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BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
SZKOLENIE OKRESOWE

 

 

 SYSTEM PRAWNY OCHRONY PRACY,
 OBOWIĄZKI PRACODAWCY, PRACOWNIKA ORAZ OSÓB 
KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI W ZAKRESIE BHP,

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE POMIESZCZEŃ ORAZ 
STANOWISK PRACY, POMIESZCZEŃ 
HIGIENICZNOSANITARNYCH,

 STANOWISKA ADMINISTRACYJNO-BIUROWE,
 CZYNNIKI SZKODLIWE, NIEBEZPIECZNE I UCIĄŻLIWE W 
PROCESIE PRACY; ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE,

 WYPADKI PRZY PRACY,
 POPULARYZACJA ZAGADNIEŃ BHP,
 METODYKA INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO.
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OCHRONA PRACY
WG. W SZUBERTA

OCHRONA PRACY – 
system środków prawnych, 
ekonomicznych, 
organizacyjnych i 
technicznych służących 
zapewnieniu pracownikom 
bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia w procesie pracy. 

Powiązanie systemu ochrony pracy z innymi 
systemami 

BEZPIECZEŃSTWO – brak 
nieakceptowanego ryzyka szkód 

OCHRONA ZDROWIA PRACOWNIKA – 
gwarancje zawarte w normach prawnych 
ustalających takie warunki pracy, aby 
zgodnie z definicją WHO zapewnić 
pracownikowi stan dobrego samopoczucia 
fizycznego, psychicznego oraz socjalnego. 
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OCHRONA PRACY c.d.

OCHRONA PRACY – całokształt norm prawnych 
oraz środków badawczych, organizacyjnych i technicznych 
mających na celu ochronę praw pracownika oraz ochronę 
jego życia i zdrowia przed czynnikami niebezpiecznymi i 
szkodliwymi w środowisku pracy, a także stworzenie mu 
optymalnych warunków pracy z punktu widzenia 
ergonomii, fizjologii i psychologii pracy.

Źródło: J. Kowalski: Podstawy prawne ochrony pracy w Polsce. W: Bezpieczeństwo pracy i 
ergonomia., Red. nauk. D. Koradecka. Warszawa, CIOP 1999, s. 643.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY – ogół norm 
prawnych oraz środków badawczych, organizacyjnych i 
technicznych mających na celu stworzenie pracownikowi 
takich warunków pracy, aby mógł on wykonywać pracę w 
sposób produktywny, bez narażania go na nieuzasadnione 
ryzyko wypadku lub choroby zawodowej oraz nadmierne 
obciążenie fizyczne i psychiczne.
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SYSTEM PRAWNY OCHRONY 
PRACY

PRZEPISY POWSZECHNIE 
OBOWIĄZUJĄCE:

 Konstytucja RP
 Kodeks Pracy (dział X)
 Pozostałe Ustawy
 Polskie Normy (PN)

ZAKŁADOWE PRZEPISY PRAWA 
PRACY:

 Układy zbiorowe pracy
 Regulamin pracy

ZASADY BHP
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KONSTYTUCJA 
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ART. 24 
 Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej 

Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami 
wykonywania pracy. 

 ART. 66 
 1. Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych 

warunków pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz 
obowiązki pracodawcy określa ustawa.

 ART. 68 
 1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
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PAŃSTWOWY I SPOŁECZNY NADZÓR 
NAD WARUNKAMI PRACY
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PAŃSTWOWY I SPOŁECZNY NADZÓR 
NAD WARUNKAMI PRACY

 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
 PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA
 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

 ZWIĄZKI ZAWODOWE
 SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY
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PAŃSTWOWY I SPOŁECZNY NADZÓR 
NAD WARUNKAMI PRACY

Państwowa Inspekcja Pracy
jest powołana do kontroli i nadzoru przestrzegania prawa pracy, a w 
szczególności przepisów i zasad bhp, przepisów dotyczących 
stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń 
wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, ochrony 
pracy kobiet, młodocianych i osób niepełnosprawnych oraz 
inicjowania przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy w rolnictwie 
indywidualnym.

Państwowa Inspekcja Sanitarna
   została powołana w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem 
czynników szkodliwych lub uciążliwych oraz w celu zapobiegania 
chorobom zakaźnym i zawodowym oraz do nadzoru nad warunkami, 
między innymi:

 Higieny środowiska,
 Higieny pracy w zakładzie pracy,
 Higieny nauczania, wychowania, wypoczynku, rekreacji,
 Zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku.
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PAŃSTWOWY I SPOŁECZNY NADZÓR 
NAD WARUNKAMI PRACY

Związki zawodowe
mają prawo dokonywania oceny warunków pracy, sprawowania kontroli nad 
przestrzeganiem przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów i zasad 
BHP oraz kierowania działalnością Społecznej Inspekcji Pracy i współdziałania w 
tym zakresie z Państwową Inspekcją Pracy.
  

Społeczna Inspekcja Pracy
jest służbą społeczną pełnioną przez samych pracowników w celu 
sprawowania kontroli, czy pracodawca zapewnia bezpieczne i higieniczne 
warunki pracy oraz w celu ochrony uprawnień pracowniczych, określonych w 
przepisach prawa pracy.
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OBOWIĄZKI 
PRACODAWCY

Art. 207.
§ 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. 

§ 2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników 
poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy 
odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności 
pracodawca jest obowiązany: 

1) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki 
pracy,

2) zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym 
zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,

3) reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego 
poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się 
warunki wykonywania pracy, 

!
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OBOWIĄZKI PRACODAWCY

§ 3. Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w 
zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy 
o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. 

4) zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom 
zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki 
pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy,

5) uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących 
dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych 
działań profilaktycznych,

6) zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez 
organy nadzoru nad warunkami pracy,

7) zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.
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OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Art. 2071.
§ 1. Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje 
o: 
1) zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na   
poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym  o 
zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających 
zdrowiu i życiu pracowników, 
2) działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu 
wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt 1, 
3) pracownikach wyznaczonych do: 
a) udzielania pierwszej pomocy, 
b) wykonywania czynności w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji 
pracowników. 
§ 2. Informacja o pracownikach, o których mowa w § 1 pkt 3, obejmuje: 
1) imię i nazwisko, 
2) miejsce wykonywania pracy, 
3) numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.
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OBOWIĄZKI PRACODAWCY
Art. 208. 
§ 1. W razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy 
zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek: 
1) współpracować ze sobą, 
2) wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną 
pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu, 
3) ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w 
przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników, 
4) informować siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o 
działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym 
podczas wykonywanych przez nich prac.
 
§ 2. Wyznaczenie koordynatora, o którym mowa w § 1, nie zwalnia 
poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny 
pracy za-trudnionym przez nich pracownikom. 

§ 3. Pracodawca, na którego terenie wykonują prace pracownicy zatrudnieni przez 
różnych pracodawców, jest obowiązany dostarczać tym pracodawcom, w celu 
przekazania pracownikom, informacje, o których mowa w art. 207(1).
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OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Art. 2091
§ 1. Pracodawca jest obowiązany: 
1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, 
zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, 
2) wyznaczyć pracowników do: 
a) udzielania pierwszej pomocy, 
b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, 
3) zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w 
zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz 
ochrony przeciwpożarowej. 
§ 2. Działania, o których mowa w § 1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu 
prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających 
na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń. 
§ 3. Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie 
powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń. 
§ 4. W przypadku zatrudniania przez pracodawcę wyłącznie pracowników młodocianych lub 
niepełnosprawnych – działania, o których mowa w § 1 pkt 2, może wykonywać sam 
pracodawca. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio. 
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OBOWIĄZKI PRACODAWCY
Art. 2092. 
§ 1. W przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia 
pracodawca jest obowiązany: 
1) niezwłocznie poinformować pracowników o tych zagrożeniach oraz podjąć 
działania w celu zapewnienia im odpowiedniej ochrony, 
2) niezwłocznie dostarczyć pracownikom instrukcje umożliwiające, w 
przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia, przerwanie pracy i 
oddalenie się z miejsca zagrożenia w miejsce bezpieczne. 

§ 2. W razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia 
pracodawca jest obowiązany: 
1) wstrzymać pracę i wydać pracownikom polecenie oddalenia się w miejsce 
bezpieczne, 
2) do czasu usunięcia zagrożenia nie wydawać polecenia wznowienia pracy. 



