ocena ryzyka zawodowego 

KUCHARZ – ocena ryzyka zawodowego

 

Kto to jest kucharz?
Kucharz zajmuje się sporządzaniem, według ustalonych norm i receptur kulinarnych, różnych 
potraw, ciast, napojów i deserów z surowców i produktów spożywczych, w pomieszczeniach 
produkcyjnych zakładów gastronomicznych oraz przedsiębiorstw zajmujących się produkcją 
wyrobów i półproduktów kulinarnych.
Jakie zagrożenia wiążą się z wykonywaniem tego zawodu? 

• praca w warunkach uciążliwych, w pomieszczeniach o wysokiej temperaturze i wilgotności 
powietrza 

• kontakt z gorącymi powierzchniami i produktami, co często wiąże się z poparzeniami. 
• praca w kontakcie z ostrymi krawędziami i nożami. 
• nieodłącznym elementem pracy kucharza jest także stres. 

Czynniki środowiska pracy związane z wykonywanym zawodem oraz ich możliwe skutki dla 
zdrowia

Czynniki mogące powodować
wypadki

• Gorące powierzchnie, gorące produkty – 
mogące powodować poparzenia  

• Stres – presja przygotowania potrawy w jak 
najkrótszym czasie o wysokiej jakości  

• Śliskie, mokre nawierzchnie – co powoduje 
poślizgnięcia i upadki  

• Pożar – wywołany gorącym tłuszczem, wadliwe 
działanie sprzętów kuchennych  

• Prąd elektryczny – możliwość porażenia prądem
na skutek kontaktu z wadliwie działającą 
instalację elektryczną, braku uziemienia 

 

polega na systematycznym badaniu wszystkich aspektów pracy, które jest przeprowadzane w celu
stwierdzenia, jakie zagrożenia w środowisku pracy mogą być powodem urazu lub pogorszenia się
stanu zdrowia pracownika i czy zagrożenia te można wyeliminować, a jeżeli nie – jakie działania
należy  podjąć  w  celu  ograniczenia  ryzyka  zawodowego  związanego  z  tymi  zagrożeniami.  

Prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego powinna zapobiegać szkodliwym skutkom
zagrożeń występujących w środowisku pracy. 



urządzeń elektrycznych pracujących w kuchni 

Czynniki fizyczne • Śliskie i mokre powierzchnie kuchni – 
możliwość poślizgnięć i upadków na pokrytej 
tłuszczem i wodą podłodze  

• Ostre przedmioty i krawędzie – możliwość 
urazów skóry, na skutek kontaktu z ostrymi 
nożami, ostrymi elementami przedmiotów i 
urządzeń kuchennych 

 

• Wysoka temperatura – możliwość poparzeń 
poprzez kontakt z gorącymi produktami, wodą, 
tłuszczem, palnikami kuchennymi  

• Hałas – powstający przy pracy niektórych 
urządzeń kuchennych, możliwość wywoływania 
bólu głowy, uczucia zmęczenia 

 

Czynniki chemiczne i pyły • Kontakt ze środkami chemicznymi służącymi do
mycia i dezynfekcji sprzętów kuchennych  

• Wysoka temperatura – mogąca powodować 
poparzenia skóry, na skutek kontaktu z gorącymi
kuchniami, garnkami, piecami, wodą, tłuszczem.

 

Czynniki biologiczne • Mikroorganizmy – głównie przy pracy z 
surowym mięsem, jajami, mogące powodować 
np. zakażenia salmonellą lub trudno gojące się 
rany. 

 

Czynniki ergonomiczne, 
psychospołeczne i związane z 
organizacją pracy • Stres – ciągła presja na szybkość i jakość 

wykonania potrawy, zamówienia  

Działania profilaktyczne

 

Należy  zapewnić  pracownikom  odpowiednią  odzież  roboczą,  w  postaci  fartuchów,
podkoszulek, butów z podeszwą antypoślizgową, rękawic termoizolacyjnych

Należy dbać o suchą i nie śliską powierzchnię poprzez częste zmywanie podłóg środkiem
odtłuszczającym



Urządzenia  elektryczne  należy  poddawać  systematycznym  przeglądom  pod  względem
instalacji elektrycznej, dbać aby były podłączone do instalacji z uziemieniem,

Należy zainstalować odpowiedni system wentylacji zapewniający wystarczającą wymianę
powietrza

Zapewnić  w  pomieszczeniach  kuchni  obecność  odpowiednich  środków  gaśniczych  w
postaci koców gaśniczych i gaśnic służących do gaszenia tłuszczów.

