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Słowo wstępne 

Gruntowne poznanie obowiązujących norm prawnych w dziedzinie bezpieczeństwa  
i higieny pracy stanowi podstawę  do wykonywania zawodu pracownika służby bhp  
w sposób rzetelny i nie podnoszący głosów wątpliwości dotyczących kompetencji tejże 
służby.  

Polski system legislacyjny charakteryzuje jedna, bardzo istotna dla wszystkich obywateli 
przypadłość, która zwana jest „biegunką legislacyjną”. Powoduje to w życiu codziennym, że 
bezpośredni adresaci określonych aktów prawnych mogą nie nadążać z ich przyswajaniem 
oraz wdrażaniem istotnych zapisów w życie.  

Niniejsza publikacja powstała dla ułatwienia pracy wszystkim tym, którzy mają lub będą 
mieć bezpośrednią styczność z wykonywaniem obowiązków w zakresie bezpieczeństwa  
i higieny pracy. Szukanie odpowiedzi na postawione pytania w gąszczu różnorakich 
regulowań sprawia, że tracimy nie tylko czas, ale i chęci, aby zająć się kwestiami naprawdę 
istotnymi, przeskakując pomiędzy serwisami prezentującymi akty prawne i nie znajdując 
interesującej nas odpowiedzi. Dlatego też zebranie w jednym miejscu praw regulujących 
kwestie związane z bhp ma na celu ułatwienie pracy oraz zaoszczędzenie czasu i nerwów 
podczas wykonania obowiązków zawodowych, przed którymi stawać muszą pracodawcy, 
pracownicy służby bhp oraz zawody prawnicze, inspektorzy Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
i Państwowej Inspekcji Pracy a także osoby kształcące się w zawodzie pracownika służby bhp.  

Niniejsze, trzecie, zaktualizowane wydanie stanowi kompleksowy zbiór ujednoliconych 
aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 23715 Kodeksu pracy  
a dotyczących szeroko pojętych gałęzi gospodarki. Mając na uwadze jak najszerszą możliwość 
wykorzystywania niniejszego opracowania, dodano również wymagania bezpieczeństwa 
pracy wydane na innej podstawie niż art. 23715 Kodeksu pracy – oświatę  
i szkolnictwo wyższe. 

Nowe wydanie niniejszej publikacji, pod zmienioną nazwą względem poprzednich dwóch 
wydań, uwzględnia zmiany w aktach prawnych, które zaszły na przestrzeni ostatnich lat  
i stanowi najlepsze źródło informacji ujednolicające teksty aktów prawnych z zakresu bhp 
przy realizacji prac w różnych gałęziach gospodarki i w różnych środowiskach pracy.  

Dodatkowo, w niniejszym wydaniu został umieszczony dodatek zawierający spis aktów 
prawnych wydanych na podstawie przepisu, który w chwili obecnej ma zupełnie inne 
brzmienie i reguluje zupełnie inny obszar obowiązków w zakresie bhp. Mowa tutaj  
o ówczesnym artykule 208 Kodeksu pracy, na podstawie którego zostały wydane 
rozporządzenia, które są nadal rozporządzeniami obowiązującymi. Akty te także regulują 
wymagania bhp w określonych gałęziach gospodarki narodowej. 

Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi. Już nigdy nie daj się zaskoczyć.  