1717Szkolenie BHPSzkolenie BHP  

OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Art. 2093. 

§ 1. Pracodawca jest obowiązany umożliwić pracownikom, w przypadku 
wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla ich zdrowia lub życia albo dla 
zdrowia lub życia innych osób, podjęcie działań w celu uniknięcia 
niebezpieczeństwa – nawet bez porozumienia z przełożonym – na miarę ich 
wiedzy i dostępnych środków technicznych.

§ 2. Pracownicy, którzy podjęli działania, o których mowa w § 1, nie mogą 
ponosić jakichkolwiek niekorzystnych konsekwencji tych działań, pod 
warunkiem że nie zaniedbali swoich obowiązków. 
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OBOWIĄZKI KIEROWNIKA

Art. 212.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
1) organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
2) dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie 
zgodnie z przeznaczeniem, 
3) organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając 
zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami 
zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska 
pracy, 
4) dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i 
wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony 
zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem, 
5) egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
6) zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną 
nad pracownikami.  

!
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

1. wykroczeniowa (karno-administracyjna) – osoby kierujące pracownikami, 
odpowiedzialne za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, 
nieprzestrzegające przepisów i zasad bhp podlegają karze grzywny (art. 283 
k.p.); taka osoba poniesie odpowiedzialność nawet wówczas, gdy zachowanie 
sprawcy nie wywołało bezpośrednich, ujemnych skutków dla pracownika;

2. karna – osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy, w 
przypadku niedopełnienia wynikających stąd obowiązków, a przez to narażenie 
pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 220 
k.k.); jeżeli sprawca działał nieumyślnie, wówczas podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.



2020Szkolenie BHPSzkolenie BHP  

Art. 283.
§1. Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo 
kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów 
lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 
30 000 zł.
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§2.Tej samej karze podlega, kto:

1. wbrew obowiązkowi nie zapewnia, aby budowa lub przebudowa obiektu 
budowlanego albo jego części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, 
była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania 
bezpieczeństwa i higieny pracy, pozytywnie zaopiniowanych przez 
uprawnionych rzeczoznawców,

2. wbrew obowiązkowi wyposaża stanowiska pracy w maszyny i inne 
urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny 
zgodności,

3. wbrew obowiązkowi dostarcza pracownikowi środki ochrony indywidualnej, 
które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności,
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4. wbrew obowiązkowi stosuje:
- materiały i procesy technologiczne bez uprzedniego ustalenia stopnia ich 
szkodliwości dla zdrowia pracowników i bez podjęcia odpowiednich środków 
profilaktycznych,
- substancje chemiczne i ich mieszaniny nieoznakowane w sposób widoczny i 
umożliwiający ich identyfikację,
- substancje niebezpieczne, mieszaniny niebezpieczne, substancje stwarzające 
zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie nieposiadające kart 
charakterystyki, a także opakowań zabezpieczających przed ich szkodliwym 
działaniem, pożarem lub wybuchem,
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5. wbrew obowiązkowi nie zawiadamia właściwego inspektora pracy, prokuratora 
lub innego właściwego organu o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku 
przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, 
mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy, nie 
zgłasza choroby zawodowej albo podejrzenia o taką chorobę, nie ujawnia wypadku 
przy pracy lub choroby zawodowej, albo przedstawia niezgodne z prawdą 
informacje, dowody lub dokumenty dotyczące takich wypadków i chorób,

6. nie wykonuje w wyznaczonym terminie podlegającego wykonaniu nakazu 
inspektora pracy,

7. utrudnia działalność organu Państwowej Inspekcji Pracy, w szczególności 
uniemożliwia prowadzenie wizytacji zakładu pracy lub nie udziela informacji 
niezbędnych do wykonywania jej zadań.

8. bez zezwolenia właściwego inspektora pracy dopuszcza do wykonywania pracy 
lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16 roku 
życia.
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PRAWA
 I OBOWIĄZKI PRACOWNIKA

Art. 210.
§ 1. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom 
bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie 
zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy 
wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem 
innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od 
wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie 
przełożonego. 
§ 2. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa 
zagrożenia, o którym mowa w § 1, pracownik ma prawo oddalić 
się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie 
przełożonego. 
§ 21. Pracownik nie może ponosić jakichkolwiek niekorzystnych 
dla niego konsekwencji z powodu powstrzymania się od pracy lub 
oddalenia się z miejsca zagrożenia w przypadkach, o których 
mowa w § 1 i 2. 
§ 3. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub 
oddalenia się z miejsca zagrożenia w przypadkach, o których 
mowa w § 1 i 2, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.  

!
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PRAWA
 I OBOWIĄZKI PRACOWNIKA

Art. 211.
Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W 
szczególności pracownik jest obowiązany: 
1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać 
udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się 
wymaganym egzaminom sprawdzającym, 
2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w 
tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych, 
3) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o 
porządek i ład w miejscu pracy, 
4) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać 
przydzielonych środ-ków ochrony indywidualnej oraz odzieży i 
obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,

 

!
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PRAWA I OBOWIĄZKI 
PRACOWNIKA

Art. 211.

5) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym 
oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować 
się do wskazań lekarskich, 
6) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o 
zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo 
zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec 
współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w 
rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie, 
7) współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w 
wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy.  
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PRAWA I OBOWIĄZKI 
PRACOWNIKA

Art. 100.

§ 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i 
starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą 
pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o 
pracę. 

§ 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności: 

1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, 
2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku, 
3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 
a także przepisów przeciwpożarowych, 
4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w 
tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na 
szkodę, 
5) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach, 
6) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. 

!
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WYMOGI DOTYCZĄCE POMIESZCZEŃ 
PRACY I ICH WYPOSAŻENIA

Nie uważa się  za pomieszczenia pracy pomieszczeń,
w których:

  łączny czas przebywania tych samych pracowników w ciągu jednej 
zmiany roboczej jest krótszy niż 2 godziny,

  mają miejsce procesy technologiczne nie pozwalające na zapewnienie 
odpowiednich warunków przebywania pracowników w celu ich obsługi, 

bez zastosowania środków ochrony indywidualnej,
 jest prowadzona hodowla roślin lub zwierząt.

"pomieszczenie pracy" -  pomieszczenie 
przeznaczone na pobyt pracowników, w którym 

wykonywana jest praca
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RODZAJE POMIESZCZEŃ

 Pomieszczenia pracy stałej powyżej 4 h
 Pomieszczenia pracy czasowej  od 2h do 4 h   
    Pomieszczenia powinny posiadać :
 odpowiednie oświetlenie sztuczne i naturalne,
 odpowiednią temperaturę,
 zabezpieczenie przed wilgocią,
 wymianę powietrza,
 zabezpieczać przed czynnikami szkodliwymi.

UWAGA: Pracodawca jest obowiązany zapewniać pomieszczenia pracy 
odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac i liczby zatrudnionych 
pracowników. 
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POWIERZCHNIA I WYSOKOŚĆ 
POMIESZCZEŃ PRACY

 Na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w 
pomieszczeniach stałej pracy powinno przypadać co najmniej 13 m3 
wolnej objętości pomieszczenia oraz co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni 
podłogi

 Wysokość pomieszczenia stałej pracy nie może być mniejsza niż:
      - 3 m – jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla 

zdrowia,
      - 3,3 m – jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace mogące 

powodować występowanie substancji szkodliwych dla zdrowia 
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POWIERZCHNIA I WYSOKOŚĆ 
POMIESZCZEŃ PRACY 

 wysokość

pomieszczenia stałej pracy może być zmniejszona do 2,5 m w świetle:

- jeżeli w pomieszczeniu zatrudnionych jest nie więcej niż 4 pracowników, a na 
każdego z nich
przypada co najmniej po 15 m3 wolnej objętości pomieszczenia,
- w pomieszczeniu usługowym lub produkcyjnym drobnej wytwórczości 
mieszczącym się w
budynku mieszkalnym, jeżeli przy wykonywanych pracach nie występują pyły lub 
substancje
szkodliwe dla zdrowia, hałas nie przekracza dopuszczalnych wartości poziomu 
dźwięku w
budynkach mieszkalnych, a na jednego pracownika przypada co najmniej 15 m3 
wolnej objętości
pomieszczenia.