Wykonywać systematycznie pomiary czynników szkodliwych, głównie mikroklimat, co w
przypadku  przekroczeń  pozwoli  dopasować  odpowiedni  system wentylacji  do  specyfiki
produkcji i kuchni

Synonimy  

Definicja i/lub opis 
zawodu

Kucharz zajmuje  się  planowaniem,  opracowywaniem  receptur  i
przygotowywaniem  potraw,  deserów,  ciast.  Kucharz  właściwie  dobiera
surowce  i  półprodukty,  które  wykorzystuje  do  przygotowywania  potraw,
dokonuje ich jakościowej oceny i wykonuje obróbkę ręczną, mechaniczną i
termiczną surowców. Do jego obowiązków należy także obsługa urządzeń
wykorzystywanych w kuchni.

Zawody pokrewne Cukiernik, barman, technik żywienia, pomoc kuchenna

Wykonywane 
czynności

Kucharz  zajmuje  się  planowaniem  jadłospisu,  opracowuje  receptury,
zajmuje się zamówieniami,  i przygotowaniem półproduktów do realizacji
menu.  W kuchni  wykonuje  szereg  czynności  towarzyszących  gotowaniu
potraw:  mycie,  krojenie,  mieszanie,  oraz  czynności  związanych  z
sprzątaniem po zakończeniu pracy: zamiatanie, zmywanie podłogi, naczyń
kuchennych.

Podstawowy 
stosowany sprzęt

piece  konwekcyjno-parowe,  kuchenki  gazowe,  elektryczne,  piekarniki,
 patelnie  elektryczne,  wałkownice do ciasta,  mieszalnica do ciasta,  kuter,
wilk,  krajalnice,  chłodziarki,  zamrażarki,  zmywarki,  wypażarki,
frytkownica, grill, garnki, patelnie, zastawa stołowa.

Miejsca/obszary, 
gdzie zawód 
występuje 
powszechnie

 Restauracje, bary, kuchnie hotelowe, sklepy garmażeryjne

IV WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE



Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie powodujące uraz lub śmierć mające związek z 
wykonywana pracą.

Uraz to szkodzenie tkanek lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego.

Wypadek traktowany na równi z wypadkiem pracy to wypadek:
• w drodze z lub do pracy
• w trakcie podróży służbowej
• podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony
• podczas wykonywanie prac zleconych przez organizacje związkowe

Rodzaje wypadków przy pracy:
• śmiertelny, gdy zgon nastąpi do 6 miesięcy od dnia wypadku w wyniku obrażeń w nim 

poniesionych
• ciężki, gdy w wyniku wypadku nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała jak utrata wzroku, 

słuchu, mowy, zdolności rozrodczych, inne uszkodzenia ciała, choroba nieuleczalna, 
całkowita lub częściowa niezdolność do pracy

• lekki, każdy inny który nie wyczerpuje znamion wypadku śmiertelnego lub ciężkiego
• zbiorowy, w wyniku tego samego zdarzenia ucierpiały min. 2 osoby



Postępowanie powypadkowe 
W razie wypadku przy pracy na pracodawcy spoczywa szereg obowiązków w zakresie: weryfikacji 
stanu faktycznego, ustalenia przyczyn wypadku, zapobiegania wypadkom na przyszłość, a także 
obowiązków informacyjnych oraz ewidencyjnych. 
Postępowanie powypadkowe obejmuje następujące czynności: 
 powołanie zespołu powypadkowego, 

 ustalenie przyczyn i skutków wypadku, 

 ustalenie, czy wypadek powstał na skutek czynników zewnętrznych, np. wybuch, porażenie 
prądem, czy z winy pracownika, 

 ustalenie osób, które mogą być odpowiedzialne za powstałe czynniki zewnętrzne, 

 sporządzenie protokołu powypadkowego w terminie 14 dni od daty wypadku, który należy 
przedstawić poszkodowanemu, a ten ma prawo do zgłoszenia za-strzeżeń, 

 zatwierdzenie protokołu powypadkowego przez kierownika zakładu w terminie 5 dni od daty 
sporządzenia. 

Skutki wypadków przy pracy 
Istnieją dwie główne kategorie skutków wypadków przy pracy: 
 moralne, 

 ekonomiczne. 



