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Kompendium bhp to poradnik, który przedstawia najważniejsze aspekty dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Znajdziesz tu m.in. praktyczne przykłady wyjaśniające 
zastosowanie przepisów dotyczących bhp i orzecznictwo sądów, szczególnie pomocne  
w procesie postępowania powypadkowego.

Tom 1 zawiera zagadnienia dotyczące szkoleń bhp, służby bhp, wypadków przy pracy, 
oceny ryzyka zawodowego, pierwszej pomocy i ochrony ppoż.

Tom 2 dotyczy zagadnień związanych z prawami i obowiązkami pracowników, ochro-
ną pracowników młodocianych i kobiet, ergonomią w miejscu pracy, hałasem. Omó-
wione zostały także środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, chemia w miejscu pracy 
i warunki pracy.

Płyty CD zawierają niezbędne materiały dotyczące omawianych zagadnień.
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Rozdział 1. Prawa i obowiązki pracowników 
i pracodawców

1.1. Prawa i obowiązki pracownika w zakresie bhp

Bezpieczne i higieniczne warunki pracy nigdy nie zostaną osiągnięte w żadnej firmie 
bez pełnej współpracy między pracodawcą a pracownikami. Jest to warunek, przy któ-
rym nawet najlepsze rozwiązania technologiczne nie będą miały większego znaczenia 
dla podwyższenia bezpieczeństwa procesów pracy. Konstruktywny dialog pracodawcy 
z pracownikami w zakresie bhp czyni możliwym stworzenie bezpiecznych warunków 
pracy, co każdej stronie przyniesie wymierne korzyści. 

Pracownicy będą pracować w bezpieczniejszych warunkach, oszczędzając tym samym 
zdrowie, a nawet chroniąc życie. Pracodawca natomiast skorzysta na jakości wykony-
wanej pracy i rzadkiej absencji wśród załogi. Dlatego tak ważne jest zapewnienie pra-
cownikom ich praw i egzekwowanie od nich wykonywania obowiązków w zakresie bhp.

Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy odpowiada pracodawca 
(art. 207 § 1 Kodeksu pracy, dalej: kp). Nie może się on powoływać na to, że narusze-
nie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy nastąpiło bez jego winy lub winę za to 
ponosi osoba trzecia.

Oznacza to, że pracodawca nie uchyli się od odpowiedzialności, jeżeli na przykład pra-
cownik złamie sobie nogę na skutek poślizgnięcia się na mokrej podłodze, którą wcześ-
niej umył inny pracownik.

Na nic zdadzą się wysiłki pracodawcy, jeżeli sami pracownicy w trosce o własne zdrowie i życie 
nie będą stosowali przepisów oraz zasad bhp w swojej pracy. Wszak przestrzeganie takich 
przepisów i zasad należy do ich podstawowych obowiązków pracowniczych, określonych 
w art. 100 kp. 

Prawa oraz obowiązki pracowników w zakresie bhp zostały uregulowane w Dziale dzie-
siątym Bezpieczeństwo i higiena pracy, Rozdziale II Prawa i obowiązki pracownika kp 
(art. 210–212 kp) oraz przepisach wykonawczych do niego.
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Podstawowe prawa pracowników w zakresie bhp

Podstawowe prawa pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy to:
yy prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
yy prawo do powstrzymania się od wykonywania pracy i prawo do oddalenia się z miej-

sca pracy,
yy prawo do wynagrodzenia w związku z udziałem w konsultacjach w zakresie bezpie-

czeństwa i higieny pracy.

Podstawa prawna w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Prawo pracownika do pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach wynika bez-
pośrednio z art. 66 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i należy do grupy pod-
stawowych praw gwarantowanych przez państwo.

Gwarant realizacji prawa pracownika

Gwarantem realizacji prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy są nałożone 
na pracodawcę obowiązki, które dotyczą:
1) zapewniania pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz pro-

wadzenia systematycznego ich szkolenia w zakresie bhp (art. 15 i 94 pkt 4 kp);
2) ochrony zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie im właśnie bezpiecznych 

i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki 
oraz techniki, w szczególności przez wypełnianie obowiązków:
yy organizowania pracy w sposób zapewniający jej bezpieczne i higieniczne 

warunki,
yy zapewniania przestrzegania w firmie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy, wydawania poleceń usuwania uchybień w tym zakresie, a także kontrolo-
wania wykonywania tych poleceń,

yy reagowania na potrzeby w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz dostosowywania środków podejmowanych w celu doskonalenia istniejącego 
poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające 
się warunki wykonywania pracy,

yy zapewniania rozwoju spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy 
i chorobom zawodowym, uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację 
pracy oraz jej warunki, stosunki społeczne, a także wpływ czynników środo-
wiska pracy,

yy uwzględniania ochrony zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmią-
cych piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych 
działań profilaktycznych,

yy zapewniania wykonywania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych 
przez organy nadzoru nad warunkami pracy (np. Państwową Inspekcję Pracy),

yy zapewniania wykonywania zaleceń społecznego inspektora pracy
(207 § 2 pkt 1–7 kp).
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