Do 2,2 m:
może być zmniejszona wysokość pomieszczenia stałej pracy w dyżurce,
portierni, kantorze, kiosku ulicznym, dworcowym i innym oraz w pomieszczeniu 
usytuowanym
na antresoli otwartej do większego pomieszczenia.

Wysokość pomieszczenia czasowej pracy nie może być natomiast mniejsza niż:
- 2,2 m – jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
- 2,5 m – jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace mogące powodować
występowanie substancji szkodliwych dla zdrowia.
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OŚWIETLENIE

 Dzienne
 Niezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach 

pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne o 
odpowiednich parametrach,

 W pomieszczeniach i miejscach pracy, w których w razie 
awarii oświetlenia mogą wystąpić zagrożenia dla życia lub 
zdrowia pracowników, należy zapewnić oświetlenie awaryjne 
o odpowiednim natężeniu.
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OGRZEWANIE
 I WENTYLACJA

Temperatura:
 Nie niższa niż 14°C,
 W przypadku pracy lekkiej i pracy biurowej nie  niższa niż 18°C.
 Wymiana powietrza.



3434Szkolenie BHPSzkolenie BHP  

STANOWISKO PRACY

STANOWISKO PRACY- to układ, gdzie człowiek za pomocą środków pracy 
(maszyny, narzędzia, przyrządy) w określonej przestrzeni środowiska 
wykonuje zorganizowane czynności, mające na celu wytworzenie 
określonego produktu. 

STRUKTURĘ PRZESTRZENNĄ STANOWISKA PRACY TWORZĄ:
•konstrukcja stołu
•maszyna, urządzenie, narzędzia pracy
•elementy sterowania i informacyjne
•siedzisko, pojemnik, podstawki, regały itp.

W strukturze stanowiska wyróżniamy przestrzeń dla:
•przemieszczania się i stanowiska roboczego zajmowanego przez 
pracownika 
•wykonywania czynności wynikających z procesu pracy
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ZASADY
 NA STANOWISKACH PRACY

STANOWISKA PRACY :

 Dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy- swoboda ruchu,
 W przypadku stanowisk zagrożonych pożarem, upadkiem lub wyrzuceniem 

przedmiotów wyposażone w  urządzenia ochronne (GAŚNICE),
 Odpowiednie urządzenia pomocnicze przeznaczone na składowanie materiałów, 

wyrobów, przyrządów, narzędzi i odpadów,
 Na stanowiskach pracy nie wolno przechowywać surowców, gotowych wyrobów, 

materiałów pomocniczych i odpadów w ilościach większych od wynikających z 
potrzeb technologicznych,

 Opady produkcyjne powinny być sukcesywnie usuwane,
 Zapewnione bezpieczne i wygodne dojście do miejsc pracy,
 Przejścia między maszynami a innymi urządzeniami lub ścianami przeznaczone 

tylko do obsługi tych urządzeń powinny mieć szerokość co najmniej 0,75 m; 
jeżeli w przejściach tych odbywa się ruch dwukierunkowy, szerokość ich 
powinna wynosić co najmniej 1 m, 

 Przy wykonywaniu pracy nie wymagającej stale pozycji stojącej należy zapewnić 
pracownikom możliwość siedzenia.
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POMIESZCZENIA 
HIGIENICZNOSANITARNE 

NAPOJE
ŚRODKI HIGIENY OSOBISTEJ
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Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom pomieszczenia i 
urządzenia higienicznosanitarne, których rodzaj, ilość i wielkość powinny być 
dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i 
rodzajów pracy oraz warunków, w jakich ta praca jest wykonywana.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do 
picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w 
warunkach szczególnie uciążliwych zapewnić oprócz wody, inne napoje. Ilość, 
rodzaj i temperatura tych napojów powinny być dostosowane do warunków 
wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić dostarczanie pracownikom środków 
higieny osobistej, których ilość i rodzaje powinny być dostosowane do rodzaju i 
stopnia zanieczyszczenia ciała przy określonych pracach.



3838Szkolenie BHPSzkolenie BHP  

Pomieszczenia higienicznosanitarne powinny znajdować się w budynku, w którym odbywa się 
praca, albo w budynku połączonym z nim obudowanym przejściem, które w przypadku 
przechodzenia z ogrzewanych pomieszczeń pracy powinno być również ogrzewane. 

Pomieszczenia higienicznosanitarne powinny być usytuowane w sposób uniemożliwiający 
pracownikom korzystającym z nich przechodzenie przez pomieszczenia, w których stosowane 
są substancje trujące lub materiały zakaźne albo wykonywane są prace szczególnie 
brudzące, jeżeli nie pracują oni w kontakcie z tymi czynnikami.

Wysokość pomieszczeń higienicznosanitarnych nie powinna być w  świetle mniejsza niż 2,5 
m.

Szatnie, umywalnie, pomieszczenia z natryskami i ustępy powinny być urządzone oddzielnie 
dla kobiet i mężczyzn. Nie dotyczy to zakładu pracy, w którym jest zatrudnionych do 
dziesięciu pracowników na jednej zmianie - pod warunkiem zapewnienia możliwości 
osobnego korzystania przez kobiety i mężczyzn z tych pomieszczeń.
Pracownicy zatrudnieni w pomieszczeniach biurowych mogą przechowywać swoją odzież w 
przeznaczonych do tego miejscach w pomieszczeniach pracy.
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JADALNIE

Pracodawca zatrudniający powyżej dwudziestu pracowników na
jednej zmianie powinien zapewnić pracownikom pomieszczenie do spożywania 
posiłków, zwane dalej "jadalnią".

Obowiązek ten dotyczy również pracodawców zatrudniających dwudziestu i 
mniej pracowników, jeżeli narażeni są na kontakt ze szkodliwymi środkami 
chemicznymi lub promieniotwórczymi, materiałami biologicznie zakaźnymi albo 
przy pracach szczególnie brudzących.

W jadalni należy umieścić w widocznych miejscach napisy lub znaki 
informujące o zakazie palenia tytoniu.
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Typy jadalni:

1) jadalnia przeznaczona do spożywania posiłków własnych (typ I):
- co najmniej 1,1 m2 powierzchni na każdego z pracowników jednocześnie 
spożywających posiłek,
- powierzchnia jadalni nie powinna być mniejsza niż 8 m2.
2) jadalnia przeznaczona do spożywania posiłków własnych i 
wydawania napojów (typ II):
- dwie części: jadalnia tym I oraz pomieszczenia do przygotowywania, 
wydawania napojów i zmywania naczyń stołowych,
3) jadalnia z zapleczem - przeznaczona do spożywania posiłków 
profilaktycznych (typ III):
- jadalnia tym II oraz węzeł sanitarny dla konsumentów i węzeł sanitarny z 
szatnią dla pracowników obsługi.
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Dla każdego pracownika spożywającego posiłek w jadalni należy zapewnić 
indywidualne miejsce siedzące przy stole.

Jadalnia powinna być wyposażona w umywalki w ilości nie mniejszej niż jedna 
umywalka na dwadzieścia miejsc siedzących w jadalni, lecz nie mniej niż 
jedna umywalka. Przy każdej umywalce powinny znajdować się ręczniki 
jednorazowe lub powinna być zainstalowana suszarka do rąk.

W jadalni powinny być zainstalowane urządzenia do podgrzewania przez 
pracownika posiłku własnego oraz zlewozmywaki dwukomorowe w ilości 
jeden zlewozmywak na dwadzieścia miejsc w jadalni, ale nie mniej niż jeden 
zlewozmywak.

W jadalniach typu I i II lub przy nich powinny znajdować się indywidualne 
zamykane szafki przeznaczone do przechowywania w  higienicznych 
warunkach własnego posiłku pracownika.
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POMIESZCZENIA DO 
WYPOCZYNKU

Pracodawca zapewnia łatwo dostępne pomieszczenia przeznaczone do 
wypoczynku pracowników, jeżeli wymaga tego ich bezpieczeństwo i zdrowie, w 
szczególności gdy:

1) wykonywana praca wymaga stosowania indywidualnych środków ochrony 
układu oddechowego,
2) prace okresowe, w szczególności montażowe, konserwacyjne i remontowe, 
są wykonywane przez pracowników w pomieszczeniach ciasnych lub niskich,
3) praca wykonywana jest w pomieszczeniach, w których temperatura 
spowodowana procesami technologicznymi jest stale wyższa niż 30°C.