Choroba zawodowa to choroba wymieniona w wykazie chorób zawodowych o ile została 
spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w miejscu pracy lub 
wywołana sposobem jej wykonania.

Postępowanie w sprawach chorób zawodowych 
1. Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej oraz jej rozpoznanie może nastąpić u pracownika lub
byłego pracownika w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym lub po zakończeniu pracy 
w takim narażeniu, lecz nie później niż w okresie, który został określony w wykazie chorób 
zawodowych: 
2. Zgłoszenia dokonuje: 
 pracodawca zatrudniający pracownika, u którego podejrzewa się chorobę zawodową; 
 lekarz; 
 pracownik lub były pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą 

wskazywać na taką chorobę, przy czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za 
pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną; 
 lekarz dentysta, który podczas wykonywania zawodu powziął podejrzenie wystąpienia u pacjenta 

choroby zawodowej. 
3. Zgłasza się do: 
 właściwego państwowego inspektora sanitarnego; 
 właściwego inspektora pracy. 

4. Stwierdzenie występowania choroby zawodowej jest decyzją państwowego powiatowego 
inspektora sanitarnego. 

Rodzaje świadczeń z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej:
1. świadczenia krótkotrwałe:
• zasiłek chorobowy
• świadczenie rehabilitacyjne
• zasiłek wyrównawczy

• jednorazowe odszkodowanie
• pokrycie kosztów leczenia

2. świadczenia długoterminowe:
• renta z tytułu niezdolności do pracy
• renta szkoleniowa

•
• dodatek pielęgnacyjny



3. świadczenia przysługujące członkom rodziny:
• jednorazowe odszkodowanie
• renta rodzinna wypadkowa
• dodatek do renty rodzinnej

Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie powodujące uraz lub śmierć mające związek z 
wykonywana pracą.

Uraz to szkodzenie tkanek lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego.

Wypadek traktowany na równi z wypadkiem pracy to wypadek:
• w drodze z lub do pracy
• w trakcie podróży służbowej
• podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony
• podczas wykonywanie prac zleconych przez organizacje związkowe

Rodzaje wypadków przy pracy:
• śmiertelny, gdy zgon nastąpi do 6 miesięcy od dnia wypadku w wyniku obrażeń w nim 

poniesionych
• ciężki, gdy w wyniku wypadku nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała jak utrata wzroku, 

słuchu, mowy, zdolności rozrodczych, inne uszkodzenia ciała, choroba nieuleczalna, 
całkowita lub częściowa niezdolność do pracy

• lekki, każdy inny który nie wyczerpuje znamion wypadku śmiertelnego lub ciężkiego
• zbiorowy, w wyniku tego samego zdarzenia ucierpiały min. 2 osoby



Postępowanie powypadkowe 
W razie wypadku przy pracy na pracodawcy spoczywa szereg obowiązków w zakresie: weryfikacji 
stanu faktycznego, ustalenia przyczyn wypadku, zapobiegania wypadkom na przyszłość, a także 
obowiązków informacyjnych oraz ewidencyjnych. 
Postępowanie powypadkowe obejmuje następujące czynności: 
 powołanie zespołu powypadkowego, 

 ustalenie przyczyn i skutków wypadku, 

 ustalenie, czy wypadek powstał na skutek czynników zewnętrznych, np. wybuch, porażenie 
prądem, czy z winy pracownika, 

 ustalenie osób, które mogą być odpowiedzialne za powstałe czynniki zewnętrzne, 

 sporządzenie protokołu powypadkowego w terminie 14 dni od daty wypadku, który należy 
przedstawić poszkodowanemu, a ten ma prawo do zgłoszenia za-strzeżeń, 

 zatwierdzenie protokołu powypadkowego przez kierownika zakładu w terminie 5 dni od daty 
sporządzenia. 

Skutki wypadków przy pracy 
Istnieją dwie główne kategorie skutków wypadków przy pracy: 
 moralne, 

 ekonomiczne. 



Choroba zawodowa to choroba wymieniona w wykazie chorób zawodowych o ile została 
spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w miejscu pracy lub 
wywołana sposobem jej wykonania.