2. Pomieszczenia przeznaczone do wypoczynku powinny być wyposażone w 
stoły oraz krzesła z oparciami spełniające wymagania ergonomii. Liczba miejsc 
siedzących powinna być nie mniejsza niż jedno miejsce na pięciu pracowników 
korzystających z pomieszczenia, zatrudnionych na najliczniejszej zmianie. 
Odległość od najdalszego stanowiska pracy do pomieszczenia przeznaczonego 
do wypoczynku nie powinna przekraczać 75 m.
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UWAGA:

W zakładzie pracy zatrudniającym na jedną zmianę więcej niż dwadzieścia 
kobiet w jednym budynku należy urządzić pomieszczenie z miejscami do 
wypoczynku w pozycji leżącej dla kobiet w ciąży i karmiących matek, przyjmując 
co najmniej jedno miejsce na każdych trzysta kobiet zatrudnionych na jednej 
zmianie, lecz nie mniej niż jedno miejsce.

Powierzchnia pomieszczenia nie może być mniejsza niż 8 m2.
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PRACA
 Z MONITOREM EKRANOWYM

 Nie powoduje zagrożenia promieniowaniem elektromagnetycznym,
 właściwa organizacja stanowisk pracy, jakość i rozmieszczenie elementów jego 

wyposażenia wraz z zapewnieniem ochrony przez porażeniem prądem 
elektrycznym,

 obciążenie narządu wzroku pracowników oraz niekorzystny wpływ wymuszonej 
pozycji ciała pracownika na jego układ mięśniowo-szkieletowy,

 Warunki pracy na stanowisku z monitorem ekranowym mogą również pogarszać 
inne czynniki fizyczne, jak np. nieodpowiednie oświetlenie,

 po każdej godzinie nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora zmianę rodzaju 
pracy na nie obciążającą wzroku i wykonywaną w zmienionych pozycjach ciała 
(np. w pozycji siedzącej niewymuszonej, lub stojącej). Jeżeli nie ma możliwości 
zmiany rodzaju pracy, po każdej godzinie przy obsłudze monitora ekranowego 
należy zapewnić pracownikom co najmniej 5-minutową przerwę, wliczaną do 
czasu pracy.
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PRACA Z MONITOREM 
EKRANOWYM

Monitor ekranowy powinien spełniać następujące wymagania: 
 znaki na ekranie powinny być wyraźne i czytelne,
 jaskrawość i kontrast znaków na ekranie powinny być łatwe do regulowania w 

zależności od warunków oświetlenia stanowiska pracy,
 obraz na ekranie powinien być stabilny, bez tętnienia lub innych form 

niestabilności,
 regulacja ustawienia monitora powinna umożliwiać pochylenie ekranu co najmniej 

20° do tyłu i 5° do przodu oraz obrót co najmniej o 120° (po 60° w obu 
kierunkach),

 ekran monitora powinien być pokryty warstwą antyodbiciową lub wyposażony w 
odpowiedni filtr.

 Bardzo ważne jest, by ustawienie monitora względem źródeł światła 
ograniczało olśnienie i odbicie światła. 
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PRACA Z MONITOREM 
EKRANOWYM

 Stanowisko z monitorem ekranowym powinno być tak zaprojektowane, aby 
pracownik miał zapewnioną dostateczną przestrzeń pracy, umożliwiającą 
umieszczenie wszystkich elementów obsługiwanych ręcznie w zasięgu kończyn 
górnych. 

 Stanowisko  powinno być tak usytuowane w pomieszczeniu, aby dostęp do niego 
był swobodny. Odległości między sąsiednimi monitorami powinny wynosić co 
najmniej 0,6 m, a między pracownikiem a tyłem sąsiedniego monitora - co 
najmniej 0,8 m. 

 Stanowisko z komputerem nie powinno być ustawione pod oprawami 
oświetleniowymi, a linia obserwacji ekranu powinna być równoległa do linii okien. 

 Wyposażenie stanowiska pracy oraz sposób rozmieszczenia elementów tego 
wyposażenia nie może powodować nadmiernego obciążenia układu mięśniowo- 
szkieletowego i (lub) wzroku podczas pracy oraz być źródłem innych uciążliwości 
dla pracownika. 

 Dlatego wymagana odległość oczu pracownika od ekranu monitora powinna 
mieścić się w zakresie 400-750 mm.

 W razie potrzeby wynikającej z indywidualnych cech antropometrycznych 
pracownika, powinna być użyta oddzielna podstawa monitora lub regulowany stół.
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PRACA Z MONITOREM 
EKRANOWYM

Uwaga: Klawiatura powinna stanowić osobny element wyposażenia 
podstawowego stanowiska pracy.

Konstrukcja klawiatury powinna umożliwiać użytkownikowi przyjęcie pozycji, 
która nie powodowałaby zmęczenia mięśni kończyn górnych podczas pracy

Powierzchnia blatu stołu powinna być matowa, najlepiej barwy jasnej.
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PRACA Z MONITOREM 
EKRANOWYM

Krzesło stanowiące wyposażenie stanowiska pracy powinno posiadać:
a) dostateczną stabilność, przez wyposażenie go w podstawę co najmniej 
pięciopodporową z kółkami jezdnymi,
b) wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę 
ruchów,
c) regulację wysokości siedziska w zakresie 400 do 500 mm, licząc od podłogi,
d) regulację wysokości oparcia oraz regulację pochylenia oparcia w zakresie: 5 
stopni do przodu i 30 stopni do tyłu,
e) wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia 
kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych,
f) możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360 stopni,
g) podłokietniki.
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PRACA Z MONITOREM 
EKRANOWYM
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 Jaki fotel jest poprawny do pracy?
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CIEKAWOSTKA:

Naukowcy z Woodend Hospital w Aberdeen (Szkocja) skorzystali z rezonansu 
magnetycznego (MRI), by zbadać, która pozycja jest najlepsza dla naszych 
pleców, jeśli spędzamy wiele godzin przy komputerze. W testach wzięły udział 22 
osoby, które nigdy nie skarżyły się na bóle pleców.

Badano ludzi pochylających się w kierunku monitora, siedzących prosto - ich 
plecy tworzyły z płaszczyzną krzesła kąt 90 stopni - oraz odchylonych w tył pod 
kątem 135 stopni.

Okazało się, że postawa całkowicie wyprostowana ("Usiądź prosto!") wcale nie 
była zdrowa i powodowała przeciążenie dysków oraz - z czasem - ich uciekanie z 
przestrzeni międzykręgowych. Natomiast "zaleganie" na oparciu pozwala na 
długie godziny pracy bez nadmiernego obciążania kręgosłupa. 
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KLAWIATURY I RESZTA TROCHĘ 
INACZEJ....

Klawiatura wirtualna
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Klawiatura silikonowa
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Klawiatura wirtualna II
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RYZYKO ZAWODOWE
DEFINICJA: 
ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo 
wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych 
z wykonywaną pracą, powodujących straty, w 
szczególności wystąpienia u pracowników 
niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku 
zagrożeń zawodowych występujących w 
środowisku pracy lub sposobu wykonywania 
pracy.

Pracodawca: 
1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe 
związane z wykonywaną pracą oraz stosuje 
niezbędne środki profilaktyczne 
zmniejszające ryzyko, 
2) informuje pracowników o ryzyku 
zawodowym, które wiąże się z wykonywaną 
pracą, oraz o zasadach ochrony przed 
zagrożeniami.
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RYZYKO ZAWODOWE

Ryzyko zawodowe w 
najprostszym ujęciu 
oznacza 
prawdopodobieństwo z 
jakim ktoś może zostać 
poszkodowany w związku 
z istniejącym 
zagrożeniem w 
środowisku pracy.
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CZYNNIKI 
W PROCESIE PRACY

•Czynniki szkodliwe
•Czynniki niebezpieczne
•Czynniki uciążliwe

Czynnik szkodliwy występujący 
w procesie pracy, to czynnik, 
którego oddziaływanie na 
pracującego prowadzi lub może 
prowadzić do schorzenia

Czynnik niebezpieczny 
występujący w procesie pracy, to 
czynnik, którego oddziaływanie 
na pracujących prowadzi lub 
może prowadzić do urazu 

Czynnik uciążliwy występujący w procesie pracy, 
to taki, który może spowodować obniżenie 
sprawności fizycznej i psychicznej pracownika
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KLASYFIKACJA CZYNNIKÓW 
SZKODLIWYCH I UCIĄŻLIWYCH

•  Fizyczne 

•  Chemiczne 

•  Biologiczne 

•  Psychofizyczne 
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KLASYFIKACJA CZYNNIKÓW 
SZKODLIWYCH I UCIĄŻLIWYCH

CZYNNIKI FIZYCZNE
Hałas 
Wibracja  
Temperatura
Oświetlenie

CZYNNIKI BIOLOGICZNE
Mikroorganizmy roślinne i 
zwierzęce
Makroorganizmy roślinne i 
zwierzęce

CZYNNIKI CHEMICZNE
Substancje toksyczne
Substancje drażniące
Substancje uczulające
Substancje rakotwórcze
Substancje mutagenne
Substancje upośledzające 
funkcje rozrodcze

CZYNNIKI PSYCHOFIZYCZNE
Obciążenie fizyczne (statyczne 
i dynamiczne)
Obciążenie psychofizyczne 
(obciążenie umysłu, obciążenie 
emocjonalne)
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TYP ZAGROŻENIA

Obciążenia układu mięśniowo- 
szkieletowego

STOSOWANIE PRZERW W PRACY 

ZMIANA ORGANIZACJI STANOWISKA 
PRACY- ERGONOMIA MIEJSCA PRACY
NP. ZMIANA SIEDZISKA, REGULACJA 
ZAGŁÓWKA, DODATKOWE PODPARCIA DLA 
RĄK, NÓG, KLIMATYZACJA
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TYP ZAGROŻENIA

Obciążenia układu mięśniowo- 
szkieletowego:
Transport ręczny,
Pozycja wymuszona

STOSOWANIE PRZERW W PRACY 

ZMIANA ORGANIZACJI STANOWISKA 
PRACY- ERGONOMIA MIEJSCA PRACY
KLIMATYZACJA



6767Szkolenie BHPSzkolenie BHP  



6868Szkolenie BHPSzkolenie BHP  



6969Szkolenie BHPSzkolenie BHP  

TYP ZAGROŻENIA

Obciążenie narządu wzroku

STOSOWANIE PRZERW W PRACY 

OKULARY KORYGUJĄCE WZROK

ZMIANA USTAWIENIA STANOWISKA PRACY 
WZGLĘDEM ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

ZMIANA NATĘŻENIA OŚWIETLENIA
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TYP ZAGROŻENIA

Wypadki
Zagrożenie związane z poruszaniem 
się ludzi i sprzętu

ZACHOWANIE ZWIĘKSZONEJ OSTROŻNOŚCI 
PRZY PORUSZANIU SIĘ

ZACHOWANIE PORZĄDKU NA STANOWISKU 
PRACY

ZACHOWANIE PRZEJŚĆ I DOSTĘPU DO 
POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK PRACY
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TYP ZAGROŻENIA
Czynniki urazowe- kontakt z ostrymi 
krawędziami, chropowatymi 
powierzchniami
skaleczenia, otarcia

ZACHOWANIE ZWIĘKSZONEJ OSTROŻNOŚCI 

ZACHOWANIE PORZĄDKU NA STANOWISKU 
PRACY

UŻYWANIE NARZĘDZI W NALEŻYTYM 
STANIE TECHNICZNYM
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TYP ZAGROŻENIA

Czynniki fizyczne
Zagrożenie związane ze 
wzmożonym hałasem

IZOLACJA STANOWISK PRACY

UTRZYMANIE MASZYN W NALEŻYTYM 
STANIE TECHNICZNYM

EKRANY, PANELE, MATERIAŁY 
DŹWIĘKOCHŁONNE
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TYP ZAGROŻENIA

Czynniki chemiczne

STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY 
INDYWIDUALNEJ

INSTALACJA SYSTEMU KLIMATYZACJI W 
CELU WYELIMINOWANIA PRZEGRZANIA 
ORAZ USUWANIA SZKODLIWYCH GAZÓW, 
PAR I ZAPACHÓW

ZAPOZNANIE Z INSTRUKCJAMI 
BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO ORAZ 
KARTAMI CHARAKTERYSTYK SUBSTANCJI 
NIEBEZPIECZNYCH 
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WYPADEK PRZY PRACY
DEFINICJA:
Za wypadek przy pracy uważa się nagłe 
zdarzenie wywołane przyczyną 
zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, 
które nastąpiło w związku z pracą. 

podczas lub w związku z wykonywaniem 
przez pracownika zwykłych czynności lub 
poleceń przełożonych,
podczas lub w związku z wykonywaniem 
przez pracownika czynności na rzecz 
pracodawców, nawet bez polecenia,
w czasie pozostawania pracownika w 
dyspozycji pracodawcy w drodze między 
siedzibą pracodawcy a miejscem 
wykonywania obowiązku wynikające ze 
stosunku pracy.
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WYPADEK PRZY PRACY

URAZ- uszkodzenie tkanek ciała lub 
narządów człowieka wskutek działania 
czynnika zewnętrznego

ZDARZENIE NAGŁE- “spowodowane nie 
tylko jednorazowym oddziaływaniem 
przyczyny zewnętrznej, ale także działaniem 
powtarzającym się przez okres nie 
przekraczający jednak czasu trwania 
dniówki roboczej”
(orzeczenie SN z dnia 25.03.1963 r., II PU 
27/63)

PRZYCZYNA ZEWNĘTRZNA- 
działanie czynników zewnętrznych:
maszyny, urządzenia, prąd 
elektryczny,
nadmierny wysiłek, silne przeżycie 
psychiczne.
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WYPADEK PRZY PRACY
Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się wypadek, któremu 
pracownik uległ:
w czasie podróży służbowej, chyba że wypadek spowodowany został 
postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z 
wykonywaniem powierzonych mu zadań, 
podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, 
przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy 
organizacje związkowe. 
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WYPADEK 
W DRODZE DO PRACY

 I Z  PRACY
Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się:
nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze 
do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej 
tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została 
przerwana

Za wypadek w drodze do pracy i z 
pracy uważa się również wypadek, 
jeżeli droga została przerwana, ale 
przerwa była życiowo uzasadniona, a 
jej czas nie przekraczał granic 
potrzeby, np. robienie zakupów, odbiór 
dziecka z przedszkola lub szkoły.

Również wypadek uznaje się, gdy 
droga nie była najkrótsza, ale ze 
względów komunikacyjnych była 
najdogodniejsza, np. rozkopy uliczne.

WYJĄTKI
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WYPADEK PRZY PRACY

PODZIAŁ WYPADKÓW

Ze względu na rodzaj doznanych obrażeń wypadki przy pracy dzielimy na: 
•wypadki lekkie powodujące czasową niezdolność do pracy
•wypadki ciężkie powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu
•wypadki śmiertelne. 

Za wypadek śmiertelny uważa się również taki wypadek, na skutek którego 
poszkodowany umiera do pół roku po zaistniałym wypadku.

Ze względu na ilość poszkodowanych wypadki dzielimy na: 
•indywidualne -kiedy jest tylko jeden poszkodowany
•zbiorowe -kiedy poszkodowane są co najmniej dwie osoby
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WYPADEK PRZY PRACY

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest zobowiązany:

•Zabezpieczyć miejsce wypadku,
•Zapewnić udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym,
•Podjąć niezbędne środki eliminujące lub ograniczające zagrożenie,
•Niezwłocznie zawiadomić inspektora pracy i prokuratora 
o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy,
•Niezwłocznie ustalić okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy,
•Zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom,
•Sporządzić właściwą dokumentację wypadku.



9090Szkolenie BHPSzkolenie BHP  



9191Szkolenie BHPSzkolenie BHP  

PRZYCZYNY
 WYPADKÓW PRZY PRACY

 Nieprawidłowe zachowanie się pracownika
 Niewłaściwa organizacja pracy i stanowisk pracy (brak instrukcji BHP, 

niestosowanie się do zasad BHP, brak kontroli przełożonych, niewłaściwe 
przeszkolenie w zakresie BHP),

 Zły stan techniczny pojazdów oraz stosowanego sprzętu,
 Wysiłek fizyczny,
 Stres,
 Nieużywanie sprzętu ochronnego.