Wykaz chorób zawodowych (jest załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 
czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. Nr 105, poz. 869) ze zm. (Dz.U. 2012, poz. 
662) 

Postępowanie w sprawach chorób zawodowych 
1. Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej oraz jej rozpoznanie może nastąpić u pracownika lub
byłego pracownika w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym lub po zakończeniu pracy 
w takim narażeniu, lecz nie później niż w okresie, który został określony w wykazie chorób 
zawodowych: 
2. Zgłoszenia dokonuje: 
 pracodawca zatrudniający pracownika, u którego podejrzewa się chorobę zawodową; 
 lekarz; 
 pracownik lub były pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą 

wskazywać na taką chorobę, przy czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za 
pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną; 
 lekarz dentysta, który podczas wykonywania zawodu powziął podejrzenie wystąpienia u pacjenta 

choroby zawodowej. 
3. Zgłasza się do: 
 właściwego państwowego inspektora sanitarnego; 
 właściwego inspektora pracy. 

4. Stwierdzenie występowania choroby zawodowej jest decyzją państwowego powiatowego 
inspektora sanitarnego. 

Rodzaje świadczeń z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej:
1. świadczenia krótkotrwałe:
• zasiłek chorobowy
• świadczenie rehabilitacyjne

• zasiłek wyrównawczy
• jednorazowe odszkodowanie

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091050869
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000662
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000662
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091050869


• pokrycie kosztów leczenia
2. świadczenia długoterminowe:
• renta z tytułu niezdolności do pracy
• renta szkoleniowa

•
• dodatek pielęgnacyjny

3. świadczenia przysługujące członkom rodziny:
• jednorazowe odszkodowanie
• renta rodzinna wypadkowa
• dodatek do renty rodzinnej

V ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ I ZBIOROWEJ

1. Środki ochrony indywidualnej mają chronić zdrowie i życie pracowników. To urządzenia 

lub wyposażenie przewidziane do noszenia lub trzymania przez użytkownika w celu jego 

ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego 

bezpieczeństwo i zdrowie.

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony 

indywidualnej przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy

Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej 
posiadały właściwości ochronne i użytkowe; pracodawca jest obowiązany zapewnić 
pranie, konserwację, odpylanie i odkażanie środków ochrony indywidualnej

Przykłady środków ochrony indywidualnej:

• ochrony głowy: hełmy ochronne 
• sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości: sprzęt kompletowany z trzech składników, tj.

szelek bezpieczeństwa, urządzenia samohamownego i linki bezpieczeństwa dołączonej do 
punktu zamocowania stałego 

• ochrony oczu i twarzy: okulary, osłony spawalnicze 
• ochrony rąk: rękawice ochronne przy narażeniu np. na iskry, rozpryski metali stopionych, 

niską temperaturę, wodę, starcia naskórka, ostre szorstkie lub gorące materiały 
• ochrony nóg: buty, w warunkach narażenia na urazy mechaniczne, np. zgniecenia palców, 

przekłucia stóp, iskry, gorące rozpryski metali, niską temperaturę, poślizg 
• ochrony słuchu: wkładki, nauszniki, hełmy przeciwhałasowe 



• sprzęt ochrony układu oddechowego: maski przeciwpyłowe, filtrująco-pochłaniające, hełmy 
powietrzne 

• odzież ochronna: kurtki, peleryny, płaszcze przeciwdeszczowe, fartuchy przednie skórzane, 
kombinezony przeciwpyłowe. 

2. Środki ochrony zbiorowej przeznaczone są do jednoczesnej ochrony grupy ludzi, i 

pojedynczych osób, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi 

pojedynczo lub łącznie w środowisku pracy. Są to rozwiązania techniczne stosowane w 

pomieszczeniach produkcyjnych, maszynach i urządzeniach. Takimi urządzeniami są np. 

osłony lub urządzenia, które zapobiegają dostępowi do stref niebezpiecznych, powstrzymują

ruchy elementów niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie się w strefie niebezpiecznej, 

nie pozwalają na uruchomienie elementów niebezpiecznych, jeśli pracownik znajduje się w 

strefie niebezpiecznej, zapobiegają naruszeniu normalnych warunków pracy maszyn i 

innych urządzeń technicznych. Do grupy środków ochrony zbiorowej zalicza się także np.: 

rusztowania robocze i ochronne, balustrady i pomosty robocze.

Obowiązek stosowania środków ochrony zbiorowej oraz ich używanie zgodnie z 

przeznaczeniem leży w bezpośrednim interesie pracownika, podobnie jak używanie 

środków ochrony indywidualnej w sytuacjach, gdy ochrona zbiorowa jest nieskuteczna lub 

niemożliwa do zastosowania.