!
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Poszkodowani w wypadkach przy 
pracy na 1000 pracujących

Poszkodowani według stażu 
pracy



9393Szkolenie BHPSzkolenie BHP  

Co piąty wypadek przy pracy w Polsce ma miejsce w biurze lub w szkole.
Co trzeci, wydarzył się w trakcie, kiedy poszkodowany po prostu szedł lub 
stał.
W I kwartale 2012 roku, ponad 2000 wypadków przy pracy wydarzyło się 
w związku z wyposażeniem biura lub osobistymi rzeczami, które 
pracownik przyniósł do pracy.
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TROCHĘ ORZECZNICTWA

2005.12.15 wyrok sądu apelacyjnego III AUa 1569/2004 Pr. Pracy 
2007/1/40 
Dla uznania, że czynność pracownika była podjęta w interesie pracodawcy, 
nie ma znaczenia okoliczność, czy została uzgodniona z pracodawcą, czy 
też została podjęta bez jego wiedzy. Nawet subiektywne przekonanie 
pracownika, że działa w interesie pracodawcy daje podstawę do objęcia 
takiego działania ochroną przewidzianą w ustawie wypadkowej.

2000.04.19 wyrok s. apelacyjnego III AUa 1823/99 Pr. Pracy 2001/6/44 
 Udanie się przez pracownika w czasie pracy do lekarza w celu uzyskania 
porady w związku z występującymi dolegliwościami oraz stwierdzenia 
zdolności lub jej braku do dalszego wykonywania pracy w tym dniu, nie 
może być uznane za załatwianie wyłącznie spraw osobistych. Jeżeli w 
drodze do lekarza pracownik ten ulegnie wypadkowi, zaistniałe zdarzenie 
spełnia przesłanki wypadku w drodze z pracy.
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TROCHĘ ORZECZNICTWA

2000.09.14 wyrok SN II UKN 708/99 OSNP 2002/6/145
 Dla stwierdzenia, że nagłe zdarzenie spowodowane przyczyną zewnętrzną 
jest wypadkiem przy pracy w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 
czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych (Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 z późn. zm.) wystarczające 
jest ustalenie, że zdarzenie nastąpiło podczas lub w związku z 
wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń 
przełożonych, bez potrzeby badania, czy wykonywanie tych czynności było 
zgodne z interesem zakładu pracy.

1999.09.23 wyrok SN II UKN 130/99 OSNP 2001/3/76
 Związek zdarzenia z pracą (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o 
świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Dz. U. z 
1983 r. Nr 30, poz. 144 z późn. zm.) zostaje zerwany wówczas, gdy 
pracownik bez prawnego usprawiedliwienia nie wykonuje pracy. Nie dotyczy 
to jednak krótkotrwałych przerw pozostających w związku z wykonywanymi 
normalnie czynnościami.
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TROCHĘ ORZECZNICTWA

1998.11.13 wyrok SN II UKN 298/98 OSNP 1999/24/798
 Nie jest wypadkiem przy pracy zdarzenie nagłe wywołane przyczyną 
zewnętrzną, które nastąpiło po odsunięciu pracownika od wykonywania pracy, 
w czasie, gdy samowolnie przebywał na terenie zakładu pracy i nie był w 
dyspozycji pracodawcy.

wyrok SN z 10 lutego 1977 sygn. Akt III PKN 194/76 
wysiłek fizyczny powodujący w czasie pracy uszkodzenie organu 
wewnętrznego pracownika dotkniętego schorzeniem samoistnym może 
uzasadniać uznanie tego zdarzenia za wypadek przy pracy jeżeli skutek ten 
będący zdarzeniem zewnętrznym w sposób istotny przyspieszył lub pogorszył 
istniejący juz stan chorobowy 
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TROCHĘ ORZECZNICTWA

1998.11.13 wyrok SN II UKN 298/98 OSNP 1999/24/798
 Nie jest wypadkiem przy pracy zdarzenie nagłe wywołane przyczyną 
zewnętrzną, które nastąpiło po odsunięciu pracownika od wykonywania 
pracy, w czasie, gdy samowolnie przebywał na terenie zakładu pracy i nie był 
w dyspozycji pracodawcy.

wyrok SN z 10 lutego 1977 sygn. Akt III PKN 194/76 
wysiłek fizyczny powodujący w czasie pracy uszkodzenie organu 
wewnętrznego pracownika dotkniętego schorzeniem samoistnym może 
uzasadniać uznanie tego zdarzenia za wypadek przy pracy jeżeli skutek ten 
będący zdarzeniem zewnętrznym w sposób istotny przyspieszył lub 
pogorszył istniejący juz stan chorobowy 

wyrok SN z dnia 29 stycznia 1997 sygn. akt II UKN 70/96 
nadmierny wysiłek podczas pracy, który z największym 
prawdopodobieństwem wespół z samoistnym nadciśnieniem tętniczym 
wywołał u pracownika udar mózgu stanowi przycznę zewnętrzną wypadku 
przy pracy 
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TROCHĘ ORZECZNICTWA

wyrok SN z 4 marca 2010, I PK 186/09  
Wypowiedzenie umowy jest powszechnie stosowanym prawem szefa, a więc nie 
może zostać uznane za coś nadzwyczajnego, co byłoby przyczyną tak znacznego 
stresu. Dlatego wręczenie pracownikowi pisemnego oświadczenia woli 
pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę nie stanowi zewnętrznej przyczyny 
zdarzenia, jakim jest wypadek przy pracy 

SN w wyroku z 5 listopada 2009 (II UK 100/09)  
Związek z pracą jako warunek wypadku przy pracy nie jest wykluczony także 
wtedy, gdy pracownik w stanie nietrzeźwości przyczynił się w znacznym stopniu 
do spowodowania wypadku, a nawet gdy stan ten może być kwalifikowany jako 
wyłączna przyczyna wypadku. 
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TROCHĘ ORZECZNICTWA
W wyroku z dnia 5 lutego 1997 r., II UKN 85/96 (OSNAP 1997, z. 19, poz. 386) 
SN
uznał za przyczynę wypadku przy pracy wykonywanie normalnych obowiązków 
pracowniczych, które przyczyniły się w znaczącym stopniu do pogorszenia 
samoistnej choroby pracownika. W tym konkretnym przypadku chodziło o chorobę 
zwyrodnieniową
kręgosłupa pracownicy, u której wskutek przenoszenia ciężkich paczek nastąpiło 
wypadnięcie dysku.
Z kolei w wyroku z dnia 22 stycznia 1999 r., II UKN 443/98 (OSNAP 2000, z. 6, 
poz. 237) SN 
jako przyczynę zewnętrzną wypadku przy pracy uznał nieudzielenie
pracownikowi niezbędnej pomocy medycznej. Jak stwierdził SN, zgon pracownika 
na terenie zakładu pracy ma znamiona wypadku przy pracy, jeżeli zdarzenie to 
poprzedzał silny stres i napięcie związane z wykonywaniem obowiązków 
pracowniczych, a w chwili
nagłego zasłabnięcia pracodawca nie udzielił mu pomocy medycznej. SN uznał, 
że zdarzenie takie spowodowane zostało przyczyną zewnętrzną.
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TROCHĘ ORZECZNICTWA

Uchwała SN z dnia 19 września 1979 r. III PZP 7/79, OSNCP 1980, z. 3, poz. 
43.
Za wypadek przy pracy SN uznał też wypadek, jakiemu uległ pracownik w 
czasie godzin pracy, podczas zabezpieczania na terenie zakładu pracy przed 
opadami atmosferycznymi motoroweru, którym dojeżdżał do pracy
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TROCHĘ ORZECZNICTWA

Jak uznał SN w wyroku z dnia 14 stycznia 1997 r., II UKN 47/96 (OSNAP 
1997, z. 17, poz. 326),
zgoda przełożonego na opuszczenie przez pracownika miejsca pracy
w godzinach pracy w celu załatwienia jego prywatnych spraw nie może być 
utożsamiana z zachowaniem związku zdarzenia z pracą, które nastąpiło po 
opuszczeniu przez pracownika miejsca pracy. Wykonywanie tych czynności 
leżało bowiem w prywatnym interesie pracownika, a charakteru tych czynności 
nie zmienia fakt, że pracownik otrzymał na nie zgodę przełożonego.
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DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

Ogólna zasada stosowana w doborze działań profilaktycznych 
głosi, że zagrożenie należy najpierw usunąć lub zredukować u 

źródła, a gdy to nie jest możliwe, trzeba wyposażyć 
pracownika w sprzęt ochronny, wiedzę i umiejętności, dzięki 
którym może on w pełni bezpiecznie funkcjonować pomimo 

zagrożenia

Wśród wielu różnych działań profilaktycznych wyróżnia się działania 
skoncentrowane na:

 zagrożeniu i fizycznych warunkach pracy oraz 
 działania skoncentrowane na człowieku, usprawniające jego 

postępowanie. 
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DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

Do profilaktycznych działań redukujących zagrożenia włącza się takie, 
które:

•  doprowadzają do zmniejszenia zagrażającej energii,
•  eliminują niebezpieczne materiały lub substancje bądź zastępują je mniej 

niebezpiecznymi,
•  zmniejszają czas ekspozycji na zagrożenie,
•  umożliwiają odsunięcie pracownika od źródła energii lub niebezpiecznego 

materiału,
•  ograniczają możliwość kontaktu z zagrażającą energią lub 

niebezpiecznym materiałem przez tworzenie barier lub zabezpieczeń 
umieszczanych:

  na źródle energii lub niebezpiecznym materiale,
  pomiędzy źródłem energii lub niebezpiecznym materiałem a organizmem 

człowieka,
  na organizmie człowieka,

•  określają szczegółową procedurę bezpiecznego wykonania zadania 
pomimo zagrożenia.
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DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

Do grupy działań profilaktycznych, ukierunkowanych na redukcję 
ludzkiej zawodności, włącza się:

  szkolenie i dostarczanie wiedzy umożliwiającej rozpoznawanie zagrożeń oraz 
bezpieczne wykonywanie zadań,

  dostarczanie informacji o zagrożeniu,
  udostępnienie właściwych i specjalistycznych narzędzi,
  projektowanie zadań dostosowanych do fizycznych i umysłowych cech 

wykonawców,
  motywowanie do podejmowania bezpiecznych metod pracy oraz do 

niepodejmowania ryzyka,
  ograniczanie ekspozycji na fizyczne i psychiczne stresory zawodowe.
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WNIOSKI
Największym kapitałem w przedsiębiorstwie są kompetentni ludzie. Dzięki 
ludziom są odnoszone sukcesy. Również wskutek ludzkiej działalności 
powstają awarie, wypadki i katastrofy. Prawie wszystkie wypadki są 
następstwem ludzkich błędów. Większość z nich popełniają pracownicy nie 
umiejący lub nie chcący postępować bezpiecznie. To powoduje, że 
przygotowywanie ludzi do bezpiecznej pracy jest traktowane jako zadanie 
priorytetowe. 

Częste mówienie o bezpieczeństwie, możliwości eliminowania błędów 
wypadkowych i wydłużeniu okresów bezwypadkowej pracy jest 
postrzegane jako nadawanie zagadnieniom bezpieczeństwa wysokiej 
rangi i traktowanie ich jako celu wartego realizacji.
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CO MOŻNA ZROBIĆ-
POPULARYZACJA ZAGADNIEŃ BHP

Celem popularyzacji zagadnień bezpieczeństwa pracy i ergonomii 
skierowanej do masowego odbiorcy jest wyczulanie społeczeństwa na tę 
problematykę i wpływanie na postawy ludzkie (m.in. propagowanie 
prozdrowotnego i probezpiecznego trybu życia oraz kształtowanie postaw 
proekologicznych).
Popularyzacja zagadnień z dziedziny bezpieczeństwa pracy wśród 
pracowników, w zakładach pracy, uzupełnia procesy szkolenia i przygotowuje 
dla tej problematyki podatny grunt, zwracając uwagę na najważniejsze 
zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w danym zakładzie. 
W przypadku pracodawców celem popularyzacji jest przekonanie ich, że w 
złych warunkach pracy nie powstanie produkt dobrej jakości. Poprawa 
warunków pracy musi zatem mieć pozytywny wpływ na ekonomikę 
przedsiębiorstwa.
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OCHRONA PRACY KOBIET
TRANSPORT ŁADUNKÓW

Kobiety w ciąży i w okresie karmienia nie mogą 
wykonywać pracy w pozycji wymuszonej, jak również 
prac w pozycji stojącej łącznie przez ponad 3 godziny 

w czasie zmiany roboczej. 

Charakter pracy Kobiety Dziewczęta
Kobiety w ciąży i

w okresie
karmienia

Praca stała 12 kg 8 kg 3 kg

Praca dorywcza * 20 kg 14 kg 5 kg
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OCHRONA PRACY KOBIET

PRACE SZCZEGÓLNIE SZKODLIWE DLA KOBIET
  Prace w hałasie i drganiach (dla kobiet w ciąży), czyli prace w warunkach 

narażenia na hałas, którego: 
poziom ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego 

tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy 
przekracza wartość 65 dB.

  Prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych, 
promieniowania jonizującego i nadfioletowego (przekroczenie ¼ 
wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń promieniowania 
nadfioletowego) oraz prace przy monitorach ekranowych powyżej 4h na 
dobę (dotyczy kobiet w ciąży). Dla kobiet karmiących piersią - prace w 
warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, określonych w 
przepisach prawa atomowego.

  Prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi (dla 
kobiet w ciąży lub karmiących piersią) 

  prace stwarzające ryzyko zakażenia: wirusem zapalenia wątroby typu B, 
wirusem ospy wietrznej i półpaśca, wirusem różyczki, wirusem HIV, wirusem 
cytomegalii, pałeczką listeriozy, toksoplazmozą, 

  prace przy obsłudze zwierząt dotkniętych chorobami zakaźnymi i 
inwazyjnymi.
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OCHRONA PRACY KOBIET
PRACE SZCZEGÓLNIE SZKODLIWE DLA KOBIET

 Prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych. 
 Kobietom w ciąży i w okresie karmienia zabronione są prace w narażeniu 

na działanie czynników rakotwórczych i o prawdopodobnym działaniu 
rakotwórczym, określonych w odrębnych przepisach oraz prace w 
narażeniu na działanie rozpuszczalników organicznych, jeżeli ich stężenia 
w środowisku pracy przekraczają wartości 1/3 najwyższych dopuszczalnych 
stężeń. 

  Prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi i psychicznymi (dla kobiet 
w ciąży lub karmiących piersią) 

- prace w wymuszonym rytmie pracy (na przykład na taśmie), 
  prace wewnątrz zbiorników i kanałów, 
  prace stwarzające ryzyko ciężkiego urazu fizycznego lub psychicznego, np. 

gaszenie pożarów, udział w akcjach ratownictwa chemicznego, usuwanie 
skutków awarii, prace z materiałami wybuchowymi, prace przy uboju 
zwierząt hodowlanych oraz obsłudze rozpłodników.
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METODYKA 
INSTRUKTAŻU 
STANOWISKOWEGO
___________________
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ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-
PROGRAMOWE

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzić  okresowe 
szkolenia w tym zakresie. Obowiązany jest również zaznajamiać 
pracowników 
z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi 
wykonywanych przez nich prac.
Działalność szkoleniowa w dziedzinie bezpieczeństwa 
i higieny pracy prowadzona jest przez pracodawców lub na ich zlecenie 
przez inne jednostki organizacyjne upoważnione do prowadzenia takich 
szkoleń.
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CEL SZKOLENIA

- wiadomości i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego 
wykonywania powierzonej pracy,
- podstawowych wiadomości o zagrożeniach wypadkowych i zagrożeniach 
dla zdrowia występujących na danym stanowisku pracy i w jego 
bezpośrednim otoczeniu,
- sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla 
zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych.

Celem instruktażu stanowiskowego jest uzyskanie przez pracownika:
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CZAS TRWANIA

- przygotowania zawodowego pracownika,
- dotychczasowego stażu pracy,
- rodzaju pracy i zagrożeń występujących 
  na stanowisku pracy

Instruktaż stanowiskowy odbywa się w czasie pracy 
i jego czas trwania powinien być uzależniony od:

jednak nie powinien być krótszy niż 8 godzin.
Wyjątek: stanowiska administracyjno-biurowe (2h)!
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SZCZEGÓŁOWY PROGRAM 
SZKOLENIA

Warunkiem skuteczności instruktażu stanowiskowego jest właściwy dobór i 
stosowanie metod nauczania. Forma instruktażu polega, poza ogólnym 
zaznajomieniem pracownika z działalnością i problemami zakładu pracy, na 
procesie dostosowania pracownika do wykonywania ściśle określonych 
zadań zawodowych w sposób prawidłowy, sprawny, a przede wszystkim 
bezpieczny. Instruktaż stanowiskowy powinien być prowadzony na 
stanowisku pracy i powinien zawierać:

1. część ogólną,
2. właściwy instruktaż stanowiskowy, zgodny z metodyką instruktażu 
stanowiskowego.
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W części ogólnej prowadzący 
instruktaż powinien uwzględnić:

 Warunki pracy na stanowisku pracy:
- pomieszczenie pracy (oświetlenie, ogrzewanie, wentylację, wysokość 
pomieszczenia, drogi transportowe itp.),
- stanowisko pracy (pozycja przy pracy, oświetlenie stanowiskowe, 
wentylację, odległości od sąsiednich stanowisk itp.),
- maszyny i urządzenia (rodzaje urządzeń w pomieszczeniu i tym podobne 
zagrożenia),
- surowce, półprodukty i produkty danego stanowiska pracy (właściwości 
fizyczne i chemiczne i ich wpływ na zdrowie pracownika),
-  urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze.
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Przebieg procesu produkcyjnego w danym okresie z 
uwzględnieniem:
- procesu produkcyjnego na stanowiskach roboczych technologicznie 
wcześniejszych,
- procesu produkcyjnego obsługiwanego stanowiska,
- procesu produkcyjnego na stanowiskach technologicznie późniejszych,
- powiązanie omówionych wyżej części procesu produkcyjnego w jedną 
całość.
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- pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i innych, których 
charakter pracy będzie się wiązał z bezpośrednimi kontaktami z produkcją i jej 
kontrolą lub narażeniem na zagrożenie zawodowe,
- pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach w przypadku zmiany 
warunków techniczno-organizacyjnych (zmiany procesu technologicznego, 
zmiany organizacji stanowisk pracy, wprowadzenie do stosowania substancji 
o działaniu szkodliwym dla zdrowia lub niebezpiecznym oraz nowych narzędzi 
i innych urządzeń),
- uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu,
- studentów odbywających praktyki studenckie.

Instruktaż stanowiskowy 
przeprowadza się dla:

!      INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY PRZEPROWADZA SIĘ PRZED 
DOPUSZCZENIEM DO WYKONYWANIA PRACY NA DANYM 

STANOWISKU.      !
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Instruktaż stanowiskowy zapewniający
 nauczanie metod bezpiecznej pacy powinien składać się z 5 etapów.

ETAP I - wstępny

Każde szkolenie powinno zacząć się od wstępnej rozmowy, która 
umożliwia prowadzącemu instruktaż zorientowanie się, co do poziomu 
wiadomości i umiejętności uczestników w zakresie pracy stanowiącej 
przedmiot nauczania.
Częstym błędem popełnianym w tej fazie szkolenia jest przekazywanie 
zbyt wielu informacji będących dla nowego pracownika tylko słowami, 
nie mającymi powiązania z faktami, przedmiotami, wyobrażeniami. 
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W tej fazie szkolenia prowadzący 
instruktaż przekazuje informacje o:
- zakładzie pracy, produkcji, wydziale produkcyjnym, gospodarce 
magazynowej, transportowej, remontowej, ogólnych warunkach pracy itp.,
- stanowisku pracy (warunkach na stanowisku pracy, wyposażeniu, metodach 
zaopatrzenia i obsługi stanowiska pracy, kontroli technicznej, wypożyczalni 
narzędzi, odzieży ochronnej, metodach pracy).
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         Dlatego 
też:

MÓW I POKAZUJ
MÓW I DAWAJ PRZYKŁADY

ALE PRZEDE WSZYSTKIM PYTAJ:

- o przebieg dotychczasowej pracy, zdobyte w niej osiągnięcia i 
porażki oraz o stosunek do pracy w ogóle i do wykonywanego 
zawodu,
- o zainteresowania,
- o szkołę, jej profil i ważne dla pracy wiadomości.
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ETAP II 
– pokaz 
i objaśnienie całego 

procesu 
technologicznego

Rys. Pokaz w nauczaniu
W.M. Francuz, J. Karpiński, 
S. Sotomski, Metodyka 
praktycznego nauczania zawodu, 
WSIP, Warszawa 1994.
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Prawidłowo prowadzony pokaz realizowany jest w pięciu kolejnych 
stadiach:

- Prowadzący pokazuje cały układ czynności w normalnym tempie. W 
trakcie pokazu całości przedstawia także, wraz z objaśnieniami, cały proces 
pracy. Jeśli jest on bardzo skomplikowany, dzieli go na poszczególne fazy i 
dokładnie wyjaśnia. 
- Prowadzący stosuje pokaz częściowy – elementowy, który wynika z analizy 
układu czynności. Punktem wyjścia jest tu instrukcja szkoleniowa, 
sporządzona na podstawie technicznej i psychologicznej analizy pracy.
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Pokaz powinien
 przebiegać według następującego porządku:

- pokazanie i określenie wszystkich elementów potrzebnych do 
wykonania danej operacji,
- pokazanie sposobu obsługiwania danej operacji,
- pokazanie sposobu posługiwania się urządzeniami, narzędziami itp.
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 Kolejne stadia pokazu to:
- Prowadzący zwraca uwagę na węzłowe ogniwa, mające duże znaczenie 
dla prawidłowego wykonania czynności. Te węzłowe ogniwa prowadzący 
demonstruje w zwolnionym tempie, aby umożliwić zaobserwowanie na 
czym polega trudność.
- Po pokazie całościowym i fragmentarycznym w celu lepszego utrwalenia 
przez uczestników szkolenia, prowadzący ponownie pokazuje cały układ 
czynności.
- Prowadzący sprawdza efekt pokazu poprzez polecenie uczestnikom 
powtórzenia demonstrowanych czynności. Prawidłowe wykonanie ich 
przez szkolonego pracownika stanowi zakończenie pokazu. Jeśli 
uczestnik szkolenia popełnia błędy, analizujemy prawidłowe wykonanie. 
Powtarzanie czynności trwa do czasu osiągnięcia prawidłowego 
powtórzenia.
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ETAP III  – próbne wykonanie zadania przez 
szkolonego pod kontrolą instruktora

Najbardziej skuteczną metodą próbnego wykonania pracy pod 
nadzorem mistrza jest zachowanie kolejności wykonywania 
poniższych faz:

- wstępna, samodzielna próba wykonania pracy, wykonanie w zwolnionym 
tempie poszczególnych fragmentów pracy z jednoczesnym głośnym 
objaśnieniem wykonywania poszczególnych czynności,
- wykonywanie poszczególnych fragmentów pracy z jednoczesnym 
objaśnieniem sposobu wykonywania tych czynności,
- wykonywanie poszczególnych fragmentów pracy wraz z jej 
uzasadnieniem,
- ogólny, ponowny pokaz całościowy pracy wraz ze stopniowym 
przyspieszeniem tempa wykonywanych czynności (od powolnego do 
rzeczywistego).
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ETAP IV  – samodzielna praca pod nadzorem mistrza

Jeżeli szkolony pracownik poczynił wystarczające postępy i potrafi już pod 
nadzorem zadawalająco wykonywać nową czynność, to należy powierzyć 
mu samodzielną pracę do wykonania. Instruktor nie powinien w żadnym 
wypadku stać obok szkolonego i cały czas obserwować jego pracy. 
Powinien ograniczyć interwencje do najbardziej niezbędnych. Taktowne 
i przyjazne odnoszenie się do szkolonego stanowi podstawową zasadę 
postępowania w trakcie szkolenia. Trzeba jednak pamiętać, że uczący się 
musi mieć możność zwrócenia się do mistrza z prośbą o wyjaśnienie 
nasuwających się wątpliwości. 
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ETAP V  – omówienie i ocena 
przebiegu nauki

Szkolenie pracowników zakłada pełną aktywizację jego uczestników w 
poznaniu zasad bezpiecznej pacy i nabywaniu umiejętności usprawnienia 
stanowiska pracy przez dokonywanie prób działań zmniejszających 
uciążliwość pracy. Celowi temu służą różnorodne metody organizowania 
zajęć, ale przede wszystkim metoda sprawdzania wiedzy i umiejętności.



To już  jest koniec…..

Lepiej zapobiegać niż leczyć.
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